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ВІД РЕДАКТОРА
До питання про історію опису клінічної картини інфаркту міокарда

У числі десяти видатних відкриттів 
кардіології минулого сторіччя — 

опис В. Образцовим і М. Стражеском 
прижиттєвої діагностики інфаркту міокарда. 

Є. Браунвальд

Виступ В.П. Образцова й М.Д. Стражеска на Першому російському з’їзді терапевтів у 1909 р. 
«До симптоматології й діагностики тромбозу вінцевих артерій серця» ознаменував відкриття світо-
вого значення й став поворотним пунктом у вченні про інфаркт міокарда. Доповідь грунтувалася на 
прижиттєвій діагностиці випадків інфаркту міокарда, згодом підтверджених паталогоанатомічно.

В.П. Образцов і М.Д. Стражеско описали 3 форми інфаркту міокарда — status anginosus, 
status gastralgicus, status asthmaticus. 



Настанова, яку ви тримаєте в руках, підготовлена колективом співробітників Національного 
наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України. Це перший 
україно мовний проект подібного масштабу, що охоплює широке коло найактуальніших питань кардіо-
логії. Настанова базується на сучасній медичній інформації, отриманій на основі принципів доказової 
медицини, і охоплює весь спектр проблем сучасної кардіології, починаючи з профілактики хвороб ор-
ганів кровообігу й закінчуючи валідизованими підходами до терапії серцево-судинних захворювань.

У цій настанові виклад фундаментальних поглядів медичної науки поєднується з докладним 
висвітленням прикладних питань клінічної кардіології. Враховуючи значне поширення сер це во-
судинних захворювань у розвинених країнах та їх суттєвий внесок у структуру смертності й інвалід-
ності соціально активних груп населення, велику увагу в настанові приділено профілактичним аспек-
там кардіології. Оскільки успіх лікування будь-якого захворювання прямо залежить від своєчасної 
й точної його діагностики, особливий акцент у виданні зроблено на застосуванні сучасних клініко-
інструментальних методів дослідження, у тому числі високоефективних візуалізуючих методик.

Безсумнівний інтерес для практичних лікарів становить інформація про безпеку клінічного 
застосування ліків, що міститься в спеціальному розділі настанови. Враховуючи зростаючу роль ін-
тервенційних процедур у загальній структурі надання допомоги хворим кардіологічного профілю, 
дані про нові малоінвазивні хірургічні втручання також виділено в самостійний розділ.

Обґрунтованість рекомендованих діагностичних або лікувальних втручань спирається на резуль тати 
останніх багатоцентрових міжнародних досліджень і рекомендації авторитетних міжнародних експертних 
груп. Настанова також містить вітчизняні методичні рекомендації щодо профілактики, діагностики й лікуван-
ня хвороб органів кровообігу, впроваджені в практику охорони здоров’я від повідним наказом МОЗ України.

Висловлюю щиру подяку всім колегам, які взяли участь у підготовці цього видання.

В.М. Коваленко
Директор ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, 

член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор
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КРОВООБІГ

Кровообіг — безперервний рух крові по замк-
нутій системі, утвореній судинами різної будови і 

функціонального призначення, що забезпечуєть-
ся роботою серця. Кров — тканина внутрішнього 
середовища організму, її головними функціями є 
транспортна, дихальна, трофічна, екскреторна, 
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захисна і регуляторна. Кров бере участь також 
у підтримці водного балансу тканин і сталості 
температури тіла.

З гемодинамічної точки зору систему крово-
обігу в цілому можна уявити як два резервуари — 
артеріальний і венозний, які сполучаються через 
розгалужену мережу мікросудин. З першого ре-
зервуару всі органи і тканинні структури одер-
жують необхідну їм кількість крові, а в іншому, 
венозному, ця кров збирається і транспортується 
до серця.

В організмі дорослої людини у стані спо-
кою центральні розподільні судини — артерії 
еластичного типу — приймають у момент сис-
толи близько 70 мл крові. Дистальною межею 
цієї ланки судинної системи прийнято вважати 
артеріальні гілки, що належать до більше ніж 
одного органа. Стінки аорти та її великих гілок 
складаються в основному з колагену та еластину 
з відносно малою кількістю гладких м’язів, зав-
дяки чому енергія, що витрачається в систолу 
на розтягання пружних стінок магістральних 
артерій, використовується для підтримки кро-
вотоку в діастолу.

По мірі розгалуження артеріального русла 
кількість паралельно і послідовно з’єднаних су-
дин збільшується в геометричній прогресії. Малі 
гілки артеріальної мережі (інтраорганні артерії 
невеликого калібру, артеріоли) становляють ре-
зистивну частину судинного русла, в якому відбу-
вається найбільше у кровоносній системі падіння 
тиску, а потік крові втрачає пульсуючий харак-
тер. У стінках цих судин багато гладком’язових 
клітин, які забезпечують активну зміну судинно-
го просвіту, що істотно впливає на периферич-
ний опір кровотоку. Гладкі м’язи резистивних 
судин регулюють тканинний кровотік, реагуючи 
як на сигнали, що виникають у тканинах і цир-
кулюють у крові, так і на сигнали, що передають-
ся нервовими волокнами.

Більшість функцій крові реалізується в мік-
рогемоциркуляторному руслі, що включає арте-
ріоли, прекапіляри, капіляри, венули і артеріо-
венозні анастомози. Основною функціо-
нальною ланкою мікрогемоциркуляторного 
русла є капіляри, хоча процеси обміну в тому 
чи іншому ступені здійснюються і у приносних 
кров, і у відвідних її мікросудинах. Стінка капі-
лярів складається з одного шару ендотеліальних 
клітин і оточуючої їх базальної мембрани, що 
забезпечує тісний контакт крові, яка протікає 
по них, і тканинних структур, які вона живить. 
Геометрія та щільність мікросудинної мережі, 
діаметр, довжина і деталі будови капілярів, що 

утворюють цю мережу, в різних органах значно 
варіює. Кількість одночасно функціонуючих 
капілярів у кожній ділянці тканини залежить 
від виконуваної нею роботи та метаболічної ак-
тивності і може змінюватися в знач них межах. 
При надлишковому надходженні крові в арте-
ріальне коліно мікрогемоциркуляторного русла 
гладком’язові сфінктери артеріоловенулярних 
шунтів-анастомозів розкриваються, частина 
крові скидається в її відвідні мікросудини.

Адекватність транскапілярного обміну по-
требам тканини і тим самим гомеостатична 
функція мікрогемоциркуляторного русла ви-
значається не лише об’ємом крові, що надхо-
дить до нього, але й величиною посткапіляр-
ного опору, що залежить від умов кровотоку 
у венозній системі. Повернення венозної крові 
до серця забезпечується декількома фактора-
ми: енергією скорочення серцевого м’яза, що 
збереглася в потоці крові після проходження 
через мікросудини, скороченням діафрагми, 
скелетних м’язів, присмоктуючою дією нега-
тивного тиску в грудній порожнині, що ство-
рюється в момент вдиху.

Венозні (ємнісні) судини вміщують 70–80% 
всієї крові в організмі. Їх стінка значно тонша 
і бідніша на гладком’язові клітини, ніж стін-
ка артерій. Вони мають велику розтягненість 
при відносно низькій еластичності. Місцеві 
метаболічні фактори фактично не впливають 
на венозне русло, і регуляція тонусу ємнісних 
судин здійснюється, як правило, нервовою 
системою. Тому при порушенні іннервації ор-
гана об’єм крові в ньому може збільшуватися 
на 20%, а при стимуляції нервів вени можуть 
виганяти до 30% об’єму крові, що в нормі утри-
мується в них.

Кровоносна система координує і поєднує 
функціонально різні органи та системи ці-
лісного організму. Цю функцію вона вико-
нує в комплексі з лімфатичною системою, що 
повертає тканинну рідину в кров’яне русло. 
Будь-які впливи, що посилюють кровотік і ге-
мотканинний обмін, підвищують колоїдно-
осмотичний і гідростатичний тиск у тканинах, 
стимулюють лімфоутворення. Тканинна ріди-
на, що містить електроліти і продукти метабо-
лізму, які мають бути евакуйовані з тканини, 
надходить у лімфатичні капіляри, що сліпо за-
кінчуються; міжендотеліальні стики цих капі-
лярів розширюються при підвищенні внутріш-
ньотканинного тиску. Завдяки цьому коріння 
лімфатичної системи працює як «інтерстиці-
альні» насоси. Трансформація первинної лім-
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фи у вторинну відбувається в посткапілярах, 
стінки яких зберігають проникність для води, 
але затримують більші за розміром молекули. 
Наявність клапанів у лімфатичній системі, що 
з’являються вже на рівні посткапілярів, забез-
печує ортоградну орієнтацію лімфотечії. Стін-
ки лімфатичних судин, що транспортують лім-
фу за межі органів до регіональних лімфовузлів 
і далі, містять колагенові, еластичні волокна та 
гладком’язові елементи, що сприяють актив-
ному просуванню лімфи.

КОЛА КРОВООБІГУ
Судинна система організму — складно орга-

нізований комплекс функціонально та струк-
турно спеціалізованих судин різного калібру, 
що транспортують кров і лімфу, яка рухається 
завдяки роботі серця у всіх органах і тканинах, 
забезпечуючи їх метаболізм, передачу гумораль-
ної інформації та елімінацію продуктів обміну 
(рис. 1.1).

Рис. 1.1. Кола кровообігу людини
Центральною ланкою системи кровообігу 

організму ссавців є серце, яке інтегрує велике 
і мале кола кровообігу (рис. 1.2). Венозна кров із 
усього організму надходить у праве передсердя, 
потім через правий передсердно-шлуночковий 
отвір у ПШ. З нього кров нагнітається в легене-
вий стовбур, що розділяється на ЛА, які йдуть 
до правої та лівої легені. Тут ЛА послідовно ді-
ляться на дольові, сегментарні, лобулярні гілки 
і капіляри. Останні безпосередньо беруть участь 
у формуванні аерогематичного бар’єра, що опо-
середковує газообмін зі звільненням крові від 
надлишку СО2 і збагаченням її киснем, необ-
хідним для нормального перебігу метаболічних 
процесів в організмі.

Оксигенована артеріальна кров повертаєть-
ся до серця чотирма легеневими венами, які 
впадають у ліве передсердя. Потім через лівий 
передсердно-шлуночковий отвір кров потрапляє 
в ЛШ серця, звідки в систолу виштовхується 
в аорту і розноситься її гілками по всьому орга-
нізму.

Рис. 1.2. Схема притоку, відтоку крові до серця 
та внутрішньосерцевого кровотоку. ПП — 
праве передсердя; ЛП — ліве передсердя

Калібр і відповідно пропускна здатність ма-
гістральних артерій, що відходять від аорти, 
неоднакові й визначаються обсягом регіону, 
що постачається кров’ю та інтенсивністю ме-
таболічних процесів у відповідних тканинах та 
органах.

Внутрішньоорганний, переважно дихото-
мічний розподіл магістральних артерій на гіл-
ки другого, третього і т.д. порядку, визнача-
ється анатомічними особливостями органа, що 
постачається кров’ю і завершується формуван-
ням тканиноспецифічної капілярної мережі, 
що забезпечує трофічні процеси на мікрорегіо-
нальному рівні. По ходу капілярної мережі ар-
теріальна кров віддає кисень, насичується СО2 
і продуктами тканинного метаболізму, пере-
творюючись у венозну, і направляється до сер-
ця.

Капіляри формують внутрішньоорганні шля-
хи відтоку крові зростаючого калібру. Послідовно 
поєднуючись, вони впадають у великі венозні су-
дини, що йдуть від відповідних органів. Нареш-
ті, всі екстраорганні вени збираються у два ма-
гістральні стовбури: верхню порожнисту вену, 
що збирає кров із ділянок та органів голови, шиї, 
верхніх кінцівок і тканин верхніх ділянок грудної 
клітки, і нижню порожнисту вену, що приймає 
венозну кров з усіх розташованих нижче ділянок 
тіла. Впадаючи у праве передсердя, куди влива-
ється і венозна кров судин самого серця, нижня 
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і верхня порожнисті вени замикають систему 
кровообігу.

Мале коло кровообігу, що починається 
в ПШ серця, закінчується легеневими венами, 
що впадають у ліве передсердя. При цьому за-
гальний легеневий стовбур і ЛА несуть венозну 
кров, що трансформується в легенях в артері-
альну і повертається в ліве передсердя. Звідси 
ЛШ нагнітає її у велике коло кровообігу, що 
починається аортою і закінчується верхньою та 
нижньою порожнистими венами, що впадають 
у праве передсердя.

АРТЕРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ

Кров, що надходить в аорту в систолу, розпо-
діляється між всіма артеріями великого кола кро-
вообігу, які, залежно від діаметра і будови стінки, 
умовно поділяються на великі еластичні, середні 
м’язово- еластичні та більш дрібні, або м’язові. 
До перших належить аорта, ЛА та їх найбільші 
великі гілки, в які кров надходить із великою 
швидкістю і під максимальним тиском, що роз-
вивається в шлуночках серця.

АРТЕРІЇ ЕЛАСТИЧНОГО ТИПУ
Артерії, що забезпечують кров’ю стінки 

тіла, належать до парієтальних (пристінкових), 
а ті, що живлять внутрішні органи — до вісце-
ральних або нутрощевих. Артеріальні стовбу-
ри, розташовані між магістральними судина-
ми еластичного чи м’язово-еластичного типу і 
органом,що постачається кров’ю, позначають 
як зовнішньоорганні, а ті, що вступають до того 
чи іншого органу і розгалужуються в ньому — як 
внутрішньоорганні.

Розгалуження внутрішньоорганних арте-
рій на більш дрібні судини визначається бу-
довою органа і здійснюється за магістральним 
або розсипним варіантом. У першому випад-
ку діаметр основного артеріального стовбура 
зменшується поступово, в міру відходження 
бічних гілок, у другому — артерія відразу ді-
литься на ≥2 гілок меншого діаметра. Артерії, 
що забезпечують обхідний кровотік, так звані 
колатеральні судини, можуть бути міжсистем-
ними, які здійснюють зв’язок між судинами, 
що одержують кров із різних джерел, і внут-
рішньосистемними, з’єднуючи гілки однієї 
артерії.

У стінці артерій розрізняють три оболонки, 
що відрізняються за будовою в судинах різного 
калібру (рис. 1.3).

гд

г

д

1

1

2

2

3

3

е

з

ж

ж

в

в

б

2а

1а
1а

А В

2а
б

з

Рис. 1.3. Схема будови стінки кровоносних судин: 
А — артерія: 1 — внутрішня оболонка: 
1а — ендотелій; 2а — базальна мембрана; 
б — субендотеліальний шар; в — внутрішня 
еластична мембрана; 2 — середня оболон-
ка: м — гладком’язові клітини; д — елас-
тичні волокна; 3 — зовнішня оболонка: 
е — зовнішня еластична мембрана; ж — 
фіброзна тканина зовнішньої мембрани; 
з — кровоносна судина судини; В — вена: 
1 — внутрішня оболонка: 1а — ендотелій; 
2а — базальна мембрана; б — субендоте-
ліальний шар; 2 — серединна мембрана: 
в — скупчення гладком’язових клітин; г — 
еластичні волокна; д — колагенові волокна; 
3 — зовнішня оболонка; ж — фіброзна тка-
нина зовнішньої мембрани; з — кровоносна 
судина судини

Внутрішня поверхня судин покрита безпе-
рервним шаром сплощених клітин ендотелію 
з регіональними морфофункціональними особ-
ливостями. Ендотеліоцити артеріального типу 
мають неправильну подовжену форму, пере-
важно орієнтовані за течією крові. Міжклітин-
ні межі в моношарі ендотелію мають зубчасту 
форму, міжклітинні щілини заповнені білково-
полісахаридними субстанціями, які внаслідок 
наявності глікозаміногліканів мають власти-
вості макромолекулярних біологічних фільтрів 
(рис. 1.4).

Поверхня ендотеліоцитів вкрита тонким ша-
ром глікокалікса, що також містить глікозамі-
ноглікани і сіалові кислоти, аніонні властивості 
яких мають істотне значення для забезпечен-
ня антигемостатичної функції ендотелію. Різко 
сплощені ендотеліоцити досить широко варію-
ють за розмірами, досягаючи 500 мкм у довжину 
і 150 мкм у ширину.
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Рис. 1.4. Ендотеліальний моношар аорти
Природна структурна неоднорідність судин-

ного ендотелію найбільше виражена у висхідно-
му відділі, ділянці дуги та верхньої третини низ-
хідного грудного відділу аорти, а також у місцях 
відгалуження від неї судин, тобто в ділянках, 
найменш резистентних до атеросклеротичного 
ураження.

Набір органел ендотеліоцитів стереотипний. 
Характерною особливістю є добре розвинутий 
цитоскелет, здатний змінювати ширину міжклі-
тинної щілини і тим самим пасивну, за градієн-
том тиску, проникність ендотеліального бар’єра. 
Активний енергозалежний транспорт речовин із 
судинного просвіту в субендотеліальний простір 
або назад здійснюється за допомогою мікропі-
ноцитозних везикул, що формуються плазмоле-
мою.

Відповідно до сучасних поглядів ендо-
телій — це сукупність високоспеціалізова-
них клітин епітеліального генеза, об’єднаних 
у функціональний синцитій, що в кровоносній 
системі утворює безперервний моношар, який 
покриває внутрішню поверхню судинної стін-
ки. Розташовуючись між кров’ю і тканиною, 
судинний ендотелій є мішенню, доступною для 
будь-яких факторів внутрішнього середовища, 
а його багатофункціональність зумовлює ши-
рокий діапазон морфофункціональних реакцій 
ендотеліоцитів. Ендотелій поєднує властивос-
ті антигемостатичної поверхні та структурно-
функціонального модулятора судинної стін-
ки, ключового компонента гістогематичного 
бар’єра і масивної розгалуженої ланки системи 
підтримки гомеостазу.

Ендотелій забезпечує трофіку судинної стінки 
та її адекватне реагування при змінах гемодинамі-
ки, якісного складу та реологічних властивостей 
крові, тобто адаптацію до будь-яких змін у нав-
колишньому середовищі — плазмі крові та в ін-
терстиції судинної стінки. Крім цього, ендотелій 

забезпечує цілісність утвореного моношару і від-
повідає змінами своєї ауто- і паракринної функції 
на різноманітні нейрогуморальні сигнали.

Субендотеліальний шар (шар Лангханса) 
складається з пухкої сполучної тканини, багатої 
клітинами зірчастої форми, серед яких виявля-
ють поодинокі гладком’язові клітини, орієнто-
вані за віссю судини. Міжклітинна речовина міс-
тить глікозаміноглікани і фосфоліпіди. Товщина 
субендотеліального шару обернено пропорційна 
діаметру судини.

Наступний шар стінки аорти та інших судин 
еластичного типу становить собою сплетення 
тонких еластичних волокон, які поблизу просві-
ту судини розташовані переважно циркулярно, 
набувають поздовжнього розташування у більш 
глибоких шарах і без чіткої межі переходять в се-
редню оболонку судинної стінки. Цей шар скла-
дається з декількох десятків вікончатих еластич-
них мембран, зв’язаних між собою еластичними 
волокнами. Простори між ними запов нені про-
міжною речовиною, гладком’язовими клітина-
ми, що лежать косо відносно мембран, і невели-
кою кількістю фібробластів.

Зовнішня оболонка стінки цих судин — ад-
вентиція, складається з пухкої сполучної тканини 
із значною кількістю колагенових та еластичних 
волокон, орієнтованих в основному поздовжньо 
та занурених у міжклітинну речовину. Між ними 
часто виявляють сполучнотканинні клітини, 
проходять елементи нервової системи, судини, 
які постачають кров’ю тканини і які відводять 
лімфу. В цілому конструкція стінки артерії елас-
тичного типу (рис. 1.5) забезпечує її високу елас-
тичність і міцність, необхідну для пом’якшення 
пульсової хвилі та резервування частини переда-
ної нею енергії серцевих скорочень за допомогою 
пружної деформації.

3

1

2

Рис. 1.5. Артерія еластичного типу: 1 — внутріш-
ня оболонка; 2 — середня оболонка; 3 — зов-
нішня оболонка (фото надано чл.-кор. АМН 
України, проф. Ю. Б. Чайковським)
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АРТЕРІЇ М’ЯЗОВО-ЕЛАСТИЧНОГО 
ТИПУ
Зі зменшенням діаметра артерії більш тонки-

ми стають і оболонки її стінки. Проте внутрішній 
шар стінки сонної чи підключичної артерій, що 
належать до м’язово-еластичного типу, відносно 
мало змінюється порівняно із судинами більшо-
го калібру. Внутрішня еластична мембрана у них 
краще структурована, більш виражена, товстіша 
і міцніша, ніж еластичні елементи, що розташо-
вані глибше. Утворені ними густі сітки лежать між 
гладком’язовими клітинами, зібраними в пучки, 
що переплітаються, і орієнтовані в основ ному 
за пологою спіраллю відносно осі судини.

У зовнішній оболонці таких артерій помітні 
шари: внутрішній, який ще містить розрізнені 
пучки гладком’язових клітин, і зовнішній, утво-
рений поздовжньо- і косорозташованими пуч-
ками колагенових та еластичних волокон. Така 
конструкція стінки дозволяє судинам м’язово-
еластичного типу поєднувати високу еластич-
ність і здатність скорочуватися, значно обмежу-
ючи свій просвіт при коливаннях рівня АТ.

АРТЕРІЇ М’ЯЗОВОГО ТИПУ
Судини середнього і дрібного калібрів, такі 

як плечова, стегнова, променева чи пальцева, як 
і більшість артерій внутрішніх органів, є артерія-
ми м’язового типу (рис. 1.6).

23

1

Рис. 1.6. Артерія м’язового типу: 1 — внутрішня 
оболонка; 2 — середня оболонка; 3 — зов-
нішня оболонка (фото надано чл.-кор. АМН 
України, проф. Ю. Б. Чайковським)

Стінка їх також має тришарову будову. Внут-
рішню оболонку становить ендотеліальний мо-
ношар і субендотеліальний шар, що стоншуєть-
ся зі зменшенням діаметра судини, складається 
з тонких, переважно поздовжньо спрямованих 
колагенових та еластичних волокон. У міжклі-
тинній речовині, розташованій між ними і багатій 
глікозаміногліканами, виявляють малодиферен-
ційовані сполучнотканинні клітини неправиль-

ної зірчастої форми. Межею субендотеліального 
шару є фенестрована звивиста еластична мемб-
рана, чітко виражена в артеріях м’язового типу 
значного діаметра.

Середня оболонка судин цього типу форму-
ється єдиним еластичним каркасом, структур-
но і функціонально інтегрованим із кількісно 
переважаючим гладком’язовим компонентом. 
Численні гладком’язові клітини медії, як і во-
локнисті елементи, орієнтовані у вигляді по-
логої спіралі, а еластичні волокна, розташова-
ні біля поверхні клітин, є для них своєрідними 
сухожиллями. При цьому волокнисті елемен-
ти мають радіальне розташування, утворю-
ючи дуги, вершини яких знаходяться в середи-
ні шару, а кінці спрямовані до зовнішньої або 
внут рішньої оболонки і зливаються з їх еластич-
ними структурами. Побудований у такий спосіб 
волокнисто-м’язовий каркас судинної стінки 
надає їй еластичність при розтягненні, забез-
печуючи пружність при компресії і тим самим 
безперервність потоку крові.

Середню і зовнішню оболонки судинної стін-
ки розмежовує зовнішня еластична мембрана із 
щільними, позбавленими фенестр ділянками, 
утворена товстими, переплетеними між собою 
еластичними волокнами. Добре виражена в по-
рівняно великих судинах, вона стоншується зі 
зменшенням їх діаметра, все більше поступаю-
чись внутрішній мембрані за ступенем розвит-
ку.

Зовнішня оболонка складається пухкою во-
локнистою неоформленою сполучною тканиною, 
нерівномірно та нещільно армованою волокнис-
тими елементами. У проміжній речовині між по-
здовжньо орієнтованими волокнами перебуває 
невелика кількість адвентиціальних і жирових 
клітин, а також кровоносні судини, що живлять 
судинну стінку, елементи нервової системи.

МІКРОГЕМОЦИРКУЛЯТОРНЕ РУСЛО
Розгалуження артерій завершується мікро-

гемоциркуляторним руслом, де реалізуються 
основ ні функції крові щодо підтримки гомео-
стазу внутрішньотканинного середовища та за-
безпечення оптимальних умов функціонування 
тканинних компонентів. Відповідно до гістоло-
гічної номенклатури, прийнятої на IX Міжна-
родному конгресі анатомів (1970), серед внут-
рішньоорганних судин, що формують мікроге-
моциркуляторне русло (рис. 1.7), розрізняють 
артеріоли, прекапілярні артеріоли (прекапіля-
ри), капіляри, посткапілярні венули (посткапі-
ляри) і венули.
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Рис. 1.7. Фрагмент мікрогемоциркуляторного 
русла

АРТЕРІОЛИ
Перший структурно-функціональний елемент 

мікрогемоциркуляторного русла — артеріоли 
(рис. 1.8) — становлять кінцеву ланку артеріаль-
ного дерева, стінка яких ще зберігає принцип три-
шарової будови.

Внутрішній шар артеріол складається з ен-
дотеліального моношару, що лежить на базаль-
ній мембрані. Краї подовжених ендотеліоцитів 
артеріол, як і судин більшого калібру, щільно 
з’єднані між собою спеціалізованими структура-
ми. У субендотеліальній зоні ще наявні вогнище-
ві вкраплення еластичної мембрани, що прони-
зані тонкими фібрилами, кінці яких прикріплені 
до базальної поверхні ендотеліоцитів і до розта-
шованих зовні міоцитів.

Рис. 1.8. Артеріола на поперечному зрізі
М’язова оболонка артеріол утворена од-

ним суцільним шаром циркулярно розташова-
них гладком’язових клітин. Завдяки наявності 
гладком’язового шару, артеріоли здатні відпо-
відати на вплив різних вазоактивних агентів ак-

тивною зміною величини просвіту. Зовнішній, 
мало виражений сполучнотканинний шар стінки 
артеріол, без видимої межі інтегрується в інтер-
стицій відповідної тканини.

Термінальні розгалуження артеріального де-
рева, в яких вже відсутні поздовжньо орієнтова-
ні гладком’язові клітинні елементи, а розпуше-
на еластична мембрана втрачає безперервність, 
є основною ділянкою гасіння пульсової хвилі 
та зоною найбільшого опору кровотоку в судин-
ному руслі. Ці судини, а також артеріоли і прека-
піляри, адекватно реагуючи на системні сигнали 
та зміни інтенсивності тканинного метаболізму, 
здійснюють координацію регіональної гемопер-
фузії відповідно до потреб тканини, яку живлять.

ПРЕКАПІЛЯРИ
Наступною за артеріолами ланкою мікро-

гемоциркуляторного русла є прекапіляри, ко-
роткі й тонкостінні мікросудини, у стінці яких 
гладком’язовий шар втрачає свою безперерв-
ність, а вкраплення еластичної мембрани вже від-
сутні. Прекапіляри дихотомічно і трихотомічно 
діляться на капіляри, які іноді відходять і безпо-
середньо від артеріол. Характерною структурною 
ознакою прекапілярів є спіралеподібна орієнта-
ція і розрізнене розташування гладком’язових 
клітин стінки, а також наявність прекапілярних 
сфінктерів, утворених декількома циркулярно 
розташованими гладком’язовими клітинами 
при відгалуженні від артеріол та іноді — у місцях 
розподілу на капіляри. Між гладком’язовими 
клітинами прекапілярних сфінктерів і ендотеліо-
цитами, що покривають просвіт прекапілярів, є 
множинні міоендотеліальні з’єднання за типом 
нексусів, що синхронізують функції контактую-
чих клітин. Прекапілярні сфінктери здійснюють 
тонке коригування капілярного кровотоку, істот-
но впливаючи на гемотканинний обмін.

Крім посткапілярів, артеріоли також можуть 
утворювати анастомози з іншими судинами ана-
логічного калібру. Проте частіше вони сполуча-
ються через капілярну мережу, де з’єднуються 
мікросудини, що виходять із різних прекапілярів 
і відповідно артеріол. Наступні за посткапілярами 
обмінні мікросудини, або капіляри, які анатоміч-
но з’єднують артеріальний та венозний відділи су-
динної системи, функціонують як основна ланка, 
що реалізує транспортно-трофічне забезпечення 
життєдіяльності тканин і органів. Із всіх компо-
нентів мікросудинної системи капіляри найбільш 
інтимно зв’язані з тканиною, яку вони живлять, 
а загальна архітектоніка капілярної мережі відпо-
відає функціональній спеціалізації цього органа.
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КРОВОНОСНІ КАПІЛЯРИ
Капіляри — найбільш тонкостінні судини 

мік рогемоциркуляторного русла. Основним 
компонентом їх стінки є ендотеліоцити, розта-
шовані на базальній мембрані, і окремі перицити 
(клітини Руже), що тісно прилягають до базаль-
ної поверхні ендотеліального моношару.

Реакції капілярів на зміни тканинного гомео-
стазу і зовнішні впливи залежать від всіх кон-
структивних елементів стінки: ендотеліоцитів, 
перицитів, базальної мембрани.

Діаметр капілярів у різних тканинах колива-
ється в широких межах — від 4,5 до 7 мк у м’язах 
та нервах, 7–11 мк — у шкірі та слизових оболон-
ках, до 20–30 мк — у залозах внутрішньої секреції. 
Більше того, залежно від потреб у кровопостачанні 
відкриті капіляри багатьох тканин здатні трансфор-
муватися у так звані плазматичні — непрохідні для 
формених елементів крові, у закриті чи резервні, 
в яких циркуляція рідини на якийсь час практично 
припиняється. Кількість капілярів у різних органах 
також неоднакова і визначається інтенсивністю їх 
метаболізму. Так, на поперечному зрізі м’язової 
тканини їх кількість може досягати 1400, у шкірі — 
не більше 40 на 1 мм2. Проте сумарна площа по-
перечного перерізу капілярів завжди у багато разів 
більша, ніж вихідної артерії, що знижує швидкість 
перфузії та сприяє гемотканинному обміну.

Перевага обмінно-транспортної функції над ін-
шими зумовлює відповідні структурні особливості 
ендотелію капілярів, їх більш округлу та сплощену 
форму, менш розвинутий цитоскелет і відносну 
бідність органелами при досить високому ступені 
везикуляції. Внутрішня поверхня капілярного ен-
дотелію, вкрита тонким шаром глікокалікса, часто 
утворює субмікроскопічні виступи і мікроворси-
ни, а краї клітин — маргінальні складки, що вільно 
звисають у просвіт. І ті, й інші збільшують обмінну 
поверхню капілярної стінки (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Будова стінки кровоносного капіляра
соматичного типу

Основні шляхи і механізми трансендотелі-
ального масоперенесення різних речовин — ак-
тивний транспорт у мікропіноцитозних вези-
кулах, утворених плазмолемою, дифузійні про-
цеси і ультрафільтрація за міжендотеліальними 
щілинами, прохідність яких обмежують прості 
з’єднання і з’єднання за типом замка з ущіль-
неннями у вигляді десмосом між контактуючими 
листками плазмолеми суміжних клітин. Базу-
ючись на сучасних поглядах, мікропіноцитозні 
везикули — кавеоли — носії активності консти-
туативних NO-синтаз, найважливішого регуля-
торного механізму судинної стінки.

Інтенсивність гемотканинного обміну багато 
в чому залежить від градієнта тиску на вході й ви-
ході з мікросудини, а також осмотичних харак-
теристик внутрішньотканинного середовища, 
що оточує капіляри. В ендотелії капілярів деяких 
органів і тканин (залози внутрішньої секреції, 
ниркові клубочки, ворсинки кишечнику тощо) 
спостерігається різке стоншення цитоплазми, 
аж до злиття внутрішнього і зовнішнього листків 
плазмолеми, з утворенням так званих фенестр, 
а в капілярах таких органів, як селезінка чи пе-
чінка між ендотеліоцитами є щілини, видимі під 
світловим мікроскопом.

За ендотеліальним моношаром розташову-
ється базальна мембрана. Її внутрішня поверхня 
повторює рельєф ендотеліоцитів, а зовнішня має 
нечіткі контури, вплітаючись своїми фібрилами 
у міжклітинну речовину, що оточує мікросудини. 
Завдяки утвореній колагеном тонкофібрилярній 
структурі й наявності глікозаміногліканів у між-
фібрилярному аморфному компоненті базальної 
мембрани, вона поєднує опорну функцію з влас-
тивостями макромолекулярного фільтра.

ПОСТКАПІЛЛЯРИ
Зливаючись, капіляри утворюють посткапі-

ляри чи посткапілярні венули, які в різних ор-
ганах варіюють за шириною просвіту та довжи-
ною, але за будовою стінки подібні й практично 
не відрізняються від капілярів. Завдяки більшій 
ширині просвіту, посткапіляри поєднують участь 
в обмінно-трофічних процесах з функціями мі-
крокомунікації та передають кров, насичену 
продуктами тканинного метаболізму, з капіляр-
ного ложа у збірні венули. Для посткапілярів 
характерні більш округла форма і більші розмі-
ри ендотеліоцитів і, відповідно, більша площа 
стоншених периферичних відділів клітини, біль-
ші мікропіноцитозні везикули, які, зливаючись, 
частіше формують трансендотеліальні канальці, 
спрощену структуру міжендотеліальних стиків. 
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Вони утворені простим накладенням крайових 
зон контактуючих клітин, які перекриваються 
на значній площі, що зберігає рухливість цих 
мік росудин і забезпечує істотний резерв ємності.

Структура ендотеліоцитів посткапілярних 
венул різних тканин має деякі особливості, зу-
мовлені їх приналежністю до різних анатомо-
фізіологічних систем: різна товщина ендотеліо-
цитів, відсутність фенестр у мікросудинах сома-
тичного типу, характерних для м’язової тканини, 
які наявні в мікросудинах секретуючих органів. 
До більш товстої, ніж у капілярів, базальної 
мембрани посткапілярних венул примикає спо-
лучнотканинний футляр шириною 2–3 мкм, 
частіше виявляються перицити, які, проте, ще 
не утворюють суцільний шар. Посткапіляри і ве-
нули — остання ланка мікрогемоциркуляторно-
го русла і водночас перший компонент венозної 
системи — утворюють найдрібніші вени за кон-
вергентним принципом.

ВЕНОЗНИЙ ВІДДІЛ КРОВОНОСНОЇ 
СИСТЕМИ

Вени — спеціалізований відділ кровоносного 
русла, що збирає кров від органів і тканин і до-
ставляє її до серця. Послідовне злиття судин, що 
відводять кров, у стовбури зростаючого калібру 
завершується у великому колі кровообігу утво-
ренням верхньої та нижньої порожнистої вен, 
а в легеневому — чотирма легеневими венами. 
Серед вен різного калібру розрізняють дрібні, се-
редні й великі зі структурними та функціональ-
ними особливостями.

Загальні закономірності будови стінки вен, як 
і артерій, пов’язані з умовами їх функціонуван-
ня. Венозна стінка, більш тонка, ніж артеріальна, 
також має внутрішню, середню і зовнішню обо-
лонки. Низький тиск і відносно мала швидкість 
кровотоку зумовлюють значно менший порівняно 
з артеріями розвиток еластичних елементів у всіх 
ланках венозного дерева.

Залежно від наявності та ступеня розвит-
ку м’язових елементів вени прийнято відно-
сити до судин безм’язового і м’язового типів, 
які, в свою чергу, поділяються на ті, що мають 
мало, середньо та дуже розвинутий м’язовий 
компонент стінки (рис. 1.10). Найважливішим 
фактором, що визначає наявність та кількість 
гладком’язових клітин, крім величини судини, 
є органоспецифічні особливості гемодинаміки 
і вплив сили тяжіння, що сприяє або перешко-
джає просуванню крові до серця.

2

3

1

Рис. 1.10. Вена з середнім розвитком м’язових 
елементів: 1 — внутрішня оболонка; 2 — 
середня оболонка; 3 — зовнішня оболон-
ка (фото надане чл.-кор. АМН України, 
проф. Ю. Б. Чайковським)

ВЕНУЛИ І ДРІБНІ ВЕНИ
Зливаючись, посткапіляри утворюють збір-

ні венули, просвіт яких коливається в межах 
30–50 мкм. Ендотелій, що їх покриває, набуває 
особ ливостей, характерних для ендотеліоцитів 
венозного типу: неправильну округлу форму, 
збільшену площу клітин за рахунок великої пе-
риферичної зони. В ендотеліоцитах венул менше 
органел, ніж в ендотеліоцитах артерій, значно 
слабше розвинений цитоскелет, спрощена кон-
струкція міжендотеліальних стиків. У адвенти-
ції збірних венул, яка ще мало розвинута, поряд 
з перицитами вже наявні клітини веретеноподіб-
ної форми, що утворюють невеликі скупчення 
навколо устя при впаданні посткапілярів. Ульт-
раструктура цих клітин відповідає примітивним 
гладком’язовим клітинам, їх цитоплазма запо-
внена філаментозними структурами і електро-
ннощільними тільцями, які верифікують як еле-
менти контрактильного апарату.

Зі збільшенням калібру відвідних судин 
до ≥50 мкм, клітинний склад їх стінки набуває ге-
терогенності, зумовленої функціональною дифе-
ренціацією. Справжні гладком’язові клітини, що 
з’явилися, розміщуються між базальною мемб-
раною, що покриває ендотеліальний моношар, 
і глибше розташованими фібробластами, оточени-
ми волокнистими елементами сполучної тканини. 
У судинах, діаметр яких не перевищує 100 мкм, се-
редній шар стінки містить лише один ряд розрізне-
них безладно орієнтованих гладком’язових клітин 
із малорозвиненим контрактильним апаратом. Ха-
рактерною рисою ендотеліоцитів цих мікросудин, 
які в цілому мало відрізняються від клітин постка-
пілярів і збірних венул, є наявність спеціалізованих 
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органел — «стрижнеподібних» гранул, або «тілець 
Вейбеля», з компактним своєрідно структурованим 
вмістом.

Венули і дрібні вени пов’язані між собою чис-
ленними анастомозами, розташованими на різних 
рівнях, які поєднують венозні мікросудини в єди-
ну систему відтоку крові з капілярного басейну. 
На відміну від артеріальних, венулярні анастомози, 
що не мають структур, які забезпечують активну 
регуляцію кровотоку, організовані за принципом 
дублювання його шляхів, що підвищує надійність 
гемотранспортуючої системи. Структура тонкої 
стінки, що легко дилатує, звивисті й дугоподібні 
форми венозних коренів, що часто анастомозу-
ють, адаптовані до виконання ними резервуарної 
функції й до вибору оптимальних на цей момент 
шляхів відтоку крові чи її перекидання по рівно-
значних ланках венулярної сітки.

Посткапілярні та збірні венули поєднують 
транс портну і ємнісну функції з резистивною і зу-
мовлюють близько 20% загального судинного опо-
ру. Особливості локалізації як пост-, так і прекапі-
лярів судинного ланцюга зумовлюють можливість 
контро лю капілярного кровотоку за допомогою, 
насамперед, реологічного і в  деякій мірі вазомотор-
ного механізмів. Зростання гідростатичного тиску 
в капілярах при підвищенні опору в посткапілярних 
венулах зумовлює вихід рідини з крові аж до розвит-
ку набряку інтерстиція, а його зниження переорієн-
товує рух рідини у протилежному напрямку, в су-
динне русло.

ВЕНИ БЕЗМ’ЯЗОВОГО ТИПУ
До судин безм’язового типу належать вени моз-

кових оболонок, сітківки ока, кісток, плаценти, 
селезінки. Загальна особливість вен цих органів — 
низький опір кровотоку внаслідок піддатливос-
ті судинної стінки при змінах кров’яного тиску, 
що полегшує евакуацію крові під дією її власної 
сили тяжіння. Частково це зумовлено пасивністю 
неспадних судин, зрощених із тканинами органів, 
які дренуються ними. Спрощена структура стінки 
цих судин складається з широких ендотеліоцитів ве-
нозного типу із звивистими границями, що покри-
вають її внутрішню поверхню. До ендотеліоцитів 
примикає добре виражена базальна мембрана, під 
якою розташований тонкий шар пухкої сполучної 
тканини.

ВЕНИ ІЗ СЛАБОРОЗВИНЕНИМИ 
М’ЯЗОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
До цього типу судин належать вени як дрібного 

або середнього, так і великого калібрів, включаю-
чи верхню порожнисту вену, в яких сила тяжіння 

самої крові відіграє важливу роль як рушійна сила 
кровотоку. Стінки вен діаметром 1–2 мм, що зазви-
чай супроводжують артерії м’язового типу у верх-
ній частини тулуба, а також більших, таких як вени 
верхніх кінцівок, помітно поступаються товщиною 
перед відповідними за калібром артеріями, насам-
перед за рахунок меншого вмісту гладком’язових 
клітин. Невелика їх кількість розташовується в се-
редній оболонці судинної стінки у вигляді цирку-
лярних пучків під маловираженим субендотеліаль-
ним шаром і розмежовується волокнистими еле-
ментами та міжклітинною речовиною.

У великих венах цього типу, незважаючи на біль-
ший об’єм крові, що протікає, стінка залишається 
досить тонкою, а шари, що її утворюють, малороз-
винені та нечітко розмежовані. Базальна мембрана, 
що примикає до ендотеліального моношару, розта-
шована на субендотеліальному шарі, що складаєть-
ся з досить рідких розрізнених волокон і сполучно-
тканинних клітин. Медія містить незначну кількість 
гладком’язових клітин, зібраних у циркулярно роз-
ташовані пучки, які розділені пухкою сполучною 
тканиною. Її нерівномірні прошарки безпосередньо 
переходять у зовнішню оболонку, що за товщиною 
в 3–4 рази перевищує обидві інші. Завдяки великій 
кількості косо і циркулярно розташованих колаге-
нових волокон, а також поздовжньо спрямованим 
еластичним структурам, адвентиція є основною 
опірною структурою венозної стінки.

Стінка вен із середнім розвитком м’язових еле-
ментів характеризується рядом структурних особ-
ливостей. Вона багата на волокнисті елементи, ен-
дотеліоцити, що покривають її, мають більш подов-
жену форму, краще виражений субендотеліальний 
шар. На межі з медією розміщується сітка еластич-
них волокон, які зв’язані в єдиний каркас з такими 
ж структурами середньої та зовнішньої оболонок. 
У внутрішній оболонці, поряд із циркулярними 
пучками гладком’язових клітин, наявні і клітини, 
орієнтовані поздовжньо. Прошарки сполучної 
тканини, що розмежовують гладком’язові пучки, 
зливаються з добре розвинутою адвентицією. Се-
ред волокнистих структур останньої, орієнтованих 
переважно поздовжньо, виявляють гладком’язові 
клітини, що лежать як окремо, так і утворюють 
пучки з такою самою орієнтацією.

ВЕНИ ІЗ СИЛЬНОРОЗВИНЕНИМИ 
М’ЯЗОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
Для стінки судин цього типу характерна на-

явність численних гладком’язових пучків у всіх 
оболонках. У внутрішній та зовнішній оболонках 
вони мають поздовжній напрямок, а в середній 
розміщуються циркулярно. Добре розвинений 
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гладком’язовий компонент необхідний для про-
тидії силі тяжіння крові, що просувається в нап-
рямку до серця під низьким тиском. Збільшення 
діаметра судин цього типу супроводжується «пе-
рерозподілом» гладком’язових клітин між шарами 
їх стінки: кількість м’язових пучків у медії змен-
шується, а в зовнішній оболонці збільшується.

Розподіл гладком’язових клітин у судинних 
оболонках функціонально детермінований. Рит-
мічні скорочення при їх циркулярному розташу-
ванні допомагають ортоградному просуванню кро-
ві, в той час як поздовжня орієнтація пучків сприяє 
утворенню поперечних складок судинної стінки, 
які разом із клапанним апаратом дрібних, середніх 
(2–5 мм) і деяких великих (>5 мм в діаметрі) вен 
обмежують можливість ретроградного руху крові.

Клапаноподібні утворення з’являються вже 
в дистальних відділах венозної системи, в суди-
нах калібром від 0,05 мм, де залежно від розміру 
судини вони становлять примітивні потовщення 
внутрішньої оболонки стінки чи складки інтими, 
що утворюють парні кишені. У периферичних 
відділах мікроклапани поділяють на пристінкові 
і розташовані біля устя, які локалізуються в міс-
цях впадання менших за калібром судин у більші 
і блокують регургітацію крові.

Зі збільшенням калібру вен будова їх клапанів 
ускладнюється. У судинах середнього калібру це 
тонкі складки внутрішньої оболонки, основу яких 
становить волокниста сполучна тканина. На сторо-
ні, зверненій у просвіт судини, переважають елас-
тичні структури, а на протилежній — колагенові 
волокна. Ендотеліальні клітини на поверхні стулки, 
зверненої в просвіт судини, мають подовжену форму 
і орієнтовані за течією крові, тоді як на протилежній 
стороні вони полігональні, розташовані хаотично 
і мають переважно полярну орієнтацію.

Товщина стінки судин, що завершують цей від-
діл венозної системи, у великому ступені визна-
чається зовнішньою оболонкою, що досягає мак-
симального розвитку в нижній порожнистій вені. 
Нечітко відмежовані внутрішній і середній шари 
стінки цього колектора за товщиною в 5–7 разів 
поступаються зовнішній оболонці, утвореній чис-
ленними пучками гладком’язових клітин, що ле-
жать поздовжньо і оточені волокнистими елемен-
тами. Сполучна тканина, що розділяє їх, містить 
шляхи лімфовідтоку і численні нервові волокна, 
які закономірно наявні у всіх судинах із досить 
доб ре диференційованою адвентицією.

За топографічною ознакою вени поділяються 
на поверхневі, що, як правило, ідуть самостійно, і 
глибокі, які йдуть або попарно з одноіменними ар-
теріями, часто у складі судинно-нервового пучка, 

або є непарними, як, наприклад внутрішня ярем-
на, підключична, пахвова, стегнова, клубова та де-
які інші вени. Нерідко поверхневі й глибокі венозні 
стовбури з’єднані анастомозами — прободаючими 
венами. Численні зв’язки між сусідніми венами 
на поверхні чи в стінці деяких органів (сечовий мі-
хур, пряма кишка) формують венозні сплетення.

АРТЕРІОВЕНОЗНІ АНАСТОМОЗИ
Між артеріальним і венозним відділами су-

динної системи існують анастомози різних типів 
(рис. 1.11), які функціонують як на рівні мікро-
судин, так і у проксимально розташованих ділян-
ках судинного русла.

Артеріовенозні анастомози забезпечують пере-
розподіл потоків крові, минаючи капілярну мережу, 
між судинами, які належать переважно до термі-
нального кровоносного русла та істотно відрізня-
ються за перфузійним тиском. У фізіологічних умо-
вах вони беруть участь у регуляції кровонаповнення 
відповідних органів при змінах функціонального 
навантаження, при патології, наприклад при ан-
гіоспазмі травматичного чи запального характеру, 
впливі термічних, хімічних або механічних факто-
рів, при онкологічній патології чи АГ.

Залежно від будови артеріовенозні анастомо-
зи поділяють на ті, що включають епітеліоподібні 
м’язові елементи і ті, що побудовані за типом за-
микаючих артерій. В останньому випадку ширина 
просвіту контролюється орієнтованими поздовж-
ньо гладком’язовими клітинами, що утворю-
ють у субендотеліальній зоні на межі з внутріш-
ньою еластичною мембраною скупчення з по-
тужним еластичним каркасом. Скорочення цих 
гладком’язових клітин може призводити до пов-
ного перекриття просвіту судини. Анастомози та-
кого типу відзначають у шкірі пальців, діафрагмі, 
брижі, плеврі, легенях та інших органах.

За будовою анастомози з епітеліоподібними 
елементами поділяють на прості, які відходять від 
артерії майже під прямим кутом і впадають у відпо-
відну вену, і клубочкові, що розпадаються на кіль-
ка вторинних гілок й іноді закінчуються в різних 
венозних судинах. Артеріальні й венозні сегменти 
анастомозів неоднакові за структурою. Ці особли-
вості краще простежуються у простих анастомо-
зах цього типу, в артеріальному сегменті яких під 
тонкою внутрішньою оболонкою, що складається 
з ендотеліоцитів, тонкого субендотеліального шару 
і внутрішньої еластичної мембрани розташовують-
ся пучки гладком’язових клітин медії, поздовжні — 
внутрішні та циркулярні — зовнішні. Завдяки добре 
розвинутому поздовжньому м’язовому шару медії, 
при її скороченні на внутрішній поверхні судини 
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утворюються складки, здатні закривати просвіт 
судини. Клітини цього шару мають ряд особливос-
тей: вони коротші від звичайних міоцитів, мають 
світлу цитоплазму, овоїдної форми ядра, а не, як 
зазвичай, — паличкоподібні.

У міру наближення до вени просвіт анастомо-
зу стає ширшим, стінка тоншою, а гладком’язові 
клітини — більш округлі; у їх світлій гомогенній 
цитоплазмі з’являється дрібна базофільна зер-
нистість. Стінки артеріовенозних анастомозів 
мають здатність спонтанно скорочуватися, проте 
ритм цих скорочень може коригуватися нейро-
гуморальними факторами регіонального та сис-
темного походження.

ІНТЕРМЕДІАРНИЙ ОБМІН
Обов’язковою умовою підтримки гомеоста-

зу внутрішньотканинного середовища є, поряд 

із доставкою кисню і субстратів, що утилізуються 
тканиною, звільнення інтерстиція від надлишку 
рідини і шлакових продуктів тканинного мета-
болізму. Ця і ряд інших життєво важливих функ-
цій реалізуються в системі мікроциркуляції, що, 
незважаючи на виражену органоспецифічність, 
організована за єдиним принципом. Основу цієї 
системи становить мікрогемоциркуляторне рус-
ло — комплекс структурно і функціонально ди-
ференційованих елементів, тих, що приймають 
і відводять кров, регулюють інтенсивність гемо-
перфузії, забезпечують гемотканинний обмін, 
а також беруть участь у гуморальній регуляції 
клітинних та міжклітинних процесів.

Спеціалізовані клітинні елементи, інтегровані 
сполучною тканиною, разом із фрагментом мік-
рогемоциркуляторного русла формують мікро-
ділянку тканини, що має основні структурні та 
функціональні властивості відповідного органа.

Кров, що протікає по артеріолах і прекапілярах, 
надходить в обмінний відділ мікрогемоциркуля-
торного русла, основу якого становлять капіляри 
і посткапіляри. Їх трофічна функція складається 
не лише з доставки кисню та різних речовин клі-
тинам тканини, що живиться, але й у реабсорбції 
води та дрібнодисперсних, розчинних продуктів 
тканинного обміну. Втрата інтерстицієм води ви-
кликає зростання концентрації грубодисперсних 
метаболітів та підвищення осмотичного тиску, 
що може порушувати нормальне співвідношення 
між фільтрацією рідини з капілярів у тканину та 
її реабсорбцією в дистальні відділи мікрогемоцир-
куляторного русла. Ця ситуація коригується вну-
трішньоорганною лімфатичною системою, що 
спеціалізується на виведенні з тканини метаболі-
тів та інших субстанцій, які можуть порушувати її 
осмотичний баланс та нормальне співвідношення 
між колоїдною і неколоїдною фазами міжклітин-
ної речовини.

ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА
Лімфатична система анатомічно складається 

з капілярів, посткапілярів, які часто анастомозу-
ють, інтраорганних судин різного калібру і екс-
траорганних шляхів відтоку лімфи, що достав-
ляють її до лімфатичних вузлів і далі, у правий 
та лівий лімфатичні протоки. Будова внутріш-
ньоорганного лімфатичного русла в кожному 
випадку визначається структурою та функцією 
конкретного органа чи тканини, тоді як будова 
лімфатичних мікросудин досить стереотипна.

Периферичні відділи лімфатичного русла 
представлені сліпими мішкоподібними вироста-

Рис. 1.11. Артеріоловенулярні анастомози (АВА): 
1) прості АВА: у стінці анастомозу будова 
артеріоли безпосередньо змінюється будо-
вою венули; 2) АВА типу замикаючих арте-
ріол: у субендотеліальному шарі — валики, 
утворені розташованими поздовжньо міоци-
тами. При скороченні останніх анастомоз 
закривається; 3а) АВА епітеліоїдного типу 
(прості): у середній оболонці анастомозу — 
овальні світлі клітини, схожі на епітеліаль-
ні; 3б) АВА епітеліоїдного типу (складні): 
артеріола й венула пов’язані відразу декіль-
кома анастомозами епітеліоїдного типу, 
які містяться у спільній сполучнотканинній 
капсулі; 4) атипові АВА (напівшунти): між 
артеріолою та венулою — коротка судина 
капілярного типу, тому у венулу потрапляє 
не артеріальна, а змішана кров
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ми і замк нутими сітками. Вони оточують протоки 
залоз і кровоносні судини у м’язах і паренхіматоз-
них органах і характеризуються безліччю анасто-
мозів.

ЛІМФАТИЧНІ КАПІЛЯРИ 
І ПОСТКАПІЛЯРИ
Для лімфатичних капілярів характерні зви-

вистість, нерівномірність ширини просвіту, 
злиття в полігональні осередки з утворенням 
розширень — лакун — у місцях злиття петель 
лімфатичної сітки. Тонка стінка сплощених лім-
фатичних мікросудин складається з «розпласта-
них» ендотеліоцитів, які переважають за площею 
клітини кровоносних капілярів майже в 4 рази, 
чергуються з більш округлими клітинами ендо-
телію, навколоядерні зони яких помітно висту-
пають у просвіт. Стінки лімфатичних капілярів, 
які за величиною просвіту значно переважають 
кровоносні, утворюють 3–4 ендотеліоцити; їх 
тіла нерівномірні за товщиною, а цитоплазма — 
за електронною щільністю. Відмінна риса лімфа-
тичних капілярів — відсутність базальної мемб-
рани — макромолекулярного фільтра, що зміц-
нює стінку кровоносних мікросудин. Міжендо-
теліальні контакти утворюються або простим 
накладенням крайових зон суміжних клітин, або 
ускладнені інтердигітаціями; закриті стики легко 
трансформуються у відкриті.

За капілярами ідуть посткапіляри, які відрізня-
ються від капілярів більшим діаметром, наявністю 
переривчастої базальної мембрани, зон оклюзії, 
наявністю, поряд із розширеними міжендотеліаль-
ними щілинами, стиків, щільно закритих і укріпле-
них спеціалізованими структурами, так званими 
плямами облітерації. Характерна також поява кла-
паноподібних структур, які спочатку представлені 
складками, утвореними інвагінацією дистального 
відрізка посткапіляра у просвіт проксимального, 
і примітивними двостулковими клапанами, що 
складаються з двох шарів ендотеліоцитів.

ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ
Перехід від посткапілярів до судин, що відво-

дять лімфу, супроводжується зануренням у між-
ендотеліальний простір стулок волокнистих 
елементів, стромальних клітин та посиленням 
цитоскелета ендотеліоцитів, що покривають їх. 
Стінка сформованих судин складається з ендо-
теліального моношару і вже чітко диференційо-
ваної адвентиції, утвореної волокнистими та клі-
тинними компонентами сполучної тканини, тоді 
як стулки їх клапанів формуються розвиненою 
інтимою без участі адвентиціальної оболонки.

У місці переходу капілярів у лімфатичну суди-
ну його калібр досить мінливий, а злиття постка-
пілярів не завжди супроводжується збільшенням 
діаметра судини. Лімфатичні судини розподіля-
ються на інтра- й екстраорганні, а залежно від діа-
метра — на дрібні, середні та великі з відповідними 
особливостями будови стінки. Внутрішньоорган-
ні судини, як і лімфатичні капіляри, часто анасто-
мозують, формуючи більш-менш густу сітку. Вже 
на цьому рівні вони набувають характерної чітко-
подібної форми, що зумовлена звуженнями про-
світу в місцях розташування численних клапанів, 
які забезпечують ортоградний рух лімфи.

В екстраорганних лімфатичних судинах діамет-
ром >0,2 мм вже помітні внутрішня, середня та 
зовнішня оболонки. У міжклапанних сегментах 
з’являються розрізнені групи поздовжньо орієн-
тованих гладком’язових клітин, які зі збільшен-
ням калібру і переходом тонкостінних ініціальних 
судин у збірні формують суцільний шар. Внутріш-
ня оболонка таких судин вкрита ендотеліальним 
моношаром, що опирається на суцільну базаль-
ну мембрану, під якою перебувають поздовжньо 
і косо орієнтовані колагенові та еластичні волок-
на. Проте еластична мембрана на межі з медією 
судини незначно виражена. Стулки клапанів цих 
судин, утворені медією, мають сполучнотканинну 
основу, в якій з’являються гладком’язові клітини.

При однаковій ширині просвіту, стінки поза-
органних судин мають більш складну будову, ніж 
інтраорганні. Середня оболонка стінки складаєть-
ся з пучків поздовжньо і спірально орієнтованих 
гладком’язових клітин, колагенових та еластичних 
волокон, кількість, товщина і напрямок яких не-
постійні. Як і у венах, гладком’язовий шар у лім-
фатичних судинах голови, верхньої частини тулуба 
і верхніх кінцівок розвинений значно менше, ніж 
у нижній частини тіла, де транспорт лімфи поєдну-
ється з подоланням сили тяжіння.

Зовнішня оболонка лімфатичних судин скла-
дається з пухкої волокнистої неоформленої спо-
лучної тканини. Судини нижніх кінцівок, як 
і колектори клубового лімфатичного сплетення, 
включають гладком’язові клітини, кількість пуч-
ків яких пропорційна калібру судини. У судин 
правого і лівого грудних протоків зовнішня обо-
лонка в 3–4 рази товстіша двох інших оболонок 
за рахунок наявності потужних поздовжньо-
орієнтованих гладком’язових пучків, розділе-
них сполучнотканинними прошарками. Стінку 
лімфатичних судин значного калібру живлять 
vasa vasorum, які разом з елементами вегетатив-
ної нервової системи розміщуються в пухкій спо-
лучній тканині їх зовнішньої оболонки.
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Архітектоніка та гістотопографія сплетень лім-
фатичних судин визначаються будовою органа та 
інтенсивністю гемотканинного обміну. Початкові 
лімфатичні судини включаються безпосередньо 
в капілярну мережу, розміщуючись незалежно від 
кровоносних судин. Наступні за ними судини вже 
не з’єднуються ні з лімфатичними капілярами, 
ні з посткапілярами і входять до складу судинно-
нервового пучка. Вони використовують пульса-
цію крові для просування лімфи, евакуація якої, 
як і резорбція інтерстиціальної рідини, є досить 
складним і не до кінця вивченим процесом.

ЛІМФОУТВОРЕННЯ ТА ЛІМФОТЕЧІЯ
Лімфоутворення і лімфотечія визначаються іс-

нуванням невеликого градієнта гідростатичного і 
колоїдно-осмотичного тиску між інтерстиціаль-
ною рідиною і лімфою. Ортоградна спрямованість 
потоку лімфи забезпечується на рівні посткапі-
лярів і судинної ланки клапанним апаратом, що 
блокує ретроградне переміщення лімфи.

Регіональна лімфатична мережа структурно 
адаптована до тканин і органів, що дренуються, 
проте її функціонування здійснюється за стерео-
типним принципом і включає процеси резорбу-
вання інтерстиціальної рідини, формування лім-
фи та її евакуацію із тканини.

У людини з масою тіла 70 кг добовий об’єм 
рідини, що надходить в інтерстицій, приблиз-
но 20 л, з яких до 75% повертається назад у кров 
через венозні шляхи, а близько 25% дренується 
лімфатичним руслом. Лімфа не ідентична інтер-
стиціальній рідині, становить майже прозору, бі-
лувату чи злегка жовтувату рідину, рН якої коли-
вається залежно від місця утворення, прийому їжі 
чи функціональної активності тканини в ме жах 
7,4–9, а щільність — 1,012–1,023. Підвищення 
активності тканини, проникності гістогематич-
ного бар’єра чи посилення фільтраційних про-
цесів у напрямку тканина – інтерстицій в умовах 
гіперемії є стимулами для лімфоутворення і при-
скорення лімфотечії, неадекватність якої при-
зводить до розвитку набряку.

Цикл роботи початкових відділів лімфатич-
ного русла складається із трьох послідовних фаз: 
наповнення, проміжної фази та фази вигнан-
ня резорбованої рідини у проксимальні відділи. 
Надлишкова гідратація інтерстиція, що оточує 
лімфатичні капіляри, супроводжується відкрит-
тям стиків між ендотеліоцитами капілярної стін-
ки і підвищенням її проникності. Процес запов-
нення початкових відділів лімфатичного русла 
полегшується відсутністю в них базальної мемб-
рани.

Заповнення просвітів лімфатичних мікро-
судин рідиною, що містить білки, змінює граді-
єнт тиску на стінці, зумовлюючи закриття між-
ендотеліальних стиків у проміжну фазу процесу 
і попереджаючи зворотний витік макромолекул 
в інтерстицій. Вміст білка в лімфі мікросудин 
приблизно в 3 рази вищий, ніж в інтерстиції, 
причому у фазу вигнання цей показник в 5 разів 
більший, ніж при заповненні капілярів.

Фаза вигнання, що завершує цикл, визнача-
ється декількома факторами. При компресії еле-
ментів лімфатичного русла деяка частина рідини 
та дрібнодисперсних молекул фільтрується у тка-
нину. Проте частинки і макромолекулярні білки 
резорбовані капілярами, залишаються в лімфі, 
що відтікає, завдяки фіксованим міжендотелі-
альним стикам, що підвищують щільність судин-
ної стінки.

Евакуація лімфи, що утворюється в органі, 
здійснюється екстраорганними судинами, які 
виходять з його воріт до однієї (яєчник, яєчки, 
нирки, легені, серце) чи декількох (щитовидна 
і підшлункова залози, шлунок, тонкий і товстий 
кишечник) груп ліматичних вузлів.

ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ
Понад 600 лімфатичних вузлів,наявних в ор-

ганізмі людини, є плюрипотентними органами, 
які беруть участь у лімфотранспортних процесах, 
кровотворенні, системі імунітету. Розміри та фор-
ма лімфатичних вузлів досить варіабельні, їх дов-
жина коливається в межах 1–20 мм. На увігнутій 
стороні в лімфовузол через ворота проникають ар-
терії, нервові елементи і виходять вени (рис. 1.12). 
Артерії проходять у сполучній тканині трабекул, 
сполучнотканинних відгалуженнях капсули і роз-
галужуються в корковій речовині, яка розміщена 
субкапсулярно, і мозковій речовині паренхіми, 
що займає середню зону вузла і складається з ре-
тикулярної тканини та клітинних елементів.

Лімфатичні судини, що приносять лімфу, 
розподіляються по поверхні лімфатичного вузла і 
вступають у його крайовий синус. Просуваючись 
вздовж трабекул, лімфа потрапляє в проміжні си-
нуси, збирається у воротному синусі й надходить 
у виносні лімфатичні судини, які залишають лім-
фатичний вузол в ділянці його воріт. Лімфа, що 
переміщується по синусах, контактує з ретикуло-
ендотеліальними клітинами з високою фагоци-
тарною активністю; при цьому збагачується лім-
фоцитами, які надходять із фолікулів і мозкових 
тяжів паренхіми вузла.

Лімфатичні вузли — механічний та біологіч-
ний фільтр, що затримує надходження у кров 
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сторонніх часток, мікроорганізмів, клітин зло-
якісних пухлин, токсинів, чужорідних білків. 
Вони можуть неодноразово опинятися на шляху 
лімфи, наприклад 5–6 разів у верхній і 8–10 ра-
зів у нижній кінцівках. По шляху до лімфовузлів 
лімфатичні судини часто анастомозують і зли-
ваються з утворенням головних та другорядних 
стовбурів. Множинність шляхів відтоку лімфи 
підвищує ефективність лімфотранспортної сис-
теми. Екстраорганні лімфосудини, що прямують 
до регіональних і віддалених лімфовузлів, нерід-
ко звиваються навколо кровоносних судин, які 
вони супроводжують.

Калібр судин, які відводять лімфу від різ-
них органів, неоднаковий і коливається в межах 
0,025–1,8 мм відповідно до маси органа, що дре-
нується. При цьому збільшення діаметра судини 
в міру наближення до лімфатичних колекторів 
не є настільки закономірним, як у кровоносному 
руслі.

Коливання тиску в правому і лівому венозних 
кутах, куди впадають відповідні грудні протоки, 
передаються лімфі, що транспортується ними, 
сприяючи її надходженню в венозну кров або 
утруднюючи лімфовідтік.

СЕРЦЕ І ПЕРИКАРД

Перикард
Перикард (серцева сорочка) – замкнутий се-

розний мішок, що з усіх боків оточує серце. По-
рожнина перикарда включає також легеневий 
стовбур аж до його біфуркації і висхідну частину 
аорти до переходу її в дугу. Крім того, в порож-

нину перикарда включені термінальні сегменти 
легеневих, верхньої та нижньої порожнистих вен, 
які прикриті перикардом лише по своїй передній 
поверхні.

Передня стінка перикарда прилягає до медіа-
стенальної та внутрішньогрудної плеври, вгорі 
стикається з відкладеннями жирової кліткови-
ни, вилочковою залозою, нижче — з передньою 
грудною стінкою. Задня поверхня серцевої со-
рочки прилягає до правої ЛА, стравоходу, трахеї 
і головних бронхів, аорти, стикається з розмі-
щеними між нею і плеврою стовбурами блука-
ючих нервів. Основа перикарда міцно зрощена 
із сухожильним центром діафрагми. Звичайний 
вміст порожнини серцевої сорочки — близько 
50 мл прозорої рідини солом’яно-жовтого ко-
льору.

У перикарді розрізняють зовнішній фіброз-
ний і внутрішній серозний шари з гладкою, блис-
кучою, блідою поверхнею, покритою мезотелієм. 
Серозний шар перикарда складається з паріє-
тальної та вісцеральної пластинок, які покрива-
ють поверхню серця, за винятком зони впадання 
легеневих вен і невеликої ділянки зад ньої по-
верхні правого передсердя між устями верхньої 
та нижньої порожнистих вен. Між парієтальним 
листком перикарда і епікардом існує кілька па-
зух, найбільшими з яких є поперечна, біля по-
чаткових відділів аорти і легеневого стовбура, 
коса, розміщена в нижній частині заднього від-
ділу перикарда, в ділянці термінального сегмен-
та нижньої порожнистої вени, і передньонижня 
в зоні кута між передньою грудною стінкою та 
діафрагмою.

Кровопостачання перикарда здійснюється 
численними артеріальними гілками, що вихо-
дять в основному з внутрішньої грудної артерії, 
відгалуженнями грудної аорти й артерій, що 
живлять навколишні органи і тканини (тимус, 
стравохід, бронхіальне дерево та ін.). Венозна 
кров відтікає через сплетення, які утворюються 
венами перикарда, і по венозних судинах сусід-
ніх органів.

Іннервація перикарда здійснюється відгалу-
женнями блукаючих і симпатичних нервів з по-
верхневого і глибокого екстракардіального, ар-
теріального, переднього, заднього легеневого 
і стравохідного сплетень. В іннервації перикарда 
беруть участь також гілки лівого зворотного гор-
танного і міжреберних нервів.

Численні шляхи лімфовідтоку проходять через 
верхні та нижні лімфатичні вузли переднього се-
редостіння, навколостравохідні, біфуркаційні та 
прикореневі вузли легень.
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Рис. 1.12. Схема будови лімфатичного вузла: 1 — 
приносна лімфатична судина; 2 — капсула; 
3 — трабекула; 4 — підкапсулярний лімфа-
тичний синус; 5 — лімфоїдний вузлик; 6 — ін-
терстиціальний синус; 7 — м’якотні тяжі; 
8 — виносна лімфатична судина; 9 — вена; 
10 — артерія; 11 — воротний синус; 12 — 
мозкова речовина; 13 — коркова речовина
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ТОПОГРАФІЯ СЕРЦЯ
Серце — м’язовий порожнинний чотири-

камерний орган, розміщений у грудній порож-
нині у складі органів середнього середостіння. 
За формою нагадує неправильний конус, осно-
ва якого повернена вгору і дещо назад, а вер-
хівка — косо зверху вниз, справо наліво і ззаду 
наперед. Розрізняють три основні форми серця: 
конусоподібну, при якій горизонтальна вісь біль-
ше вертикальної, що характерно для астенічного 
типу статури; кулясту, що відзначають при гіпер-
стенічному типі, коли горизонтальна вісь довша 
вертикальної; перехідну, або змішану, при серед-
ньотиповій конституції.

В орієнтації вертикальної осі серця розрізня-
ють три основні варіанти: поперечна, або гори-
зонтальна, коли її кут з поздовжньою віссю тіла 
становить 55–65°, діагональна, або коса (45–55°), 
і поздовжня (вертикальна), якщо цей кут дорів-
нює 35–45°. Варіабельність форми серця поєд-
нується з варіабельністю його розмірів. Серед-
ня довжина вертикальної вісі серця від верхівки 
до основи коливається в межах 10–16 см, ши-
рина біля основи — 8–12 см, а передньозадній 
розмір (товщина) на цьому ж рівні — 6–8,5 см. 
Середня маса серця також має індивідуальні ко-
ливання, становить 0,5–0,57% маси тіла і досягає 
у дорослої людини 300 г.

АНАТОМІЯ СЕРЦЯ
Серце має 3 поверхні: передню (грудинно-

реберну), латеральну (реберну) і нижню (діа-
фрагмальну). На грудиннореберній поверхні 
розташована коронарна борозна, вище якої 
знаходиться праве передсердя і його вушко, що 
прикривають висхідний відділ аорти та загаль-
ний легеневий стовбур, вушко лівого передсер-
дя, що лежить за легеневим стовбуром. На цій 
же поверхні зліва від передньої міжшлуночкової 
борозни розміщені ділянка ЛШ і верхівка лівого 
передсердя. Легенева, чи латеральна, поверхня 
серця прикрита легенями, її можна побачити 
лише при їх відведенні. Вона представлена зад-
ньою стінкою лівого передсердя і ЛШ. Нижня, 
чи діафрагмальна, поверхня серця трохи спло-
щена порівняно з передньою. Її утворюють стін-
ка ЛШ разом із розміщеними справа та дещо 
позаду від нього ділянками правого передсердя 
і ПШ. Лівий заокруглений, більш масивний, 
так званий тупий край серця сформований його 
ЛШ, а загострений правий — переважно тонко-
стінним ПШ.

На поверхні серця, крім коронарної борозни, 
що розмежовує передсердя та шлуночки, розрізня-

ють передню і задню (нижню) міжшлуночкові бо-
розни, що відповідають границі шлуночків. Коро-
нарна борозна (sulсus coronarius cordis) на передній 
поверхні серця має ширину 5–7 мм, на задній — 
5–10 мм. Попереду вона проходить по основі ПШ, 
далі — під аортою та загальним легеневим стовбу-
ром і по основі лівого вушка.

Передня міжшлуночкова борозна (sulcus in-
terventricularis anterior), що починається біля 
легеневого стовбура від зовнішньої чверті коро-
нарної борозни, є орієнтиром переднього краю 
міжшлуночкової перегородки. Вона ділить гру-
диннореберну поверхню серця на дві нерівні 
частини — праву, більш велику, утворену ПШ, 
і меншу, що належить ЛШ. Продовжуючись, ліва 
міжшлуночкова борозна (sulcus interventricularis 
posterior) в ділянці вирізки верхівки з’єднується 
із задньою міжшлуночковою борозною, що є 
проекцією заднього краю міжшлуночкової пере-
городки на діафрагмальній поверхні серця. По-
чаток задньої міжшлуночкової борозни відпові-
дає місцю впадання коронарного синуса у праве 
передсердя.

Передня і задня міжпередсердні борозни 
(sulcus interventricularis anterior et posterior) також 
добре помітні. Перша розташована за аортою 
у вигляді вузької смужки м’язового втягнення 
від кореня аорти до медіального краю устя по-
рожнистої вени, а задня — між устями верхньої 
та нижньої порожнистої вен біля кореня правої 
легені. Борозни заповнені шаром жирової кліт-
ковини, вираженість якого залежить від маси 
тіла людини.

З правого і лівого передсердь кров переміща-
ється в ПШ і ЛШ, звідки викидається відповід-
но в легеневий стовбур, який починає мале коло 
кровообігу, і в аорту, від якої відходять числен-
ні артерії великого кола до органів, стінок тіла і 
кінцівок. Передсердя сполучаються з ПШ і ЛШ 
передсердно-шлуночковими (AV) отворами, які 
закриваються три- і двостулковим клапанами 
(рис. 1.13). На початку аорти і легеневого стовбу-
ра є клапани із напівмісячних заслонок.

Рис. 1.13. Клапани серця
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КАМЕРИ СЕРЦЯ
Праве передсердя (atrium dextrum) має форму 

неправильного циліндра чи куба зі згладженими 
кутами (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Порожнини серця
Об’єм правого передсердя у людини віком 

18–25 років становить 100–105 см3, залишаючись 
стабільним до 60 років, після чого збільшується 
ще на 5–10 см3. У дорослих жінок він на 3–6 см3 
більший, ніж у чоловіків. При подовженій формі 
серця передсердя також витягнуте зверху вниз, 
при кулястій — у передньо-задньому напрям-
ку. Тиск крові у правому передсерді становить 
6–15 мм рт. ст. Лінійні розміри правого перед-
сердя серця, що повністю сформувалося, ста-
новлять: передньозадній — 1,1–4,2 см, сагіталь-
ний — 1,2–3,5 см, вертикальний — 1,3–3,7 см, 
які визначаються в кожному конкретному випад-
ку індивідуаль ними особливостями форми сер-
ця. Товщина стінки правого передсердя досягає 
2–3 мм, а його середня маса у дорослих — 17–27 г, 
що становить 7,2–9,6% загальної маси серця.

У правому передсерді виокремлюють 3 відді-
ли — власне передсердя, праве вушко і синус по-
рожнистих вен, а також верхню, передню, задню, 
латеральну і медіальну стінки. На перегородці 
(septum interatriale), що розділяє передсердя, є 
поглиблення овоїдної форми, овальна ямка (fossa 
ovalis), дно якої стоншене і складається з листків 
ендокарда. Зверху і спереду краї овальної ямки 
потовщені (перешийок В’єссена). Відкритий 
овальний отвір, що зазвичай заростає на 5–7-му 
місяці внутрішньоутробного розвитку плода, від-
значають майже в половині випадків вроджених 
пороків серця.

Порожнину правого передсердя обмежують 
разом із медіальною стінкою ще чотири стінки. 
Верхня, розташована між устями порожнистих 
вен, має гладку внутрішню поверхню. Передня, 
гладка з середини, що знаходиться нижче усть 
порожнистих вен, прилягає до задньої поверхні 
висхідної аорти. На задній стінці правого перед-

сердя, що стикається з правим бронхом і правою 
ЛА, є численні трабекули. Зовнішня, на якій роз-
ташоване праве вушко, також має характерну 
трабекулярну структуру.

Праве вушко об’ємом 10–35 мл має трикутну 
форму. М’язові трабекули, що формують його 
стінку, мають різну спрямованість. У задньому 
сегменті вушка розміщений м’язовий валик (по-
граничний гребінь), що відокремлює венозний 
синус від порожнини правого передсердя. По-
рожнина вушка переходить у праве передсердя, 
не утворюючи шийки, а його діаметр, як і роз-
міри самого вушка, широко варіюють і можуть 
становити 0,5–4,5 см.

Праве передсердя приймає кров із верхньої і 
нижньої порожнистих вен, а також із коронар-
ного синуса серця і його численних малих вен. 
У місцях впадання порожнистих вен міокард 
передсердя потовщений за рахунок кільцеподіб-
них м’язових валиків. Устя верхньої порожнис-
тої вени перебуває на межі верхньої та перед-
ньої стінок передсердя. Його діаметр становить 
1,6–2,3 см. Місце впадання нижньої порожнис-
тої вени, розташоване між верхньою, задньою 
та внутрішньою стінками передсердя, обмежене 
напівмісячною складкою епікарда — євстахієвою 
заслінкою шириною близько 1 см. Діаметр устя 
нижньої порожнистої вени досягає 2,1–3,3 см; 
в опуклій ділянці стінки між устями порожнис-
тих вен, що позначується як синус порожніх вен, 
є міжвенозний горбок.

Коронарний синус відкривається попереду 
від заслінки нижньої порожнистої вени отвором, 
діа метр якого може досягати 1,3 см. Спереду 
і ззовні воно прикрите заслінкою коронарно-
го синуса — перфорованою складкою ендокар-
да шириною до 1 см, задній кінець якої іноді 
з’єднаний із заслінкою нижньої порожнистої 
вени. Коронарний синус — колектор вен серця і 
важлива рефлексогенна зона. Навколо його устя 
розташовані численні отвори вен серця, що са-
мостійно впадають у порожнину правого перед-
сердя.

ПШ (ventriculus dexter) за формою нага-
дує неправильну тригранну піраміду. В основі 
його порожнини, що звернена вгору до право-
го передсердя, розміщені два отвори. Попере-
ду і дещо зліва направо — артеріальне, що від-
кривається в легеневий стовбур, справа та зза-
ду — передсердно-шлуночкове. До18–25 років 
у систолу ПШ має об’єм біля 45 см3, в діастолу — 
150–240 см3 і збільшується після 45–60 років ще 
на 10–15 см3. Лінійні розміри порожнини ПШ 
становлять: довжина 5,3–10,2 см, передньозад-
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ній розмір — 4,5–6,9 см, ширина — 2,7–5,6 см, 
у осіб віком старше 55 років збільшуючись ще 
на кілька міліметрів. Середні показники маси 
ПШ у чоловіків становлять 73–75 г, у жінок — 
63–65 г (біля 27% загальної маси серця) і дещо 
зменшуються з віком. Тиск у порожнині ПШ, 
під яким кров виштовхується в легеневий стов-
бур, досягає 45–65 мм рт. ст.

Порожнина ПШ обмежена трьома стінками: 
передньою, задньою (діафрагмальною) і вну-
трішньою, медіальною (перегородковою). Їх 
товщина в різних зонах стінки неоднакова і ста-
новить в ділянці верхівки та середньої третини 
0,4–0,8 см, дещо зменшуючись до основи шлу-
ночка. Товщина медіальної стінки, утвореної 
міжшлуночковою перегородкою, значно більша 
і наближається до товщини стінки ЛШ. Вона має 
нижню м’язову частину і меншу верхню мембра-
нозну, розміщену між септальною стулкою пра-
вого AV-клапана і надшлуночковим гребенем. 
Останній є межею між безпосередньо порожни-
ною шлуночка і артеріальним конусом.

Довжина медіальної стінки, що за формою, 
як і дві інші, наближається до прямокутного 
трикутника, відповідає довжині шлуночка. Її 
ширина становить залежно від форми серця 4,5–
6,4 см. Поверхня нижнього м’язового і верхнього 
перетинчастого сегментів медіальної стінки не-
однакова. Майже гладка, з дрібними трабекулами 
біля заднього та передньонижнього країв у верх-
ній частині, вона переходить у складнорельєфну 
сітку на м’язовому сегменті, а також на передній 
та задній стінках шлуночка.

У верхньому відділі медіальної стінки знахо-
диться міжшлуночковий гребінь, в якому виді-
ляють стовбур, що переходить на передню стінку 
шлуночка і закінчується двома-трьома і більше 
ніжками, що зливаються з трабекулами. Трохи 
нижче гребеня розміщені сосочкові м’язи, кіль-
кість яких може досягати п’яти. При короткій 
та широкій кулястій формі серця сосочкових 
м’язів більше, ніж при подовженій. Вони мають, 
як правило, конусоподібну чи рідше циліндро-
подібну форму, а їх верхівки з’єднані зі стулкою 
AV-клапана сухожильними нитками — хорда-
ми товщиною 0,2–1,5 мм. Довжина сосочкових 
м’язів  збільшується з віком і залежно від анато-
мічних особливостей серця становить 0,8–2,3 см. 
Хорди, кількість яких варіює від 1 до 13, можуть 
фіксуватися до стулки клапана як по вільному 
краю, так і вздовж всієї її нижньої поверхні, аж 
до фіброзного кільця.

Найбільш протяжна передня стінка ПШ та-
кож має форму прямокутного трикутника, пря-

мий кут якого утворений основою шлуночка і 
латеральним краєм стінки, а гострі кути знахо-
дяться біля артеріального конуса і верхівки. Пе-
редня стінка становить значну частину передньої 
та легеневої поверхонь серця і має більшу площу, 
ніж інші стінки шлуночка, займаючи ділянку від 
передньої міжшлуночкової борозни до гострого 
краю серця. Її межа із задньою стінкою прохо-
дить по гострому краю правої легеневої поверхні 
шлуночка і становить 3,7–8,8 см, а з медіальної — 
позначена добре вираженою борозною.

Складний рельєф внутрішньої поверхні стін-
ки визначається м’ясистими трабекулами, які 
діляться, створюючи багатошарові сітки, краще 
виражені біля верхівки серця. Трабекулярна сітка 
повністю формується до 20 років, згладжуючись 
з віком. По відношенню до стінки трабекули мо-
жуть бути пристінковими або мостоподібними, 
а за ступенем вираженості розрізняють дрібно-, 
середньо- і великопетлисту трабекулярність.

Орієнтація трабекул у верхній третині стін-
ки переважно перпендикулярна до право-
го передсердно-шлуночкового отвору, а по-
тім коса, направлена зліва направо до правого 
артеріального конусу, який відмежовується від 
іншої порожнини ПШ спереду м’язовим над-
шлуночковим гребінцем, ззаду — надкрайовою 
трабекулою. На передній стінці ПШ розташова-
на еластична напівпрозора передня стулка пра-
вого передсердно-шлуночкового клапана (сuspis 
anterior valvula tricuspidalis), верхній зовнішній 
край якої на всьому протязі міцно фіксований 
до фіброзного кільця, а вільний внутрішній край, 
що опускається вниз, є місцем прикріплення 
5–16 сухожильних хорд, що відходять від верхі-
вок передніх сосочкових м’язів.

Задня стінка ПШ, найменша за площею із всіх 
трьох, бере участь в утворенні нижньої, діафраг-
мальної поверхні серця. Її межа з медіальною стін-
кою шлуночка відповідає правому краю задньої 
міжшлуночкової борозни; з передньою стінкою — 
лінії гострого краю серця, що проходить між вер-
хівкою шлуночка та латеральним сегментом отво-
ру верхньої порожнистої вени. Довжина задньої 
стінки ПШ біля міжшлуночкової перегородки 
становить 3,7–9 см, ширина — 4,3–4,8 см. Тра-
бекули, менші за обсягом, ніж на передній стінці, 
в цілому формують подібний рельєф. На рівні се-
редньої третини довжини стінки розташовуються 
1–3 сосочкових м’язи неправильної конусоподіб-
ної чи циліндричної форми і дещо меншого роз-
міру, ніж на передній стінці шлуночка. У верхній 
частині стінки до фіброзного кільця прикріплена 
задня стулка AV-клапана (cuspis posterior valvula 
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tricuspidalis), вільний край якої з’єднаний з верхів-
ками сосочкових м’язів 4–16 тонкими сухожиль-
ними хордами. Іноді частина з них бере початок 
безпосередньо від м’ясистих трабекул.

Порожнина ПШ серця функціонально роз-
межована на власне порожнину і розташоване 
вище її воронкоподібне продовження — пра-
вий артеріальний конус (conus arteriosus dexter). 
Нижній відділ шлуночка функціонує як приймач 
крові, що заповнюється через розміщений в його 
основі правий передсердно-шлуночковий отвір, 
а верхній забезпечує відтік крові через устя леге-
невого стовбура. М’язове кільце, утворене над-
шлуночковим гребенем, надкрайовою трабеку-
лою і гребінцем, захищає порожнину від перероз-
тягнення надлишком крові, що поступає, з’єднує 
найбільш великі у правому шлуночку передній і 
задній сосочкові м’язи.

Правий передсердно-шлуночковий отвір (os-
tium atrioventricularie dextrum) перекриває одно-
іменний клапан (valvula tricuspidalis), що скла-
дається з трьох стулок. Вони фіксовані на спо-
лучнотканинному фіброзному кільці, щільна 
тканина якого продовжується в еластичні напів-
прозорі стулки, що за зовнішнім виглядом на-
ближаються до трикутних пластинок. Передня 
стулка клапана закріплена на передньому півко-
лі кільця, задня — на його задньолатеральному 
сегменті, медіальна (найменша за площею) — 
на ділянці, що відповідає міжшлуночковій пе-
регородці.

Рухливість вільного краю стулок, звернених 
у просвіт шлуночка, обмежується фіброзними 
хордами, закріпленими на сосочкових м’язах, які 
в систолу утримують клапани від вивертання в по-
рожнину передсердя. При скороченні передсердя 
стулки клапана, що притискаються до стінок шлу-
ночка течією крові, не перешкоджають швидкому 
заповненню його порожнини. Інший клапан, що 
визначає напрямок потоку крові, знаходиться без-
посередньо на початку легеневого стовбура, який 
утворює тут розширення (bulbus trunci pulmonale). 
Він також складається з трьох напівмісячних за-
слінок — лівої, правої та передньої, розташованих 
по колу.

Нижня опукла поверхня стулок клапана леге-
невого стовбура (valvulae semilunares a. pulmonalis) 
звернена в порожнину ПШ, а ввігнута — у про-
світ судини, яка перекривається. Більш щільно-
му змиканню стулок в діастолу сприяють щільні 
фіброзні вузлики напівмісячних заслінок, розмі-
щених на середині вільного краю кожної з них. 
Невеликі кишені між заслінками і стінкою ле-
геневого стовбура забезпечують досить щільне 

прилягання до неї стулок, що притискаються те-
чією крові. Завдяки цьому в систолу кров вільно 
переміщується в легеневий стовбур, а легка рух-
ливість клапана забезпечує надійне блокування 
її ретроградного повернення в порожнину шлу-
ночка за допомогою змикання стулок.

Ліве передсердя (atrium sinistrum) за формою 
нагадує неправильний циліндр, розміщений по-
перечно між устями легеневих вен; його стінки 
не мають чітких границь. Ліве передсердя перебу-
ває в кутку між артеріальними стовбурами і пра-
вим передсердям, обмежуючись передньою коро-
нарною і задньою міжпередсердною борознами. 
Об’єм лівого передсердя у дорослої людини в діа-
столу становить 90–135 см3 з тенденцією до збіль-
шення у осіб старших вікових груп. При скоро-
ченні серця він зменшується до 45–80 см3. Тиск, 
що дорівнює в діастолу 2–4 мм рт. ст., у систолу 
підвищується до 9–12 мм рт. ст. Лінійні розміри, 
як й інших камер серця, залежать від його фор-
ми. Передньозадній розмір варіює в межах 1,3–
3,7 см, ширина камери становить 1,4–2,2 см, 
висота — 1,3–3,9 см. При цьому більші значення 
горизонтальних параметрів коротких і широких 
сердець відповідають меншим значенням верти-
кальних; зворотні відносини відзначають у сер-
цях подовженої форми.

У лівому передсерді розрізняють верхню, 
латеральну, медіальну, передню і задню стінки 
і три відділи: синус легеневих вен (sinus vv. pul-
monales), власне передсердя і ліве вушко (auricula 
sinistra). Межа верхньої стінки з передньою 
проходить по лінії, що з’єднує краї верхніх ле-
геневих вен, із задньою — по лінії між задніми 
краями усть нижніх легеневих вен, з латераль-
ною — по лінії між медіальними та латераль-
ними краями усть лівих легеневих вен, з меді-
альною — по міжпередсердній борозні. Верхня 
стінка, розміщена між устями легеневих вен 
(vv. pulmonales), має гладку поверхню, як і у ін-
ших стінок лівого передсердя. Розмір цієї стінки 
у дорослих становить 2–3 см при ширині 1,8–
3 см. Вона злегка ввігнута з боку порожнини пе-
редсердя, що зумовлено синусом легеневих вен, 
що перебуває тут. Місця їх впадання не мають 
різкого відмежування від міокарда передсердя, 
що переходить на стінки цих судин.

Устя легеневих вен позбавлені клапанного 
апарату і містять кільцеподібні потовщення міо-
карда, скорочення яких попереджує зворотну те-
чію крові. Відстань між їх устями не перевищує 
1 см, між фіброзним кільцем і устями нижніх 
легеневих вен справа вона коливається у ме жах 
2–6 см, а зліва — 1,5–5 см. Окрім розміщених 
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по кутках порожнини отворів легеневих вен, 
на поверхні верхньої стінки лівого передсердя 
виявляються дрібні (до 1 мм діаметром) отвори 
найменших вен серця, що впадають у нього.

Латеральна стінка лівого передсердя за фор-
мою нагадує неправильний, витягнутий зверху 
вниз чотирикутник. Він відмежований від перед-
ньої стінки умовною вертикальною лінією, що 
йде від зовнішнього краю основи лівого вушка 
до коронарної борозди, а від задньої — лінією, 
що з’єднує зовнішній край нижньої лівої легене-
вої вени також із коронарною борозною, що по-
значає нижню межу стінки. Розміри стінки коре-
люють з його формою і коливаються за висотою 
в межах 1,5–3,9, за шириною — 1,3–3,7 см. У її 
передньоверхній частини знаходиться щілино-
подібний чи овальний отвір основи лівого вушка 
діаметром від 0,5 до 4 см.

Форма, розміри й об’єм порожнини ліво-
го вушка, яке часто використовується як доступ 
у порожнину серця при хірургічних втручаннях, 
надзвичайно варіабельні. Його довжина по зов-
нішній поверхні варіює в межах 1–5 см, попереч-
ний розмір у середній частині тіла становить 
0,8–4 см, товщина — 0,5–2 см, а внутрішній 
об’єм — 1–12 см3. Згідно з цим виокремлюють 
дві крайні форми будови вушка: вузьке і корот-
ке або широке і подовжене. Рельєф внутрішньої 
поверхні ускладнений численними трабекулами 
з переважно круговим розташуванням. Порож-
нини передсердя і вушка в ділянці його шийки 
відмежовані потовщенням, утвореним м’язовими 
пучками.

ЛШ (ventriculus sinister) має близьку до кону-
су форму зі зверненою вгору основою і верши-
ною, що орієнтована вниз, вліво і вперед. Об’єм 
ЛШ у діастолу дорівнює 140–210 см3, у систо-
лу — 30–65 см3, довжина в ділянці медіальної 
стінки становить 5,5–10,4 см, передньозадній 
розмір — 3,6–6 см, ширина біля основи — 2,1–
4,7 см. Об’єм ЛШ із віком збільшується, як і ПШ. 
Товщина стінки ЛШ біля верхівки становить 
0,7–1,3 см: у середній її третині — 1,1–1,7 см, 
поблизу фіброзного кільця — 1–1,7 см. Середні 
показники маси ЛШ у дорослих чоловіків коли-
ваються в межах 148–151 г, у жінок — 130–133 г. 
Тиск в його порожнині в систолу становить 
120 мм рт. ст., в діастолу — 4 мм рт. ст.

Порожнину ЛШ обмежують передня, медіа-
льна і задня стінки. Передня і задня стінки внас-
лідок заокругленості лівого краю серця плавно 
переходять одна в іншу. За формою передня стін-
ка наближається до прямокутного трикутника, 
коротка сторона якого звернена до основи шлу-

ночка, один гострий кут до верхівки,  другий — 
до місця переходу аортального конуса (conus 
aortae) в аорту. Залежно від конфігурації серця 
довжина передньої стінки може становити 5,5–
10,4 см, ширина — 2,4–3,8 см. З віком морфомет-
ричні параметри передньої стінки і порожнини 
ЛШ трохи збільшуються. Внутрішній рельєф 
порожнини визначається розвинутою трабеку-
лярною сіткою, проте менш вираженою порів-
няно з правим шлуночком. Біля основи лівого 
передсердно-шлуночкового отвору трабекули 
і міжтрабекулярні щілини розташовуються вер-
тикально, нижче вони орієнтовані косо, справа 
наліво.

У нижній половині передньої стінки розміще-
ні 1–3 досить масивних сосочкових м’язи, довжи-
на яких коливається в межах 1,3–4,7 см. У серці 
подовженої форми є, як правило, лише один пе-
редній сосочковий м’яз. Залежно від конститу-
ційних особливостей серця і відповідно розмірів 
сосочкових м’язів відстань між їх верхівкою та 
фіб розним кільцем може становити 1–5 см.

На передній стінці ЛШ розташована перед-
ня стулка лівого двостулкового передсердно-
шлуночкового клапана (valvula bicuspidalis seu 
mitralis), міцно фіксована до переднього і част-
ково медіального сегмента лівого фіброзного 
кільця, що перекриває доступ в аортальний ко-
нус в діастолу і відкриває його під напором крові 
в систолу. Форма стулки наближається до три-
кутної, ширина коливається в межах 1,8–3,9 см, 
а висота — 2,1–4,5 см, вільний край дещо потов-
щений. Стулка з’єднана з сосочковими м’язами 
сухожильними хордами, які на шляху прохо-
дження діляться на гілки від верхівки, а іноді — 
від верхньої третини м’яза до вільного краю стул-
ки. В результаті за наявності одного переднього 
сосочкового м’яза 5–15 хорд, що відходять від 
нього, закінчуються 18–40 фіброзними нитками 
біля вільного краю стулки.

Задня стінка за формою відповідає прямокут-
нику, основа якого спрямована вгору і до фіброз-
ного кільця, а нижній кут — до верхівки шлуноч-
ка. У неї немає чіткої межі з передньою стінкою 
шлуночка, верхня проектується на коронарну 
борозну, а медіальна (довжиною 4,2–9,8 см) 
відповідає задній міжшлуночковій борозні. Са-
гітальний розмір задньої стінки шлуночка біля 
його основи становить 2,1–4,7 см.

Рельєф поверхні формують трабекулярні 
м’язи, орієнтовані поблизу основи переважно 
вертикально, на рівні середньої третини шлу-
ночка — косо. На верхівці вони утворюють сітку 
м’ясистих і фіброзних трабекул, що оточує осно-
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ви розташованих тут задніх сосочкових м’язів, 
від однієї — у вузьких подовжених серцях і до 6 — 
в коротких та широких. Відповідно до форми 
шлуночка довжина сосочкових м’язів колива-
ється від 4,5 до 1,2 см, а товщина — в межах 0,5–
2,2 см. Їх верхня частина відстоїть від фіброзного 
кільця відповідно на 5–1 см, а основа від верхів-
ки шлуночка — на 4,4–1,5 см.

На верхній половині стінки розміщена зад-
ня стулка передсердно-шлуночкового клапана 
шириною 2–7,5 см і висотою в межах 0,5–2,5 см 
залежно від форми і розмірів серця. Іноді замість 
однієї виявляють до чотирьох взаємодоповню-
ючих стулок, закріплених на фіброзному кільці 
з вільним краєм, з’єднаним із задніми сосочко-
вими м’язами сухожильними хордами товщиною 
1–2 мм. Кількість хорд варіює в межах 20–70 про-
порційно числу сосочкових м’язів, а довжина пе-
ребуває у зворотній залежності від довжини м’язів, 
що їх утворюють.

Медіальна стінка, утворена міжшлуночковою 
перегородкою, з боку порожнини ЛШ за формою 
найчастіше наближається до рівностороннього 
трикутника. Верхня межа стінки має довжину 3,6–
6 см, проходить по медіальному півколу фіброзно-
го кільця. Дві інші межі визначаються проекцією 
передньої та задньої міжшлуночкових борозен, а їх 
довжина відповідає розмірам інших стінок ЛШ. 
Сосочкові м’язи на цій стінці шлуночка відсутні. 
Її внутрішня поверхня на рівні верхніх двох третин 
гладка, іноді на ній контуруються гілки лівої ніж-
ки передсердно-шлуночкового пучка провідної 
системи серця. У нижній третині стінки і в ділянці 
верхівки з’являється сітка тонких м’язових трабе-
кул, що ускладнює рельєф.

Основа конусоподібної порожнини ЛШ орі-
єнтована вгору, вправо і дещо назад. У ньому є 
два отвори, що мають клапани: зліва і попереду 
розташоване ліве AV-, справа і назад від нього — 
отвір аорти. Розташований на межі лівого перед-
сердя і шлуночка двостулковий (мітральний) кла-
пан в нормальних умовах практично не чинить 
опору при заповненні його порожнини, ефек-
тивно блокуючи зворотний потік крові в систолу 
за допомогою змикання своїх перед ньої й задньої 
стулок, загальна кількість яких може коливатися 
від 2 до 6. У систолу ЛШ перед ня стулка випи-
нається в бік венозного кільця, разом із ширшою 
задньою стулкою, закриваючи лівий AV- отвір.

Рухливість стулок у напрямку потоку кро-
ві обмежується довжиною прикріплених до їх 
потовщеного вільного краю сухожильних хорд 
та пружно-еластичними властивостями сосочко-
вих м’язів. У діастолу стулки клапана прилягають 

до стінок шлуночка, перекриваючи при цьому 
аортальний отвір у міжшлуночковій перегород-
ці. Відкритий вниз, вліво і вперед овальний отвір 
мітрального клапана має площу 11,8–13,12 см2 

(за деякими даними — 2,86–17,18 см2), поздовж-
ній діаметр — 1,7–4,7 см, поперечний — 1,7–
3,3 см. Периметр окружності лівого передсердно-
шлуночкового отвору в місці прикріплення 
стулок до фіброзного кільця в молодому віці 
становить 6–9 см, з віком може збільшуватися 
до 12–15 см. Середньостатистичні показники 
у чоловіків дещо більші, ніж у жінок.

Гладкостінний лівий артеріальний конус, що 
завершується виходом в аорту, має лійкоподібну 
форму. Три його сторони обмежені м’язовими 
стінками шлуночка, а четверта утворена напів-
місячними стулками аортального клапана. Пе-
редня, права і ліва стулки клапана фіксуються 
фіброзним трикутником і фіброзним кільцем.

Як і загальний легеневий стовбур, початко-
вий відділ аорти в місці розташування клапана 
утворює цибулину аорти (bulbus aortae). Стінка 
цибулини аорти за будовою відповідає артеріям 
еластичного типу, додатково посилена ригід-
ним фіброзним кільцем, що забезпечує стійкість 
до навантаження АТ, що змінюється.

Її діаметр у дорослої людини становить 1,5–
3 см, довжина периметра коливається в межах 
4,7–9,4 см, а розрахункова площа поперечного 
перерізу, що перекривається клапаном, знахо-
диться в межах 4,56±1,12 см2.

Висота цибулини аорти становить 1,7–2,5 см. 
На її внутрішній поверхні розташовуються сину-
си аорти з виїмками в судинній стінці глибиною 
1,5–3 мм, до нижнього краю яких прикріпле-
ні три напівмісячні заслінки (valvula semilunaris 
sinistra, dextra at posterior aortae), що формують 
аортальний клапан.

Висота аортальних синусів (1,7–2 см) дещо 
більша, ніж у відповідних напівмісячних заслі-
нок, які за шириною перевищують синуси. Про-
стори між стінкою аортальних синусів і зверне-
ною до їх поверхні напівмісячних заслінок кла-
пана називаються синуси Вальсальви. У систолу 
синуси заповнюються прилягаючими до стінки 
аорти стулками клапана, які в діастолу повер-
таються у вихідне положення зворотною течією 
крові, що захлопує клапан і заповнює синуси. 
На середині потовщеного вільного краю стулок 
розташовано по одному сполучнотканинному 
вузлику Аранці, які забезпечують їх повне зми-
кання. Між дугоподібними основами трикутних 
стулок аортального клапана є невеликі проміж-
ки, які називаються просторами Генле.
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Віповідно до маршруту переміщення крові 
від передсердно-шлуночкового отвору до аорти 
в ЛШ (рис. 1.15) розрізняють ділянки її припли-
ву і відтоку, межею між якими служить переднє 
вітрило мітрального клапана. Ділянка припливу 
включає весь об’єм власне порожнини ЛШ, а ді-
лянка відтоку продов жує власне порожнину ЛШ 
до аортального конуса, з якого кров надходить 
у велике коло кровообігу.

Рис. 1.15. Схема надходження крові у передсердя 
і шлуночки серця

Передсердно-шлуночкове з’єднання (juncturа 
atrioventriculare) — основа фіброзного скелета 
серця, що виконує функцію його опорного апа-
рату. В цьому місці ряд фіброзних утворень кіль-
цеподібної форми об’єднані фіброзними трикут-
никами в єдине ціле. Анатомічно передсердно-
шлуночкове з’єднання включає стабілізуючі 
його фіброзні пучки, праве і ліве фіброзні кільця, 
правий і лівий фіброзні трикутники, які разом із 
міокардом формують передсердно-шлуночкову 
перегородку, щільні сполучнотканинні кільця, 
що зміцнюють вхідні отвори легеневого стовбура 
і аорти (рис.1.16).

Рис. 1.16. Сполучнотканинний каркас серця: 1 – 
фіброзна основа устя ЛА; 2 – фіброзна 
основа устя аорти; 3 – передсердна дуга 
правого фіброзного кільця; 4 – задня дуга 
правого фіброзного кільця; 5 — задня дуга 
лівого фіброзного кільця; 6 — передня дуга 
лівого фіброзного кільця; 7 — лівий фіброз-
ний трикутник; 8 — правий фіброзний 
трикутник; 9 — передня частина правого 
фіброзного трикутника; 10 — задня части-
на правого фіброзного трикутника

Зовнішній край фіброзних кілець, що обмежу-
ють передсердно-шлуночкові отвори, служить 
місцем прикріплення м’язових пучків стінок 
шлуночків і передсердь, а внутрішній є місцем 
фіксації стулок AV-клапанів. Фіброзні кільця 
становлять відгалуження фіброзних трикутників, 
у кожному з кілець можна виокремити передню і 
задню гілки.

Внаслідок з’єднання прилеглих ділянок фіб-
розних кілець і фіброзних трикутників за отво-
ром аорти утворюється фіброзний центр серця, 
зверху зрощений із міжпередсердною пере-
городкою, ззаду — з перетинчастою частиною 
перегородки, що розділяє передсердя. Фіброз-
ний центр є основою пластинки, що розмежо-
вує передсердя і шлуночки. Від фіброзних кі-
лець відходять пучки колагенових волокон, 
які латерально вплітаються в серцевий м’яз, 
медіально — у тканину стулок передсердно-
шлуночкових клапанів, підвищуючи механічну 
міцність всієї конструкції.

Окружність лівого передсердно- шлуночко-
вого отвору (ostium atrioventriculare sinistrum) 
визначається розмірами фіброзного кільця, 
пов’ язаного з лівим фіброзним трикутником, 
і у віці 20–40 років становить 6–11 см, збіль-
шуючись з віком на 2–3 см. Периметр право-
го фіброзного кільця і відповідного отвору 
на 2–3 см перевершує аналогічний параметр 
лівого кільця.

Фіброзне кільце, від якого починається стінка 
аорти, розташоване в місці переходу аортального 
конуса у висхідну аорту. Тут до нього прикріп-
лені стулки аортального клапана, які складають-
ся з колагенових пучків, що належать обом фіб-
розним трикутникам. Права сторона кільця за-
кріплена сухожиллям артеріального конуса, що 
з’єднується з його нижнім краєм. Розташування 
і просторові взаємозв’язки фіброзного кільця ле-
геневого стовбура з відповідними тканинними 
структурами подібні до тих, які відзначені у фіб-
розному кільці аорти.

Фіброзні трикутники з’єднані між собою по-
тужним тяжем колагенових волокон, що перед-
нім краєм охоплює заднє півколо аорти. Лі-
вий фіброзний трикутник лежить між лівим 
передсердно-шлуночковим отвором і лівим пе-
реднім аортальним синусом, а пучки його кола-
генових волокон утворюють передню гілку лівого 
фіброзного кільця. Могутніший правий фіброз-
ний трикутник розміщений між передсердно-
шлуночковими отворами і заднім горизонталь-
ним синусом аорти. Від нього ліворуч і праворуч 
відходять пучки колагенових волокон, які фор-
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мують обидві гілки правого і задню гілку лівого 
фіброзного кільця.

Міокард стінки камер серця міцно пов’язаний 
із фіброзними кільцями, розміщеними на межі 
передсердь і шлуночків, які служать йому «точ-
кою опори». У передсерді він складається з двох 
шарів: поверхневого, загального для обох камер, 
і глибокого, окремого для кожної з них. М’язові 
волокна та їх пучки в першому шарі орієнтовані 
поперечно. У другому одна частина, розташова-
на петлеподібно, подібно до сфінктерів охоплює 
устя вен, що впадають у передсердя, інша, що 
бере початок від фіброзних кілець і орієнтована 
поздовжньо, утворює вертикальні тяжі — трабе-
кули, що місцями виступають всередину порож-
нини вушок передсердь. Циркулярні волокна, 
що лежать в основі вушок, формують дугоподібні 
пучки, які обмежують їх сполучення з порожни-
нами передсердь.

На відміну від передсердь, міокард шлуноч-
ків складається з трьох шарів: поверхневого 
(зовнішнього, stratum superfi ciale), середньо-
го (stratum circulare) і внутрішнього (stratum 
longitudinale). На передній поверхні серця во-
локна зовнішнього м’язового шару, прикріплені 
до передніх дуг фіброзних кілець і до сухожил-
ля конуса легеневого стовбура, ідуть косо вниз 
до бічних країв серця. У ділянці його верхівки 
утворюють завиток (vortex cordis) і продовжу-
ються у внутрішній, глибокий, розташований 
поздовжньо м’язовий шар серцевої стінки, що 
формує папілярні м’язи і міжшлуночкові тра-
бекули. На задній поверхні серця волокна зов-
нішнього м’язового шару, що також відходять 
від задніх дуг фіброзних кілець, продовжуються 
косо вправо, в напрямку, протилежному орієн-
тації м’язових волокон передньої поверхні сер-
ця. Не досягаючи його верхівки, вони закінчу-
ються в папілярних і трабекулярних м’язах ПШ. 
На відміну від загальних для обох шлуночків 
поверхневого та внутрішнього м’язових шарів, 
розташований між ними середній шар окремий 
для кожного шлуночка. Його циркулярно роз-
міщені волокна проходять паралельно до фіб-
розних кілець, оточуючи кожен шлуночок без-
перервним м’язовим кільцем.

М’язові волокна, що беруть участь у форму-
ванні міжшлуночкової перегородки, утворю-
ють у ній S-подібний вигин і з кожної сторони 
переходять у глибокий м’язовий шар суміжно-
го шлуночка, закінчуючись у його папілярних 
м’язах і трабекулах. Частина м’язових волокон, 
що відходять від передньої дуги лівого фіброз-
ного кільця, двічі спіралеподібно охоплює ЛШ 

серця, утворюючи так звану бульбарну спіраль 
Маккаллума.

ГІСТО- ТА УЛЬТРАСТРУКТУРА 
ЕПІКАРДА, МІОКАРДА, 

ЕНДОКАРДА
Стінка серця складається з трьох оболонок: 

епікарда (вісцеральна пластинка перикарда), 
міо карда (м’язова оболонка) і ендокарда (внут-
рішня оболонка).

ЕПІКАРД
Ззовні міокард передсердь і шлуночків покри-

тий тонким плівчастим утворенням, що за гіс-
тологічною будовою відноситься до серозних 
оболонок. В епікарді розрізняють п’ять шарів. 
Зовнішній, звернений у порожнину перикарда, 
утворений мезотелієм — великими полігональ-
ними клітинами одношарового плоского епіте-
лію. У ділянці коренів великих судин мезотелій 
разом з епікардом переходить на перикард, по-
криваючи його суцільним шаром і забезпечуючи 
ковзання вісцеральної та париєтальної поверхонь 
при рухах серця. Відносна лабільність контак-
тів між клітинами мезотелія допускає утворення 
стомат- і стигматів-каналів для інтерстиціальної 
рідини, що полегшують її резорбцію з порожни-
ни перикарда.

Структурну основу епікарда утворюють три 
шари: поверхневий — колагеновий, середній — 
еластичний і глибокий — колагеново-еластичний, 
що безпосередньо переходить в ендомізій міо-
карда. Нервові елементи розподілені головним 
чином у пограничній мембрані та поверхневому 
колагеновому шарі, що є також зоною розподілу 
лімфатичної сітки.

Кровопостачання епікарда забезпечується 
дрібними судинними гілками субепікардіальних 
або інтраміокардіальних артерій. У місцях пере-
ходу вісцерального листка перикарда у паріє-
тальний відзначають судинні клубочки, утворені 
артеріолами з багатою іннервацією, які беруть 
активну участь в утворенні та резорбції порож-
нинної рідини. Мікрогемоциркуляторне русло 
епікарда має сіткоподібну будову і складається 
із стереотипного набору елементів: артеріол, пре- 
і посткапілярів, що з’єднують анастомозуючі між 
собою капіляри, і збірних везикул, що відкрива-
ються у дрібні вени.

Сітка, утворена мікросудинами, тришарова. 
Складається з поверхневого сплетення, розміще-
ного безпосередньо під базальною мембраною, і 
більш глибокого, розташованого у поверхневому 
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колагеновому шарі. Обидва сплетення широко 
анастомозують між собою. Архітектоніку су-
динного русла епікарда ускладнюють численні 
анастомози з судинами добре васкуляризованої 
жирової тканини, субепікардіальний шар якої 
може досягати 1,5 см. Щільність судинної сітки 
в різних зонах епікарда непостійна: вона більш 
густа над ЛШ, ніж над латеральною зоною ПШ 
або в ділянці передсердь.

МІОКАРД
Насосна функція серця забезпечується ви-

сокоспеціалізованими м’язовими клітина-
ми — кардіоміоцитами, які мають неправильну 
цилінд ричну форму. Довжина кардіоміоцитів 
з різних відділів серця коливається в межах 
50–120 мкм, ширина — 10–20 мкм. За допомо-
гою контактів «кінець у кінець» кардіоміоцити 
об’єднані в м’язові волокна з добре вираженою 
поздовжньою та поперечною смугастістю. Косі 
поперечні містки між їх бічними поверхнями 
інтегрують міокард у «функціональний синти-
цій».

На мікро- та макроскопічному рівні чіт-
ко простежується тенденція до групування 
м’язових волокон у пучки (фасцикули) різної 
потужності. Ніжні прошарки пухкої сполучної 
тканини, що обмежують їх, відповідають пери-
мізію скелетних м’язів і є місцем розподілу ін-
трамуральних судин, елементів лімфатичної сіт-
ки та нервової системи. Проте пучкова структу-
ра міокарда досить умовна внаслідок широкого 
обміну фасцикул м’язовими волокнами і мікро-
судинами, що їх супроводжують (рис. 1.17).

Структурна консолідація м’язових волокон 
і прохідність просвітів капілярів, що забезпечу-
ють їх живлення в усі фази серцевого циклу, за-
безпечується колагеновим каркасом, що має три 
рівні організації. Колагенова сітка охоплює цілі 
групи м’язових волокон та інтрамуральні суди-
ни, оточує мікросудини, нервові елементи, утво-
рює ендомізій м’язових волокон, міжміоцитарні 
та міоцитарно-капілярні з’єднання, формуючи 
складну тривимірну систему.

Ендомізій становить ніжний несуцільний фут-
ляр із пучків колагенових філаментів товщиною 
120–150 нм, що міцно з’єднаний із кардіоміо-
цитами на рівні їх Z-ліній. Цей зв’язок здійсню-
ється короткими тяжами, що утворюють навколо 
клітин манжетки, які контактують за допомо-
гою спеціалізованих молекул адгезії з елемента-
ми цитоскелета. Сплетення перимізія об’єднані 
поперечними колагеновими волокнами і більш 
грубими поздовжньо орієнтованими звивистими 

волокнистими структурами. Крім цього, най-
ближчі кардіоміоцити додатково зв’язані корот-
кими «розпірками» товщиною 30–70 нм, а також 
гранулами і мікронитками з фібронектину, що 
попереджає їх ковзання відносно один одно-
го. Еластичні волокна в міокарді поодинокі, їх 
кількість збільшується у людей старших вікових 
груп.

7
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Рис. 1.17. Тканинна структура міокарда (об’ємна 
схема): 1 — м’язові волокна; 2 — їх ядра; 
3 — міофібрили; 4 — сарколема; 5 — встав-
ний диск; 6 — ендомізій; 7 — капіляри; 8 — 
колаген

Інтерстицій міокарда
Простір між кардіоміоцитами шлуночків, пе-

редсердь і клітинами провідної системи серця за-
повнений складноструктурованим середовищем, 
що інтегрує елементи скоротного міокарда, жи-
вить його і координує роботу м’язових волокон. 
Компоненти інтерстиція співвідносяться у такий 
спосіб: 55% становлять судинні структури, 5% — 
елементи нервової системи; на клітини сполуч-
ної тканини, її волокна і протеоглікани припадає 
7; 4 і 23% обсягу відповідно, а 6%, що залишили-
ся  — на оптично порожні зони. Пухка сполуч-
на тканина інтерстиція, що структурно інтегрує 
міокард, становить поліфункціональну систему 
взаємозалежних елементів.
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Міжклітинна речовина забезпечує формуван-
ня середовища для нормального функціонуван-
ня робочих компонентів міокарда. Щодо біофі-
зичних властивостей міжклітинна речовина — це 
армований композит, що включає сильно гідра-
тований гель, транспортно-трофічні властивос-
ті якого визначаються протеогліканами та глі-
копротеїнами. Їх великі молекули складаються 
з білка, ковалентно зв’язаного з глікозаміноглі-
канами. Найважливіші з них — гіалуронова кис-
лота, гепарин, сульфатований і несульфатований 
хондроїтин.

Волокнисті елементи в інтерстиції здорового 
міокарда малочисленні. Їх основу становить ко-
лаген I і в меншій кількості — III типу. Молекули 
колагену здатні до самозбирання у шаруваті упо-
рядковані структури з властивостями рідких крис-
талів. Волокна колагену, що армують міжклітинну 
речовину, орієнтовані, як правило, паралельно до 
сили, яка її розтягує, що забезпечує максимальну 
ефективність їх опорно-скелетної функції.

Зв’язані між собою колагенові фібрили, що 
спіралеподібно обвивають кардіоміоцити, попе-
реджують перерозтягання м’язових волокон та 
обмежують їх взаємне зміщення під час серцевого 
циклу. Деформації колагенових структур, що ви-
никають при цьому, генерують додаткове зусил-
ля при поверненні серця до вихідного об’єму.

Субстанції, структуровані в колагенових во-
локнах, базальних мембранах і основній міжклі-
тинній речовині, продукуються різними кліти-
нами. Синтез глікозаміногліканів і склеропроте-
їдів здійснюється в ендоплазматному ретикулумі 
і комплексі Гольджі фібробластів, у судинній 
стінці — гладком’язовими клітками, гепарин 
синтезується в тучних клітинах.

У міокарді клітини фібробластичного ряду 
розрізняються за ступенем зрілості та спеціаліза-
цією. Всі вони здатні до міграції у тривимірному 
колагеновому гелі, в основі їх енергетичного ме-
таболізму лежить гліколіз. Синтезовані молекули 
колагену мають здатність до самозбірки, поря-
док якої визначається розміщенням амінокислот 
у кінцевих відділах. Процес самозбірки і моделю-
вання волокон, що утворюються, здійснюються 
на поверхні фібробластів, що, проте, не виклю-
чає «дистанційне» фібрилоутворення.

У фізіологічних умовах катаболізм колагену, 
як і фібрилогенез, здійснюється на клітинній 
основі. Десмолітичні фактори — катепсини, ко-
лагеназа, гіалунідаза, ряд нелізосомних фермен-
тів — продукуються не лише спеціалізованими 
фібробластами, але й макрофагами, тучними 
клітинами, лейкоцитами. Ензиматичну дезінте-

грацію міжклітинної речовини регулюють зміни 
рН, концентрація Са2+, гематичні фактори. Клі-
тинна резорбція фібробластами надлишкового 
чи дефектного колагену імунонезалежна і ре-
гулюється «колагенчутливими» рецепторами їх 
поверхні. Рівновага десмолітичних і десмоплас-
тичних процесів — важливий фактор тканинного 
гомеостазу.

Фібробласти, макрофаги та іноді наявні в ін-
терстиції формені елементи крові є джерелом 
численних цитокінів, які не тільки регулюють 
морфогенез «строми», але й впливають на ен-
дотелій і кардіоміоцити. Проте найпотужні-
ший вплив на морфофункціональний стан всіх 
тканинних компонентів, що підтримують нор-
мальний баланс строми і скоротного міокарда, 
здійснюють самі кардіоміоцити. До спектра біо-
логічно активних речовин, синтезованих кардіо-
міоцитами шлуночків, входять металопротеази, 
колагенази (стромелін, желатінази А і В) та ряд 
інших гуморальних факторів.

Структура робочих кардіоміоцитів
В основі функції високоспеціалізованих кар-

діоміоцитів — процес електромеханічного спо-
лучення. Згідно з цим у кожному кардіоміоциті 
є такі структурно-функціональні комплекси: 
контрактильний апарат, система рецепції регуля-
торних сигналів та підтримки внутрішньоклітин-
ного гомеостазу, включаючи обмін електролітів, 
система відтворення і транспорту макроергічних 
фосфатів, система забезпечення пластичної та 
секреторної функцій клітини, а також система 
внутрішньоклітинного катаболізму, основним 
елементом якої є лізосоми.

Розміщення структурних компонентів відоб-
ражає функціональну спеціалізацію різних від-
ділів клітини, в якій визначають три зони: пе-
ринуклеарну, міофібрилярну і підсарколемну 
(рис. 1.18). Перинуклеарна зона займає 2–5 мкм 
навколо ядра, в її гіалоплазмі містяться міто-
хондрії, лізосоми, відкладення ліпофусцина, 
мікротільця, цитогранули, елементи гладкого 
і шорсткуватого ретикулума, іноді — вакуолі, 
ліпідні краплі, що зосереджуються переважно 
біля полюсів ядра. Будова цієї зони може зміню-
ватися залежно від функціонального стану клі-
тини. Міофібрилярна зона займає більшу час-
тину внутрішньоклітинного простору. Включає 
міофібрили, мітохондрії, елементи саркотубу-
лярної системи, цитогранули, іноді — інші ор-
ганели. Під сарколемою у прозорому матриксі 
розташовані цитогранули, початкові відділи 
Т- системи, а також мікропіноцитозні везикули, 
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мітохондрії, елементи саркоплазматичного ре-
тикулума і цитоскелета, що зв’язує міофібрили 
і сарколему.

Контрактильний апарат вентрикулярних кар-
діоміоцитів займає 40–60% внутрішньоклітин-
ного об’єму. Міофібрили, що утворюють його, 
пронизують клітину від однієї апікальної поверхні 
до іншої, міцно закріплюючись у плазмолемі, час-
то утворюючи анастомози. В одному кардіоміо-
циті міститься до 1000 міофібрил, що складаються 
з компактних, добре упакованих пучків скоротних 
ниток — міофіламентів. Кількість міофіламентів 
у міофібрилах неоднакова — від 200 до 1000, про-
те, незважаючи на різний обсяг, їх структура сте-
реотипна. У світловому мікроскопі серцевий м’яз 
виглядає поперечно- смугастим. Вздовж м’язового 
волокна чергуються регулярно розміщені темні, 
анізотропні А-диски, що мають постійну довжи-
ну, та ізотропні, світлі I-диски, що вкорочуються 
в систолу.

Елементарною структурою міофібрили є сар-
комер (рис. 1.19), обмежений двома Z- лініями, 
кожна з яких ділить відповідний ізотропний 
I-диск на дві рівні частини. Саркомери клітин 
міокарда розташовані таким чином, що їх Z-лінії 
паралельні одна одній не лише в одному, але й 
у сусідніх кардіоміоцитах. Z-лінія, або телофраг-
ма, має аморфно-фібрилярну структуру, утво-
рену білками десміном, віментіном, філаміном, 
α-актиніном, які є основними компонентами 
цито скелета. Z-лінії суміжних міофібрил з’єднані 
між собою, а по периферії клітини — із сарколе-
мою та елементами колагенового каркаса міо-
карда за допомогою спеціалізованих молекул 
адгезії.

Скорочення саркомера визначається взаєм-
ним переміщенням двох різновидів міофіламен-
тів — товстих, довжиною 1,65 мкм і товщиною 
15 нм, утворених міозином, і тонких, основу 
яких становить актин. Довжина тонких філамен-
тів навіть у межах одного саркомера коливаєть-
ся — від 0,65 до 1,4 мкм, тоді як їх товщина по-
стійна і дорівнює 8 нм. Зовнішні кінці актинових 
ниток міцно вплетені в телофрагму, а внутрішні 
розміщуються між товстими філаментами, на пе-
риферії утвореного ними А-диска. Ділянка спіль-
ного розташування товстих і тонких філаментів 
релаксованного саркомера помітно світліша від 
А-диска. Він позначається Н-зоною, що має не-
чіткі границі внаслідок різної довжини актино-
вих філаментів.

У центрі саркомера розміщений ще один по-
перечно орієнтований опорний диск — М- лінія, 
або мезофрагма, шириною 50–80 нм, утворе-

ний перемичками, що утримують разом товсті 
філаменти. Якщо взятий для дослідження ма-
теріал зафіксований у кінці діастоли, по обидва 
боки мезофрагми можна бачити відносно світлі 
L-смужки внаслідок відсутності на міозинових 
філаментах поперечних містків, що забезпечу-
ють їх функціональний контакт з актиновими 
протофібрилами. Довжина максимально роз-
слабленого саркомера — 3–3,5 мкм. У систолу 
вона зменшується до 1,5 мкм внаслідок ковзан-
ня товстих і тонких філаментів один щодо одно-
го. У повністю скороченому саркомері I-диски 
і L-зони зникають. Таким чином, у зоні Н, гра-
ницею якої служать кінчики тонких філаментів, 
що просуваються вперед, містяться лише товсті, 
а в зоні I — тільки тонкі філаменти. На попереч-
них зрізах саркомерів через А-диски виявляється 
гексогональне розташування протофібрил, при-
чому кожна товста нитка оточена 6 тонкими.

Склад і структура протофібрил досить складні. 
Товста нитка складається із 180–360 поздовжньо-
орієнтованих, сплетених між собою молекул 
міозину. Вона має потовщення – подвійну го-
лівку, рухливо з’єднану з подовженою хвостовою 
частиною, що складається з двох фрагментів. По-
чатковий фрагмент довжиною 60 нм разом із го-
лівкою утворює компонент протофібрили, що 
називається важким мероміозином, який також 
рухливо з’єднаний з легким мероміозином — ін-
шим її фрагментом довжиною близько 90 нм. 
Голівки міозину з правильними інтервалами 
розміщуються вздовж товстого філамента, за ви-
нятком зони М-лінії саркомера. На електрон-
них мікрофотографіях голівки молекул міозину 
мають вигляд поперечних містків між тонкими і 
товстими філаментами.

Тонкі нитки ізотропного диска складаються 
із глобулярних молекул актину. Обвиваючи один 
одного, вони утворюють скелет філамента — по-
двійну спіраль, з боків якої проходять два по-
здовжні жолобки. У цих жолобках, повторюючи 
форму актинової спіралі, знаходяться тонкі мо-
лекули тропоміозину, до яких із правильним ін-
тервалом приєднані молекули тропоніну, кожна 
з яких складається із трьох субодиниць. Тропо-
нін і тропоміозин відіграють ключову роль у ре-
гуляції взаємодії актину і міозину.

Комплекс тропоніну і тропоміозину діє як мо-
лекулярний замикаючий пристрій, що не дозво-
ляє актину тонких фібрил взаємодіяти з голівка-
ми міозину. Приєднання Са2+ до тропоніну змі-
нює конформацію тропонін-тропоміозинового 
комплесу і відкриває актинові ділянки, здатні 
взаємодіяти з міозином, що ініціює скорочення. 
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Скорочення саркомера відбувається внаслідок 
утворення та роз’єднання поперечних містків 
між тонкими і товстими філаментами, що зму-
шує останні ковзати вздовж міозинових про-
тофібрил до центру А-диска. Сила скорочення 
пропорційна числу актоміозинових містків, вона 
зростає зі збільшенням площі перекриття філа-
ментів до входу кінців тонких актинових ниток 
у Н-зону. Довжина саркомера в кінці діастоли до-
рівнює 2,2 мкм, що відповідає найбільш повно-
му взаємному перекриттю філаментів із макси-
мальною кількістю поперечних актоміозинових 
містків між ними. І скорочення, і розслаб лення 
саркомера здійснюється з обов’язковою участю 
АТФ.

Скорочення міофібрил — складний процес, 
що здійснюється в результаті цілого комплек-
су умов: наявності відповідного енергетичного 
потенціалу та концентрації іонів кальцію, адек-
ватної функції ряду ферментів, електрохімічно-
го імпульсу, що запускає цей багатокомпонент-
ний механізм. Координація всіх фаз скорочення 
і розслаблення кардіоміоцита забезпечується 
його іон-транспортною системою, функціону-
вання якої можливе завдяки компартменталіза-
ції внутрішньоклітинного простору та специфіч-
ним властивостям мембран, що здійснюють це. 
Основ ними елементами цієї системи є сарколе-
ма, саркоплазматичний ретикулум і мітохондрії.

Будова сарколеми відповідає її основним 
функціям, в ній починається процес електроме-
ханічного сполучення з подальшою мобілізацією 
всіх органел, що безпосередньо беруть у ньому 
участь. У сарколемі розрізняють внутрішній шар, 
плазматичну мембрану (плазмолема) і глікока-
лікс (базальна мембрана, перимембрана, гліко-
лема).

Глікокалікс, що покриває поверхню кар-
діоміоцита, вступає у безпосередній контакт 
із міжклітинним простором, стінками капілярів, 
колагеновими волокнами, становить опорно-
фібрилярний комплекс складних ліпідів, протео-
гліканів і колагену IV типу. У глікокаліксі роз-
різняють поверхневу і більш щільну внутрішню 
пластинки товщиною 20 і 30 нм. Наявність у глі-
кокаліксі сіалових кислот і глікозаміногліканів 
надає йому поліаніонних властивостей. Гліко-
калікс стабілізує плазмолему, є основним поза-
клітинним депо Са2+, що бере участь у регуляції 
скорочення кардіоміоцита. Між ним і плазмоле-
мою є досить постійна щілина шириною 10 нм. 
Плазмолема становить елементарну тришарову 
мембрану товщиною 8 нм. Щодо біофізичних ха-
рактеристик — це мікрогетерогенно-динамічна 

система з рідкокристалічними властивостями. 
У плазмолемі виявляються білкові частки діа-
метром 7–10 нм, як лише занурені у ліпідний 
бішар мембрани, так і такі, що перетинають усю 
її товщу. Структура мембрани підтримується не-
ковалентними, гідрофобними та гідрофільни-
ми взаємодіями білків, ліпідів і олігосахаридів. 
Один з основних компонентів мембрани — біл-
ки  часто поєднують структурну функцію з ре-
цепторною чи ферментною, прикладами чого є 
Na+/К+-АТФаза, комплекс β-адренорецептор-
аденілатциклаза тощо. Найважливіша особли-

а сг
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Рис. 1.18. Схематичне зображення міоцитів: 
(а) шлуночка; (б, в) передсердя дорослого 
ссавця: сг — специфічні гранули, гл — гліко-
лема, т — трубочка Т-системи, тц — тер-
мінальна цистерна, тс — трубочка сарко-
плазматичної сітки, Z — диски Z

Рис. 1.19. Будова саркомера: 1 — актинові (тонкі) 
міофіламенти; 2  — міозинові (товсті) міо-
філаменти; z — Z-лінія; н — Н-зона; м — 
М-лінія
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вість плазмолеми, зумовлена присутністю в ній 
білків, — наявність каналів, що забезпечують по-
вільний електрогенний і швидкий електронейт-
ральний транспорт Са2+. Фіксація сарколеми 
вільної поверхні робочих кардіоміоцитів до міо-
фібрил на рівні Z-ліній зумовлює її фестончаті 
вибухання при скороченні клітини.

Сарколема кардіоміоцита має п’ять різних 
спеціалізованих зон: великі й малі інвагінації, що 
формують Т-систему і кавеоли, ділянки контак-
тів із саркоплазматичним ретикулумом і вставні 
диски. Діаметр кавеол — 50–80 нм, вони є дина-
мічними структурами, що нагадують везикули 
ендотеліоцитів. Їх вміст — гранулярний або дріб-
нодисперсний матрикс. Кількість кавеол збіль-
шується при навантаженні кардіоміоцитів або 
при СН.

Т-систему утворюють глибокі розгалужені 
вдавлення бічної сарколеми, які покриті глі-
кокаліксом. Устя Т-тубул перебувають на рівні 
Z-ліній. Їх початкові відділи, орієнтовані перпен-
дикулярно міофібрилам, діаметром 150–200 нм. 
Т-система утворює поздовжні та поперечні від-
галуження, поступово стоншується і проникає 
до границі навколоядерного простору, приблиз-
но на третину збільшуючи сумарну площу сар-
колеми. Її тісний контакт із саркоплазматичним 
ретикулумом забезпечує проведення електрохі-
мічного імпульсу в аксіальні відділи клітини.

Вставний диск при світловій мікроскопії 
помітний як темна лінія неоднакової шири-
ни, що проходить через м’язове волокно. Він 
утворюється сарколемою двох кардіоміоцитів 
на рівні Z-ліній одного чи декількох саркомерів 
(див. рис. 1.19). У межах вставного диска є три 
види спеціалізованих структур: нексуси, десмо-
соми і проміжні з’єднання (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Контактні зони суміжних кардіоміоци-
тів (електронограма)

Десмосоми і проміжні з’єднання служать для 
більш міцного механічного скріплення клітин. 
Десмосоми — електроннощільні округлі утворен-
ня діаметром від 30 до 200 нм. З боку цитоплазми 
до складу десмосом входять щільні пластинки 
прикріплення і пов’язані з ними пучки коротких, 
переплетених, щільно розміщених кератинових 
тонофіламентів товщиною близько 10 нм. Між-
клітинна щілина в ділянці десмосом становить 
20–30 нм. Посередині містить смужку багатого 
білком матеріалу, так званий центральний диск, 
тонкими перемичками пов’язаний із мембрана-
ми сусідніх клітин.

Проміжні з’єднання займають більшу частину 
горизонтального сегмента вставного диска, що 
в цій зоні має зигзагоподібний профіль, а щілина 
між клітинними мембранами шириною до 30 нм 
заповнена тонкофібрилярним матеріалом, що 
сприяє їх скріпленню. На внутрішній поверхні 
плазмолеми цих ділянок наявні компактні від-
кладення електроннощільного матеріалу, утворе-
ного фосфоліпідами і цитоскелетними білками, 
характерними для телофрагми. Актинові прото-
фібрили проникають у внутрішню поверхню цих 
ділянок плазмолеми, переплітаючись із щільною 
сіткою тонофібрил, що відходять від них. Таким 
чином, завдяки проміжним з’єднанням мембра-
на вставних дисків ніби відповідає першій або 
останній Z-лініям клітини.

Нексуси, або щілинні контакти, що розташову-
ються переважно вздовж міофібрил на вертикаль-
них сегментах вставного диска, займають 7–10% 
його поверхні. В електронному мікроскопі висо-
кого розрізнення нексус на поперечному зрізі має 
вигляд семишарової конструкції, по три шари якої 
належать кожній із контактуючих мембран суміж-
них клітин, розділених світлою щілиною шириною 
2 нм. У складі нексусів виявлені глобулярні струк-
тури діаметром близько 7 нм, які розміщуються 
на відстані 10 нм один від одного, формують гек-
сагональні фігури, що утворюють орієнтовані по-
перек мембрани канали глибиною близько 9 нм. 
Можливість прямого міжклітинного обміну іонами 
через ці структури забезпечує швидку міжклітинну 
передачу імпульсів, що викликають скорочення. 
У межах вставного диска розміщуються і вільні від 
спеціалізованих структур ділянки такої ж будови, 
що і плазмолема бічних поверхонь клітини, але без 
глікокалікса і кавеол. У цих місцях мембрани су-
сідніх клітин м’язового волокна тісно прилягають 
одна до одної, проте, ніколи не зближаючись між 
собою до такого ступеня, як у нексусах.

Функція сарколеми щодо підтримки іонного 
гомеостазу клітини тісно пов’язана із саркоплаз-
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матичним ретикулумом. Ці органели становлять 
складну систему трубочок, що обплітають міо-
фібрили, їх стінка утворена агранулярною ци-
томембраною. Саркоплазматичний ретикулум 
включає вільну сітку і термінальні цистерни, 
структурно і функціонально диференційовані.

Вільна сітка складається з анастомозуючих 
канальців діаметром 20–60 нм, орієнтованих 
поперечно і поздовжньо. Вони утворюють два 
сплетення на рівні М-ліній і в зоні телофрагми, 
так званий пористий комір. Розміщення тубу-
лярних елементів сітки відносно стабільно зав-
дяки їх фіксації найтоншими щільними нитка-
ми цито скелета. Поперечні трубочки численні-
ші, ніж поздовжні, які через проміжні цистерни 
поступово переходять у термінальні цистерни 
у вигляді сліпих мішкоподібних утворень. Цис-
терни саркоплазматичного ретикулума кон-
тактують або із сарколемою, або із Т-тубулами. 
Залежно від площини зрізу ці контакти можуть 
утворювати тріади, муфти, складніші фігури із 
4 трубочок.

Т-система і саркоплазматичний ретикулум 
між собою не сполучаються. У ділянці контак-
тів між їх мембранами завжди зберігається зазор 
шириною близько 10 нм при довжині контакту 
від 0,1 до 1 мкм. У таких зонах визначають спеці-
алізовані структури, що складаються з розміще-
них по осі цистерни щільної смужки, утвореної 
щільно прилягаючими гранулами та періодичних 
ущільнень діаметром близько 15 нм, які поділені 
проміжками у 20 нм.

У діастолу Са2+ із саркоплазми елімінується 
канальцями вільної сітки, переміщається ними 
до цистерн, із яких знову викидається при іні-
ціації скорочення. Частина протеїнів мембрани 
саркоплазматичного ретикулума поєднує функ-
ції пластичного матеріалу та ензимів. Перш за 
все це стосується Ca2+/Mg2+-залежної АТФази — 
основного компонента кальцієвого насоса, що 
забезпечує розслаблення міокарда. Крім того, 
в саркоплазматичному ретикулумі наявні кислі 
гідролази і фосфоліпази, активування яких може 
мати критичне значення в патології.

Мітохондрії. Висока інтенсивність механічної 
роботи міокарда знаходить висвітлення в будо-
ві його енергозабезпечуючого апарату. Місцем, 
де відбуваються процеси тканинного дихання і 
окисного фосфорилування, є мітохондрії — ор-
ганели овоїдної форми розміром 0,5–2,5 мкм, 
основне джерело макроергічних фосфатів. Вони 
розміщуються між міофібрилами, найчасті-
ше по 1–2 мітохондрії на кожен саркомер, під 
сарколемою, навколо ядра, займаючи близько 

35% об’єму клітини. Іноді суміжні мітохондрії 
утворюють тісні контакти, в зоні яких міститься 
дрібнозернистий електроннощільний матеріал. 
Кількість міжмітохондріальних контактів ва ріює 
залежно від функціонального навантаження 
на клітину.

Мітохондрії складаються із зовнішньої мемб-
рани, що утворює оболонку органел, і внутріш-
ньої, що формує численні, розташовані па-
ралельно, щільно впаковані складки-кристи, 
звичайно орієнтовані в поперечному напрямку. 
Простір між кристами заповнений дрібнозер-
нистим мат риксом, що містить електроннощіль-
ні гранули, більш темним, ніж вузька щілина 
між зовнішньою та внутрішньою мембранами 
органели. Зовнішня і внутрішня мембрани міто-
хондрій мають товщину до 6 нм, але істотно від-
різняються за своїм складом, фізико-хімічними 
властивостями і функціями. Перша більш наси-
чена холестерином, легко проникна для дрібних 
молекул, наприклад креатинфосфата. Ензими 
мембран належать до різних метаболічних ланок. 
Для внутрішньої мембрани характерний більш 
високий вміст білка, до 25% якого становлять 
дихальні ферменти. Мітохондрії кардіоміоцитів 
містять власну ДНК, що синтезує РНК і до 15% 
мітохондріальних білків.

Функції мітохондрій не обмежуються відтво-
ренням макроергічних фосфатів і відновленням 
власної структури, а включають ще й участь в об-
міні іонів кальцію. Поглинання ними іонізова-
ного кальцію, завдяки найбільшій ємкості цього 
внутрішньоклітинного депо, ефективно підтримує 
електролітний баланс саркоплазми. Проте при пев-
них обставинах можливе швидке звільнення цих 
іонів із мітохондрій із несприятливими наслідками 
для клітини. Крім окисного фосфорилування, що 
залежить від киснезалежного тканинного дихан-
ня, відтворення деякої частки АТФ забезпечується 
анаеробним гліколізом, у процесі якого утилізуєть-
ся глюкоза, що доставляється кров’ю чи утворена 
з депонованого у клітині глікогену.

У загальний енергетичний баланс здорового 
міокарда гліколіз робить помітно менший внесок, 
ніж аеробне окиснення. Разом з тим для багатьох 
процесів, що регулюють рівень іонів кальцію в ци-
тозолі клітини, переважаючим джерелом АТФ є 
саме гліколіз. Гранули метаболічно лабільного 
β-глікогену у вигляді округлих частинок помірної 
електронної щільності діаметром 20–40 нм розсі-
яні в саркоплазмі, під сарколемою, між мітохонд-
ріями, в навколоядерній зоні. Деяку його частину 
виявляють у складі відносно інертних білково-
полісахаридних комплексів — глікосом.
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Регенераторний апарат кардіоміоцитів пред-
ставлений нуклеарними і саркоплазматичними 
компонентами. Більшість кардіоміоцитів має 
одне і лише 10–13% — два ядра, що займають 
осьове положення. На частку ядра припадає 
2,8–5,4% об’єму клітини. Довжина міокардіаль-
них ядер коливається від 7 до12 мкм. Оболон-
ка ядра, каріо- чи нуклеолонема, складається з 
двох елементарних мембран товщиною близько 
7–8 нм, що формують окремі мішкоподібні утво-
рення з вузьким (10–30 нм) перинуклеарним 
простором між ними, яке сполучається з просві-
том саркоплазматичного ретикулума. На гладкій 
цитоплазматичній поверхні нуклеолонеми іноді 
виявляють рибосоми.

Сполучення нуклео- і саркоплазми здійсню-
ється за допомогою пор круглої чи октагональ-
ної форми, периметр яких утворений стінками 
зов нішнього і внутрішнього листків нуклеоло-
неми. Ядерні пори закриті тонкою білковою діа-
фрагмою, що обме жує їх проникність. Ядро за-
повнене електронно-прозорою нуклеоплазмою, 
основ ний вміст якої дезоксинуклеопротеїди — 
хроматин у неактивній, конденсованій формі 
(гетерохроматин) або в активному деконденсо-
ваному стані (еухроматин). Гетерохроматин має 
вигляд компактних електрон нощільних брилок, 
розміщених в основному під нуклеолонемою і 
навколо ядерець. Еухроматин, що зазвичай пе-
реважає в ядрах кардіоміоцитів, у вигляді слабо-
контрастної сітки заповнює весь інший внутріш-
ньоядерний простір.

Кількість ядерець варіює від 1 до 5–6. Їх струк-
турною основою є ДНК, тонкі нитки якої сплетені 
в нуклеолонему. Завдяки їй ядерця є місцем зосе-
редження ядерцевих організаторів — місць синте-
зу рибосомальної РНК (рРНК), що здійснюється 
деконденсованим хроматином — ділянками хро-
мосом, об’єднаних у петльоподібний шнур — нук-
леолонему. На поперечному зрізі нуклеолонеми 
виявляють її світлу слабоструктуровану серцеви-
ну — фібрилярний центр, утворений ДНК ядер-
цевого організатора. Фібрилярний центр оточе-
ний щільним кільцем фібрилярного матеріалу, 
що структурується в рРНК, і гранулярним компо-
нентом — численними гранулами «готових» рибо-
сом. Це надає ядерцю вигляд петлистого клубочка 
з темного гранулярного і філаментозного матеріа-
лів, що перемежовуються вузькими більш світлими 
включеннями — фібрилярними центрами.

Пул саркоплазматичних рибосом досить ба-
гаточисленний. Їх гранули мають округлу форму 
і діаметр близько 15 нм. Рибосоми розміщують-
ся в навколоядерному просторі чи під сарко-

лемою щільніше, ніж між міофібрилами. Іноді 
вони об’єднані в короткі ланки-полірибосоми, 
які розташовуються між актиновими нитками 
саркомера в зоні телофрагми, де синтез білків 
контрактильного апарату найбільш активний. 
У саркоплазмі, найчастіше перинуклеарно, ви-
являють тубули чи спіралеподібні елементи 
шорсткуватого ендоплазматичного ретикулума, 
що також має пряме відношення до пластичної 
функції кардіоміоцита.

Біля полюсів ядра визначають елементи від-
носно мало розвиненого пластинчастого комп-
лексу Гольджі. Мембрана органели утворює 
3–4 сплощені цистерни, оточені кількома десят-
ками дрібних пухирців із вмістом різної електрон-
ної щільності. Основна функція пластинчастого 
комплексу полягає у відтворенні глікопротеї нів і 
ліпопротеїнів цитомембран.

Помилки при біосинтезі білків у здоровій клі-
тині досягають 15% їх загальної продукції. Крім 
того, хімічні впливи і конформаційні зміни функ-
ціонуючих макромолекул неминуче призводять 
до їх поступової денатурації. Необхідність звіль-
нення від таких продуктів зумовлює потребу клі-
тини у спеціалізованому апараті їх руйнування та 
елімінування. Найбільш вивченою його ланкою 
є лізосоми, які, як і в інших клітинах, відтворю-
ються пластинчастим комплексом і саркоплаз-
матичною сіткою. Їх переважаюче розміщення — 
перинуклеарна зона.

Первинні лізосоми становлять округлі тільця 
діаметром 0,5 мкм з електроннощільним мат-
риксом. Вони містять складний набір гідро-
літичних ферментів і оточені одноконтурною 
мембраною. Ці органели мають здатність асо-
ціюватися із внут рішньоклітинними структура-
ми, що підлягають розщепленню, з подальшою 
частковою утилізацією чи видаленням із кліти-
ни. Зливаючись з ними, вони утворюють великі 
вторинні лізосоми розміром до 2 мкм, з полі-
морфним вмістом, що трансформуються в ре-
зидуальні тільця. До останніх належать і грану-
ли ліпофусцину — тільця неправильної форми 
розміром до 7 мкм, що складаються з аморфної 
речовини і скупчень осміофільних зерен діамет-
ром 7–50 нм. Їх кількість збільшується з віком і 
в умовах патології.

Функція лізосом здійснюється в комплексі 
з різними протеазами. Система внутрішньо-
клітинного катаболізму кардіоміоцитів вклю-
чає також рибонуклеази, структуровані без-
посередньо в рибосомах, фосфоліпази, які та-
кож локалізуються на мембранах мітохондрій, 
саркоплазматичного ретикулума, плазмолеми 
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в безпосередній близькості від субстратів, які 
розщеплюють.

До органел, які рідко виявляють у кардіоміо-
цитах, відносять пероксисоми (мікротільця), 
що мають відношення до ліпідного та вугле-
водного обміну. Це дрібні (0,15×0,25 мкм) 
тільця овоїдної форми зі щільним гранулярним 
матриксом, оточеним мембраною. Найчастіша 
локалізація пероксисом — на границі А–I дис-
ків міофібрил, а також поблизу мітохондрій, 
термінальних цистерн саркоплазматичного 
ретикулума, жирових включень, «ліпідних кра-
пель», що іноді виявляються поруч із мітохон-
дріями.

У саркоплазмі у всіх ділянках кардіоміоцита 
наявні мікрофіламенти діаметром 7–10 нм, які 
разом із мікротрубочками утворюють цитоскелет 
клітини і, можливо, визначають внутрішньоклі-
тинні переміщення рідини.

Структурні особливості різних типів 
кардіоміоцитів
У будові кардіоміоцитів різних відділів серця 

є деякі відмінності, мінімальні для клітин ЛШ 
і ПШ. Хоча структура контрактильного апарату 
і мітохондрій клітин обох шлуночків практично 
ідентична, у ПШ ядра кардіоміоцитів частіше 
мають складчасту поверхню, ланцюгоподібне 
розташування мітохондрій між міофібрилами 
чергується із гніздоподібним у вигляді скупчень. 
Т-тубули, що проникають у навколоядерну зону 
кардіоміоцитів ПШ, утворюють помітні розши-
рення, частіше виявляють фрагменти шорстку-
ватої ендоплазматичної сітки, ліпідні включен-
ня, а елементи більш розвиненого пластинчасто-
го комплексу, крім перинуклеарного простору, 
частіше визначають і у периферичних відділах 
клітини. Саркоплазма містить більше цитогра-
нул, причому глікоген утворює розетки навколо 
мітохондрій і під сарколемою. Ці особливості 
відображають більш високу здатність ПШ серця 
до адаптації при ураженні чи перевантаженні по-
рівняно з ЛШ.

Відмінності міокарда шлуночків і передсердь 
більш істотні. Хід м’язових волокон у передсер-
дях більш звивистий, а проміжки між ними шир-
ші, ніж у шлуночках. У зв’язку з цим їх з’єднання 
в окремі анастомозуючі пучки досить пухке. 
За розмірами передсердні кардіо міоцити знач но 
поступаються перед клітинами шлуночків: їх се-
редня довжина — 18–22 мкм, діаметр — 6–9 мкм, 
зовнішні обриси також помітно ускладнені. Кар-
діоміоцити передсердь, на відміну від шлуноч-
ків, досить неоднорідні за своєю структурою. 

При меншому ступені диференціації щодо конт-
рактильної функції в їх структурі наявні виражені 
ознаки сек реторної активності. Ультраструктура 
міофібрил передсердних і шлуночкових кардіо-
міоцитів однотипна, проте об’єм, який займає 
контрактильний апарат у клітинах передсердь, 
приблизно на 40% менший, а імунохімічні тести 
свідчать про його якісні відмінності від подібних 
структур робочих клітин шлуночків. Внаслідок 
меншої кількості міофібрил зона їх прикріплен-
ня у проміжних з’єднаннях вставного диска по-
мітно коротша і містить менше електроннощіль-
ного матеріалу.

Вставні диски мають вигляд рівної лінії, 
перпендикулярної довгій осі клітини, без сту-
пінчастості, характерної для м’язових волокон 
шлуночків. Десмосоми наявні не лише у встав-
ному диску, але й на бічних поверхнях апікаль-
них відділів контактуючих клітин, зливаючись із 
щільним матеріалом Z-ліній. Нексуси, навпаки, 
розміщуються між десмосомами і проміжними 
з’єднаннями вставного диска.

Меншому обсягу міофібрил відповідає і мен-
ша кількість мітохондрій, що структурно не від-
різняються від вищеописаних, а також значно 
менш розвинутий саркоплазматичний ретику-
лум, в якому переважають поздовжні елементи, 
а діаметр канальців менший, ніж у клітинах шлу-
ночків. Т-система в передсердних кардіоміоцитах 
також виражена слабко і наявна не у всіх кліти-
нах. Її будова значно спрощена, а менш численні 
канальці орієнтовані вздовж міофібрил. Сарко-
лема передсердних кардіоміоцитів, що не мають 
Т-системи, утворює численні кавеоли, що, мож-
ливо, компенсує відсутність Т-тубул. Водночас 
для кардіоміоцитів передсердь характерний біль-
ший розвиток елементів пластинчастого комп-
лексу Гольджі, шорсткуватого ендоплазматично-
го ретикулума, більш висока щільність рибосом 
у саркоплазмі.

Специфічною особливістю передсердних 
кардіоміоцитів є наявність в них секреторних 
гранул, або «щільних тілець», які майже не ви-
значаються у шлуночках (рис. 1.21).

Кількість щільних тілець корелює зі сту-
пенем розвитку пластинчастого комплексу та 
гранулярної ендоплазматичної сітки. Секре-
торні гранули неоднорідні за будовою та скла-
дом вмісту. Розрізняють декілька різновидів 
цих округлих, вкритих мембраною тілець: роз-
міщені біля ядра, темні, аргентофінні діаме-
тром 100–450 нм; світлі, що переважають у лі-
вому передсерді, розміром 200–450 нм, а також 
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аргентофінні гранули, що локалізуються поруч 
із міофібрилами.

Рис. 1.21. Секреторні гранули в кардіоміоциті
передсердя

Кількість специфічних гранул, як і клітин без 
Т- системи, у правому передсерді значно більша, 
ніж у лівому. Значна кількість і різноманітність 
секреторних гранул відповідають функції серця 
як ендокринного органа, в якому містяться ка-
техоламіни, ренін, ангіотензин, передсердний 
НУП і цілий ряд інших речовин, що мають як 
внутрішньо-, так і екстраорганний вплив. Крім 
специфічних «атріальних» гранул, у навколо-
ядерній зоні наявні лізосоми, більші за розміра-
ми.

За потужністю контрактильного апарату, 
органел, що забезпечують його роботу, їх роз-
поділу, наявності у клітині морфологічних ек-
вівалентів секреторної активності передсердні 
кардіоміоцити можуть бути розподілені, при-
наймні, на два різновиди: робочі та м’язово-
секреторні. Перші за своєю структурою нага-
дують кардіоміоцити шлуночків, тоді як у дру-
гого різновиду секреторна функція, очевидно, 
домінує над контрактильною. Про це свідчать 
слабше розвинені міофібрилярні структури, 
менша кількість і розміри мітохондрій і вод-
ночас добре розвинений комплекс органел, що 
здійснюють пластичні процеси та забезпечу-
ють секреторну функцію: комплекс Гольджі, 
гранулярна ендоплазматична сітка. Їх відріз-
няє також велика кількість специфічних гранул 
у світлій саркоплазмі та відсутність Т-системи. 
Кількість світлих м’язово-секреторних клітин 
у правому передсерді значно більша, ніж у ліво-
му. Вони концентруються ближче до епікарда 
та у клітинах провідної системи серця (пучках 
Бахмана). Морфологічні та імунохімічні дані 
дозволяють припустити подібний онтогенез 
цих передсердних кардіоміоцитів і структурно-
гомологічної популяції клітин провідної систе-
ми шлуночків.

ЕНДОКАРД
Порожнини серця і всі структури, що в них 

виступають — трабекули, сосочкові м’язи, су-
хожильні нитки і клапани — покриває ендокард 
(його внутрішня оболонка). Товщина ендокарда 
обернено пропорційна потужності міокарда — 
в передсердях, особливо в лівому, вона більша, 
ніж у шлуночках, особливо на трабекулах або 
сосочкових м’язах, проте скрізь зберігається 
тришарова будова. З боку порожнин серця ен-
докард вкритий ендотеліальним моношаром, 
що безпосередньо продовжується із судинних 
стовбурів.

Ендотеліальне покриття ендокарда зазнає 
більше функціональне навантаження внаслі-
док коливального за силою гемодинамічного 
впливу та активного обміну метаболітами між 
плазмою крові та субендотеліальною тканиною. 
Не однакові умови функціонування відображу-
ються на морфологічних характеристиках ендо-
теліоцитів, зумовлюючи їх помітні відмінності 
в різних відділах серця. У ЛШ це сплощені по-
лігональні клітини з відносно рівними контура-
ми, тоді як у ПШ і передсерді вони більші, міс-
цями різко відрізняються розмірами та формою. 
Ендотеліоцити псевдосухожиль — це багато-
гранники, які не мають орієнтації чи витягнуті 
впоперек сухожилля. Міжклітинні щілини ен-
дотелію фіброзних ниток і клапанів серця більш 
тонкі й складніші за конфігурацією, ніж трабе-
кулярного ендокарда, і не мають певної орієн-
тації.

Поверхня ендотелію, що контактує з кров’ю, 
вкрита глікокаліксом з атромбогенними влас-
тивостями. Він повторює мікрорельєф ендоте-
ліального моношару і контурує потовщені зони 
клітин, що містять ядро, короткі маргінальні 
складки в зоні міжклітинних стиків, мікровис-
тупи, краще виражені там, де кровотік має тур-
булентний характер, наприклад на папілярних 
м’язах або на серцевих клапанах. Передсердя ма-
ють більш рівну ендотеліальну поверхню.

Ендотелій ендокарда лежить на тонкому 
суб ендотеліальному шарі, відмежовуючись ба-
зальною мембраною. Субендотеліальний шар 
утворений густим тонкофібрилярним сітчастим 
колагеновим компонентом, зануреним в основ-
ну міжклітинну речовину з невеликою кількістю 
клітин камбіального типу. Ендотелій і субендо-
теліальний шар порожнин серця переходять і по-
кривають стінку судин В’єссена — Тебезія, які 
в них відкриваються.

Глибше розташований найтовстіший елас-
тично-м’язовий середній шар ендокарда, утво-
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рений щільною сполучною тканиною з вели-
кою кількістю еластичних волокон, між якими 
у найтовстіших ділянках простежуються шари 
колагенових елементів. У глибині цього шару 
серед еластичних волокон розміщені нечисленні 
гладком’язові клітини.

Найбільш глибокий шар ендокарда утворе-
ний пухкою сполучною тканиною, безпосеред-
ньо пов’язаною з ендомізієм міокарда. У цьому 
шарі розміщені нечисленні кровоносні судини, 
що утворюють широкі петлі, лімфатична сітка 
та елементи нервової системи, жирові кліти-
ни і розгалуження провідної системи серця, що 
складаються із клітин Пуркіньє.

Стулки серцевих клапанів утворені склад-
ками ендокарда. Стулки обох AV- клапанів 
мають подіб ну будову. Їх основу утворює се-
редній опірний шар щільної сполучної ткани-
ни, що виходить із фіброзних кілець. За своєю 
структурою нагадує апоневроз, уворений пуч-
ками колагену, найбільш потужними в основі 
стулки. Тканина клапанів еластична, що ба-
гато в чому зумовлено наявністю численних 
переплетених еластичних волокон. Опірний 
шар поступово стоншується і досягає краю 
стулки, продовжуючись у сухожильні нитки. 
Кількість волокнистих структур біля вільно-
го краю значно зменшується, а кількість спо-
лучнотканинних клітин і основної проміжної 
речовини  збільшується.

Ендокард, що покриває опірний шар стулки 
клапана, має подібну будову з ендокардом каме-
ри серця, з якої він виходить, різко стоншуючись 
у фіброзних нитках. Відповідно ендокард, що 
пок риває клапани, з боку передсердь помітно 
товстіший і має краще виражену пошарову струк-
туру, ніж на поверхні, зверненій до шлуночків, 
де еластичний шар, що знаходиться під ендоте-
лієм, у 4–6 разів тонший і практично не містить 
гладком’язових клітин.

В основі клапанів кількість гладком’язових 
елементів збільшується. Тут наявні дрібні суди-
ни і капіляри, що поширюються на стулки, від-
значаються жирові клітини. Трофіка основної 
функціональної частини клапанів відбувається 
за допомогою дифузії з крові, що їх омиває. Іноді 
в зоні прикріплення стулки відзначають волокна 
кардіоміоцитів, що ніби спускаються у субендо-
теліальний шар клапана з боку стінки передсер-
дя.

Стулки «випускних» клапанів серця — аорти 
і легеневого стовбура — тонші, ніж антріовен-
трикулярних і, незважаючи на відсутність фіб-
розних ниток, зберігають в основному подібну 

структуру. Їх основа, як і у передсердно- шлуноч-
кових клапанів, утворена тонким, але міцним та 
еластичним середнім шаром із більшою кількіс-
тю колагенових волокон, дещо потовщена з боку 
вільного краю. З боку шлуночків напівмісячні 
стулки також покриті ендокардом, товстішим 
в основі клапана, який стоншується аж до не-
можливості розрізнити шари на самих стулках. 
Він багатий еластичними волокнами і не містить 
м’язових клітин.

Шар на поверхні стулок, звернений до аор-
ти чи до легеневого стовбура, складається з по-
перечно орієнтованих колагенових волокон 
із незначною домішкою еластичних елементів, 
які продовжуються з інтими та медії цих судин. 
Розширена основа клапанів має переріз три-
кутника, що прилягає до відповідних кілець 
фіброзного скелета серця. Тут наявна пухка 
сполучна тканина, в якій розміщені судинні та 
нервові елементи, що не проникають у стулки 
клапанів.

СУДИННА СИСТЕМА
СЕРЦЯ

Транспортно-трофічне забезпечення функ-
ції серця здійснюється складною судинною 
системою, що включає артерії, мікроциркуля-
торне русло, систему відтоку венозної крові та 
лімфи.

АНАТОМІЯ АРТЕРІЙ СЕРЦЯ
Головне джерело кровопостачання серця — 

коронарні артерії (рис. 1.22).
Ліва і права коронарні артерії відгалуджу-

ються від початкової частини висхідної аорти 
в лівому і правому синусах. Розміщення кожної 
коронарної артерії варіює як за висотою, так 
і за окружністю аорти. Устя лівої коронарної 
артерії може перебувати на рівні вільного краю 
напівмісячної заслінки (42,6% спостережень), 
вище або нижче її краю ( 28 і 29,4% відповідно). 
Для устя правої коронарної артерії найчастіше 
розташування вище вільного краю напівмісячної 
заслінки (51,3% спостережень), на рівні вільно-
го краю (30%) або нижче нього (18,7%). Зміщен-
ня устів коронарних артерій вгору від вільного 
краю напівмісячної стулки становить до 10 мм 
для лівої і 13 мм — для правої коронарної артерії, 
вниз — до 10 мм для лівої та 7 мм — для правої 
коронарної артерії. У поодиноких спостережен-
нях відзначають і більш значні вертикальні змі-
щення устів коронарних артерій, аж до початку 
дуги аорти.
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Рис. 1.22. Система кровопостачання серця: 1 — 
висхідна аорта; 2 — верхня порожниста 
вена; 3 — права коронарна артерія; 4 — 
ЛА; 5 — ліва коронарна артерія; 6 — велика 
вена серця

По відношенню до середньої лінії синуса устя 
лівої коронарної артерії у 36% спостережень ви-
являється зміщеним до переднього чи задньо-
го краю. Значне зміщення початку коронарних 
артерій по окружності аорти призводить до від-
ходження однієї чи обох коронарних артерій від 
невластивих їм синусів аорти, а зрідка обидві ко-
ронарні артерії виходять з одного синуса. Зміна 
розташування устів коронарних артерій за висо-
тою і окружністю аорти не впливає на кровопос-
тачання серця.

Ліва коронарна артерія розміщена між по-
чатком легеневого стовбура і лівим вушком сер-
ця, ділиться на огинаючу артерію та передню 
міжшлуночкову гілки. Остання направляється 
до верхівки серця, розміщуючись у передній 
міжшлуночковій борозні. Гілка огинаючої арте-
рії направляється під лівим вушком у коронарній 
борозні на діафрагмальну (задню) поверхню сер-
ця. Права коронарна артерія після виходу з аор-
ти проходить під правим вушком між початком 
легеневого стовбура і правим передсердям. Далі 
повертає по коронарній борозні вправо, потім — 
назад, досягає задньої поздовжньої борозни, 
по якій спускається до верхівки серця, назива-
ючись вже задньою міжшлуночковою гілкою. 
Коронарні артерії та їх великі гілки лежать на по-
верхні міокарда, розміщуючись на різній глибині 
в підепікардіальній клітковині.

Основні стовбури коронарних артерій поді-
ляють на три типи — магістральний, розсипний 
і перехідний. Магістральний тип розгалуження 
лівої коронарної артерії спостерігається у 50% ви-
падків, розсипний — у 36% і перехідний — у 14%. 

Останній характеризується поділом її основного 
стовбура на 2 постійні гілки — артерія огинаюча 
і передня міжшлуночкова. До розсипного типу 
належать випадки, коли основний стовбур арте-
рії віддає міжшлуночкову, діагональну, додаткову 
діагональну і огинаючу гілки на одному чи майже 
на одному рівні. Від передньої міжшлуночкової 
гілки, як і від огинаючої, відходять 4–15 гілок. 
Кути відходження як первинних, так і наступних 
судин різні й знаходяться в межах 35–140°.

Відповідно до Міжнародної анатомічної номен-
клатури, прийнятої на Конгресі анатомів у Римі 
в 2000 р., розрізняють такі судини, що кровопос-
тачають серце:

Ліва коронарна артерія (arteria coronaria 
sinistra)

•Передня міжшлуночкова гілка (r. interventri-
cularis anterior)

•Діагональна гілка (r. diagonalis)
•Гілка артеріального конуса (r. coni arteriosi)
•Латеральна гілка (r. lateralis)
•Перегородкові міжшлуночкові гілки 

(rr. interventricularis septales)
•Огинаюча гілка (r. circumfl exus)
•Анастомотична передсердна гілка (r. atrialis 

anastomicus)
•Передсердно-шлуночкові гілки (rr. atrio-

ventricularis)
•Ліва крайова гілка (r. marginalis sinister)
•Проміжна передсердна гілка (r. atrialis 

intermedius).
•Задня гілка ЛШ (r. posterior ventriculi sinistri)
•Гілка синусно-передсердного вузла (r. nodi 

sinoatrialis)
•Гілка передсердно-шлуночкового вузла 

(r. nodi atrioventricularis)
Права коронарна артерія (arteria coronaria 

dextra)
•Гілка артеріального конуса (ramus coni 

arteriosi)
•Гілка синусно-передсердного вузла (r. nodi 

sinoatrialis)
•Передсердні гілки (rr. atriales)
•Права крайова гілка (r. marginalis dexter)
•Проміжна передсерцева гілка (r. atrialis inter-

medius)
•Задня міжшлуночкова гілка (r. interventri-

cularis posterior)
•Перегородкові міжшлуночкові гілки 

(rr. interventriculares septales)
•Гілка передсердно-шлуночкового вузла 

(r. nodi atrioventricularis).
У віці 15–18 років діаметр коронарних ар-

терій (табл. 1.1) наближається до показників 
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дорослих. У віці старше 75 років спостеріга-
ється деяке збільшення діаметра цих артерій, 
пов’язане із втратою еластичних властивостей 
артеріальної стінки. У більшості людей діаметр 
лівої коронарної артерії більше правої. Кіль-
кість артерій, що відходять від аорти до серця, 
може зменшуватися до 1 або збільшуватися до 4 
за рахунок додаткових коронарних артерій, яких 
немає в нормі.

Ліва коронарна артерія (ЛКА) бере початок 
у задньовнутрішньому синусі цибулини аорти, 
проходить між лівим передсердям та ЛА і при-
близно через 10–20 мм ділиться на передню 
міжшлуночкову гілку та огинаючу гілку.

Передня міжшлуночкова гілка — пряме про-
довженням ЛКА — проходить у відповідній бо-
розні серця. Від передньої міжшлуночкової гілки 
ЛКА відходять діагональні гілки (від 1 до 4), які 
беруть участь у кровопостачанні бічної стінки 
ЛШ і можуть анастомозувати з огинаючою ЛШ 
гілкою. ЛКА віддає від 6 до 10 перегородкових гі-
лок, які кровопостачають передні 2/3 міжшлуноч-
кової перегородки. Власне передня міжшлуноч-
кова гілка ЛКА досягає верхівки серця, постача-
ючи його кров’ю. Іноді передня міжшлуночкова 
гілка переходить на діафрагмальну поверхню 
серця, анастомозуючи із задньою міжшлуночко-
вою артерією серця, здійснюючи колатеральний 
кровотік між лівою та правою коронарною ар-
теріями (при правому чи збалансованому типах 
кровопостачання серця).

Таким чином, передня міжшлуночкова гілка 
ЛКА кровопостачає передньобокову стінку ЛШ, 
його верхівку, більшу частину міжшлуночкової 
перегородки, а також передній сосочковий м’яз 
(за рахунок діагональної артерії).

Огинаюча гілка відходить від ЛКА, розта-
шовуючись в AV (коронарній)-борозні, огинає 
серце ліворуч, досягає перехрестя і задньої між-
шлуночкової борозни. Вона може як закінчитися 
з тупого краю серця, так і продовжитися до зад-
ньої міжшлуночкової борозни. Проходячи у ко-
ронарній борозні, огинаюча гілка посилає великі 
гілки до бічної та задньої стінок ЛШ. Крім того, 
від огинаючої гілки відходять важливі перед-
сердні артерії (серед них — r. nodi sinoatrialis). Ці 
артерії, особливо артерія синусного вузла, рясно 
анастомозують з гілками правої коронарної арте-
рії (ПКА). Тому гілка синусного вузла має «стра-
тегічне» значення при розвитку атеросклерозу 
в одній із магістральних артерій.

ПКА починається в передньовнутрішньо-
му синусі цибулини аорти. Відходячи від пе-
редньої поверхні аорти, ПКА розміщується 
у правій частині коронарної борозни, підходить 
до гострого краю серця, огинає його й направ-
ляється до перехрестя і далі — до задньої між-
шлуночкової борозни. У ділянці перетинання 
задньої міжшлуночкової та коронарної боро-
зен (перехрестя), ПКА віддає задню міжшлу-
ночкову гілку, що йде в напрямі до дисталь-
ної частини передньої міжшлуночкової гілки, 

Таблиця 1.1
Діаметр магістральних субепікардіальних артерій (мм)

Назва артерії
Крайні значення 
посмертних змін

Прижиттєві значення за даними коронаро-
графії (крайні/середні значення)

діти дорослі Mc. Alpin (1975) А.А. Ліллосон (1978)
Права коронарна артерія 0,8–2,5 2,2–6,8 2,3–4,5

3,2±0,6
2,7–6

3,3±0,07
Ліва коронарна артерія 1,1–3,6 4,2–6 2,6–5,5

4–0,7
2,9–7

4,6±0,08
Огинаюча гілка 0,7–1,3 0,5–3 1,7–4,4

9±0,7
2–5,5

4,6±0,08
Передня міжшлуночкова 
гілка

1,0–3,5 2,8–4,8 2,4–3,5
3,4±0,5

1–5,5
3±0,08

Задня міжшлуночкова гілка 0,7–1,3 1–3 – 1–3
1,9±0,04

Права крайова гілка – – 0,8–2,7
1,7±0,6

1–03
1,8±0,05

Ліва крайова гілка – – 1,6–3,3
2,4±0,5

1–3
1,7±0,04

Діагональна гілка 0,7–1,3 0,5–3 1,3–2,4
2±0,3

0,8–3,5
1,6±0,04

Права крайова гілка раніше називалась артерією гострого краю серця — ramus margo acutus cordis. Ліва крайова 
гілка — гілка тупого краю серця — ramus margo obtusus cordis, оскільки добре розвинений міокард ЛШ серця 
робить його край заокругленим, тупим.
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анастомозуючи з нею. Рідко ПКА закінчується 
біля гострого краю серця.

ПКА своїми гілками кровопостачає праве пе-
редсердя, частину передньої та всю задню поверх-
ню ЛШ, міжпередсердну перегородку і задню тре-
тину міжшлуночкової перегородки. З важливих 
гілок ПКА слід зазначити гілку конуса легенево-
го стовбура, гілку синусного вузла, гілку правого 
краю серця, задню міжшлуночкову гілку.

Гілка конуса легеневого стовбура часто анас-
томозує з конусною гілкою, що відходить від пе-
редньої міжшлуночкової гілки, утворюючи кіль-
це В’єссена. Проте приблизно в половині випад-
ків, артерія конуса легеневого стовбура відходить 
від аорти самостійно.

Гілка синусного вузла у 60–86% випадків від-
ходить від ПКА, проте є дані, що у 45% випадків 
вона може відходити від гілки, що огинає ЛКА і 
навіть від самої ЛКА. Гілка синусного вузла роз-
ташовується по стінці ПШ і досягає місця впа-
дання верхньої порожнистої вени у праве перед-
сердя.

Біля гострого краю серця ПКА віддає досить 
постійну гілку — гілку правого краю, що йде 
вздовж гострого краю до верхівки серця. При-
близно на цьому рівні відходить гілка до правого 
передсердя, що постачає кров’ю передню та біч-
ну поверхні правого передсердя.

У місці переходу ПКА в задню міжшлуночко-
ву артерію від неї відходить гілка AV-вузла, що 
кровопостачає цей вузол. Від задньої міжшлу-
ночкової гілки перпендикулярно відходять гілки 
до ПШ, а також короткі гілки до задньої третини 
міжшлуночкової перегородки, які анастомозують 
з подібними гілками, що відходять від передньої 
міжшлуночкової артерії ЛКА.

Таким чином, ПКА постачає кров’ю передню 
і задню стінки ПШ, частково — задню стінку 
ЛШ, праве передсердя, верхню половину між-
передсердної перегородки, синусний і AV-вузли, 
а також задню частину міжшлуночкової перего-
родки та задній сосочковий м’яз.

ТИПИ КРОВОПОСТАЧАННЯ СЕРЦЯ
Із вищезазначеного зрозуміло, що ЛКА по-

стачає кров’ю значно більший як за обсягом, 
так і за значенням масив серця. Проте прийнято 
враховувати, який тип кровопостачання (ліво-
коронарний, правокоронарний чи рівномірний) 
у хворого. Йдеться про те, з якої артерії в конк-
ретному випадку сформована задня міжшлуноч-
кова артерія, зоною кровопостачання якої є зад-
ня третина міжшлуночкової перегородки; тобто 
за наявності правокоронарного типу задня між-

шлуночкова гілка сформована з ПКА, що розви-
нена більш виражено, ніж гілка, що огинає ЛКА. 
Проте це не означає, що ПКА кровопостачає 
більший, порівняно з ЛКА, масив серця. Право-
коронарний тип васкуляризації характеризується 
тим, що права коронарна артерія заходить за зад-
ню поздовжню борозну і постачає своїми гілками 
праву та більшу частину лівого серця, а огинаюча 
гілка лівої коронарної артерії закінчується на ту-
пому краю серця. При лівокоронарному типі 
огинаюча гілка лівої коронарної артерії заходить 
за задню поздовжню борозну, віддаючи задню 
міжшлуночкову гілку, що зазвичай відходить 
від правої коронарної артерії і постачає своїми 
гілками не лише задню поверхню лівого серця, 
але й більшу частина правого, а права коронар-
на артерія закінчується на гострому краю серця. 
При рівномірному типі кровопостачання серця 
обидві коронарні артерії розвинені однаково. Де-
які автори, крім цих трьох типів кровопостачання 
серця, виокремлюють ще два проміжні, познача-
ючи їх «середньоправим» і«середньолівим».

Переважання правої коронарної артерії серця 
відзначається лише у 12% випадків, у 54% випад-
ків переважає ліва коронарна артерія і в 34% — 
обидві артерії розвинені рівномірно. При домі-
нуванні правої коронарної артерії ніколи не бу-
ває такої різкої відмінності у розвитку обох коро-
нарних артерій, яка спостерігається при лівоко-
ронарному типі. Це пов’язане з тим, що передня 
міжшлуночкова гілка, завжди утворена лівою 
коронарною артерією, постачає кров’ю значні 
ділянки ЛШ і ПШ.

Коронарні артерії та їх гілки, що розміщують-
ся підепікардіально, оточені пухкою сполучною 
тканиною, кількість якої збільшується з віком. 
Однією із особливостей топографії коронарних 
артерій є наявність над ними у 85% випадків 
м’язових перемичок у вигляді містків або петель. 
М’язові містки є частиною міокарда шлуночків 
і частіше виявляються в передній міжшлуноч-
ковій борозні над ділянками однойменної гілки 
лівої коронарної артерії. Товщина м’язових пе-
ремичок — у межах 2–5 мм, їх ширина по ходу 
артерій варіює в межах 3–69 мм. За наявності 
містків артерія має значний інтрамуральний сег-
мент і здобуває «пірнаючий» хід. При прижит-
тєвій коронарографії їх наявність виявляється 
в систолу конічним звуженням артерії чи різким 
її вигином перед перемичкою, а також недостат-
нім наповненням судини під перемичкою. У діа-
столу зазначені зміни зникають.

До додаткових джерел кровопостачання сер-
ця належать внутрішні грудні, верхні діафраг-
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мальні, міжреберні артерії, бронхіальні, страво-
хідні та  медіастинальні гілки грудної частини 
аорти. Із гілок внутрішніх грудних артерій мають 
значення перикардіально-діафрагмальні артерії. 
Іншим провідним джерелом додаткової васкуля-
ризації серця є бронхіальні артерії. Середня су-
марна площа поперечного перерізу всіх екстра-
кардіальних анастомозів у віці 36–55 років і стар-
ше 56 років становить 1,176 мм2.

Будова стінки коронарних артерій та їх гілок
Структура стінки цих судин відповідає розпо-

дільним судинам м’язового типу і включає 3 доб-
ре виражені шари-оболонки: внутрішній (інти-
ма), середній (медія) і зовнішній (адвентиція). 
Внутрішній шар з боку просвіту судини покри-
тий клітинами ендотелію. Його клітини мають 
сплощену витягнуту форму, поздовжня вісь яких 
орієнтована вздовж судини. Міжклітинні грани-
ці мають вигляд тонких, злегка звивистих ліній. 
Чим дистальніше розміщений артеріальний сег-
мент і чим менший його діаметр, тим більше ви-
тягнуті ендотеліоцити, що його покривають і тим 
менший кут їх відхилення від осі судини. У місцях 
відходження гілок ця закономірність порушуєть-
ся: розташування ендотеліоцитів стає хаотичним, 
а форма — полігональною. Розміри артеріальних 
ендотеліоцитів досить варіабельні. Довжина клі-
тин становить 25–50 мкм, ширина — 7–15 мкм, 
товщина вибухаючої у просвіт частини, що міс-
тить ядро — до 3 мкм, а по периферії — 1 мкм. 
В ендотеліоцитах виділяють контактну, перифе-
ричну, яку займають органели, і ядерну зони, що 
досить умовно розмежовані між собою.

Ядро, що займає центральну ділянку, сплоще-
ної овоїдної форми, виповнене філаментозним 
еу- і гранулярно-глибчастим гетерохроматином. 
Ядерця невеликі і їх рідко буває більше одного. 
В зоні перикаріона, що оточує ядро, зосередже-
на основна маса органел, що забезпечують енер-
гетичні та пластичні потреби клітин. Комплекс 
Гольджі зазвичай розміщений ближче до люмі-
нальної поверхні. Його профілі мають вигляд 
плоских порожнин, утворених елементарною 
мембраною, оточених нечисленними велики-
ми вакуолями та групами дрібних везикул, іноді 
з ущільненим вмістом.

Гладка і гранулярна ендоплазматична сітка 
становить різноспрямовано-орієнтовані каналь-
ці. Мембрана гранулярного ретикулума засіяна 
РНП-гранулами (рибонуклеопротеїдні частки). 
Нечисленні мітохондрії мають округлу чи овоїд-
ну форму діаметром 0,1–1 мкм, внутрішня мемб-
рана утворює 3–6 коротких крист. Кількість лі-

зосом та їх розміри також невеликі, вони мають 
типову будову. Мітохондрії та лізосоми містять 
весь набір ферментів, характерних для цих орга-
нел. Цитоспецифічним елементом ультраструк-
тури ендотеліоцитів є тільця Вейбеля — Паладе 
довжиною 2–3 мкм і діаметром 0,15 мкм. Елект-
ронна щільність їх вмісту змінюється від незнач-
ної до високої згідно з функціональним станом.

Форма ендотеліальної клітини підтримується 
елементами цитоскелета, об’єднаними в сітку. 
У цій сітці розрізняють цитокортекс, позбав-
лений органел, розміщений безпосередньо під 
плазмолемою і краще виражений у контактній 
зоні клітини, мікротрабекулярні ґрати ендо-
плазми і волокна напруження, що перетинають 
цитоплазму в різних напрямках. Філаменти цієї 
сітки утворені актином, який може переходити 
з глобулярної Г-форми у фібрилярну Ф-форму 
чи знову деполімеризуватися. Елементами ци-
тоскелета також є орієнтовані вздовж клітини мі-
кротрубочки, що досить рідко виявляються у зрі-
зах, і так звані проміжні фібрили для з’єднання 
елементів фібрилярного каркаса.

Структурування фібрил актину потребує вит-
рат АТФ. При взаємодії з молекулами міозину 
і Са2+ Ф-актин генерує силу, впливаючи на роз-
міщення органел і рельєф клітинної поверх-
ні. Зв’язок міофібрил із плазмолемою в зонах 
міжендотеліальних стиків дає підстави думати 
про залежність їх проникності від стану цито-
скелета, а контакти із вбудованими у плазма-
тичну мембрану рецепторами — про можливість 
регуляторного впливу ендотеліоцитів на процеси 
ультрафільтрації.

Плазматична мембрана ендотеліоцита — ти-
пова тришарова біологічна мембрана з білкови-
ми комплексами, зануреними в ліпідний біошар. 
Їх виступаючі полярні частини з боку цитоплаз-
ми входять до складу субмембранного, а зовні — 
параплазмолемного шарів клітинної оболонки. 
Люмінальна поверхня ендотелію покрита гліко-
каліксом, у якому наявні сіалові кислоти, глі-
коліпіди, гепарин, моно- і полісахариди, білки. 
Весь цей матеріал організований у вигляді пух-
кого позаклітинного шару, просоченого водою 
з іонами, дрібнодисперсними білками, білками 
плазми крові.

Важливим структурно-функціональним еле-
ментом ендотеліального моношару є міжклітин-
ні контакти. Периферичні й контактні зони су-
міжних клітин можуть просто накладатися один 
на одного чи формувати інтердигітації, що знач-
но ускладнюють контури міжклітинної щілини. 
При цьому край однієї із клітин вільно звисає 
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у просвіт судини, утворюючи так звану маргі-
нальну складку. Простір між клітинами шириною 
в середньому 2–3 нм на всьому протязі заповне-
но міжклітинним «цементом», близьким за свої-
ми фізико-хімічними властивостями до глікока-
ліксу. Зони різкого зближення поверхонь клітин, 
що примикають, можуть перемежовуватися ло-
кальними розширеннями контактної щілини.

Спеціалізованими структурами, що підтриму-
ють цілісність ендотеліального покриття судини, 
є щільні та щілеподібні контакти в ділянці лате-
рального примикання ендотеліоцитів. Щільний 
або замикаючий контакт, утворений злиттям 
зов нішніх листків плазмолеми суміжних клітин, 
становить пенталамілярний комплекс, укріпле-
ний сіткою контактних фібрил. Щілеподібні 
міжендотеліальні контакти відзначають значно 
рідше. Вони мають певну структурну подібність 
із подібними утвореннями вставних дисків кар-
діоміоцитів. Незважаючи на наявність цих спеці-
алізованих структур, міжклітинна щілина забез-
печує ультрафільтрацію рідини і невеликих гід-
рофільних молекул за гемотканинним градієн-
том тиску.

Відмінною рисою поверхні ендотеліоцитів є 
лабільність, що проявляється формуванням чис-
ленних виступів і втягнень, які відшнуровуються 
у вигляді мікропіноцитозних везикул. Вони здат-
ні знову вбудовуватися у плазмолему чи зливатися 
між собою, утворюючи поліморфні гроноподібні 
або ланцюжкові комплекси з декількох елементів. 
Мікропіноцитозні везикули становлять округлі 
утворення діаметром 50–70 мм, покриті зсередини 
слабкоосміофільним аморфним або гранулярним 
матеріалом. Основна їх функція — трансендоте-
ліальний «контейнерний» перенос грубодисперс-
них речовин. Процес відділення навантаженого 
такими речовинами пухирця від плазмолеми, як 
і наступне злиття з нею і випорожнення на про-
тилежній поверхні клітини, здійснюється значно 
швидше, ніж його переміщення через цитоплаз-
му. У зв’язку з цим мікровезикула більшу частину 
часу існує у вигляді більш- менш глибокого інвагі-
ната плазмолеми або не пов’язаного з нею мемб-
ранного утворення.

Асоціюючись, мікровезикули можуть форму-
вати динамічні трансендотеліальні канальці, діа-
фрагмовані, якщо між ними зберігаються вези-
кулярні перегородки, або вільні за їх відсутнос-
ті. У першому випадку вони стають додатковим 
маршрутом міграції низькомолекулярних ліпо-
тропних речовин, у другому — канальцями для 
ультрафільтрації за градієнтом тиску.

Популяція мікровезикул ендотеліоцита не-
однорідна. Деяка частина з них має відношен-
ня до секреторного процесу, інші є, очевидно, 
мембранним резервом клітини і активно не бе-
руть участі у транспортному процесі. Частина 
везикул у фазу формування завантажується віль-
но, а фактором, що лімітує розмір дифундуючих 
у везикулу речовин, є ширина її устя. В інших 
воно перекрито діафрагмою товщиною 3–5 мм, 
яка є фільтром, що здійснює селекцію матеріалу, 
який завантажує везикулу, з урахуванням розмі-
рів і заряду його часток.

Так звані облямовані везикули, оточені з боку 
цитоплазми спеціалізованим білком — клатри-
ном, пов’язаним із цитоскелетом, беруть участь 
не лише в рецептор-опосередкованому ендо-
цитозі ліпопротеїнів, грубодисперсних білків 
і позитивно заряджених частинок, але і в пере-
носі матеріалу з ендоплазматичного ретикулума 
у пластинчастий комплекс.

Судинний ендотелій — поліфункціональна 
система, що проявляє регуляторний вплив як 
на судини, так і на систему крові, створює тром-
борезистентну поверхню, бере участь у гемотка-
нинному обміні, забезпечуючи його селектив-
ність, синтезує і катаболізує цілий ряд біологічно 
активних речовин, бере участь у ліпідному обміні 
та регуляції тонусу судинної стінки. Завдяки на-
явності рецепторного апарату, ендотелій чутли-
вий до ацетилхоліну, катехоламінів, гормонів 
гіпофіза, вазопресину і окситоцину, гістаміну, 
факторів, що виділяються тромбоцитами, — се-
ротоніну, тромбоксану А2, брадикініну. Ендотелі-
альні клітини артерій беруть участь у метаболізмі 
таких речовин, як норадреналін, серотонін, аде-
нозин, в них міститься АПФ, утворюються мета-
боліти арахідонової кислоти, лейкотрієни, а саме 
простациклин (ПГІ2), що має вазодилататорні 
та антиагрегантні властивості.

Клітини ендотелію виділяють ендотеліальний 
релаксуючий фактор, ідентифікований як NO, 
а також ангіотензин, ендотелін — поліпептид ва-
зоконстрикторної природи, що підвищує рівень 
АТ. Секреція ендотеліального фактора росту де-
термінує новоутворення судин.

Ендотелій є природною границею між ткани-
нами і кров’ю, утворює і зв’язує на своїй поверх-
ні широкий спектр антитромботичних, антикоа-
гулянтних і прокоагулянтних факторів, регулює 
агрегатний стан пристінкового шару плазми 
крові. Глікокалікс ендотелію, як і поверхня фор-
мених елементів крові, має негативний заряд, що 
також багато в чому визначає тромборезистент-
ність судинної стінки. Нерівномірний, «домен-
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ний» розподіл цього заряду в глікокаліксі впливає 
на його неспецифічну адгезивність і транспортну 
функцію, що ґрунтується на електростатичній 
взаємодії.

В ендотеліоцитах наявний набір ферментів, 
необхідних для руйнування фібрину, синтезу 
біо логічно активних речовин, компонентів ба-
зальної мембрани та міжклітинної речовини. 
Ензими інтегровані з мембранами мітохондрій 
та інших органел, з плазмолемою, утримуються 
в лізосомах, адсорбовані глікокаліксом, пов’язані 
з рецепторами — глікопротеїн-ферментними 
комплексами, вбудованими у плазмолему. Глі-
копротеїновий компонент рецептора, що вза-
ємодіє із специфічним подразником, структу-
рований у глікокаліксі. Отриманий сигнал пе-
редається на протеїдний компонент рецептора 
і далі на вбудований у товщу мембрани G-білок, 
послідовно викликаючи в них конформацій-
ні зміни. При цьому G-білок набуває здатності 
взаємодіяти з гуанозинтрифосфатом, додатково 
змінюючи свою просторову конфігурацію. Це 
служить сигналом для активування аденілцикла-
зи, гуанілциклази чи фосфоліпази — ферментів, 
локалізованих на внутрішній поверхні плазмоле-
ми і функціонально сполучених із відповідним 
рецептором. Внаслідок цього у клітині підви-
щується концентрація вторинних месенджерів: 
цАМФ, NO, цГМФ, діацилгліцеролу й інозитол-
трифосфату, які змінюють концентрацію Са2+, 
стимулюють різноманітні ферментні системи 
і тим самим різні види клітинної активності.

Ендотеліальний моношар лежить на базаль-
ній мембрані, зв’язуючись з нею напівдесмо-
сомами і адгезивними білками, зокрема фібро-
нектином. У всіх відділах судинного русла серця 
базальна мембрана має тришарову будову і тон-
кофібрилярну сітчасту основу, осередки якої ви-
повнені глікопротеїнами і гепаринсульфатовміс-
ними протеогліканами. Поряд із приграничною і 
опірною функціями, вона виконує роль бар’єра 
з електростатичними властивостями, проник-
ність якого для субстратів, що фільтруються, за-
лежить від їх розміру та заряду.

Ендотеліальний шар механічно неміцний і 
легко травмується, наприклад під впливом висо-
кого напруження зрушення, проте мікродефек-
ти, що виникли, швидко усуваються завдяки ви-
сокій регенераторній здатності ендотеліоцитів.

До базальної мембрани прилягає субен-
дотеліальний шар, що становить приблизно 
1/

6 товщини всієї стінки і в магістральних суб-
епікардіальних артеріях розвинений краще, ніж 
у різнокалібрових судинах інших відділів. Утво-

рений по-різному орієнтованими колагеновими 
волокнами, зануреними в основну міжклітинну 
речовину, багатий глікозаміногліканами. У ньо-
му виявляють також нечисленні фібробласти, 
низькодиференційовані секреторно активні 
гладком’язові клітини, зрідка — макрофаги. 
У місцях розгалуження судин та інших ділянках, 
що зазнають сильного впливу потоку крові, від-
значають м’язово-еластичні потовщення, в яких 
розрізняють поверхневий і більш багатий волок-
нистими елементами глибокий шар.

Середній шар
Границя інтими — внутрішнього шару су-

динної стінки — внутрішня еластична мембра-
на. Вона становить гладку пластинку, утворену 
з розгалужених еластичних волокон, з отвора-
ми діаметром 2–5 мкм, через які в субендоте-
ліальний простір з медії проникають відростки 
гладком’язових клітин. Еластична мембрана і 
еластичний колагеновий каркас визначають ме-
ханічні властивості судинної стінки. Зрілі елас-
тичні волокна складаються з двох компонентів: 
аморфного, утвореного еластином, що розтягу-
ється, і фібрилярного, що складається із струк-
турних глікопротеїнів і обмежує розтяжність 
еластинового матрикса.

Медія коронарних артерій складається 
в основному з гладком’язових клітин, що утво-
рюють ≥15 шарів. Їх орієнтація в зовнішньому 
сегменті медії коронарних артерій наближається 
до поздовжньої, в інших ці шари розміщуються 
спіралеподібно. Гладком’язові клітини мають 
сплощену веретеноподібну форму, їх поверхня 
з частими і глибокими інвагінатами сарколеми, 
найбільш вираженими в апікальних відділах клі-
тин.

Органели кардіоміоцитів і гладком’язових клі-
тин стереотипні при якісно відмінній внутрішньо-
клітинній організації. Більшу периферичну части-
ну гладком’язових клітин займає контрактильний 
апарат, який складається переважно з актинових 
філаментів, що групуються в пучки товщиною 
5–8 нм. Водночас товсті (15–19 нм) міозинові 
нитки розподілені нерегулярно і не завжди вияв-
ляються. Актинові філаменти фіксовані у клітині 
«щільними тілами» — подовженими електронно-
щільними аналогами телофрагм кардіоміоцитів, 
а на сарколемі — нерегулярно розташованими 
поверхневими ущільненнями, відповідно до про-
міжних зон вставних дисків робочих клітин міо-
карда.

У центральній зоні клітин розташоване велике 
паличкоподібне ядро довжиною близько 20 мкм, 
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що містить 1–2 ядерця. Навколоядерна зона віль-
на від контрактильних елементів і зай нята різ-
ними органелами, зосередженими в основному 
біля полюсів ядра. Це пластинчастий комплекс 
Гольджі, що має невеликий обсяг і типову будо-
ву, центріолі, що виявляються рідко, фрагменти 
гранулярної ендоплазматичної сітки, вільно роз-
сіяні гранули рибонуклеопротеїдів і глікогену.

Мітохондрії гладком’язових клітин значно 
менші за обсягом, ніж у вентрикулярних кардіо-
міоцитах, з нечисленними кристами. Мають 
округлу чи подовжену форму і також зосереджені 
в перинуклеарній зоні вздовж довгої осі кліти-
ни. Тут же систематично визначаються первин-
ні лізосоми з гомогенним електроннощільним 
вмістом і одноконтурною мембраною, а також 
їх вторинні форми. Вони містять світлі й темні 
компоненти, які беруть активну участь у вида-
ленні продуктів внутрішньоклітинного катабо-
лізму за допомогою екзоцитозу.

Саркоплазматичний ретикулум гладком’я-
зових клітин артерій розвинений досить добре і 
представлений периферичним та центральним 
компартментами. На ультратонких зрізах він має 
вигляд численних везикул і в різних напрямках 
орієнтованих тубул, утворених гладкою цито-
мембраною. У їх розподілі відзначається певний 
зв’язок із щільними тілами, що краще просте-
жується в кортикальній зоні клітини. Елементи 
периферичного відділу саркоплазматичного ре-
тикулума досить часто утворюють функціональні 
контакти із сарколемою та її інвагінатами, оточу-
ючи їх відгалуженнями своїх канальців.

Характерною рисою гладком’язових клітин 
є добре розвинений опорний цитоскелет, еле-
менти якого розподілені в саркоплазмі нерівно-
мірно. Сарколема гладком’язових клітин утво-
рена типовою тришаровою цитомембраною, 
покритою шаром глікокалікса. Його товщина 
в місцях зближення клітин становить 30–50 нм і 
значно збільшується на вільній поверхні клітин. 
Загальну площу сарколеми істотно збільшують 
прості кавеоли і більш складні, що складаються 
з декількох таких елементів інвагінати, так звані 
бусоподібні тубули, що відповідають Т-системі 
кардіоміоцитів.

Гладком’язові клітини артеріальної стінки ін-
тегровані між собою за допомогою міжклітинних 
контактів і мембранного каркаса медії. Контакти 
між ними різноманітні: це може бути як невелика 
за довжиною щілина між ущільненими ділянка-
ми плазматичних мембран суміжних клітин ши-
риною 17–20 нм без електроннощільного вмісту, 
так і структури, що нагадують десмосоми чи нек-

суси. Наявність вікон у внутрішній еластичній 
мембрані робить можливими також міоендоте-
ліальні контакти у вигляді простого прилягання 
невеликого виступу, утвореного однією з клітин, 
до поверхні іншої з вузьким вільним проміжком 
між ними.

Шари медії та гладком’язових клітин розділе-
ні невеликою кількістю колагенових та еластич-
них волокон. Пучки колагенових фібрил оточу-
ють еластичні волокна і гладком’язові клітини, 
поєднуючи їх в єдину систему з обома еластич-
ними мембранами судинної стінки. Така стерео-
архітектоніка м’язово-волокнистих елементів 
забезпечує її односпрямоване розтягнення, що 
лімітується колагеновими волокнами і регулю-
ється тонусом гладком’язових клітин.

Зовнішня оболонка
Адвентиція коронарних артерій відділена від 

медії зовнішньою еластичною мембраною, тон-
шою і більш перфорованою, ніж внутрішня. Ад-
вентиція складається з пухкої сполучної тканини 
із значною кількістю поздовжньо-орієнтованих 
еластичних волокон. За товщиною не поступа-
ється медії. Зовнішня границя адвентиціального 
шару поступово зливається з навколишньою тка-
ниною, що утворює навколо коронарних артерій 
та їх великих гілок сполучнотканинні футляри — 
фіброзні артеріальні піхви, які стоншуються 
і розпушуються в дистальних відділах судин.

В адвентиції розміщені елементи нервової сис-
теми та лімфатичного русла, а також дрібні кро-
воносні судини, «судини судин» (vasa vasorum), 
розгалуження яких, як і нервові закінчення, роз-
міщуються в медії. Судини, що живлять артері-
альну стінку, утворюють сплетення в адвентиції 
великих субепікардіальних та інтрамуральних 
артерій серця, що за архітектонікою відрізняють-
ся від периферичних розгалужень, що живлять 
міо кард. Воно побудоване за «класичним типом» 
у вигляді сітки мікросудин, які, часто анастомо-
зуючи, послідовно зливаються в короткі постка-
піляри і венули. Живлення різних шарів стінки 
коронарних артерій здійснюється диференці-
йовано: в інтимі та приблизно третині медії, що 
прилягає, забезпечується за рахунок дифузійних 
процесів із просвіту судини, тоді як розміщені 
глибше гладком’язові клітини і адвентиція кро-
вопостачаються vasa vasorum.

ВНУТРІШНЬООРГАННЕ АРТЕРІАЛЬНЕ 
РУСЛО СЕРЦЯ
У товщу стінки шлуночків серця артерії про-

никають, як правило, перпендикулярно чи косо 
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до його поверхні, а потім розгалужуються в міо-
карді (рис. 1.23).

Рис. 1.23. Розгалуження інтрамуральної артерії 
серця людини (ін’єкційний препарат)

У зовнішніх шарах міокарда вони розгалужу-
ються на артерії меншого калібру (0,1–0,2 мм), що 
проходять в основному горизонтально, відповід-
но до орієнтації м’язових пучків. У внутрішньому 
поз довжньому шарі міокарда артеріальне русло 
стає густішим. Воно утворене резистивними су-
динами діаметром 20—100 мкм, орієнтованими 
переважно вертикально, паралельно до пучків 
м’язових волокон і трабекул. У м’язових трабе-
кулах проходять артеріоли діаметром 50–60 мкм. 
Міокард передсердь містить артеріальні судини 
двох напрямків відповідно до орієнтації пучків 
м’язових волокон. У зовнішніх пучках артерії про-
ходять і розгалужуються в горизонтальному на-
прямку, у внутрішньому — у вертикальному.

Зі зменшенням калібру артерій будова їх стін-
ки стає менш складною. Великі транспортні ін-
трамуральні артерії міокарда є гілками коронар-
них артерій III–IV порядку. Їх діаметр рідко пере-
вищує 1,5–2 мм, а медія складається з 4–5 шарів 
гладком’язових клітин. Транспортні артерії діа-
метром >0,6 мм, орієнтовані від епікарда до ен-
докарда, діляться і утворюють розподільні й тер-
мінальні артерії. Їх діаметр — 100–150 мкм, медія 
складається з 2–3 шарів гладком’язових клітин, 
орієнтація яких часто не збігається. М’язові во-
локна зовнішнього і внутрішнього шарів можуть 
розміщуватися у поздовжньому, а середнього — 
в косопоперечному напрямках, причому тільки 
центральний шар гладком’язових клітин утворює 
замкнуту оболонку на всьому протязі судини. 
В середньому шарі судин 7–8-го порядку діамет-
ром 40–60 мкм, що досягають ендокарда, наявні 
вже не більше 2 шарів гладком’язових клітин, які 
мають переважно спіралеподібне розташування.

Ультраструктура гладком’язових клітин медії 
артерій такого калібру спрощується. Поверхня 
клітин, огорнених базальною мембраною тов-
щиною близько 80 нм, стає більш гладкою, вони 
більш щільно притиснуті одна до одної, частіше 
утворюють функціональні контакти. Зона орга-
нел розширюється, апарат пластичного забезпе-
чення представлений краще, а кількість контрак-
тильних структур дещо зменшується.

Колагенові та еластичні волокна, як і глад-
ком’ язові клітини, ідуть гвинтоподібно, пере-
хрещуючись по ходу. У міру зменшення глад-
ком’ язового шару середньої оболонки артерій 
її колагеново- еластична основа стає ніжнішою, 
поступово трансформуючись у тонковолокнисту 
сітку. Внутрішня еластична мембрана інтраму-
ральних артерій краще розвинена, ніж зовніш-
ня, яка зі зменшенням калібру судин розпада-
ється на окремі фрагменти і нарешті зливається 
з іншими волокнистими структурами судинної 
стінки. Внутрішня еластична мембрана при цьо-
му також стоншується, її вікна стають ширші, 
і в термінальних артеріях вона перетворюється 
в ніжну сітку еластичних волокон.

Інтима транспортних інтрамуральних артерій 
міокарда утворена основною аморфною речови-
ною і тонкими фібрилярними структурами, кіль-
кість яких помітно зменшується при розгалужен-
нях судини. У поєднанні з рарифікацією внутріш-
ньої еластичної мембрани це полегшує формуван-
ня міоендотеліальних контактів. Ендотелій, що 
суцільним шаром покриває внутрішню поверхню 
інтрамуральних артерій серця, в цілому зберігає 
ті ж тканинноспецифічні ознаки, що і в коронар-
них артеріях. Його клітини мають дещо сплощену 
і більш округлу форму, розташовані в один шар, 
частково перекриваючи одна одну своїми краями. 
Цитоскелет ендотеліоцитів навіть у дрібних суди-
нах добре розвинений, в них відзначається висока 
інтенсивність везикулярного транспорту, міжен-
дотеліальні контакти часто укріплені щільними 
з’єднаннями або утворюють складні взаємні ви-
ступи за типом «ключ-замок».

Адвентиція найбільш диференційована у тран-
спортних артеріях, що зберігають у міокарді свою 
органну відокремленість, тоді як розподільні арте-
рії та їх гілки поступово стають інтегральним ком-
понентом його строми. На всьому протязі адвен-
тиція складається з нещільно розташованих тон-
ких колагенових волокон, що місцями збирають-
ся в ексцентрично розташовані пучки. Серед них 
іноді виявляють розрізнені гладком’язові клітини 
або групи волокон, орієнтованих спірально або 
косопоздовжньо. Гладком’язові включення най-
більш характерні для артерій сосочкових м’язів і 
трабекул міокарда. Сполучнотканинне оточення 
інтрамуральних артерій простежується аж до їх 
термінальних розгалужень, зливаючись із їх зов-
нішньою оболонкою.

Крім наявності гладком’язових клітин в ад-
вентиції, артерії міокарда відрізняє від судин 
інших органів цілий комплекс адаптаційних 
структур. До них належать неоднакова товщина 
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та асиметрія медії по ходу судини; осередкові по-
товщення інтими в місці відходження гілок різ-
ного порядку, м’язові гніти, розташовані в міс-
цях відгалуження артеріол від дрібних артерій 
міокарда, а на рівні мікрогемоциркуляторного 
русла — прекапілярні сфінктери. У ПШ медія 
дрібних артерій товстіша, ніж у ЛШ, а в лівому 
передсерді виявляють артерії, гладком’язові клі-
тини, медії яких становлять два шари, розташо-
вані в косопоперечному напрямку по відношен-
ню один до одного і поздовжньої осі судини. Ці 
утворення забезпечують резистентність судинної 
стінки до нерівномірного впливу пульсової хвилі 
і беруть участь у регуляції кровотоку.

Термінальні артерії і артеріоли, що від них 
відгалужуються — головна ділянка судинної 
системи, де відбувається зниження АТ, гасіння 
пульсової хвилі і корекція потоку крові у відпо-
відності до регіональних потреб.

МІКРОГЕМОЦИРКУЛЯТОРНЕ РУСЛО
Мікрогемоциркуляторне русло в міокарді, як 

і в інших тканинах, становить п’ятикомпонент-
ний комплекс, утворений артеріолами, прекапі-
лярами, капілярами, посткапілярами і венулами 
(рис. 1.24).

 

Рис. 1.24. Елементи мікрогемоциркуляторного 
русла міокарда

Ангіоархітектоніка 
мікрогемоциркуляторного русла
Інтрамуральні артерії, розгалужуючись пере-

важно дихотомічно, розпадаються на гілки, які 
васкуляризирують окремі м’язові пучки — фасци-
кули. Кожен м’язовий пучок кровопостачається 
декількома «інтрафасцикулярними судинами». 
Внутрішньопучкові артерії діляться на артеріоли 
діаметром 20–25 мкм, розміщені під кутом 10–30° 
до подовжньої осі фасцикули, які є початком мік-
рогемоциркуляторного русла. Від артеріол під 
гострим кутом відходять короткі прекапіляри ши-
риною 12–15 мкм, які безпосередньо розгалужу-
ються на капіляри, орієнтовані вздовж м’язових 

волокон. Кожен із них кровопостачається 3–5 ка-
пілярами; кожен капіляр водночас прилягає до де-
кількох м’язових волокон.

Кров із капілярів потрапляє в посткапіляри 
і далі — у венули. Від м’язового пучка її відводять 
кілька дрібних гілочок, що впадають у різні ін-
трамуральні вени. З анатомічної точки зору мік-
рогемоциркуляторне русло міокарда становить 
систему кровопостачання окремого м’язового 
пучка, у якій ясно позначені артеріальний, ве-
нозний і капілярний відділи (рис. 1.25).

Рівномірна трофіка кардіоміоцитів на терито-
рії всього м’язового пучка досягається розміщен-
ням окремих ланок мікрогемоциркуляторного 
русла, насамперед — капілярів. Артеріоли часті-
ше орієнтовані вздовж фасцикули; прекапіляри, 
відгалужуючись від артеріол нерівномірно, розмі-
щуються частіше під гострим кутом до м’язових 
волокон. У кожному пункті фасцикули капіляри 
несуть кров у протилежних напрямках, що за-
безпечується характером розподілу прекапілярів 
у м’язовому пучку, а також здатністю артеріол 
віддавати мікросудини в обидва боки.

а

б

в

г
Рис. 1.25. Реконструкція фрагмента мікрогемо-

циркуляторного русла ЛШ серця людини 
за серійними гістологічними зрізами: А — 
артеріола, В — венулярний синус

Сусідні капіляри однаково орієнтовані, взаємно 
зміщені на 1/

3–1/
2 своєї довжини. Завдяки цим осо-

бливостям до кожного м’язового волокна належать 
як проксимальні, так і дистальні відділи капілярів. 
Іноді капіляри додатково діляться в артеріальному 
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сегменті; від них під кутом, близьким до прямого, 
відходить коротка перемичка. Вона дає початок 
двом новим мікросудинам, які розходяться у про-
тилежних напрямках. Це імітує «місток» між пара-
лельними капілярами, створюючи ілюзію частого 
їх анастомозування в міокарді, що справедливо 
лише для посткапілярів.

Венозні відділи мікрогемоциркуляторного 
русла побудовані за двома типами. У першому 
посткапіляри, орієнтуючись вздовж м’язового 
пучка, досягають подовжених конусоподібних 
венул біля його полюсів. У другому венули почи-
наються ампулами, до яких із товщі фасцикули 
сходяться посткапіляри подібно до пензлика.

Артерії та вени проходять вздовж м’язового 
пучка. Не анастомозуючи і лише переплітаю-
чись, вони транспортують кров як від полюсів 
м’язового пучка до його середини, так і від центра 
до периферії. В результаті кожне м’язове волок-
но одержує живлення з декількох відносно неза-
лежних джерел, а у кожного м’язового волокна 
функціонально поєднані артеріальні й венозні 
відділи декількох суміжних капілярів.

Описані особливості кровопостачання міо-
карда є найважливішим пристосуванням для за-
безпечення відносно постійного складу внутріш-
ньотканинного середовища, а отже, оптимальних 
умов функціонування кардіоміоцитів.

Венулярні синуси (рис. 1.26), зливаючись, 
утворюють збірні венули другого порядку подов-
женої мішкоподібної форми з діаметром у най-
ширших сегментах 100–200 мкм і устям, що ко-
нусоподібно звужується.

Рис. 1.26. Венулярний синус міокарда людини 
(ін’єкційний препарат)

У більших, діаметром до 300 мкм, інтрамураль-
них вен, які приймають від них кров, часто спосте-
рігаються округлі чи веретеноподібні розширення, 
що утворюються не лише в ділянці впадання гілок, 
але й по ходу судини. Таким чином, для інтраму-
ральних джерел венозної системи міокарда харак-
терні множинність злиття мікросудин, можливість 
впадання посткапілярів другого, і навіть першо-
го порядку, відразу в значно більший за об’ємом 
венулярний синус, а також структура початкових 
відділів венозного русла у вигляді лакуноподіб-

них елементів, що послідовно з’єднуються. По-
дібна будова цього відділу кровоносної системи 
серця найбільш характерна для ЛШ, значно мен-
ше — для ПШ, не відзначається в передсердях, де 
загальна архітектоніка мікрогемоциркуляторного 
русла ближча до площинних структур, в яких мік-
росудини формують багатошарові сітки.

Будова стінки елементів 
мікрогемоциркуляторного русла міокарда
Структурні особливості різних ланок мікро-

гемоциркуляторного русла залежать від їх ка-
лібру і відповідно функції. Зовнішня оболонка 
артеріол, як і термінальних артерій, утворена 
розпушеними волокнистими структурами та по-
одинокими клітинами і без видимої межі перехо-
дить у сполучну тканину периваскулярної зони. 
Ендотеліоцити артеріолярної стінки подовжені 
й потовщені, мають зубчасті краї, в міжендотелі-
альних стиках наявні зони оклюзії. Зональне ди-
ференціювання цитоплазми ендотеліальних клі-
тин дещо згладжене, проте основна маса органел 
концентрується поруч із клітинним ядром.

Конфігурація ендотеліального шару залежить 
від функціонального стану судини. Розширення 
його просвіту супроводжується різким сплощен-
ням периферичних зон ендотеліоцитів, при ско-
роченні судинної стінки вони набувають ромбо-
подібної форми з вибуханням у просвіт відділів, 
що містять ядро. Базальний шар, що покриває 
ендотеліоцити, добре розвинений і повторює 
нерівності їх плазмолеми. Еластична мембрана, 
утворена аморфним і фібрилярним компонен-
том, тонка, з широкими вікнами, на попереч-
них зрізах часто має вигляд дрібних розрізнених 
фрагментів. Вузька субендотеліальна зона стано-
вить гомогенну слабкоосміофільну речовину.

Гладком’язові клітини становлять один не зав-
жди суцільний шар і розміщені циркулярно, під 
кутом до осі судини. Вони дещо бідніші органе-
лами, ніж у магістральних артеріях. Характер-
ною рисою резистивних судин міокарда, є міо-
міоцитарні і міоендотеліальні контакти. За хо-
дом судинного русла міокарда, від артеріального 
рівня до капілярів, виявляють зони, де постійно 
розміщуються скупчення гладком’язових клітин. 
У прекапілярах на місці гладком’язових клітин 
можуть бути масивні перицити, що охоплюють 
більшу частину периметра судини.

Кровоносні капіляри міокарда ЛШ класифіку-
ються як «типово соматичні». Їх діаметр коли-
вається в межах 5–7 мкм, збільшуючись із віком 
до 7–9 мкм. Стінка утворена суцільним шаром 
ендотеліоцитів, що тісно контактують, і базаль-
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ним шаром, що складається з неклітинного ком-
понента (базальної мембрани) і перицитів. Добре 
розвинена базальна мембрана виконує опорну 
функцію і є важливим елементом гістогематич-
ного бар’єра.

Проксимальні ділянки капілярів мають по-
рівняно невелику величину просвіту і диферен-
ціюються на відкриті, плазматичні й резервні, 
а за функцією — на переважно фільтруючі, ре-
зорбуючі або ті, що беруть участь рівною мірою 
в обох процесах. Здатність до зміни об’єму най-
більш виражена у клітин із краще розвиненим 
цитоскелетом, розміщених в устях капілярів.

Ендотеліоцити оточені тонкими параплаз-
малемальним шаром, що заповнює міжклітинні 
щілини. Поліаніонна природа глікозаміногліка-
нів, що входять до складу параплазмалемального 
шару і базальної мембрани, визначає характер їх 
участі у функції гістогематичного бар’єра за до-
помогою зміни умов дифузії та ультрафільтрації 
через міжендотеліальні стики.

В ультраструктурі артеріальних і венозних 
сегментів капілярів існує ряд відмінностей. Най-
більш характерні полягають в ортоградному 
розширенні просвіту із збільшенням кількості 
ендотеліоцитів, що формують стінку капіляра, 
частішій наявності в його дистальному відділі 
мікроворсин і вільно звисаючих маргінальних 
складок, менш складній структурі контактів між 
ендотеліоцитами.

Особливість дистальних відділів мікрогемо-
циркуляторного русла — зменшення діаметра 
просвітів у місцях впадання капілярів у посткапі-
ляри і далі — у венули. Прохідність устів капіля-
рів залежить від розміщених тут спеціалізованих 
ендотеліоцитів, що мають здатність реагувати 
на зміни навколишнього середовища змінами 
об’єму і структуалізацією цитоскелета, а також 
від клапаноподібних цитоплазматичних виступів 
і дуплікатур мікросудинної стінки.

Стінка посткапілярів не набуває нових рис 
будови, і лише більший діаметр та більша кіль-
кість ендотеліоцитів відрізняють їх від венозних 
відділів капілярів. Для венулярних синусів, що за-
вершують функціональну одиницю мікрогемо-
циркуляторного русла міокарда, як і для кону-
соподібних венул, характерні сплощені та більш 
округлі ендотеліоцити листоподібної конфігура-
ції з великою периферичною зоною. Міжклітинні 
границі прорізані, стики, як правило, формують-
ся простим накладенням або стикуванням кон-
тактних зон ендотеліоцитів, прохідність міжклі-
тинної щілини обмежена одиничними плямами 
облітерації. Базальна мембрана суцільна, добре 

контурується, перицити відзначаються частіше, 
ніж у капілярах і посткапілярах, не утворюючи, 
проте, суцільного шару. Периваскулярна зона 
організована по-різному. Стінка широких сег-
ментів венулярного синуса близько підходить до 
м’язових волокон, а більш вузьких сегментів — 
оточена розрізненими, розпушеними волокнис-
тими елементами. Тут же визначають фіброцити, 
зрідка — макрофаги та інші клітини сполучної 
тканини.

У будові венулярної ланки мікрогемоциркуля-
торного русла міокарда поєднані ознаки, харак-
терні для трофічної та ємнісної функцій. Неве-
лика товщина стінки мікросудин, спрощена кон-
струкція міжклітинних стиків ендотелію сприяє 
їх активній участі в гемотканинному обміні. Вод-
ночас відсутність структур, що зумовлюють ри-
гідність стінки, визначає залежність тонусу венул 
від співвідношення внутрішньо- і зовнішньосу-
динного тиску, градієнт якого, як і конфігурація 
просвіту мікросудини, змінюється при скоро-
ченні та розслабленні міокарда. Це повністю від-
повідає уявленням про винятково важливу роль 
дистальних відділів мікрогемоциркуляторного 
русла, венулярних синусів для зглад ження нерів-
номірностей нутритивного кровотоку.

АНАТОМІЯ ВЕН СЕРЦЯ
У венозній системі серця виділяються три 

основні функціонально пов’язані відділи, що ма-
ють морфологічні й топографічні особливості: 
систему коронарного синуса серця, вени обох пе-
редсердь і вени В’єссена — Тебезія.

Кров, пройшовши капілярну мережу, влива-
ється у венули, злиття яких утворює густе спле-
тення в субендокарді. Венозна система міокарда 
шлуночків починається синусоїдами або вену-
лярними синусами, наявність яких пояснює фе-
номен «мармуровості міокарда». У глибоких і 
середніх шарах міокарда шлуночків вени утворю-
ють розгалуження сітчастого характеру, а в глибо-
ких — впадають у трабекулярні вени і вени сосоч-
кових м’язів. У ділянці верхівки деякі сосоч кові 
вени ідуть від стулок клапанів через сухожильні 
нитки. Внутрішньом’язові венозні сітки пере-
бувають у різних шарах міокарда, напрямок ши-
роко анастомозуючих вен міокарда відповідає 
напрямку м’язових волокон. Розрізняють під- 
і внутрішньоендокардіа льну, внутрішньокардіаль-
ну, внутрішньом’язову, внутрішньо епікардіальну 
і найбільш потужну підепікардіальну венозну сіт-
ку, що формується з вен усіх зазначених сплетень.

Вени серця, як правило, поодинокі, їх розмі-
щення не пов’язане з розташуванням артерій, 
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а сумарний об’єм венозного русла серця набагато 
перевищує артеріальний. У перегородці шлуноч-
ків містяться два потужні венозні пучки, які фор-
муються у передньо- і задньоверхньому відділах 
міжшлуночкової перегородки на межі з перед-
сердями. Вони вважаються основними венозни-
ми колекторами, по яких відтікає кров від пере-
городки шлуночків серця і ніжок пучка Гіса.

Завершальна ланка венозної системи серця — 
коронарний синус (sinus coronarius cordis). Це 
колектор, що збирає кров від стінок шлуночків 
і частково — передсердь, є залишком ембріональ-
ної лівої протоки (протоки Кюв’є) і розміщений 
на задній поверхні серця в лівій коронарній бороз-
ні. Довжина коронарного синуса коливається від 
1,4 до 5,8 см, ширина — від 0,5 до 1,4 см. У коро-
нарний синус серця впадають, як правило, чотири 
судини: велика вена серця, задня вена ЛШ, коса 
вена правого передсердя і середня вена серця.

Велика вена серця піднімається по передній 
міжшлуночковій борозні, проходить у коронар-
ній борозні під лівим вушком серця, далі пере-
ходить на задню поверхню серця і продовжуєть-
ся безпосередньо в коронарну пазуху. Велика 
вена серця збирає кров від передніх відділів ЛШ, 
частково — ПШ і міжшлуночкової перегородки, 
а також приймає в себе вену лівого краю серця. 
Задня вена ЛШ утворюється з вен задньої стін-
ки ЛШ на верхівці серця і впадає у коронарний 
синус. Коса вена лівого передсердя бере початок 
на задній поверхні лівого передсердя, проходить 
косо вниз і вправо, впадає у початковий від-
діл коронарного синуса чи у велику вену серця. 
Середня вена серця розміщується в задній між-
шлуночковій борозні й збирає кров від зад ньої 
поверхні обох шлуночків.

У правій частині коронарної борозни містить-
ся мала вена серця, що формується з вен передньої 
та частково задньої поверхні ПШ і правого перед-
сердя. Частіше впадає в середню вену серця, іно-
ді — безпосередньо в коронарний синус. У деяких 
випадках у малу вену серця впадає права крайова 
вена, що є єднальною ланкою між віддаленими 
системами середньої та великої вен серця.

Існують два типи венозного відтоку. При пер-
шому типі розвинена переважно система великої 
вени серця (44,2%), по якій здійснюється відтік 
крові від ЛШ і майже всього ПШ. При іншому типі 
переважно розвинена система передніх вен серця 
(42,5%), по яких кров відводиться не лише від всьо-
го ПШ, але й частини ЛШ серця. У цих випадках 
зазвичай значно розвинена і мала вена серця.

Існує велика кількість анастомозів між вена-
ми серця, вони добре виражені як у товщі серце-

вої стінки, так і між основними магістральними 
стовбурами.

СУДИНИ В’ЄССЕНА — ТЕБЕЗІЯ
Ці судини наявні в усіх відділах серця, впада-

ють безпосередньо в його порожнини. У правому 
передсерді таких вен більше, ніж у лівому, де їх 
устя розміщуються головним чином на медіаль-
ній стінці навколо краю овальної ямки. У ЛШ су-
дини В’єссена — Тебезія найчисленніші в ділянці 
верхівки та основи сосочкових м’язів. У правому 
шлуночку найбільша їх кількість міститься в зоні 
артеріального конуса.

У передсердях судини В’єссена — Тебезія 
представлені типовими венозними стовбурами. 
Шлуночкові судини В’єссена — Тебезія побудо-
вані за типом синусоїдів, які переходять у капі-
лярну сітку або змикаються як з артеріями, так і з 
венами й артеріовенозними анастомозами у не-
глибоких субендокардіальних шарах. Через суди-
ни В’єссена — Тебезія здійснюється надзвичайно 
складний кровотік у м’язі серця, оскільки ці суди-
ни прохідні в обох напрямках: як у бік порожнин 
серця, так і з порожнин у товщу міокарда. Близько 
40% всієї венозної крові, що відтікає від серцевої 
стінки, надходить у порожнину серця по тебезіє-
вих венах, а відтік крові у коронарний синус серця 
становить 56–60% загальної кількості крові, що 
притікає по коронарних артеріях.

У системі вен В’єссена — Тебезія розрізняють 
дві групи судин: видимі під епікардом неозброє-
ним оком інтрамуральні вени першого порядку, 
що широко анастомозують із субендокардіаль-
ною та іншими венозними сітками серця, і мік-
роскопічні інтрамуральні вени другого порядку 
(тебезієві вени), які ніколи не анастомозують із 
периферичною венозною сіткою серця.

Передбачається можливість зворотного току 
крові з порожнин серця через судинні зв’язки 
у міо кард і участь останніх у кровопостачанні сер-
ця, особливо при порушеннях коронарного кро-
вообігу, що настають раптово. Описано два типи 
таких судин: невеликі артерії та артеріоли, розмі-
щені під епікардом, які відкриваються безпосеред-
ньо в порожнини серця (артеріолюмінальні суди-
ни), і невеликі гілки артерій і артеріол, які впада-
ють у «синусоїди», що знаходяться між м’язовими 
пучками (артеріосинусоїдальні судини).

Будова стінки венозних судин серця
Починаючи з венулярних синусів другого по-

рядку у судинній стінці з’являється тонкий про-
шарок пухкої сполучної тканини. Перицити набу-
вають полігональної форми, в них більше фібри-
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лярних елементів цитоскелета та інших органел, 
ніж у типових перикапілярних клітинах. Пери-
цити щільно прилягають до базальної мембрани 
ендотелія і разом із волокнистими структурами 
повністю ізолюють ендотеліальне покриття від 
периваскулярного простору. Ендотеліоцити на-
бувають ще більш округлої або неправильної 
полігональної форми і розміщуються без чіткої 
орієнтації щодо потоку крові. Площа, яку займає 
клітина, збільшується, головним чином за раху-
нок сплощених периферичних відділів.

У міру збільшення діаметра вен, разом із 
більш щільним приляганням волокнистих струк-
тур сполучної тканини, у судинній стінці вияв-
ляють фібробласти і розрізнені сплощені кліти-
ни веретеноподібної форми. Ці клітини часто 
групуються в устях синусоїд, вони оточені ба-
зальною мембраною, що переривається лише 
в зонах міжклітинних контактів. У цитоплазмі 
цих клітин наявні пучки актинових мікрофібрил, 
орієнтованих паралельно до їх поверхні, і елект-
роннощільні структури, що нагадують щільні 
тільця гладком’язових клітин. Сукупність цього 
з більшим, ніж у перицитах, вмістом РНП-гранул 
і краще розвиненим гранулярним ретикулумом 
дозволяє ідентифікувати ці клітини як примітив-
ні міоцити. У стінці великих інтрамуральних вен 
з’являються окремі гладком’язові волокна. Бу-
дова стінок тебезієвих судин ідентична структурі 
відповідних їм за калібром інтрамуральних вен, 
що несуть кров у систему коронарного синуса.

У субепікардіальній венозній системі синусо-
подібні ектазії відсутні, а судинна стінка має від-
носно рівні контури. Чітке пошарове розмежу-
вання, характерне для артеріальної стінки, від-
сутнє, і в цілому стінка значно тонша, ніж у арте-
рій такого ж калібру, внаслідок малої вираженос-
ті її середнього і зовнішнього шарів.

Ендотелій інтрамуральних і субепікардіаль-
них вен подібний, проте в контактній зоні час-
тіше відзначають спеціалізовані структури, що 
зв’язують ендотеліоцити. Субендотеліальна зона 
маловиражена, заповнена в основному міжклі-
тинною речовиною з поодинокими тонкими 
волокнами колагену, між якими іноді виявля-
ють низькодиференційовані полігональні й ве-
ретеноподібні фібробласти. Еластична мембрана 
не сформована і представлена окремими елас-
тичними волокнами та пластинами.

Гладком’язові клітини медії вен подібні до ар-
теріальних, відрізняються від них лише більш 
сплощеною формою і меншою кількістю між-
клітинних контактів. У невеликих гілках вони 
утворюють спіралеподібно розміщені скупчен-

ня, розділені волокнистими елементами. Клі-
тини оточені базальною мембраною і тонкофіб-
рилярними футлярами, пов’язаними між со-
бою. Зі збільшенням калібру судини скупчення 
гладком’язових клітин стають більш потужніми, 
досягаючи у великих венах 4–5 шарів, які проте 
не стають суцільними. Орієнтація клітин досить 
варіабельна, особливо у внутрішніх шарах медії.

Зовнішню оболонку судин становлять розріз-
нені, по-різному орієнтовані колагенові волок-
на та їх пучки, часто з наявністю фібробластів.  
При збільшенні калібру судин вона стає грубі-
шою, формує досить щільні сполучнотканинні 
футляри навколо термінальних відділів великих 
вен серця. В адвентиції великих венозних стов-
бурів серця, як і артерій, є власна судинна сітка. 
Остання обплетена колагеновими фібрилами, 
що оточують судини у вигляді чохла. У стінці 
капілярів часто виявляють перицити, а в навко-
лишній сполучній тканині — фібробласти і тучні 
клітини.

Цей відділ венозного русла серця відрізняє 
також наявність нерівномірно розміщених кла-
панів, що полегшують їх звільнення від надміру 
крові. У дрібних судинах це одностулкові кише-
ньоподібні заслінки, що представляють собою 
дублікатуру ендотелію з тонким прошарком спо-
лучної тканини в основі. У більших венах кла-
пани утворені складками судинної стінки, ма-
ють 2–3 стулки з потовщеним вільним краєм. Їх 
основа утворена сполучною тканиною із вклю-
ченням гладком’язових волокон, що зумовлює 
активну участь у регуляції кровотоку.

ЛІМФАТИЧНЕ РУСЛО СЕРЦЯ
У лімфатичному руслі серця розрізняють ендо-

кардіальний, міокардіальний, субепікардіальний, 
епікардіальний відділи. Лімфа, що збирається 
ними, транспортується з більш глибоких шарів 
серцевої стінки у поверхневі і далі — в загальну 
лімфотечію по екстраорганних колекторах.

Топографія лімфатичного русла серця
Ендокардіальний відділ становить одношарову 

дрібнопетлисту сітку в зовнішньому сполучнотка-
нинному шарі ендокарда. Вона утворена числен-
ними сліпими капілярами діаметром 15–25 мкм, 
що проникають ближче до його покритої ендоте-
лієм поверхні. В ендокарді сосочкових м’язів ця 
сітка найгустіша, діаметр капілярів, що зливають-
ся з лакуноподібними розширеннями, становить 
30–60 мкм. Ендотеліоцити капілярів неправильної 
подовженої форми і за розмірами помітно перева-
жають клітини інших відділів лімфатичного русла.
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Міокардіальний відділ лімфатичного русла сер-
ця є ніби продовженням субендокардіального. 
Складається з капілярів діаметром 15–40 мкм 
і більш широких посткапілярів, локалізованих 
у міжфасцикулярних прошарках сполучної тка-
нини. Вони об’єднані у тривимірну сітку, вели-
кі полігональні осередки якої витягнуті вздовж 
м’язових пучків, що оточені ними. У цій сітці 
капіляри чергуються з резервуароподібними, 
діаметром до 150 мкм посткапілярами, що мають 
клапани. Вони накопичують лімфу в діастолу 
і звільняються від неї при подальшому скорочен-
ні серцевого м’яза. З міокарда лімфа посткапіля-
рами та відвідними судинами першого порядку 
направляється до епікарда. В ділянці провідної 
системи серця, і особливо в зоні передсердно-
шлуночкового вузла, елементи лімфатичного 
русла розміщені густіше, ніж в інших регіонах.

Субепікардіальна лімфатична сітка складається 
з широких капілярів діаметром 40–80 мкм, посткапі-
лярів  судин першого порядку, розміщених у підепі-
кардіальній сполучній тканині, які часто анастомо-
зують. Власне епікардіальна лімфатична сітка скла-
дається з поверхневого та глибокого шарів, останній 
залягає на рівні глибокого колагеново-еластичного 
шару епікарда. Його широкі осередки, утворені 
пост капілярами та дрібними судинами, найчастіше 
мають ромбоподібну форму і діаметр 25–150 мкм.

Поверхнева лімфатична сітка, найгустіша 
з усіх, розміщена в колагеновому шарі епікарда 
ближче до його поверхні. Складається з широких 
судинних петель, заповнених дрібнішою сіткою 
з капілярів і посткапілярів, що впадають у них. Ка-
піляри діаметром 15–45 мкм, зливаючись, часто 
утворюють зірчасті лакуни шириною 75–150 мкм. 
Лімфатична сітка епікарда, крім відведення лім-
фи з глибших шарів серцевої стінки, бере актив-
ну участь у резорбції перикардіальної рідини. Як і 
елементи кровоносної системи, лімфатичне русло 
серця утворює в адвентиції магістральних артерій 
і вен великопетлисту периваскулярну сітку, яка 
спрямовує лімфу в його суб епікардіальний відділ.

Лімфатичну сітку епікарда і серця в цілому 
завершують судини зростаючого калібру, що 
збираються у два лімфатичні колектори. Діа-
метр судин першого порядку — у межах 350 мкм, 
другого — 650 мкм, третього — 750 мкм, а чет-
вертого порядку — 1,5 мм. Правий лімфатичний 
колектор, що відповідає четвертому порядку, 
залишає серце в периартеріальній клітковині, 
лівий, більший — по передньобоковій поверхні 
загального легеневого стовбура, перериваючись 
у регіональних медіастинальних лімфовузлах, які 
приймають також лімфу від легень.

Будова елементів лімфатичного русла серця
Структуру лімфатичного русла серця відрізняє 

ряд особливостей. Це «розімкнутість» із початком 
у вигляді сліпих трубок або петель, сітчаста конст-
рукція, численні клапани вже в посткапілярах, 
знач на об’ємна диспропорція між її коріннями і су-
динами, що відводять лімфу. Лімфатичні капіляри 
порівняно із кровоносними мають значно більший 
просвіт при відносно меншій товщині стінки, що 
зазвичай утворена декількома ендотеліоцитами, які 
за величиною переважають ендотеліальні клітини 
кровоносних капілярів приблизно в 4 рази.

Незважаючи на складчастість ендотеліального 
шару, внутрішня плазматична мембрана ендотеліо-
цитів не утворює мікроворсин. Міжендотеліальні 
контакти лімфатичних капілярів відрізняються 
підвищеною рухливістю, чому сприяють стропні 
філаменти. Вплітаючись у плазмолему, вони фіксу-
ють край ендотеліоцита до колагенових протофіб-
рил, які завжди наявні в перикапілярному просто-
рі. Сполучення капілярного просвіту з інтерстиці-
єм полегшується відсутністю базальної мембрани і 
перицитів.

Розмір периферичної зони ендотеліоцита знач-
но більший розміру зони, що містить ядро і орга-
нели. У зв’язку з цим ендотеліоцити лімфатичних 
капілярів виявляються відносно біднішими на ор-
ганели, ніж ендотеліоцити кровоносних капілярів. 
У ендотеліоцитах лімфатичних капілярів досить 
добре розвинений лізосомний апарат, тоді як мік-
ропіноцитозні везикули нечисленні й не грають 
істотної транспортної ролі, незважаючи на здат-
ність захоплювати електроннощільні маркери.

З переходом капілярів у посткапіляри і суди-
ни, що відводять лімфу, в їх стінці, поряд із кла-
панами, виявляється ніжнофібрилярний, місця-
ми фрагментований базальний шар, змінюється 
будова міжклітинних стиків. Накладення кон-
тактуючих країв доповнюють інтердигітації, іно-
ді скріплені плямами облітерації. На внут рішній 
плазматичній мембрані з’являються виступи і 
нечисленні мікроворсини,  навколо ендотеліаль-
ної трубки починається формування адвентиції, 
проте медія ще відсутня. У стінках лімфатич-
них судин серця будь-якого калібру повноцінні 
гладком’язові клітини не ідентифіковані, функ-
цію ортоградного просування лімфи виконує 
міокард, що скорочується. Ригідність стінок лім-
фатичних судин забезпечується пучками пере-
плетених колагенових волокон, що утворюють 
суцільні футляри у великих судинах.

У формуванні характерних для лімфатичної 
системи двостулкових клапанів беруть участь всі 
структури судинної стінки. У посткапілярах це 
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ендотеліоцити, а в міру зростання калібру судин 
в їх стінці з’являється основа, що складається 
з волокон сполучної тканини. Численні клапа-
ни зумовлюють наявність виражених перетяжок 
по ходу лімфатичних судин, надаючи їм чіткопо-

дібної форми. Сітчаста побудова лімфатичного 
русла робить клапани функціонально необхід-
ною структурою, що координує течію лімфи.

ІННЕРВАЦІЯ СЕРЦЯ ТА ЙОГО СУДИН
Серце іннервується трьома видами нервів: 

симпатичними, парасимпатичними (еферент-
ними або моторними) і сенсорними (аферент-
ними). Джерелами їх є серцеві нерви і гілки, що 
прямують до серця, поверхневе і глибоке нервові 
сплетення, розміщені біля дуги аорти і легене-
вого стовбура, а також внутрішньоорганне спле-
тення, елементи якого розподілені у всіх шарах 
серцевої стінки (рис. 1.27).

ТОПОГРАФІЯ ЕКСТРАКАРДІАЛЬНОГО 
ВІДДІЛУ
Екстракардіальні нервові сплетення прийня-

то розділяти на поверхневі та глибокі, які фор-
муються в основному гілками шийного відділу 
пограничного симпатичного стовбура, а також 
гілками, що відходять від шийної та грудної час-
тини блукаючих нервів.

Симпатична (адренергічна) іннервація забез-
печується нервовими сплетеннями, які утворю-
ються відростками нервових клітин, зосередже-
них у шийно-грудному (зірчастому) і верхньо-
шийному симпатичних вузлах. Постгангліонарні 
пучки адренергічних нервових волокон, що вихо-
дять із них, проникають під епікард передсердь і 
формують густу субепікардіальну сітку, що поши-
рюється по ходу коронарних судин (рис. 1.28).

Рис. 1.28. Адренергічна іннервація тканин і судин 
серця

Від пограничного симпатичного стовбура бе-
руть початок три серцеві нерви — верхній, серед-
ній і нижній. Верхній серцевий нерв відходить 
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Рис. 1.27. Формування грудного аортального спле-
тення (схема): 1 — нижній вузол блукаючого 
нерва; 2 — верхні шийні серцеві гілки блука-
ючого нерва; 3 — верхній шийний вузол сим-
патичного стовбура; 4 — верхній шийний 
серцевий нерв; 5 — гілки до щитовидної за-
лози; 6 — щитовидний хрящ; 7 — міжвузло-
ва гілка; 8 — середній шийний серцевий нерв; 
9 — середня шийна серцева гілка; 10 — зміша-
ні гілки, утворені шляхом з’єднання верхньої 
серцевої гілки і середнього серцевого нер ва; 
11 — щитовидна залоза; 12 — нижня шийна 
серцева гілка; 13 — трахея; 14 — зірчастий 
вузол; 15 — дуга аорти; 16 — лівий поворот-
ний гортанний нерв; 17 — верхній грудний 
вузол симпатичного стовбура; 18 — нижній 
шийний вузол симпатичного стовбура; 19 — 
нижні шийні серцеві нерви
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найчастіше від верхнього шийного вузла погра-
ничного симпатичного стовбура, направляється 
вниз вздовж безіменної (справа) і сонної артерії 
(зліва), бере участь в утворенні загального екст-
ракардіального сплетення. Як правило, одержує 
додаткові гілки від верхнього гортанного чи блу-
каючого нервів і від різних ділянок шийного по-
граничного стовбура. В результаті цей нерв може 
бути представлений або одиним стовбуром, або 
декількома гілками, які з’єднуються каудально 
в один нервовий стовбур.

Середній серцевий нерв наявний не у всіх 
випадках. Зазвичай він відходить від середнього 
шийного вузла, а якщо цей шийний вузол не ви-
ражений, то безпосередньо від симпатичного 
стовбура на рівні VI–VII шийних хребців. Від 
середнього вузла відходять два стовбурці, один 
з яких є продовженням пограничного стовбура, 
інший охоплює дугу підключичної артерії, утво-
рюючи петлю (петля В’єссана), що віддає нервові 
стовбурці до серця. Петля В’єссана утворюється 
між середнім шийним і зірчастими вузлами, але 
також може бути розміщена між краніальним 
шийним та зірчастими вузлами. Іноді зліва за-
мість неї відзначають сильно розвинене нервове 
сплетення. Нижній серцевий нерв постійний, 
але варіює за величиною, відходить від нижнього 
вузла пограничного симпатичного стовбура.

У будові і розміщенні пограничних симпатич-
них стовбурів і блукаючих нервів правого та ліво-
го боків спостерігається асиметрія. Для серцевих 
нервів ця особливість виражається в неод наковій 
кількості гілок, які відходять справа і зліва від 
пограничних симпатичних стовбурів. В утворен-
ні екстракардіального сплетення у 15% випадків 
також бере участь безіменний серцевий нерв, що 
починається двома корінцями. Правий є гілкою 
правого колатерального стовбура чи правого 
верхнього шийного вузла, а лівий відходить від 
лівого блукаючого нерва.

Парасимпатична (холінергічна) частина сер-
цевих сплетень представлена верхніми та ниж-
німи серцевими гілками, які виходять від блу-
каючого нерва і його гілок як в ділянці шиї, так 
і в межах середостіння. Верхні серцеві гілки від-
ходять від шийного відділу блукаючого нерва 
нижче пучкоподібного вузла, а також від верх-
нього гортанного нерва.

По ходу блукаючого нерва і його гілок роз-
міщені внутрішньостовбурні скупчення веге-
тативних нервових клітин. Нижні серцеві гілки 
в кількості від 4 до 10 формуються від стовбура 
блукаючого нерва в ділянці шиї та середостіння, 
а також від поворотних нервів. Крім того, ви-

явлені правий і лівий додаткові поворотні нер-
ви, від яких відходять серцеві гілки, що беруть 
участь в утворенні екстракардіального нервового 
сплетення. Ряд авторів описують серцеві гілки, 
що відходять від діафрагмальних нервів і беруть 
участь в утворенні екстракардіального нервового 
сплетення, а також відходять до серця від петлі 
під’язичного нерва.

Серцеві гілки з численних джерел широко 
з’єднуються між собою ще в ділянці шиї, і про-
довжуючись до основи серця, формують єдине 
потужне екстракардіальне сплетення, в якому 
виокремлюють глибоку і поверхневу частини. 
Глибока частина, локалізована біля поверхні бі-
фуркації трахеї, формується з великої кількості 
серцевих нервів і значно потужніша, ніж поверх-
нева, розміщена перед дугою аорти. До складу 
цього сплетення входять нервові стовбури, які 
широко варіюють за формою, кількістю і розмі-
щенням.

По ходу серцевих нервів розміщені екстра-
кардіальні гангліозні вузли. Великі серцеві нервові 
вузли зв’язані нервовими стовбурами в ланцю-
ги, які у вигляді двох замкнутих кілець оточують 
серце (рис. 1.29).

Одне із цих кілець знаходиться під прямим ку-
том до основи серця і відповідає зовнішній окруж-
ності перегородки передсердь, інше розміщене під 
прямим кутом до першого, в AV-борозні. Від ган-
гліозних кілець у м’язи передсердь і шлуночків від-
ходять тонкі гілочки у вигляді петель, що містять 
дрібні вузли і окремо розміщені нервові клітини.

Рис. 1.29. Схема розподілу нервових гангліїв (по-
значені чорними крапками) в субепікардіа-
льних нервових сплетеннях

Більшість вузлів лежить біля місця впадання 
в серце великих вен, де серцеві нерви вступають 
у серце на межі передсердь і шлуночків. Вузли 
ніколи не проникають у глибокі шари серцевого 
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м’яза, розміщуючись зазвичай на поверхні сер-
ця. Вздовж гілок субепікардіального нервово-
го сплетення передсердь лежать групи вузлових 
нервових клітин. Поруч із ними у передсердях і 
основі шлуночків постійно відзначають окремі 
клітини, що прилягають до нервових стовбурів 
або розміщуються між ними.

ГІСТОАРХІТЕКТОНІКА 
ІНТРАКАРДІАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
Інтракардіальну нервову систему серця форму-

ють гілки екстракардіального нервового сплетен-
ня, що переходять на серце, які, поряд з епікардіа-
льним сплетенням, включають підепікардіальне, 
міжм’язове, підендокардіальне, ендокардіальне 
і сплетення коронарних судин. Під епікардом 
містяться:

1. Праве переднє сплетення, що утворюється як 
із глибокого, так і з поверхневого серцевих спле-
тень і постачає переважно ПШ і праве передсердя.

2. Ліве переднє сплетення, що складається 
переважно з гілок глибокого сплетення, посилає 
гілки, головним чином, до верхівки, лівої перед-
ньої та бічної поверхонь ЛШ.

3. Ліве заднє сплетення забезпечує іннерва-
цію лівого краю ЛШ, задньої поверхні лівого пе-
редсердя і ЛШ.

4. Праве заднє сплетення розміщується між 
правими легеневими венами, верхньою і ниж-
ньою порожнистими венами, проходить до вер-
хівки серця. Від нього виходять гілки до задньої 
поверхні медіальної частини ЛШ і ПШ.

5. Сплетення на передній поверхні стінок обох 
передсердь, від якого відходять гілки до м’язів 
передсердь, передньої частини міжпередсердної 
і міжшлуночкової перегородок.

6. Сплетення синуса Галлера розміщене на 
зад ній стінці лівого передсердя та іннервує ді-
лянку між чотирма легеневими венами.

Іннервація відділів серця і шарів його стінки 
характеризується нерівномірністю. У передсер-
дях і під ендокардом, навколо судин, у вузлах 
і по ходу провідних шляхів вона більше вираже-
на, ніж у міокарді, і практично відсутня в ендо-
карді. Внутрішньосерцева нервова система по-
будована за «кабельним» типом із шваннівських 
протоплазматичних тяжів, включає м’якотні та 
безм’якотні нервові волокна, що виходять із змі-
шаних нервів, які вступають у серце.

Симпатичні (адренергічні) сплетення судин 
і міокарда анатомічно тісно пов’язані. Розміщую-
чись в адвентиції судин у вигляді густої сітки, вони 
дають часті відгалуження в медію, утворюючи 
в ній суцільні сіткоподібні структури. Ажурні чох-

ли з адренергічних нервових волокон огортають 
всі розгалуження судинного русла. Зустрічаючись 
з інтрамуральними нервовими гангліями, більша 
частина яких зосереджена по ходу судин або нер-
вових стовбурів, вони утворюють як кінцеві, так і 
транзиторні синапси. У нервових гангліях серця, 
поряд із парасимпатичними нейронами, наявна і 
деяка частина адренергічних, аксони яких впліта-
ються в загальну симпатичну мережу.

Будова різних елементів
Нервові пучки, що проникають із судинної 

стінки в міокард, розділяються на окремі аксони 
і формують сіткоподібний кінцевий синаптичний 
нервово-м’язовий апарат. За ходом таких аксонів 
спостерігаються невеликі варикозні потовщення, 
в яких зосереджені запаси нейромедіатора нор-
адреналіна. Нервові пучки та їх моноаксоанальна 
термінальна сітка — єдині структури в серці, що 
здійснюють його синтез та збереження. Згідно 
з локалізацією в міокарді розрізняють паракапі-
лярні закінчення, що лежать біля кардіоміоцитів, 
і «вільні» закінчення, розміщені в інтерстиції.

Парасимпатична іннервація серця здійсню-
ється через серцеві ганглії, локалізовані пере-
важно під епікардом в ділянці основи серця, 
задньої стінки передсердь, виносного тракту. 
На їх холін ергічних нейроцитах закінчуються 
ефекторні волокна блукаючих нервів. Нейрити 
цих клітин складають пучки нервових волокон, 
які часто діляться, стоншуються і анастомо-
зують, утворюючи поліаксональне сплетення. 
Аксони внутрішньосерцевих нейроцитів беруть 
участь в іннервації кровоносних судин робочого 
міокарда, провідної системи серця, досягаючи 
в останній найвищої щільності. Нервові волокна 
прегангліо нарних нервових стовбурів, що йдуть із 
довгастого мозку до серця, значно менші за про-
тяжністю, постгангліонарні відділені від навко-
лишньої тканини тілами шваннівських клітин.

Полі- та моноаксональні структури перед-
сердного сплетення найгустіше розподілені 
у міжпередсердній перегородці й досягають най-
більшої щільності в ділянці AV-вузла, в якому 
вони безпосередньо контактують із кардіоміо-
цитами. Концентрація холінергічних волокон 
по ходу провідних шляхів вища, ніж у навколиш-
ньому міокарді, де вони розміщуються вздовж 
м’язових пучків.

Парасимпатична іннервація міокарда і су-
дин здійснюється диференційовано. Нервові 
волокна, що оточують судини і проникають в їх 
медію, виходять із пучків, утворених аксонами 
нейронів інтрамуральних гангліїв. На ділянці 
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до їх відокремлення вони прямують у шваннів-
ському (провідному плазмодії) разом із симпа-
тичними волокнами. Щільність утворюваної 
ними пара- та інтравазальної сітки пропорцій-
на калібру судини. Після виходу з поліаксо-
нальних анастомозуючих тяжів парасимпатич-
ні аксони утворюють вторинну сітку з вільних 
моноаксональних структур із нерівномірно 
розподіленою за їх довжиною активністю аце-
тилхолінестерази, що надає їм чіткоподібний, 
«варикозний» вид.

Парасимпатичний компонент еферентної ін-
нервації серця, як і симпатичний, є у периферич-
ному, переважно моноаксональному відділі сіт-
коподібним і частково незамкнутим утворенням. 
Він не має спеціальних закінчень, подібних до 
синаптичних бляшок прегангліонарних волокон, 
на інтрамуральних нейронах серця. Локуси підви-
щеної активності ацетилхолінестерази в кінцевій 
холіненергічній нервово- м’язовій синаптичній 
структурі відповідають зонам концентрування 
і виділення нейромедіатора — ацетилхоліну.

Аферентна (сенсорна) іннервація серця забез-
печується волокнами вагусного і спинномозко-
вого походження. Чутливі нейрорецептори вияв-
лені у всіх оболонках серцевої стінки. Переважна 
зона їх розподілу — епікард і субепікардіальний 
шар, де кількість чутливих нервових закінчень 
досягає декількох сотень на 1 см2.

Нервові термінали на більшості своєї про-
тяжності вкладені в тонку оболонку з гліальних 
клітин- сателітів. Вона відсутня лише в ділян-
ці варикозних розширень аксонів, що містять 
скупчення синаптичних пухирців. Єдиним 
бар’ єром між плазмолемою аксона та інтер-
стицієм у таких місцях стає базальна мембрана 
клітин-сателітів, що не перешкоджає дифузії 
вмісту синаптичних везикул до міоцитів міо-
карда чи судинної стінки, розміщених на від-
стані 50–150 нм. Взаємодія відповідних ланок 
симпатичної та парасимпатичної іннервації 
серця здійснюється в місцях зближення холі-
нергічних і адренергічних терміналей, не роз-
межованих відростками гліальних клітин.

Товсті мієлінові еферентні нервові волокна, 
що вступають в серце у складі екстракардіаль-
них нервів, спочатку утворюють внутрішньо-
серцеві сплетення, які складаються з великих 
нерозгалужених нервових пучків, які не анасто-
мозують із безм’якітними волокнами, що йдуть 
поруч. У прямуючих далі дрібніших пучках 
сплетення вони багаторазово розгалужуються і, 
залишаючи їх, закінчуються рецепторами. Про-
відні волокна супроводжуються шваннівськими 

клітинами, які у проксимальних відділах щільно 
прилягають до волокна, розміщуючись в один, 
іноді у два, ряди. У претермінальних і термі-
нальних відгалуженнях кількість клітин істотно 
зменшується і вони розподіляються зі значними 
проміжками.

Аферентні сплетення передсердь, стінки 
шлуночків, клапанів і судин серця морфологічно 
принципово подібні. Їх термінальні відділи ста-
новлять безм’якітні відгалуження м’якітних афе-
рентних волокон, поодинокі чи у вигляді скуп-
чень — рецепторних полів. У міокарді аферент-
ні нервові термінали розподілені в основному 
в сполучнотканинних прошарках, що оточують 
м’язові пучки і великі судини, на кардіоміцитах 
і серед елементів провідної системи серця.

Відмінна риса чутливих терміналів — велика 
кількість мітохондрій, наявність осміофільних ла-
мелярних тілець та поліморфних везикул, хоча в ці-
лому на ультраструктурному рівні елементи чутли-
вої іннервації серця досліджені ще недостатньо.

Кардіальні вегетативні ганглії — спеціалізова-
ні структури, що забезпечують передачу імпуль-
су до кардіоміоцитів. Кількість нейроцитів, що 
утворюють ганлії, варіює від одиничних до де-
кількох сотень клітин. Ганглії найчастіше мають 
неправильну округлу форму й органоїдну будову. 
Кожен із них оточений тонкою сполучнотканин-
ною капсулою, має строму, утворену відрост ками 
та тілами гліальних, шваннівських клітин та де-
якою кількістю сполучнотканинних елементів, 
а також свою регіональну «систему» кровопоста-
чання і лімфовідтоку.

Нейрони кардіальних гангліїв відрізняє вели-
ке відрощате тіло. Дендрити значно збільшують 
сприймаючу поверхню клітини і розширюють її 
комунікаційні можливості, аксон забезпечує пе-
редачу імпульсу на інші нейрони чи еферентні 
клітини. В одних випадках відростки більш-менш 
рівномірно розподілені по всій поверхні нейро-
цита, в інших групуються біля одного з полюсів, 
надаючи клітинам зірчасту, овоїдну чи грушопо-
дібну форму. Переважають мультиполярні клі-
тини, проте у дрібних гангліях відзначають бі- та 
уніполярні нейрони.

Основні функції цих клітин — сприйняття, 
трансформація і передача нервових імпульсів — 
здійснюються за участю кінцевих і транзиторних 
синаптичних контактів на їх тілах і відростках. 
При цьому кількість холінергічних терміналів 
значно переважає над симпатичними, які вияв-
ляються лише у великих гангліях. У пресинап-
тичній частині аксона, що має вигляд варикозно-
го розширення, утримуються дрібні мітохондрії, 
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синаптичні везикули, гранули глікогену, великі 
гранулярні пухирці. Часто подібні закінчення од-
ночасно контактують із декількома дендритами 
нейроцитів. Високоспеціалізовані синаптичні 
контакти встановлюються не лише між нейроци-
тами, але між ними і малими гранулярними клі-
тинами. Крім того, в серцевих гангліях існують 
також дендродендричні й дендросоматичні кон-
такти несимпатичного походження.

Нервові клітини мають більші округлі ядра 
із двошаровою каріолемою, дифузно розподіле-
ним малогранульованим хроматином і 1–2 досить 
великими ядерцями. Цитоспецифічна структура 
нервових клітин становить компакт но розміщені 
ділянки гранулярного ендоплазматичного рети-
кулума у вигляді тілець Ніссля, що в поєднанні 
з наявністю добре розвиненого пластинчастого 
комплексу, численних гранул рибонуклеопроте-
їнів, які лежать вільно чи об’єднані у полісоми, 
свідчить про інтенсивність внутрішньоклітинних 
пластичних процесів.

Непрямою ознакою секреторної активності 
нервових клітин є наявність у них значної кіль-
кості гладких і облямованих мікровезикул, роз-
міщених поруч із цистернами апарата Гольджі. 
Також в зоні перикаріона часто виявляють вели-
кі гранулярні пухирці, мультивезикулярні тіль-
ця, лізосоми. Мітохондрії численні, різноманіт-
ні за розмірами і формою, з рідкими короткими 
кристами, зануреними у слабкоосміофільний 
матрикс. Органели визначаються як у тілі, так 
і у відростках нейронів, де вони набувають по-
довженої форми і поздовжньої орієнтації крист. 
Плазмолема нервових клітин утворена типовою 
тришаровою цитомембраною з субплазмоле-
мальними осміофільними зонами у проміжках 
між клітинами-сателітами, що їх оточують.

Гліальні клітини-сателіти значно дрібніші від 
нейронів, навколо яких вони розміщені. Їх бага-
ті хроматином ядра мають неправильну форму, 
в цитоплазмі, крім стереотипного набору орга-
нел, міститься велика кількість філаментозних 
структур. Міжклітинні контакти часто укріплені 
десмосомами. Проміжки у шарі клітин-сателітів 
підвищують доступність нейронів для медіато-
рів, які виділяються вариксами холінергічних чи 
адрен ергічних нервових волокон і циркулюють 
у міжклітинних просторах гангліїв.

У просторах між компактно розміщеними 
нервовими клітинами перебувають їх дендрити 
і аксони, відростки нейронів з інших ділянок 
нервової системи і відростки шваннівських клі-
тин і клітин-сателітів, утворюючи у сукупності 
так звану нейропіль гангліїв. Інтрагангліонарні 

нервові пучки, що іноді нараховують десятки ак-
сонів, найчастіше не мають мієлінової оболонки, 
розмежовуються гліальними клітинами і тонки-
ми прошарками сполучної тканини.

Важливою популяцією регуляторних клітин 
міо карда є малі гранулярні клітини (МГ-, МІФ- 
або SiF-), що значно поступаються за розміра-
ми перед нейроцитами гангліїв. Кластери МГ-
клітин, що інтенсивно флуоресціюють при гісто-
хімічному тесті на катехоламіни, супроводжують 
ганглії всіх розмірів, розміщуються, як правило, 
в безпосередній близькості від обмінних мікро-
судин, але іноді поза останніми. В їх цитоплазмі 
виявляють численні везикули діаметром 100–
200 нм з ізоосміофільною серцевиною, електрон-
на щільність якої варіює залежно від концентра-
ції катехоламінів, які синтезуються, депонуються 
і виділяються МГ-клітиною.

Поверхні суміжних МГ-клітин досить часто 
стикаються, утворюючи десмосомоподібні кон-
такти. Вони перебувають в аферентних симпа-
тичних зв’язках із холінергічними нервовими 
терміналями, а також формують еферентні си-
напси і впливають на постсинаптичну плазмо-
лему нервової терміналі катехоламінами, які ви-
вільняються з великих гранулярних пухирців. Як 
і нейрони, МГ-клітини і відростки їх плазмолеми 
досить щільно оточені гліальними елементами. 
В основному це тіла клітин-сателітів; у проміж-
ках між ними перебуває лише базальна мембра-
на глії, що полегшує секреторну функцію МГ-
клітин, дифузію медіатора, що виділяється ними 
і надходить у внутрішньоклітинне середовище і 
розміщені поруч капіляри з фенестрованим ен-
дотелієм.

Серцеві ганглії рясно васкуляризовані. Густі 
термінальні розгалуження артеріол або постка-
пілярів утворюють навколо вузлів перигангліо-
нарний футляр із численними різноспрямовано 
орієнтованими відгалуженнями, що відходять 
вглиб вузла і проходять повз нервові клітини 
чи утворюють навколо них петлі. Характерним 
компонентом гістогематичного бар’єра в кардіа-
льних гангліях є клітини-сателіти, які оточують 
цитоспецифічні клітини ганглія, але іноді від-
сутні на невеликих ділянках мікросудини, що їх 
живить.

ПРОВІДНА СИСТЕМА СЕРЦЯ
Міокард передсердь і шлуночків, розділений 

фіброзними кільцями, синхронізується у своїй 
роботі провідною системою серця, єдиною для 
всіх його відділів (рис. 1.30).
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Рис. 1.30. Схематичне зображення провідної сис-
теми серця: 1 — верхня порожниста вена; 
2 — синусно-передсердний вузол; 3 — перед-
ній міжвузловий і міжпередсердний тракт 
Бахмана; 4 — середній міжвузловий тракт 
Венкебаха; 5 — задній міжвузловий тракт 
Горіла; 6 — передсердно-шлуночковий вузол; 
7 — передсердно-шлуночковий пучок; 8 — ліва 
ніжка передсердно-шлуночкового пучка; 9 — 
права ніжка пучка Гіса; 10 — субендокардіа-
льна сітка волокон Пуркіньє; 11 — нижня 
порожниста вена; 12 — коронарний синус; 
13 — передня гілка лівої ніжки пучка Гіса; 
14 — аорта; 15 — задній легеневий стовбур

Структури, які генерують і передають імпуль-
си до передсердних та вентрикулярних кардіоміо-
цитів, що регулюють та координують скоротну 
функцію серця, спеціалізовані й складні. Провід-
на система серця за своєю гістоструктурою і ци-
тологічними характеристиками істотно відрізня-
ється від інших відділів серця. Анатомічно про-
відна система включає синусно-передсердний і 
передсердно-шлуночковий вузли, міжвузлові та 
міжпередсердні провідні шляхи, передсердно-
шлуночковий пучок (пучок Гіса) спеціалізованих 
м’язових клітин, що віддають ліву і праву ніжки, 
субендокардіальну сітку волокон Пуркіньє.

Синусно-передсердний вузол
Синусно-передсердний вузол розміщується 

з латерального боку над основою правого вушка 
в місці впадання верхньої порожнистої вени у пра-
ве передсердя, від ендокарда якого його відокрем-
лює тонкий прошарок сполучної та м’язової тка-
нини. Має форму сплощеного еліпса чи півмісяця, 
горизонтально розміщеного під епікардом правого 

передсердя. Довжина вузла 10–15 мм, висота — 
до 5мм, товщина — близько 1,5 мм. Візуально ву-
зол мало відрізяється від міокарда, що його оточує, 
незважаючи на капсулоподібне скупчення сполуч-
ної тканини по периферії.

Тканина синусно-передсердного вузла майже 
на 30% складається з пучків колагенових фібрил, 
що переплітаються в різних напрямках, різної тов-
щини з невеликою кількістю еластичних волокон 
та клітин сполучної тканини. Тонкі м’язові волок-
на із спеціалізованих клітин діаметром 3–4,5 мк 
розміщені безладно з нерівномірними проміжка-
ми, що заповнені інтерстицієм, мікросудинами, 
нервовими елементами, орієнтовані за окружністю 
судини лише поблизу центральної артерії, що жи-
вить вузол. По периферії вузол оточений значною 
кількістю фіброеластичної тканини з великою сіт-
кою капілярів, тут же розміщені нервові ганглії, 
поодинокі гангліозні клітини і нервові волокна, що 
у великій кількості проникають у тканину вузла.

Синусно-передсердний вузол дає початок ве-
ликій кількості шляхів, які проводять імпульси, що 
генеруються спеціалізованими клітинами. Від ньо-
го відходять латеральні пучки до правого вушка, 
нерідко — горизонтальний пучок до лівого вушка, 
задній горизонтальний пучок до лівого передсердя 
і устів легеневих вен, пучки до верхньої та нижньої 
порожнистої вени, медіальні пучки до міжвеноз-
ного м’язового пучка міокарда. Ці м’язові пучки 
провідної системи — факультативні анатомічні 
утворення, відсутність того чи іншого з них не має 
помітного впливу на роботу серцевого м’яза.

Міжвузлові шляхи проведення імпульсів
Найбільш функціонально значимі низхідні 

шляхи. Передній міжвузловий тракт, пучок Бах-
мана, бере початок від переднього краю синусно-
передсердного вузла, проходить попереду і вліво 
від верхньої порожнистої вени в напрямку до лі-
вого передсердя, прямуючи до рівня лівого вушка. 
Від пучка Бахмана відгалужується передній між-
вузловий пучок, що далі самостійно продовжуєть-
ся в міжпередсердній перегородці до передсердно-
шлуночкового вузла. Середній міжвузловий 
тракт, пучок Венкебаха, відходить від верхнього 
і заднього країв синусно-передсердного вузла. 
Проходить єдиним пучком позаду верхньої по-
рожнистої вени, розділяючись потім на дві нерівні 
частини, менша з яких прямує до лівого передсер-
дя, а основна продовжується по міжпередсердній 
перегородці до передсердно-шлуночкового вузла.

Задній міжвузловий тракт, пучок Тореля, вихо-
дить із заднього краю синусно-передсердного вузла. 
Він розглядається як основний шлях міжвузлового 
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проведення імпульсів, його волокна спрямовані 
по прикордонному гребінці, утворюють основну 
частку волокон євстахієвого гребеня, випливаючи 
далі до передсердно-шлуночкового вузла по між-
передсердній перегородці. Частина волокон пере-
городкової частини всіх трьох трактів перепліта-
ється в безпосередній близькості від передсердно-
шлуночкового вузла, проникаючи в нього на різ-
них рівнях. Окремі волокна міжпередсердних та 
міжвузлових трактів за структурою подібні до воло-
кон Пуркіньє шлуночків, інші складаються зі зви-
чайних передсердних кардіоміоцитів.

Передсердно-шлуночковий вузол
Передсердно-шлуночковий вузол зазвичай 

локалізований під ендокардом правого передсер-
дя на правому фіброзному трикутнику в нижній 
частині міжпередсердної перегородки, над кріп-
ленням септальної стулки правого AV-клапана і 
дещо попереду від устя коронарного синуса. Най-
частіше овоїдної, веретеноподібної, дископодіб-
ної чи трикутної форми, його розміри варію ють 
у межах від 6х4х0,5 до 11х6х1 мм.

У структурі передсердно-шлуночкового вуз-
ла, як і в робочому міокарді, м’язовий компонент 
переважає над сполучною тканиною. На відміну 
від синусно-передсердного вузла, він є м’язовим 
утворенням із менш розвиненим сполучнотканин-
ним скелетом. Тканина вузла ніби розмежована 
на дві частини артерією, що кровопостачає його, та 
пластинкою сполучної тканини, що з’єднує стінку 
цієї судини і фіброзне кільце. Від тканини правого 
передсердя вузол відокремлює прошарок жирової 
клітковини. Між передсердно-шлуночковим вуз-
лом і устям коронарного синуса компактно розмі-
щені численні парасимпатичні ганглії. У м’язових 
волокон товщиною до 5 мкм поздовжній, косий і 
поперечний напрямок. Тісно переплітаючись, вони 
утворюють лабіринти, що впливають на елект-
рофізіологічні властивості тканини.

Пучок Гіса
Від передсердно-шлуночкового вузла відхо-

дять верхній, задній і передсердно-шлуночковий 
пучки Гіса, причому тільки останній виявляють 
у 100% спостережень. Границею між пучком Гіса, 
що відходить від передньої частини передсердно-
шлуночкового вузла, є його звужена ділянка, що 
перфорує правий фіброзний трикутник у місці 
з’єднання з верхньою перетинчастою частиною 
міжшлуночкової перегородки. Довжина пучка ко-
ливається у межах 8–20 мм при ширині 2–3 мм, 
товщині 1,5–2 мм і корелює з формою серця.

За довжиною пучок Гіса складається з двох 
частин: короткої інтрафіброзної, що проходить 
крізь тканину правого фіброзного трикутника, 
і більш протяжної перегородкової, яка залягає 
в міжшлуночковій перегородці у вигляді сірувато-
блідого тяжа, що з віком набуває жовтуватого від-
тінку у зв’язку з накопиченням жирової тканини. 
На поперечних розрізах м’язові волокна, що його 
складають, поділені сполучнотканними прошар-
ками на групи, консолідовані у вигляді непра-
вильного трикутника чи фігури овоїдної форми. 
Передсердно-шлуночковий пучок Гіса по перимет-
ру оточений щільною фіброзною тканиною, розмір 
його клітин зростає в міру віддалення від вузла.

Під перетинчастою частиною, на рівні право-
го синуса аорти, пучок Гіса роздвоюється на дві 
ніжки, ніби «сідлаючи» гребінь м’язової ділянки 
міжшлуночкової перегородки. Більш потужня 
права ніжка, що зберігає вид пучка, проходить 
по правошлуночковій стороні міжшлуночкової 
перегородки, віддаючи гілки всім стінкам ПШ. 
У більшості випадків її вдається простежити 
до основи переднього сосочкового м’яза, і лише 
в окремих спостереженнях вона губиться вже 
на рівні середини міжшлуночкової перегородки.

Топографічно права ніжка пучка Гіса ділиться 
на верхню, що становить третину довжини до осно-
ви перегородкових сосочкових м’язів, середню — 
до перегородково-крайової трабекули, і нижню, 
розміщену в ній і в основі переднього сосочкового 
м’яза. Верхня частина цієї ніжки проходить субен-
докардіально, наступна — інт рамурально, а нижня 
знову повертається під ендокард. Нижня ділянка 
ніжки дає початок дистальним гілкам: переднім, 
що йдуть до передньої стінки шлуночка, заднім — 
до трабекул задньої стінки шлуночка, і латераль-
ним, які прямують до правого краю серця.

Ліва ніжка передсердно-шлуночкового пучка 
з̓являється під ендокардом лівого боку міжшлу-
ночкової перегородки з-під задньонижнього краю 
перетинчастої частини перегородки між шлуноч-
ками на рівні синусів аорти. У лівій ніжці розріз-
няють стовбурну і розгалужену частини. Стовбурна 
розділяється на передню гілку, що йде до передньої 
стінки ЛШ і розміщеного на ній сосочкового м’яза, 
задня — до його задньої стінки і сосочкового м’яза. 
При поділі ніжки на більшу кількість гілок додат-
кові відгалуження прямують до верхівки серця.

На периферії вторинні гілки лівої ніжки розси-
паються на більш дрібні пучки, які входять у трабе-
кули і утворюють сіткоподібні зв’язки між собою. 
Пучкова будова менш компактної лівої ніжки і обох 
її гілок, що направляються до перед нього і заднього 
сосочкових м’язів, як і її межа із тканиною робочо-
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го міокарда, виражені знач но слабше, ніж правої. 
Сполучнотканинний і судинний компонент у них 
виражений гірше, ніж в інших ділянках провідної 
системи. Клітини провідної системи утворюють 
під ендокардом розгалужену мережу, елементи якої 
розмежовуються сполучнотканинними прошарка-
ми, що включають судинні й нервові структури.

Структура клітинних елементів
Будова клітин провідної системи серця визнача-

ється їх функціональною спеціалізацією. В її неодно-
рідному клітинному складі за морфофункціональ-
ними ознаками виокремлюють три типи спеціалізо-
ваних кардіоміоцитів. Клітини I типу — П-клітини, 
типові нодальні або провідні пейс мейкерні — не-
правильної подовженої форми. Ці невеликі міоцити 
діаметром 5–10 нм, із світлою саркоплазмою і до-
сить великим центрально розміщеним ядром відда-
ють численні цитоплазматичні відростки, що звужу-
ються до кінців і щільно переплітаються між собою. 
П-клітини утворюють невеликі групи — кластери, 
розмежовані елементами пухкої сполучної тканини. 
Кластери П-клітин оточені загальною базальною 
мембраною товщиною 100 нм, що глибоко про-
никає у міжклітинні щілини. Їх сарколема утворює 
численні кавеоли, а замість Т-системи — глибокі 
тунельні інвагінації, що визначаються не регулярно, 
діаметром 1–2 мкм, в які проникає інтерстицій та 
іноді — нервові елементи.

Контрактильний апарат П-клітин складається 
з рідких, хаотично перехрещених міофібрил або 
довільно орієнтованих вільно розміщених тонких 
і товстих протофібрил та їх пучків, нерідко в комп-
лексі з полірибосомами. Тонкі міофібрили склада-
ються з нещільно упакованих філаментів з неве-
ликою кількістю саркомерів, диски яких виражені 
нечітко, Z-лінії неоднакової товщини, іноді пере-
ривчасті, а електронно-оптично щільна речови-
на часто виходить за межі міофібрил. Обсяг, який 
займають міофібрили в П-клітинах, становить 
не більше 25% такого у вентрикулярних кардіоміо-
цитах. Рідкі мітохондрії неоднакового розміру і 
форми із внутрішньою структурою, знач но спро-
щеною порівняно з клітинами робочого міокарда, 
безладно розкидані у світлій саркоплазмі, яка ото-
чує відносно велике ядро, розміщене в центральній 
зоні. Гранули глікогену нечисленні.

Незначно розвинений саркоплазматичний 
ретикулум розподілений переважно по перифе-
рії клітини, причому його термінальні цистерни 
іноді формують типові функціональні контакти з 
плазмолемою. У цитоплазмі містяться вільні гра-
нули рибонуклеопротеїдів, елементи гранулярно-
го ретикулума, комплексу Гольджі, лізосоми. Ста-

більність форми цих досить збіднених органелами 
клітин підтримують численні хаотично розміщені 
елементи цитоскелета — так звані проміжні філа-
менти діаметром близько 10 нм, що часто закінчу-
ються у щільній речовині десмосом.

Клітини II типу — перехідні чи латентні пейс-
мейкери — неправильної подовженої відроща-
тої форми. Вони коротші, але товстіші робочих 
кардіоміцитів передсердь, часто містять два ядра. 
Сарколема перехідних клітин часто утворює гли-
бокі інвагінації діаметром 0,12–0,16 мкм, покриті 
глікокаліксом, як і в Т-тубулах. Ці клітини багаті 
органелами і мають менше недиференційованої 
саркоплазми, ніж П-клітини, їх міофібрили орі-
єнтовані вздовж довгої осі, товстіші і складаються 
з більшої кількості саркомерів, у яких маловира-
жені Н- і М-смужки. Мітохондрії, розміщені між 
міофібрилами, за своєю внутрішньою організа-
цією наближаються до органел клітин робочого 
міокарда, кількість глікогену непостійна.

Кліти III типу подібні до клітин Пуркіньє — 
провідні міоцити, на поперечних зрізах на вигляд 
більш об’ємні, ніж інші кардіоміоцити. Їх довжи-
на становить 20–40 мкм, діаметр — 20–50 мкм, 
утворені ними волокна мають більший попереч-
ний переріз, ніж у робочому міокарді, але неод-
накову товщину.

Клітини Пуркіньє відрізняє велика вільна 
від міофібрил перинуклеарна зона, запов нена 
світлою вакуолізованою саркоплазмою, вели-
ке округле ядро, або ядро, що нагадує прямо-
кутник, з помірною концентрацією хроматину. 
Їх контрак тильний апарат розвинений менше, 
а система пластичного забезпечення — краще, 
ніж у вентрикулярних кардіоміоцитах. Сарколе-
ма утворює численні кавеоли, подинокі, нерегу-
лярно розміщені Т-тубули і глибокі, сягаючі аксі-
альної зони, клітини-тунелі діаметром до 1 мкм, 
покриті базальною мембраною.

Міофібрили, розміщені в субсарколемній зоні, 
іноді розгалужуються і анастомозують. Незважаю-
чи на нечітку орієнтацію вздовж осі клітини, вони, 
як правило, закріплені в обох вставних дисках. 
Упакування міофіламентів у міофібрилах досить 
пухке, гексагональне розміщення товстих і тон-
ких протофібрил не завжди витримується, в сар-
комерах маловиражені Н- смужки і мезофрагма, 
відзначається поліморфізм у структурі Z-ліній.

У саркоплазмі простежуються вільно завислі, 
розрізнені й зібрані в комплекси товсті й тонкі 
філаменти цитоскелета, пов’язані з полісомами, 
мікротрубочки, лептофібрили з періодом 140–
170 нм, рибосоми і гранули глікогену, що нерідко 
заповнюють всю вільну саркоплазму. Нечисленні 
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елементи саркоплазматичного ретикулума розмі-
щуються навколо міофібрил і під сарколемою, іно-
ді утворюють субсарколемні цистерни. Мітохондрії 
помітно менші, ніж у робочих кардіоміоцитах, роз-
міщені як вздовж міофібрил, так і перинуклеарно 
у вигляді невеликих скупчень. Тут же визначаються 
профілі гранулярного ретикулума, пластинчастого 
комплексу, лізосоми, облямовані везикули.

Загалом П-клітини провідної системи, що ге-
нерують імпульси, відрізняються найбільш низь-
ким рівнем морфологічного диференціювання, 
що поступово підвищується в міру наближення 
до робочих кардіоміоцитів шлуночків, досягаю-
чи тут максимального значення. Об’єднання різ-
них типів клітини в єдину систему генерації та 
проведення імпульсу визначається необхідністю 
синхро нізації цього процесу у всіх відділах серця.

Міоцити провідної системи серця мають 
не лише цитоморфологічні, але й імуно- та гістохі-
мічні відмінності від клітин робочого міокарда. Всі 
міоцити провідної системи, за винятком П-клітин 
передсердно-синусного вузла, містять більше глі-
когену, наявного в них не лише у формі, що лег-
ко метаболізується, але й у вигляді більш стійкого 
комплексу з білками — десмоглікогену, що вико-
нує пластичні функції. Активність гліколітичних 
ферментів і глікогенсинтетази у провідних кардіо-
міоцитах відносно вища, ніж ензимів циклу Кребса 
і дихального ланцюга, тоді як у робочих кардіоміо-
цитах це співвідношення має зворотний характер 
відповідно до вмісту мітохондрій. Внаслідок цього 
міоцити передсердно-шлуночкового вузла, пуч-
ка Гіса та інших відділів провідної системи більш 
стійкі до гіпоксії, ніж інший міокард, незважаючи 
на більш високу активність АТФази. У тканині про-
відної системи відзначається інтенсивна реакція 
на холінестеразу, відсутня в міокарді шлуночків, і 
значно вища активність лізосомальних гідролаз.

Розподіл міоцитів різних типів, характер і бу-
дова контактів клітин у різних відділах провідної 
системи визначається їх функціональною спеціалі-
зацією. У серединній зоні синусно-передсердного 
вузла розміщені П-клітини, що найраніше акти-
вуються — пейсмейкери, що генерують імпульс. 
Його периферію займають перехідні клітини 
II типу, П-клітини контактують лише з ними. 
Перехідні клітини опосредковують проходження 
імпульсу до міоцитів передсердь, сповільнюючи 
його поширення. Контакти П-клітин малочис-
ленні, мають спрощену будову і досить довіль-
ну локалізацію. Контакти в більшості випадків є 
простим зближенням плазмолеми суміжних клі-
тин, що фіксуються поодинокими десмосомами. 
Цитологічний склад передсердно-шлуночкового 

вузла більш різноманітний. У ньому наявні клі-
тини, за структурою дуже близькі до пейсмей-
керних, краніодорсальну частину займають міо-
цити II типу, а дистальні відділи складаються 
з Пуркіньє-подібних провідних міоцитів III типу, 
що швидко проводять імпульс.

Деякі дослідники виокремлюють у складі вуз-
ла три зони, що відрізняються за морфологічни-
ми та електрофізіологічними характеристиками: 
АN, перехідну від передсердного міокарда до вуз-
лової тканини, що складається в основному з пе-
рехідних клітин, і NН-зону, пограничну з пучком 
Гіса, що переважно формується поліморфними 
перехідними Пуркіньє-подібними клітинами.

Контакти перехідних міоцитів із типовими но-
дальними П-клітинами мають простішу будову, ніж 
їх з’єднання між собою, з передсердними робочими 
міоцитами або клітинами III типу. Міжклітинні сти-
ки утворюють лише невеликі й бідні на осміофіль-
ний матеріал проміжні зони, а десмосоми й мініа-
тюрні нексуси відзначають досить рідко.

Міжклітинні контакти міоцитів III типу між со-
бою і з навколишніми скорочувальними кардіоміо-
цитами організовані складніше і за своєю структу-
рою ближче до характерних для робочого міокарда. 
Внаслідок більш впорядкованого розміщення міо-
фібрил вони орієнтовані поперек довгої осі клітин і 
помітно рідше утворюються бічними поверхнями їх 
апікальних зон. Поперечно розміщені вставні диски 
відрізняє більша довжина добре виражених проміж-
них зон. Наявність протяжних нексусів при бічних 
контактах значно підвищує провідність цих м’язових 
волокон і полегшує передачу імпульсів на робочий 
міокард. Вставні диски між клітинами Пуркіньє іно-
ді мають косе розташування або V-подібну форму. 
Подібна орієнтація і слабка звивистість проміжних 
зон відповідають більш примітивній будові їх встав-
них дисків порівняно з робочими клітинами.

КРОВОПОСТАЧАННЯ
Транспортно-трофічне забезпечення перед-

сердних відділів провідної системи серця здійсню-
ється значною мірою диференційовано від навко-
лишнього міокарда. Синусно-передсердний вузол 
живлять одна чи дві судини, стінки яких мають 
будову типових інтрамуральних транспортних ар-
терій III–IV порядку. Характерною ознакою вузла 
є непропорційно велика артерія, що забезпечує 
живлення, яка проходить по довгій осі через його 
середину. Вона є однією з перших гілок правої ко-
ронарної артерії або, рідше, відходить від прокси-
мального сегмента огинаючої гілки ЛКА. Її подаль-
ші розгалуження на короткі проміжні ланки вклю-
чають термінальні артерії, артеріоли, прекапіляри, 
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що дають початок густій сітці капілярів того ж типу, 
що і в міокарді, частка яких у тканині вузла більша 
у 2 рази, ніж в оточуючій його тканині правого пе-
редсердя. Їх стінка утворена 1–3 ендотеліоцитами, 
що лежать на базальній мембрані, в якій досить 
часто визначають перицити. Посткапіляри анасто-
мозують перед злиттям у конусоподібні венули, що 
утворюють досить густу венозну сітку. Кровоносне 
русло синусно-передсердного вузла завершується 
двома групами дрібних інтраміокардіальних вен.

Кровопостачання передсердно-шлуночкового 
вузла найчастіше здійснюється гілкою ПКА, що від-
ходить безпосередньо від неї чи від проксимального 
сегмента задньої міжшлуночкової артерії. Іноді вузол 
одержує кров із огинаючої гілки лівої коронарної ар-
терії. Власна дрібна інтрамуральна артерія м’язового 
типу, що живить передсердно-шлуночковий вузол, 
послідовно розпадається на артеріоли діаметром 
20–25 мкм. Прекапіляри, які віддають артеріоли, 
розміщуються під різними кутами щодо м’язових 
волокон, їх діаметр не перевищує 18 мкм. Капіляри 
діаметром близько 6 мкм формують густу тривимір-
ну сітку з подовженими поліморфними осередками, 
петлі якої охоплюють по 1–2 м’язових волокна.

У деяких капілярах AV-вузла виявляють фе-
нестри — невеликі локальні діафрагмоподібні 
стоншення периферичної зони ендотеліоцита, 
аж до злиття плазмолеми люмінальної та базаль-
ної поверхні клітини. Капілярна сітка завершу-
ється короткими широкими посткапілярами 
діаметром 20–22 мкм, що зливаються в пооди-
нокі венули шириною 45 мкм, які розміщуються 
у сполучнотканинних прошарках між групами 
м’язових волокон, приймаючи численні прито-
ки. Інші відділи провідної системи одержують 
живлення разом із оточуючою їх тканиною.

Іннервація
Провідна система серця іннервується більш ін-

тенсивно порівняно з іншими ділянками міокарда. 
Найпотужніша іннервація характерна для її початко-
вих відділів. Синусно-передсердний і передсердно-
шлуночковий вузли кровопостачаються та іннер-
вуються також більш інтенсивно, ніж інший міо-
кард. У потужному нервовому сплетенні AV-пучка 
виділяють зовнішнє і глибоке нервові сплетення. 
Безм’якотні нервові волокна глибокого сплетення 
утворюють закінчення на м’язових волокнах AV-
пучка. Терміналі, що мають вигляд маленьких кі-
лець, вважаються моторними закінченнями.

Провідна система серця має власний гангліоз-
ний апарат, в ділянці AV-вузла розміщена знач на 
кількість великих і дрібних нервових вузлів. Нер-
вові клітини цих вузлів за морфологічними харак-

теристиками можуть бути віднесені до системи 
блукаючого нерва. Аксони цих клітин закінчу-
ються на м’язових волокнах пучка. В інтерцелю-
лярних сплетеннях вузлів провідної системи роз-
галуження одного м’якотного нервового нейрона 
контактують із декількома нервовими клітинами. 
М’якотне волокно у вузлах розпадається на тонкі 
нитки інтерцелюлярного сплетення, які закінчу-
ються на тілі декількох нервових клітин.
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ВИДИ І ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ 
КРОВООБІГУ

Розлади кровообігу пов̓язані зі змінами функ-
ції серця, артерій, мікросудин, вен, порушенням 
реологічних властивостей крові, проникності 
гістогематичного бар̓єра або нейрогумораль-
ної регуляції. Окремі ланки серцево-судинної 
системи функціонують у тісному взаємозв̓язку, 
тому зміни, що виникають в одній із них, впли-
вають на функцію всіх інших. При цьому мож-
ливі зміни тканинного метаболізму аж до ура-
ження і загибелі клітин і стромальних структур. 
Порушення кровообігу можуть мати загальний 
характер, коли змінюється функція всієї кро-
воносної системи, або ж відноситися до окре-
мих ділянок судинного русла. У морфологічній 
картині уражень, зумовлених розладами крово- 
і лімфообігу, поєднуються ознаки як загальні, 
так і зумовлені структурно-функціональними 
особливостями цієї тканини.

Загальні і місцеві порушення кровообігу, 
які відзначають при багатьох захворюваннях, 
ускладнюють їх перебіг. На сьогодні розрізняють 
наступні види порушень: артеріальне і веноз-
не повнокров̓я (гіперемія), ішемія, стаз крові, 
тромбоз, ДВЗ-синдром, емболія, інфаркт, крово-
теча і крововилив.

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРЕМІЯ
Артеріальна гіперемія — підвищене кровона-

повнення тканини, зумовлене надмірним при-
пливом артеріальної крові, може виникати в нор-
мальних і патологічних умовах, мати загальний 
або місцевий характер, розвиватися в здоровому 
організмі або в умовах патології.

Загальна артеріальна гіперемія спостерігається 
при еритремії (збільшення кількості еритроцитів 
у крові) або при збільшенні всього ОЦК (пле-
тора). Шкірні покриви таких хворих набувають 
вираженого червонуватого відтінку, а рівень АТ 
підвищується. Проте значно частіше артеріальна 
гіперемія обмежується яким-небудь конкретним 
регіоном. У фізіологічних умовах вона пов̓язана 
з функцією судинозвужувальних і судинорозши-
рювальних нервів або з дією фізичних факторів. 
Інтенсивність кровотоку в мікросудинах зростає 
у результаті збільшення просвіту периферичних 
артерій, що сприяє підтримці метаболічних про-
цесів у тканині, що ними живиться. Гіперемія, 
пов̓язана з посиленням функції органів, визна-
чається як функціональна, або робоча.

Механізми розвитку артеріальної гіперемії 
в умовах патології більш різноманітні. У відпо-
відності з причиною розрізняють ангіоневротич-
ну (нейропаралітичну), колатеральну, постане-
мічну, вакатну, що виникає внаслідок артеріове-
нозної нориці, і запальну артеріальну гіперемію.

Ангіоневротична гіперемія пов̓язана з пору-
шенням співвідношення процесів збудження 
і гальмування у відділах вегетативної нервової 
системи, що регулюють тонус відповідних арте-
рій. Домінування парасимпатичних впливів над 
симпатичними веде до дилатації артерій і пере-
важання об’єму притоку крові над її відтоком 
по венозним судинам. Цей вид вазомоторної гі-
перемії може виникати рефлекторно, наприклад 
при психомоторних афектах, ушкодженні нер-
вових провідників або сплетень, деяких інфек-
ційних захворюваннях (грип, висипний тиф), 
для перебігу яких характерне ураження вузлів 
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симпатичної нервової системи. Органи, шкірні 
покриви, слизова оболонка при артеріальній гі-
перемії почервонілі, іноді припухлі, температура 
їх підвищена. Відчуття пульсації гіперемованого 
поля свідчить про поширення пульсової хвилі 
на периферичну сітку мікросудин. Зазвичай цей 
вид артеріальної гіперемії має швидкоминучий, 
транзиторний характер і не залишає слідів.

Колатеральна гіперемія розвивається при обме-
женні прохідності магістрального артеріального 
стовбура, наприклад при його тромбозі, здавлю-
ванні ззовні, ваді розвитку судини. У результаті 
притікаюча кров спрямовується в гілки, що від-
ходять ще до перешкоди, переповнює і розширює 
їх. Формування обхідних шляхів-колатералей ви-
значається темпами обтурації судини, кількістю 
попередньо існуючих анастомозів і ступенем роз-
витку чутливої іннервації по ходу судин, що за-
безпечує більш-менш повне і швидке розкриття 
колатеральних шляхів. Утворення колатералей 
стимулюється метаболітами, що надходять з іше-
мізованої тканини і чинять вазодилататорний 
ефект. Судинна мережа, що виявилась у зоні ко-
латеральної гіперемії, поступово пристосовується 
і перебудовується. Відзначається посилення елас-
тичного та аргірофільного каркаса, гіпертрофія 
і гіперплазія гладком’язових клітин стінки судин, 
що потрапили до неї. Колатеральна гіперемія є 
важливим компенсаторним механізмом, завдяки 
якому підтримується кровопостачання тканин 
при закритті основного артеріального стовбура.

Вакатна (від лат. vacuus — порожній) гіперемія 
є наслідком градієнта барометричного тиску між 
будь-якою ділянкою тіла або всім організмом 
і нав колишнім середовищем. Прикладом місце-
вого артеріального повнокров̓я такої природи є 
гіперемія шкіри, викликана за допомогою медич-
ної банки. Загальну вакатну гіперемію відзнача-
ють при різкому зниженні тиску в навколишньому 
середовищі внаслідок швидкого підйому водола-
зів або кесонних робіт, розгерметизації висотних 
літальних апаратів. Різке розширення судин у цих 
умовах може призвести до повнокров̓я слизових 
оболонок, кровотечі з носа й вух, крововиливів 
із тяжким ураженням внутрішніх органів.

Постанемічна гіперемія розвивається у тих ви-
падках, коли відновлюється прохідність артерій, 
раніше частково або повністю виключених з кро-
вотоку. Така ситуація буває при знятті хірургічної 
лігатури, видаленні пухлини або рідини, що здав-
лювали судину, реканалізації тромбованої або 
стенозованої артерії. Це може призводити до іше-
мізації інших органів, зокрема головного мозку, 
з розвитком непритомного стану (колапсу).

Гіперемія на ґрунті артеріовенозної нориці най-
частіше є наслідком вогнепального поранення 
з ураженням артерії і вени та утворенням сполу-
чення між ними. Артеріальна кров, що спрямо-
вується по новому шляху у вену, підвищує темпе-
ратуру тканини, змінює процеси обміну, сприяє 
прискореному росту волосся на шкірі.

Запальна гіперемія — обов̓язковий компо-
нент запального процесу. В її основі лежить 
повнокров̓я периферичних судин, пов̓язане 
з порушенням процесів обміну і парезом судин. 
Посилений приплив крові до збудженої ділянки 
підвищує локальну температуру, а при ураженні 
шкіри або слизових оболонок фарбує їх у черво-
ний колір. Гіперемія більш виражена у гострій 
фазі процесу і минає разом з його закінченням.

ВЕНОЗНЕ ПОВНОКРОВ̓Я
Венозна (застійна, пасивна) гіперемія — пато-

логічна зміна кровообігу, зумовлена утрудненим 
відтоком венозної крові при збереженні притоку 
її в тканини по відповідним артеріям. Венозне 
повнокров̓я може бути загальним і місцевим, 
гост рим і хронічним. 

Гостра загальна венозна гіперемія виникає при 
СН, яка швидко розвивається, що може бути на-
слідком ІМ, токсично-інфекційних уражень сер-
цевого м̓яза, внаслідок чого втрачається здатність 
ефективно підтримувати загальну гемодинаміку 
або при ураженні мітрального або аортального 
клапана. Це призводить до переповнення кров̓ю 
ємнісних судин. Швидкість кровотоку у венах 
і капілярах знижується, а тиск в них значно під-
вищується. Просвіти всіх мікросудин розширю-
ються, а ті, що раніше не функціонували, розкри-
ваються. У цих умовах максимально дилатуються 
дрібні вени, венули і венулярні відділи капілярів 
внаслідок відносно більшого підвищення тиску 
в дистальних відділах судинної мережі. Так як ре-
дукований гемоглобін венозної крові збіднений 
киснем, тканини відчувають гіпоксію. Проник-
ність стінок мікросудин і розтяжність опорної 
сполучної тканини підвищуються, а об’єм тка-
нинної рідини істотно збільшується.

Ознаками венозної гіперемії є зниження тем-
ператури, синюшність (ціаноз) шкіри і слизо-
вих оболонок, що пов̓язано із заповненням 
поверхнево розташованих судин кров̓ю, що 
містить відновлений гемоглобін. Ціанотичне 
забарвлення більш помітне на периферичних 
частинах тіла — на губах, носі (акроціаноз), 
кінчиках пальців. У виражених випадках ціаноз 
поєднується з набряком жирової клітковини 
і водянкою порожнин. У тканинах відзначають 
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плазматичне просочування (плазморагія), на-
бряк строми, сповільнення і зупинку кровотоку 
в мікросудинах, численні крововиливи діапе-
дезного характеру. Внаслідок того, що при гост-
рій венозній гіперемії порушується більшість 
основних функцій крові (транспортна, дихаль-
на, трофічна, екскреторна, підтримка водного 
балансу тканини), у паренхіматозних органах 
виникають дистрофічні зміни і розсіяні дріб-
новогнищеві некрози. Швидко наростаючий 
застій крові в басейні магістральної вени веде 
до застійного геморагічного інфаркту — некро-
зу, що формується на фоні вираженого ціанозу, 
набряку і просочування тканини кров̓ю. Такі 
інфаркти відзначають при закритті селезінко-
вої, ниркової, брижових вен, тромбозі синусів 
мозкової оболонки або коронарного синуса.

Венозне повнокров̓я проявляється неоднако во 
в різних органах залежно від архітектоні ки судин. 
У легенях виявляють дилатацію і пе реповнен ня 
кров̓ю капілярів, просочування фільтратом крові 
міжальвеолярних перегородок і заповнення ним 
значної частини альвеол (інтерстиціальний і аль-
веолярний набряк), діапедезний вихід еритроци-
тів. Гостра венозна гіперемія печінки характери-
зується збільшенням її об’єму. На розрізі тканина 
органа набуває темно-червоного кольору, стає во-
логою зі стертим малюнком.

Регургітація венозної крові із серця, що гостро 
виникає при його дисфункції, супроводжується 
не тільки повнокров̓ям тканин, але й кровови-
ливами в центральних зонах печінкових часто-
чок. Нирки при гострому венозному повнокров̓ї 
збільшуються в об’ ємі, маса їх зростає від 250–300 
до 400–500 г. Найбільше повнокров’я відзначаєть-
ся в мозковій речовині пірамідок, що пов̓язано 
з внутрішньоорганним перерозподілом кровото-
ку. Дистрофічні зміни, що розвиваються на фоні 
набряку тканини нирок, максимально виражені 
у найбільш чутливих до гіпоксії проксимальних 
відділах канальцевої системи нефрону. Об’єм селе-
зінки в умовах гострого венозного застою збільшу-
ється в 2,5 раза, що супроводжується різким напру-
женням її капсули, а маса досягає ≥300 г. На роз-
різі з темно-червоної поверхні тканини селезінки 
рясно стікає кров. У серцевому м̓язі відзначаються 
надмірне кровонаповнення інтрамуральних вен 
і мікросудин, капіляростази, набряк інтерстиція, 
дрібновогнищеві ураження м̓язових волокон.

Іноді венозна гіперемія має активний харак-
тер. Це виявляють у зонах колатерального ве-
нозного повнокров̓я, наприклад при обструкції 
великого венозного стовбура, цирозі печінки 
або шоку. В останньому випадку в печінці, се-

лезінці, підшкірній жировій клітковині, венах 
ШКТ, тазової порожнини депонується до 40% 
усієї крові, що призводить до дефіциту напов-
нення порожнин серця і фібриляції шлуночків. 
У цілому досить швидко ліквідована гостра ве-
нозна гіперемія залишає незначні наслідки.

Хронічну загальну венозну гіперемію відзнача-
ють значно частіше, ніж гостру. Вона є наслідком 
ХСН, ускладнює багато захворювань з тривалим 
перебігом, які призводять до прогресуючого по-
рушення функції серця: вроджені і набуті вади 
серця, кардіоміопатії, хронічна алкогольна ін-
токсикація, міокардити різного генезу, амілоїдоз 
серця, деякі системні ураження сполучної ткани-
ни, перикардит, хронічні запальні процеси у ле-
генях дифузного характеру та ін. Основними при-
чинами порушення насосної функції серця є:

1. Слабкість ураженого міокарда, скорочення 
якого не можуть забезпечити рівень внутріш-
ньошлуночкового тиску, необхідного для пере-
міщення крові, що притікає до серця, в артерії 
великого і малого кола кровообігу.

2. Декомпенсовані вади серця, коли енергія 
серцевого скорочення виявляється недостат-
ньою для просування необхідної маси крові 
через звужені серцеві отвори або коли неповне 
змикання серцевих клапанів призводить до по-
вернення частини крові в ретроградно розташо-
вану камеру серця та венозні судини.

3. Обмеження ємності порожнин серця вна-
слідок масивного субендокардіального тромбозу 
(ендокардит Леффлера), фіброеластоза ендокар-
да, різкого потовщення стінки шлуночків і між-
шлуночкової перегородки при субаортальному 
стенозі (ГКМП). 

4. Неможливість достатнього розширення 
порожнин серця під час діастоли через скупчен-
ня значного об’єму рідини в порожнині пери-
карда або її облітерації і кальцинації.

5. Зменшення ОЦК і, як наслідок, недоста тнє 
повернення крові до серця.

Тривалий венозний застій підтримує стан 
тканинної гіпоксії, що разом з гемодинамічними 
факторами порушує проникність гістогематич-
ного бар̓єра і призводить до повторних плазмо- 
і геморагій, стійкого набряку, дистрофії і мікро-
некрозам, що постійно повторюються. Внаслідок 
цього хронічна венозна гіперемія веде до атрофії 
паренхіматозних органів і прогресуючих скле-
ротичних змін. Склерозування тканини зумов-
лене стимулюючим впливом хронічної гіпоксії 
на пластичні процеси в сполучній тканині. Но-
воутворення глікозаміногліканів і колагенових 
волокон призводить до поступового нарощуван-
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ня маси та огрубінню строми органів, що витіс-
няє паренхіматозні структури, які атрофуються 
в умовах гіпоксії. У фокусах мікронекрозу від-
бувається формування зірчастих рубчиків. Уна-
слідок прогресуючого характеру таких дифузних 
і дрібновогнищевих склеротичних змін розвива-
ється ціанотична індурація (застійне ущільнен-
ня) органів і тканин. Органи стають щільнішими, 
збільшуються в розмірах, набувають характерно-
го синюшно-темно-червоного кольору.

Венозний застій більш виражений у нижніх 
частинах тіла, найчастіше в нижніх кінцівках, 
а при тривалому дотриманні постільного ре-
жиму — в нижніх відділах легень. Це явище на-
зивають гіпостазом. Гіпостаз у нижніх кінцівках 
пов̓язаний також із розширенням просвіту вен 
і недостатністю їх клапанів. Венозна гіперемія, 
що тривалий час утримується, супроводжується 
гіпертрофією м̓язової оболонки вен. Перепов-
нені кров̓ю нерівномірно розширені вени часто 
стають звивистими, на них з’ являються вузлуваті 
випинання — варикозні вузли. У шкірі виявляють 
ціаноз, набряк дерми та підшкірної клітковини, 
що доповнюється розростанням сполучної тка-
нини, атрофічними змінами дерми та епідермісу.

У печінці хронічна венозна гіперемія  супрово-
джується складною структурно-функціональною 
перебудовою гістоархітектоніки органа. Поряд 
зі збільшенням розмірів печінки, закруглен-
ням країв і напруженням капсули відзначається 
ущільнення тканини, на її розрізі з’являється 
малюнок, що нагадує мускатний горіх внаслі-
док чергування дрібних зон темно-червоного 
і сірувато-жовтого кольору. Темно-червоні ді-
лянки відповідають серединним зонам печінко-
вих часточок, де на місці центральних вен, від-
ділів синусоїд, що до них прилягають і печінко-
вих клітин, що лежать між ними, утворюються 
кров̓яні озера, розташовуються елементи про-
ліферуючої сполучної тканини. 

На периферії печінкових часточок цитоплазма 
гепатоцитів набуває зернистого вигляду і містить 
безліч ліпідних крапельок, що надають тканині 
жовтуватий відтінок. Така нерівномірність фар-
бування тканини пояснюється особливостями 
кровопостачання органа і будовою печінкових 
часточок. У печінку надходить кров з двох дже-
рел: портальної вени й печінкової артерії. Оби-
дві судини, які послідовно діляться, на останок 
розгалужуються на капіляри, які проникають 
між балками з паренхіматозних клітин у печін-
кові часточки. Тут капіляри, що приносять арте-
ріальну і венозну кров, зливаються, утворюючи 
синусоїдальні капіляри портальної системи, які 

впадають у центральну вену печінкової часточ-
ки. Центральна вена є дренажною системою, що 
несе кров у нижню порожнисту вену.

Внутрішньодолькові кровоносні капіляри — 
синусоїди — на всьому протязі покриті спло-
щеними ендотеліоцитами з незамкнутими між-
клітинними щілинами і позбавлені базальної 
мембрани. Звернена до них поверхня гепатоци-
тів утворює численні мікроворсинки, що збіль-
шують всмоктувальну поверхню клітин. Особли-
вості будови стінок синусоїдів і зверненої до них 
плазмолеми гепатоцитів забезпечує вільний об-
мін між печінковою паренхімою та кров̓ю. Гепа-
тоцити і стінку мікросудини розділяє щілина — 
простір Діссе, що заповнений плазмою, у якій 
розміщені зірчасті ретикулоендотеліоцити. Під-
вищення тиску у венозній системі ретроградно 
поширюється від магістральних судин на печін-
кові, збірні та центральні вени, а потім і на сину-
соїди, викликаючи їх розширення. Проте останні 
дилатуються тільки в центральних і серединних 
відділах часточки, тому що ближче до її перифе-
рії збільшений венозний тиск врівноважується 
артеріальною кров̓ю, що надходить у синусоїди 
з капілярів печінкової артерії.

Розширення мікросудин в центрі печінкової 
часточки супроводжується крововиливами, тоді 
як у зоні злиття синусоїдів і артеріальних капі-
лярів відзначають тільки набряк. У цих умовах 
відбувається активування адвентиціальних фіб-
робластів центральних і збірних вен, проліфера-
ція клітин синусоїдів, що набувають здатності 
активно продукувати склеропротеїни. Застій 
крові при хронічній венозній гіперемії порушує 
циркуляцію в лімфатичній системі, в судинах 
і капілярах якої накопичується багата білками 
та метаболітами лімфа. Утруднення лимфовід-
току і, отже, звільнення внутрішньотканинного 
середовища від надлишку рідини, що містить 
продукти тканинного обміну, потенціює гіпо-
ксію і сприяє новоутворенню сполучної ткани-
ни в печінці та інших органах.

У міру прогресування процесу в печінці роз-
ростається сполучна тканина, що веде до склеро-
зу центральних і збірних вен, портальних трактів, 
утворенню суцільної базальної мембрани в синусо-
їдах, вузликової гіперплазії збережених печінкових 
клітин. Така глибока перебудова судинного русла 
та стромально- паренхіматозних співвідношень, що 
супроводжується деформацією органа, визначаєть-
ся як мускатний (серцевий) цироз печінки.

У легенях хронічна венозна гіперемія призво-
дить до так званої бурої індурації. Легені збільшу-
ються в розмірах, їх тканина ущільнюється, набу-
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ваючи на поверхні розрізу буруватого забарвлен-
ня. Посилюється малюнок міждолькових і між-
сегментарних прошарків фіброзної строми, яка 
не містить капілярів, що пов̓язано зі склерозом, 
зумовленим застоєм лімфи. Склерозовані між-
сегментарні прошарки визначаються на рентге-
нограмі (лінії Керлі). У термінальній стадії про-
цесу, коли розвивається інтерстиціальний і аль-
веолярний набряк, із поверхні розрізу легеневої 
тканини рясно стікає піниста рідина, змішана 
з темною венозною кров̓ю. Буре забарвлення 
легень пов̓язане з явищами гемосидерозу — на-
копичення буро-коричневого пігменту гемоси-
дерину, що утворюється в макрофагах при чис-
ленних діапедезних крововиливах, а ущільнення 
тканини являє собою наслідок прогресування 
фіброзу легеневої тканини. 

Бура індурація легень відзначається при міт-
ральній ваді серця, особливо при звуженні лі-
вого AV-отвору, а також при поширеному кар-
діосклерозі. Їй передує ряд компенсаторно-
пристосувальних реакцій з боку артеріального 
і венозного русла легень, спрямованих на попе-
редження переповнення кров̓ю капілярів і ле-
геневих альвеол і порушення функції аерогема-
тичного бар̓єра. На початкових етапах процесу 
це досягається скороченням сфінктерів легене-
вих вен, що попереджає зворотний закид крові 
з правого передсердя в легеневі вени, а також 
заповненням депо великого кола кровообігу, 
що зменшує масу крові, яка притікає до ПШ 
серця. Потім виникає спазм дрібних легеневих 
вен. Паралельно через барорецептори розтягну-
тих кров̓ю устів легеневих вен і лівого передсер-
дя передається імпульс скорочення на артеріо-
ли і дрібні гілки ЛА (веноартеріальний рефлекс 
Китаєва). Адаптивна веноартеріальна реакція 
веде до гіпертрофії м̓язової оболонки легеневих 
вен і ЛА, які перебудовуються за типом замика-
ючих артерій.

Згодом гіпертрофія гладком’язових елементів 
стінки скорочених судин доповнюється явищами 
ангіосклерозу. Міоеластофіброз знижує реактив-
ність артерій, артеріол і дрібних вен, обмежуючи 
їх здатність оберігати капіляри легень від різкого 
переповнення кров̓ю. Настає декомпенсація ле-
геневого кровообігу, і капіляри міжальвеолярних 
перегородок переповнюються кров̓ю. Стінки 
розтягнутих капілярів вибухають в альвеоли, їх 
проникність підвищується. Плазма і еритроцити 
виходять у просвіти альвеол і в міжальвеолярний 
інтерстицій, еритроцити руйнуються і поглина-
ються макрофагами, що перетворюють гемогло-

бін у гемосидерин, який після розпаду макрофа-
гів виявляється в легеневій тканині.

Білки плазми крові, продукти клітинного роз-
паду, гемосидерин надходять у лімфатичне рус-
ло легень, порушуючи його дренажну функцію. 
У результаті до розладів кровообігу поступово 
приєднується лімфостаз і лімфатичний набряк 
проміжної тканини легень. Наростаюча гіпоксія 
тканин активує фіброцити, які у великій кіль-
кості присутні в міжальвеолярних перегородках. 
Фіброцити трансформуються у фібробласти, 
дов гі сплощені відростки яких проникають у за-
повнені набряковою рідиною щілини між крово-
носними капілярами й стінкою альвеоли. Біля 
тіл відростків фібробластів із склеропротеїнів, 
що ними секретуються, формуються колагено-
ві волокна. Склерозування стінок кровоносних 
судин, капілярів і міжальвеолярних перегоро-
док разом із набряком ще більше погіршує умо-
ви газообміну. Залежно від ступеня і тривалості 
венозного застою явища склерозу і гемосидерозу 
в легенях набувають генералізованого характеру. 
Значні скупчення вільних пігментів гемосиде-
рину та ферритину і навантажених ними сидеро-
фагів виявляються не тільки в міжальвеолярних 
перегородках та альвеолах, але й по ходу лімфа-
тичних судин і у лімфовузлах. Сідерофаги, що 
з̓являються в мокротинні, визначають як «клі-
тини серцевої вади».

Бура індурація легень призводить до прогре-
суючого погіршення гемодинаміки в малому колі 
кровообігу, погіршуючи перебіг основного за-
хворювання.

Нирки при хронічному загальному венозно-
му застої не тільки збільшуються в розмірах, але 
й ущільнюються, стають ціанотичними. Пору-
шення кровообігу у великому колі призводить 
до спазму ниркових артеріол, що обмежує клу-
бочкову фільтрацію. У результаті здатність нирок 
екскретувати натрій і воду знижується, а об’єм 
плазми крові і тканинної рідини в організмі збіль-
шується, що ще більше погіршує кровообіг і тка-
нинний обмін. На фоні застійного повнокров̓я 
і розширення ниркових вен розвивається лім-
фостаз і набряк строми. Її набряк найбільш ви-
ражений у мозковому шарі, де основ на речовина 
проміжної тканини особливо багата глікозамі-
ногліканами. Клубочки також трохи збільшені 
і повнокровні. Позаклітинні простори в області 
тубулярних елементів нефрону розширені вна-
слідок набряку і вторинного порушення реаб-
сорбції рідини. В умовах наростаючої гіпоксії ви-
никає дистрофія епітелію канальців. На цій стадії 
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процесу можливе огрубіння базальної мембрани 
і розвиток склерозу, що призводить до альбумін урії.

Індурація селезінки при венозній гіперемії 
пов̓язана із застоєм крові, набряком і склерозу-
ванням строми, а також з відносною непідатли-
вістю фіброзної капсули органа. При хронічній 
венозній гіперемії капсула селезінки напружена, 
потовщена, пульпа її ущільнена, поверхня зрізу 
тканини темно-коричнево-червоного кольору. 
Мікроскопічно виявляють розширення щілин 
пульпи та синусів, зумовлене повнокров̓ям, 
збільшенням маси і огрубінням волокнистих 
структур строми.

В інших органах (ЦНС, ШКТ, ендокринні за-
лози) венозне повнокров̓я індукує описаний 
вище стереотипний комплекс змін: переповнен-
ня вен, ціаноз, порушення лімфовідтоку і набряк 
тканини, плазмо- і геморагії, дистрофічні зміни і 
ураження клітин паренхіми, прогресуюче склеро-
зування строми.

Місцеве венозне повнокров̓я виникає при 
утрудненні відтоку крові від будь-якої частини 
тіла або органа. До найбільш частих причин міс-
цевого повнокров̓я відносяться звуження і об-
турація просвіту вени при тромбозі, хронічному 
запальному процесі в стінці судини, здавлюванні 
вени ззовні пухлинною, що розростається або руб-
цевою тканиною, а також накладення пов̓язки, 
гіпсу, лігатури. Як і при загальному венозному за-
стої, вени, що знаходяться дистальніше перешко-
ди, розширені, застійні ділянки тіла ціанотичні, 
температура їх знижена. В основі патологічних 
змін, що розвиваються безпосередньо в області 
регіонального венозного застою, лежать принци-
пово ті ж закономірності і механізми, що описа-
ні вище. Так, мускатна печінка і її цироз можуть 
бути наслідком облітеруючого тромбо флебіту 
печінкових вен (синдром Бадда — Кіарі), а ціано-
тична індурація нирок або селезінки — тромбозу 
основної магістральної вени відповідного органа. 
Іноді місцеве венозне повнокров̓я виникає вна-
слідок формування венозних колатералей, що 
вимагає значного часу і можливо тільки при по-
ступовому обмеженні відтоку крові по вені. У тих 
ситуаціях, коли блокада венозного стовбура роз-
вивається швидко, можливе використання тільки 
раніше існуючих шляхів відтоку крові.

Основними наслідками венозної гіперемії є 
розвиток циркуляторної гіпоксії, накопичення 
в інтерстиції білків і плазми, продуктів поруше-
ного обміну та деструкції тканинних структур, які 
активують процеси фібрилогенезу і призводять 
до розвитку органосклерозу. Вторинні усклад-
нення, пов̓язані із загальною і місцевою веноз-

ною гіперемією, — зниження функціональних 
можливостей органів, схильність до хронічних за-
пальних процесів. При компенсаторному форму-
ванні колатералей переповнені кров̓ю вени різко 
розширюються, стінка їх стоншується. В умовах 
хронічного перебігу процесу поєднання атрофії 
і гіпертрофії гладком’язових елементів венозної 
стінки в сукупності з перебудовою її сполучнотка-
нинного каркаса призводить до недостатності ве-
нозних клапанів, появи варикозних вузлів, а іно-
ді і до небезпечних кровотеч. У нижніх кінцівках, 
у венах таза подібні зміни сприяють тромбоутво-
ренню (флеботромбоз) і запаленню (флебіт), які 
часто поєднуються (тромбофлебіт). Прикладом 
компенсаторного венозного повнокров̓я є кола-
тералі, що утворюються при застої крові у ворот-
ній вені внаслідок цирозу печінки.

ІШЕМІЯ
Ішемією називають патологічний стан, зумов-

лений обмеженням припливу артеріальної крові. 
Незважаючи на різноманіття безпосередніх при-
чин, що викликають ішемію, прийнято розрізня-
ти наступні її види: ангіоспастичну, компресій-
ну, пов̓язану з перерозподілом крові.

Ангіоспастична (рефлекторна) ішемія зумовлю-
ється порушенням вазомоторних центрів і суди-
нозвужувальних нервів, а також дією гуморальних 
факторів, що циркулюють у крові або утворю-
ються у судинній стінці. Велике значення в роз-
витку ангіоспастичної ішемії має стан судинного 
ендотелію, що продукує фактори як констрикції, 
так і розслаблення судинної стінки, а ураження 
ендотеліального моношару порушує судинну ре-
акцію на гуморальні впливи. Неадекватне крово-
постачання тканини може бути також пов̓язане 
з порушенням розслаблення гладких м̓язів арте-
рій, що веде до їх тривалої констрикції. 

Обтураційна ішемія — наслідок звуження або 
закриття просвіту артерії при запальному процесі 
(облітеруючий ендартеріїт), емболізації, утворен-
ні масивної атеросклеротичної бляшки, тромбу. 
У механізмах обтураційної ішемії моментом, що 
сприяє процесу, є збільшення в̓язкості крові 
внаслідок посиленої агрегації її формених еле-
ментів або підвищення її зсілості.

Компресійна ішемія розвивається при рубцюван-
ні тканини, стисканні артерії джгутом, лігатурою, 
скупченням рідини, пухлиною, що розростається.

Ішемія в результаті перерозподілу крові ви-
никає під впливом факторів, які викликають 
гіперемію в інших ділянках тіла. Наприклад, 
така причина сонливості після прийому їжі або 
непритомного стану внаслідок швидкого вида-
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лення значного об’єму рідини або масивної пухли-
ни з черевної порожнини. У цих випадках до раніше 
стиснених тканин і органів спрямовується велика 
маса крові з одночасним зменшенням кровотоку 
в судинах головного мозку, шкіри та інших ділянок 
тіла.

Морфологічні зміни в органах при ішемії виника-
ють внаслідок порушення мікроциркуляції і розвит-
ку гіпоксії. Макроскопічно органи зменшені в роз-
мірах, гіпотермічні, в̓ялі, зі зморщеною капсулою. 
Тканина на розрізі в зоні ішемії тьмяна, більш світ-
ла, ніж ділянки, що отримують артеріальну кров.

Залежно від інтенсивності ішемізації тканини, 
її чутливості до гіпоксії, тривалості останньої змі-
ни можуть розвиватися або на рівні мікроструктур, 
або у вигляді грубих уражень аж до формування ін-
фаркту. Макроскопічно виявляють компенсаторну 
дилатацію мікросудин, порушення кровотоку в них, 
підвищення судинної проникності, ознаки пору-
шення обмінних процесів у паренхіматозних кліти-
нах, деструктивні зміни різних елементів тканини. 
У стромі органів відзначають набряк, накопичення 
і перерозподіл глікозаміногліканів, гомогенізацію та 
руйнування аргірофільних і колагенових волокон.

Ішемія внаслідок спазму артерій зазвичай не-
тривала і ліквідується без істотних наслідків. У тих 
випадках, коли ангіоспазм стає затяжним, а тка-
нинний метаболізм характеризується високою по-
требою в кисні (як наприклад у серцевому м̓язі або 
головному мозку), розвивається інфаркт.

Найбільш часто до тяжких наслідків призво-
дить обтураційна ішемія, що гостро виникає. Її 
наслідки залежать і від регіонарних особливостей 
тканини. Якщо відповідна ділянка багато васку-
ляризована і її кровопостачання здійснюється 
не однією магістральною судиною, а декілько-
ма артеріальними гілками, то передумови для 
розвитку ішемії зменшуються. Крім того, чим 
швидше розвивається ішемія, тим менше мож-
ливостей для реалізації компенсаторних механіз-
мів, зокрема відкриття вже наявних колатералей 
і формування нових. При поступовому зменшен-
ні прохідності судини можливості для відновлен-
ня кровопостачання тканини за колатералями 
істотно зростають і наслідки такої ішемії можуть 
бути незначні. Помірна ішемія, що зберігається 
тривалий час і не призводить до необоротних не-
кротичних змін тканини, поступово призводить 
до атрофії паренхіми і склерозу.

ІНФАРКТ
Інфаркт — вогнище некрозу, що розвинуло-

ся внаслідок порушення кровообігу. Інфаркт 
називають також циркуляторним, або ангіоген-

ним некрозом. Термін «інфаркт» (від лат. на-
фарширувати) був запропонований Вірховим 
для форми некрозу, при якій змертвіла ділянка 
тканини просочується кров̓ю. Розміри та мор-
фологічні особливості інфаркту визначаються 
калібром обтурованої судини, наявністю інших 
порушень кровообігу, на фоні яких він розви-
вається. При магістральному типі розгалужен-
ня артерії інфаркт за своїми контурами нагадує 
конус, вузька частина якого (вершина) звернена 
до воріт органа, а основа орієнтована на перифе-
рію, до зони термінального розгалуження вну-
трішньоорганних артерій. Інфаркти такої форми 
зазвичай виявляють у селезінці, нирці, легенях. 
В органах з переважанням розсіяного типу роз-
галуження артерії, наприклад у головному мозку, 
кишечнику, серці, територія, що постачається 
кров’ю цієї артерії, не утворює конусоподібних 
контурів, при цьому інфаркти не мають певної 
форми.

ВИДИ ІНФАРКТУ
Зона інфаркту може займати весь орган або 

більшу його частину (тотальний і субтотальный 
інфаркт) або виявлятися тільки під мікроскопом 
(мікроінфаркт). За макроскопічними ознаками 
розрізняють 3 види інфаркту: білий, білий з ге-
морагічним вінчиком і червоний. 

Білий (ішемічний) інфаркт формується при не-
прохідності магістрального артеріального стов-
бура і запустінні всього судинного русла в його 
басейні внаслідок недостатнього розвитку су-
динних анастомозів і колатералей. Найчастіше 
виявляють у селезінці, іноді в головному мозку, 
печінці. Зону некрозу добре видно при макроско-
пічному обстеженні приблизно через 24 год після 
порушення кровопостачання. Під мікроскопом 
тканина ущільнена, блідо-жовтого забарвлення, 
структура тканини не визначається, а утворюючі 
її елементи зливаються в гомогенну масу. По пе-
риферії зона інфаркту відмежовується запальним 
демаркаційним валом.

Білий інфаркт із геморагічним вінчиком вигля-
дає як ділянка білувато-жовтого кольору, оточе-
на темно-червоною зоною крововиливів. Такий 
інфаркт розвивається у випадках, коли компен-
саторному включенню колатералей і реактивної 
артеріальної гіперемії судин периферичної зони 
передує ангіоспазм, що змінюється паралітичним 
розширенням. У результаті різке повнокров̓я су-
дин супроводжується явищами стазу крові і діа-
педезними крововиливами в некротизовану тка-
нину. Білий інфаркт із геморагічним вінчиком 
розвивається в серці, селезінці, іноді в нирках.
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Червоний (геморагічний) інфаркт зазвичай ви-

являють у легенях, що пов̓язано з особливос-
тями їх кровопостачання. Іноді геморагічний 
інфаркт виникає на фоні вираженої гіперемії 
в інших органах: кишечнику, головному моз-
ку, нирках. При червоному інфаркті зона ішемії 
просочується кров̓ю, набуває темно-червоного 
кольору і чітких меж. Цей ефект виникає, якщо 
слідом за перекриттям просвіту артерії перифе-
ричні судини змертвілої тканини переповнюють-
ся кров̓ю, що надійшла по колатералям. При ве-
нозному застої ретроградне надходження крові 
з вен у зону ішемії також веде до просочування 
некротизованої тканини кров̓ю.

Геморагічний інфаркт може розвиватися та-
кож у результаті вираженого венозного застою 
при швидкому припиненні відтоку крові по ве-
ликих венозних стовбурах або одночасному ви-
миканні з кровотоку великої кількості дрібних 
вен. Венозні застійні інфаркти виявляють у се-
лезінці при тромбозі вени, що відводить від неї 
кров, у головному мозку — при порушенні про-
хідності синусів твердої мозкової оболонки або 
яремних вен, у серці — при обтурації коронар-
ного синуса тромботичними масами, у тканинах 
нижніх кінцівок — при перев̓язці стегнової вени. 
Мікроскопічно у вогнищі геморагічного інфарк-
ту відзначають маси гемолізованих еритроцитів, 
що інфільтрують некротизовану тканину.

Загальні закономірності формування і  загоєння 
інфаркту
Стадія ішемії і некрозу. Розвитку інфаркту пе-

редує ішемія. Перші зміни, що зумовлені пору-
шенням кровопостачання, визначаються пору-
шенням тканинного дихання, компенсаторною 
активацією анаеробного гліколізу, швидким на-
копиченням метаболітів у клітинах у токсичних 
концентраціях. Недостатнє відтворення енергії 
і гістотоксичний ефект ішемії порушують елек-
тролітний гомеостаз клітин і пригнічують плас-
тичні процеси, що призводить до прогресуючої 
дисоціації цитомембран, закислення внутріш-
ньоклітинного середовища, денатурації білків, 
загибелі та руйнування клітин. 

Мікроскопічно при ішемізації виявляють вну-
трішньоклітинний набряк або, навпаки, дегідра-
тацію цитоплазматичного матриксу. Органели 
клітин набухають, їх мембрани гомогенізуються 
і фрагментуються, гранули лабільного глікоге-
ну зникають, визначається накопичення ліпідів 
у вигляді крапель внаслідок їх вивільнення з ди-
соціюючих фосфоліпідів цитомембран і пору-
шення ліпідного обміну. В лізосомах накопичу-

ються продукти внутрішньоклітинного розпаду. 
Відбуваються перерозподіл, конденсація або ви-
мивання ядерного хроматину і руйнування яде-
рець, розплавлення цитоплазматичних рибосом 
та органел немембранної структури.

Гістохімічно і біохімічно в ішемізованій тка-
нині визначається зниження рівня макроер-
гічних фосфатів, активності окисно-відновних 
ферментів, нагромадження недоокислених ме-
таболітів, порушення обміну електролітів, змен-
шення вмісту глікогену, РНК і ДНК, а згодом — 
накопичення продуктів розпаду стромальних 
структур. На некротичній стадії інфаркту при мі-
кроскопічному дослідженні ядра клітин не фар-
буються, всі структурні елементи тканини злива-
ються в однорідну масу.

Стадія репаративних змін настає після форму-
вання некрозу. По периферії інфаркту завжди 
існує зона дистрофічних змін і реактивного за-
палення — так званий демаркаційний вал. Мі-
кроскопічно запальна реакція відзначається вже 
через декілька годин, а максимум її розвитку до-
водиться на 3-тю–5-ту добу. Запалення в зоні 
демаркаційного валу супроводжується виходом 
формених елементів крові з капілярів. Посту-
пово некротичні маси частково розплавляються 
під дією протеолітичних ферментів, що вивіль-
нюються з нейтрофільних лейкоцитів, частково 
піддаються фагоцитозу або резорбуються лімфа-
тичною системою і виводяться її судинами.

Організація зони некрозу — заміщення не-
кротичних мас сполучною тканиною, що врос-
тає з боку демаркаційного валу й до 7–10-ї доби 
трансформується в грануляційну (юну) сполучну 
тканину, а згодом дозріває в рубцеву.

Особливості розвитку інфаркту в різних 
 органах
Морфологія інфаркту багато в чому залежить 

від органної архітектоніки судинної системи. 
У клінічній практиці найчастіше визначають ін-
фаркт серця (міокарда), головного мозку, кишеч-
нику, легень, нирок і селезінки. Час, необхідний 
для розвитку інфаркту в різних органах, неодна-
ковий і залежить від функціональних енергови-
трат та філогенетично сформованого метаболіз-
му, що визначає потреби тканини в забезпеченні 
киснем.

Для розвитку ІМ досить повного припинен-
ня його кровопостачання на 20–25 хв, проте 
ішемія тривалістю 5 хв уже призводить до за-
гибелі окремих м̓язових клітин. У реальному 
житті формування інфаркту серцевого м̓яза по-
требує дещо більшого проміжку часу, тому що 
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в зоні ішемії завжди частково зберігається кро-
вотік по судинним анастомозам і колатералям. 
Він недостатній для того, щоб повністю запобіг-
ти некрозу, але дещо збільшує період його роз-
витку і обмежує розміри.

Інфаркт зазвичай локалізується в ЛШ, найчас-
тіше в передній стінці. За типом це білий інфаркт 
із геморагічним вінчиком, що має неправильну 
форму. Залежно від обсягу та локалізації ураже-
ної тканини міокарда розрізняють дрібно- і ве-
ликовогнищевий, субепікардіальний, інтраму-
ральний, субендокардіальний і трансмуральний 
ІМ, що охоплює всі шари серцевої стінки. В зоні 
переходу інфаркту на епікард або ендокард роз-
вивається реактивне запалення, яке в першому 
випадку призводить до фіброзного перикарди-
ту (випіт у порожнину перикарда плазми крові, 
збагаченої фібрином, і утворення фібринозних 
нашарувань на епікарді), у другому — до тромбо-
ендокардиту (пристіночний тромбоз відповідно 
до зони інфаркту).

Формування ІМ починається з ішемічної ста-
дії. Поряд із прогресуючим порушенням мета-
болізму й дезінтеграцією клітинних мембран 
відзначають фрагментацію, розтягнення і дезін-
теграцію міофібрил кардіоміоцитів. У результа-
ті знижується активність внутрішньоклітинних 
ензимів, змінюється характер фарбування клі-
тин при використанні основних або кислотних 
гістологічних барвників, порушується здатність 
клітин до променезаломлювання в поляризо-
ваному світлі і люмінесцентно-мікроскопічні 
властивості. Ці явища використовують для ран-
ньої діагностики метаболічних та ішемічних 
ушкоджень серця.

Гістологічні ознаки загибелі клітин — змор-
щування, набряк і руйнування клітинного ядра, 
зникнення поздовжньої і поперечної смугастос-
ті; гомогенізацію саркоплазми виявляють через 
12 год (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Гострий ІМ

Паралельно з деструктивними змінами ро-
бочих клітин міокарда відбувається судинно-
тканинна реакція, що характеризується спаз-
муванням і паретичною дилатацією інтраму-
ральних артерій та артеріол, плазматичним 
просочуванням і підвищенням проникності їх 
стінок, а також порушенням мікроциркуляції 
з внутрішньосудинною агрегацією еритроци-
тів, набряком інтерстицію.

При розвитку некрозу кровотік у некро-
тичній зоні припиняється, а в периінфарктній 
збільшується. Поряд з діапедезними крово-
виливами в ній відбувається екстравазація 
лейкоцитів і формується лейкоцитарний вал. 
У товщі некротичної зони навколо збережених 
судин іноді виявляють острівці життєздатної 
тканини, по периферії яких визначають такі ж 
явища, як і в зоні навколо інфаркту. 

Протягом перших 18–24 год від початку 
патологічного процесу міокард у басейні ура-
женої артерії відрізняється блідістю на фоні 
підкреслено нерівномірного кровонаповнен-
ня навколишньої тканини. У кінці 1-ї доби 
ділянка некрозу стає помітна макроскопічно. 
У зв̓язку з безперервною діяльністю серця, ви-
сокою активністю ферментів, що виділяються 
з лейкоцитів, на 3-тю–5-ту добу починається 
розм̓якшення (міомаляція) загиблої тканини. 
Поступове розсмоктування (резорбція) не-
кротизованої маси здійснюється при активній 
участі мікрофагальних клітин, які з̓являються 
на 4-й день ззовні від лейкоцитарного валу. 

Фібропластична реакція інтерстицію також 
виникає на 4–5-ту добу, а перші волокнисті 
елементи новоствореної сполучної тканини 
в зоні інфаркту з̓являються ще через 3 доби. 
Протягом наступного тижня зона некрозу яв-
ляє собою м̓язові волокна, що розпадаються, 
просочені набряковою рідиною та інфільтро-
вані лейкоцитами, що розпадаються. По її пе-
риферії і навколо периваскулярних острівців 
збереженого міокарда відбувається новоутво-
рення сполучної тканини.

Процес організації триває 2–2,5 міс. У по-
дальшому сполучна тканина, що утворилася 
на місці некротичних мас, ущільнюється, її суди-
ни спустошуються і облітеруються, на місці не-
крозу утворюється рубець (рис. 2.2).

Провідна система серця більш стійка до гі-
поксії порівняно з робочим міокардом і здатна 
довше зберігатися в зонах ішемії, що важливо 
для відновлення ритмічної роботи серця після 
екстреної інвазивної антиішемічної терапії.
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Рис. 2.2. Постінфарктний кардіосклероз
У нирках зазвичай розвивається білий ін-

фаркт із геморагічним вінчиком. Внаслідок 
хорошого розвитку судинних анастомозів і ко-
латералей інфаркт виникає тільки при пору-
шеннях прохідності судин більшого калібру, 
ніж долькова артерія. Характерне розміщення 
інфаркту — передня латеральна поверхня орга-
на, тому що в цій зоні ниркові артерії розгалу-
жуються не за магістральним, а за розсіяним ти-
пом, при якому міжсудинні колатералі виражені 
значно слабше. Зазвичай інфаркт нирки нагадує 
за формою конус, повернений основою до кап-
сули, верхівкою до ниркової балії. Однак іноді 
процес обмежується тільки корою, не зачіпаю-
чи пірамідки, і ураження наближається за фор-
мою до квадрата.

Інфаркт нирки часто супроводжується гемат-
урією внаслідок потрапляння крові в сечові ка-
нальці при розриві дрібних судин. Ішемічна ста-
дія інфаркту нирки розвивається за загальними 
закономірностями. Некроз усіх структур нирко-
вої паренхіми настає через 24 год, проте уражен-
ня епітелію ниркових канальців виникає значно 
раніше. Так, уже через 6 год відзначається заги-
бель епітелію звивистих, а через 12 год — прямих 
канальців нефрону. До цього ж часу по периферії 
інфаркту розвивається реактивне запалення, що 
досягає свого максимуму приблизно до 3-ї доби 
процесу. 

Формування демаркаційної зони супрово-
джується порушеннями кровотоку в мікросуди-
нах, явищами набряку, плазморагіями та діапе-
дезними крововиливами, активною міграцією 
лейкоцитів. Це призводить через добу до утво-

рення периферичної геморагічної зони інфарк-
ту та лейкоцитарного валу. Приблизно з цього ж 
часу з̓являються макрофаги і починається про-
цес резорбції некротичних мас. На 7-му добу 
деструктивно-резорбтивні процеси поєднуються з 
чітко вираженими явищами організації, що через 
кілька тижнів завершується утворенням щільного 
сполучнотканинного рубця, рідше — кісти.

У селезінці звичайний морфологічний тип ін-
фаркту — білий (ішемічний). В умовах виражено-
го венозного застою інфаркт селезінки може бути 
геморагічним, який набуває протягом декількох 
діб сірого або білого забарвлення. Ішемічний ін-
фаркт селезінки конічної форми, блідо-жовтого 
забарвлення. На поверхні капсули органа в об-
ласті широкої частини цього конуса, а також 
на межі зони інфаркту розвиваються реактивне 
запалення, процеси лізису, резорбції та органі-
зації некротичних мас. Безпосередньо в зоні не-
крозу спочатку руйнується червона пульпа, потім 
фолікули і трабекули. Організація інфаркту здій-
снюється за загальними закономірностях. Дозрі-
вання постінфарктного рубця супроводжується 
деформуванням селезінки.

Інфаркт головного мозку в 85–90% випад-
ків є білим, в інших — червоним або змішаного 
характеру. Білий інфаркт може вражати будь-
які відділи мозку. Спочатку це нечітко відме-
жована ділянка в̓ялої або крихкої консистенції 
сіро-червоного кольору, зі стертим природним 
малюнком базальних вузлів або кори головного 
мозку. Геморагічні інфаркти у вигляді невеликих 
вогнищ червоного кольору локалізуються пере-
важно в межах скупчень сірої речовини, най-
частіше в корі. Змішані інфаркти складаються 
з білих і червоних ділянок, причому останні роз-
ташовуються в сірій речовині.

Топографія різних морфологічних типів ін-
фарктів мозку визначена особливостями кро-
вопостачання його різних ділянок. Найчастіше 
вони виникають у басейні середньої мозкової 
артерії, рідше — скелетних і базилярних артерій. 
Геморагічні інфаркти формуються в добре васку-
ляризованих зонах — скупченнях сірої речовини 
або в корі головного мозку.

Розвиток інфаркту головного мозку включає 
ішемічну та некротичну стадії. Ішемічна стадія ха-
рактеризується дистрофічними змінами нервової 
тканини, крововиливами і деструкцією клітин-
них мембран з необоротною дезорганізацією об-
мінних процесів і електролітного гомеостазу нер-
вових клітин. При мікроскопічному дослідженні 
визначають лізис глибок базофільної речовини, 
просвітління цитоплазми, гіперхроматоз і дефор-
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мацію ядра. У результаті нервові клітини та їх ядра 
набувають кутастої форми, а цитоплазма гомоге-
нізується, втрачає базофільні включення і про-
світлюється. Порушення циркуляції крові в мік-
росудинах поєднується з перицелюлярним набря-
ком — появою світлого проміжку між капілярною 
стінкою або тілом нейрона і навколишньою тка-
ниною. Навколо капілярів відзначають набряк 
відростків гліальних клітин, що їх оточують. 

Некротична стадія інфаркту — стадія нарос-
таючого аутоліза ішемізованої тканини мозку. 
Загибелі нейронів передує їх різке просвітління 
або ущільнення і перетворення в пікноморфні 
(ущільнені дегідратовані) клітини, а потім і в го-
могенну безструктурну масу. Разом з нейроци-
тами в деструктивні зміни залучаються і кліти-
ни глії. З дрібних судин відбуваються діапедезні 
крововиливи, невеликі і поодинокі у вогнищах 
білого інфаркту, численні і такі, що зливаються 
між собою при геморагічному інфаркті.

До початку 2-ї доби починається резорбція не-
кротизованої нервової тканини. На межі з вогни-
щем ішемічного ураження накопичуються лей-
коцити. Разом з ними в зону некрозу проника-
ють численні активовані астроцити і з̓являються 
зернисті кулі з ліпідними включеннями. Частина 
астроцитів втрачає цитоплазматичні відростки, 
в їх цитоплазмі виявляються численні фібрили, 
що набувають здатності до утворення волокнис-
тих структур. Навколо вогнища некрозу почина-
ється новоутворення судин, капілярів і судинних 
петель. 

В організації некротичних мас беруть участь 
як гліальні, так і сполучнотканинні клітини — 
фібробласти. Проте в кінцевій стадії процесу 
при невеликих розмірах інфаркту продукти мезо-
дермальної проліферації повністю витісняються 
гліоволокнистими структурами, що утворюють 
рубець. У великих вогнищах серединна зона ін-
фаркту, що організувався, залишається сполуч-
нотканинною, а в центрі рубця, що сформувався, 
утворюється одна або кілька порожнин, ззовні 
оточених розростаннями глії. 

Інфаркт легень, як правило, має геморагіч-
ний характер, причиною чого є подвійне крово-
постачання легень і венозний застій. Кров по-
падає в легені як по бронхіальним артеріям, що 
входять в систему великого кола кровообігу, так 
і по артеріям малого кола кровообігу. Між ЛА 
і бронхіальними артеріями існують численні 
анастомози, які мають будову артерій замика-
ючого типу і у звичайних умовах не функціону-
ють. При обтурації досить великої гілки ЛА в її 
басейн під великим тиском спрямовується кров 

з бронхіальних артерій по анастомозам, що від-
крилися рефлекторно. Легеневі капіляри, що 
переповняються кров̓ю, різко дилатуються, їх 
стінки розриваються, кров виливається в інтер-
стицій альвеолярних перегородок і порожнини 
альвеол, що імбібує відповідну ділянку ткани-
ни. Завдяки автономному артеріальному крово-
постачанню бронхи в зоні інфаркту зберігають 
життєздатність. Нерідко геморагічний інфаркт 
у легені розвивається на фоні хронічної веноз-
ної гіперемії, так як підвищення тиску у великих 
венах сприяє ретроградному надходженню крові 
в зону інфаркту. 

Інфаркт найчастіше розвивається в перифе-
ричних зонах середніх і нижніх відділів легень. 
При цьому макроскопічно виявляють вогнища 
більш щільної консистенції, ніж навколишня 
тканина, конусоподібної форми, основою по-
вернені до плеври, на якій з’являється фібриноз-
ний наліт і гіперемія внаслідок реактивного запа-
лення. На розрізі некротизована тканина темно-
червоного кольору, злегка зерниста, вибухає над 
поверхнею.

У 1-шу добу в зоні інфаркту мікроскопічно ви-
значаються набряк і крововиливи у вигляді скуп-
чень частково гемолізованих еритроцитів в інтер-
стиціальній тканині, в просвітах альвеол і дрібних 
бронхів, що супроводжується кровохарканням. 
Потім приєднуються ознаки некрозу стінок альве-
ол, накопичуються сідерофаги. На 3-тю–4-ту добу 
інфаркт являє собою гомогенізовану масу із зруй-
нованих еритроцитів, на фоні яких видно сліди 
некротизованих альвео лярних перегородок. Роз-
плавлення некротизованої тканини і крові, що 
вилилася, їх резорбція і організація починають-
ся з периферії і від збережених периваскулярних 
і перибронхіальних зон. Через 2–8 міс на місці 
інфаркту залишається рубець або кіста.

Білий інфаркт у легені виявляють рідко. Вини-
кає при порушенні кровотоку в бронхіальних ар-
теріях на фоні утруднення капілярного кровото-
ку, наприклад внаслідок стискання внутрішньо-
альвеолярним ексудатом або при ущільненні 
(гепатизації) легеневої тканини, зумовленого 
пневмонією.

У кишечнику інфаркт розвивається за типом 
геморагічного. Найбільш характерна локалі-
зація — басейн верхньої брижової артерії, що 
у зв̓язку з великою довжиною частіше піддаєть-
ся обструкції. Макроскопічно інфаркт кишки 
має вигляд темно-червоної ділянки, що досить 
чітко відмежований від неураженого кишечнику. 
Серозна оболонка в області інфаркту кишки стає 
тьмяною, на ній з̓являються фібринозні наша-
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рування. Стінка кишки потовщена, слизова обо-
лонка синюшна.

Некротичні і реактивні зміни в ішемізованому 
сегменті кишечнику розвиваються швидко. Че-
рез 15–20 хв після припинення кровопостачання 
в його стінці виявляють виражені мікроцирку-
ляторні порушення: тотальний набряк тканини, 
уповільнення і припинення руху крові в різко 
розширених повнокровних капілярах і венулах, 
численні крововиливи. Через 30 хв у набряклій 
стромі слизової оболонки кишки з̓являються 
лейкоцити, лімфоцити, розвивається макрофа-
гальна реакція. Протягом 1–1,5 год у стінці киш-
ки відбувається некроз, що починається з вираз-
ки її слизової оболонки.

У сітківці ока інфаркт має характер білого, 
який в умовах венозного застою трансформу-
ється в геморагічний. Ділянка ураженої тканини 
у вигляді конуса повернена верхівкою до зоро-
вого диска, зазвичай локалізується в скроневому 
сегменті. Мікроскопічно виявляють деструкцію 
внутрішніх шарів сітківки, гангліозних клітин 
і нервових волокон на фоні порушення мікро-
циркуляції, набряку та крововиливів. 

Дуже рідко відзначають інфаркти в печінці, 
м̓язах, кістках.

Наслідки інфаркту надзвичайно значимі для 
організму. Так, ураження при ІМ >30% тканини 
ЛШ супроводжується розвитком гострої СН із 
зупинкою серця. Ураження провідної системи 
серця при формуванні некрозу зумовлює тяжкі 
порушення ритму. При великому трансмураль-
ному інфаркті іноді відбувається вибухання не-
кротизованої ділянки серцевої стінки та її стон-
шення — розвивається гостра аневризма серця. 
У деяких випадках десинхронізація процесів міо-
маляції, резорбції некротичних мас і організації 
зони інфаркту призводить до розриву аневризми, 
заповнення порожнини перикарда кров̓ю і ле-
тального результату. У результаті ІМ можуть ви-
никати розриви міжшлуночкової перегородки, 
відрив папілярних м̓язів, що також призводить 
до серйозних наслідків. У більш віддалені строки 
велика рубцева зона, змінюючи геометрію ско-
рочення серця та внутрішньосерцеву гемодина-
міку, сприяє розвитку ХСН і загальної венозної 
гіперемії.

Інфаркт головного мозку супроводжується 
його набряком, розладом мікроциркуляції та 
метаболічними порушеннями як у безпосеред-
ній близькості від вогнища ураження, так і у від-
далених ділянках. Результат інфаркту визнача-
ється його розмірами, локалізацією і темпами 
розвитку патологічного процесу. Смерть таких 

хворих може бути зумовлена як самим вогнищем 
ураження в головному мозку, так і причинами, 
безпосередньо з ним не пов̓язаними. Нерідко 
при повільному формуванні інфаркту хворі по-
мирають не від деструктивних змін, що стосу-
ються життєво важливих центрів головного моз-
ку, а внаслідок СН, пневмонії та іншої патології, 
що приєднується і ускладнює перебіг інфаркту. 
Серйозним ускладненням інфаркту головно-
го мозку є крововилив у розм̓якшену тканину. Як 
і на бряк мозку, так і збільшення його обсягу вна-
слідок відновлення кровотоку по судинам у зоні 
ішемії можуть викликати дислокацію та защем-
лення стовбура мозку. При успішному результаті 
на місці інфаркту формується рубець або кіста 
з більш-менш значними порушеннями функції 
ЦНС.

Інфаркт кишечнику вимагає обов̓язкового хі-
рургічного втручання, тому що кінцевою фазою 
його розвитку є гангрена із проривом кишкової 
стінки. Потрапляння вмісту кишечнику в черев-
ну порожнину спричиняє розвиток перитоніту. 
Причиною перитоніту може стати також інфаркт 
селезінки, що зазвичай закінчується формуван-
ням грубого рубця, який деформує орган.

Інфаркт легені зазвичай не несе безпосеред-
ньої загрози життю хворого. Проте його перебіг 
може ускладнитися постінфарктною пневмоні-
єю, нагноєнням і поширенням запального про-
цесу на плевру з розвитком пневмотораксу та 
гангрени легені. Однією з найбільш характерних 
причин нагноєння інфаркту є попадання в су-
дину гнійного ембола. Це викликає гнійне роз-
плавлення тканини легені та утворення абсцесу 
на місці інфаркту.

При інфаркті нирок, що зазвичай загоюється 
рубцюванням відповідної ділянки, загрожуючі 
життю ускладнення виникають при нагноєнні 
або при великих ураженнях, особливо при си-
метричних некрозах коркового шару, наслідком 
яких може бути ГНН.

СТАЗ КРОВІ
Етіологія і патогенез. Стаз (від лат. зупинка) — 

місцеве припинення течії крові в мікроцирку-
ляторному руслі, головним чином у капілярах, 
пост капілярах і венулах. Повній зупинці кро-
вотоку в мікросудинах передує його різке упо-
вільнення, що визначається як передстаз. Меха-
нізмами стазу крові є зменшення різниці тиску 
між проксимальними і дистальними відділами 
мікросудин і підвищення опору в мікросудинах. 
Залежно від причини розрізняють ішемічний, за-
стійний і справжній капілярний стаз крові.
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Зменшення артеріолярно-венулярного гра-
дієнта тиску крові призводить до уповільнення 
кровотоку в мікроциркуляторному руслі і роз-
витку ішемічного стазу. В основі зменшення 
артеріолярно-венулярного градієнта тиску мо-
жуть лежати також венозна гіперемія та підви-
щення тиску у венулярному сегменті мікрогемо-
циркуляторного русла. Справжній капілярний 
стаз пов̓язаний з первинним підвищенням опору 
кровотоку в мікросудинах внаслідок порушення 
реологічних властивостей крові та появи пере-
шкод у їх просвітах. 

Реологічні властивості крові — в̓язкість 
і плинність у мікросудинах визначаються голов-
ним чином агрегаційною здатністю її формених 
елементів, насамперед еритроцитів, здатних зли-
патися з утворенням «монетних стовпчиків» і по-
ліморфних конгломератів (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Агрегація еритроцитів у кровоносній 
 мікросудині міокарда

Агрегації еритроцитів сприяють фактори, що 
підвищують проникність судинної стінки. Вихід 
у тканину рідини та дрібнодисперсних альбумінів 
підвищує концентрацію глобулінів і фібриноге-
ну в плазмі крові, а також полегшує надходження 
у венулярні відділи продуктів порушеного мета-
болізму і біологічно активних речовин із тканин. 
Агрегація еритроцитів посилюється при знижен-
ні поверхневого потенціалу їх цитолеми і при упо-
вільненні швидкості руху крові в капілярах. 

Морфологічна картина. Гістологічно стаз про-
являється наявністю розширених мікросудин, 
заповнених однорідною масою з формених еле-
ментів крові, що злиплися. Проте на електро-
нограмах еритроцити ще якийсь час зберігають 
чіткі контури (див. рис. 2.3), а згодом границі між 
ними стираються внаслідок гемолізу і процесів 
згортання крові. Це пояснює оборотність змін 
при нетривалій зупинці крові в мікросудинах, 
тоді як стійкий стаз призводить до утворення гіа-
лінових тромбів.

Результати. Стаз крові — явище неспецифічне 
і виникає під впливом причин загального та міс-
цевого характеру — при патологічних процесах, 
що супроводжуються інтоксикацією і порушен-
ням кровообігу, при фізичних (термічних, про-
меневих, вібраційних), хімічних (кислоти, луги), 
біологічних (переливання несумісної групи кро-
ві) впливах. Минущі стази, особливо в тканинах, 
малочутливих до гіпоксії, можуть завершуватися 
без яких-небудь істотних наслідків. При відстро-
ченому завершенні стазу, коли приплив артері-
альної крові відновлюється, але ще зберігається 
гіпоксія тканин і судин, виникають численні 
крововиливи шляхом діапедезу і розриву мікро-
судин. Результатом стазу крові, що тривалий час 
зберігається в тканинах з високим споживанням 
кисню, є некробіоз і некроз.

ТРОМБОЗ
Тромбозом (від грецького trombosis — згор-

тання) називають прижиттєве порушення при-
родного стану крові в просвітах судин або в по-
рожнинах серця з утворенням згустку, який на-
зивається тромбом. В основі тромбозу лежить 
фізіологічна здатність крові до згортання (ге-
мостазу) при ушкодженні судинної стінки, що 
є найважливішою захисною реакцією організму, 
яка зупиняє кровотечу. При внутрішньосудин-
ному згортанні лімфи також формуються тром-
би, проте закономірності лімфотромбозу істотно 
відрізняються. Збереження рідкого стану крові 
забезпечується антигемостатичними властивос-
тями інтактного ендотелію судин, а також функ-
ціональною збалансованістю систем, одна з яких 
здійснює згортання крові, друга перешкоджає 
цьому, третя сприяє розчиненню тромбу, що 
утворився. Завдяки взаємодії цих систем, яка по-
стійно координується нервовою та ендокринною 
системами, умови для утворення тромбу в нормі 
відсутні.

Судинна стінка і гемостаз. Інтактний ендоте-
ліальний моношар виконує роль атромбогенного 
бар̓єра між стінкою судини і кров̓ю, що цирку-
лює, перешкоджає згортанню крові та тромбо-
утворенню. Він синтезує і катаболізує метаболі-
ти, що регулюють взаємодію формених елементів 
крові і факторів гемостазу, що містяться в плазмі 
та судинній стінці. Атромботичні властивості 
ендотелію забезпечуються насамперед його глі-
кокаліксом — пристінковим шаром глікопротеї-
дів, насичених глікозаміногліканами і сіаловими 
кислотами. Разом з полярними фосфоліпідами 
плазмолеми ендотеліоцитів вони надають вну-
трішній поверхні судинної стінки негативний по-
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тенціал, такий самий, як і у формених елементів 
крові. Атромбогенність ендотелію посилюється 
здатністю кумулювати на поверхні комплекс біо-
логічно активних речовин, що надходять із тка-
нини й елімінуються з крові. 

Тромборезистентність ендотелію визнача-
ється цілою низкою факторів. Одним із них є 
зв̓язування та активація антитромбіну III, що ін-
гібує тромбін та інші фактори згортання, до яких 
належать гепаринсульфати, наявні в глікокаліксі 
ендотеліоцитів, і білок тромбомодулін, що інгібує 
тромбін та інші фактори коагуляційного каскаду. 
До факторів тромборезистентності ендотелію на-
лежить активація комплексом тромбін — тром-
бомодулін системи С-протеїну, потужного анти-
коагулянтного комплексу, що інгібує циркулюю-
чі в крові фактори згортання V–VIII. При цьому 
протеїн С блокує інгібітор тканинного активатора 
плазміногена, що посилює фібриноліз. Ендоте-
ліоцити здійснюють також секрецію активаторів 
плазміногена тканинного і сироваткового (урокі-
назного) типів, синтез і виділення простацикліну 
і оксиду азоту (NO) — високоефективних анти-
агрегантів тромбоцитів і вазодилататорів.

Прокоагулянтні властивості клітин ендотелію 
пов̓язані з вивільненням фактора Віллебранда — 
макромолекулярного білка, що синтезується 
і накопичується в специфічних органелах (тільця 
Вейбела — Палладе). Фактор Віллебранда зв̓язує 
і переносить регуляторний білок — плазмовий 
фактор VII, а також є рецептором для глікопротеї-
нів поверхні тромбоцитів. Крім того, ендотеліо-
цити виділяють тканинний тромбопластичний 
фактор (фактор ІІІ), стимулятори агрегації тром-
боцитів і вивільнення ними біологічно активних 
речовин.

При ураженні та відторгненні ендотеліоцитів 
оголюється субендотелій судинної стінки, що 
активно зв̓язує білки плазми і тромбоцити, про-
вокуючи тромбоутворення. У структуру субендо-
телію входять різні типи колагену, еластин, глі-
копротеїни і глікозаміноглікани, фібронектин, 
ламинін, тромбоспондин, що асоціюються з фі-
бриногеном і сприяють адгезії тромбоцитів.

Найбільш потужним стимулятором тромбо-
цитів є фібрилярний колаген, що здійснює також 
контактну активацію факторів так званих внут-
рішніх шляхів згортання крові. Тромбоспондин 
здатний асоціюватися з волокнами фібрину і по-
лімеризуватися подібно фібриногену. Посилює 
клітинну взаємодію, перетворюючи оборотну 
агрегацію тромбоцитів у необоротну, специфіч-
но зв̓язується з моноцитами і є молекулярним 
містком між ними і активованими тромбоцита-

ми в ділянках ушкодження судинної стінки. Фі-
брокінетин, основний компонент сполучнотка-
нинного матриксу, утворює ковалентні зв̓язки 
з фібрином і здійснює рецептор-опосередковане 
осадження активованих тромбоцитів. 

Тромбоцитарна ланка є найважливішою 
в системі гемостазу. Участь тромбоцитів у ге-
мостазі зумовлена їх здатністю до адгезії та агре-
гації, вмістом власних та адсорбованих факторів 
згортання крові, фізіологічно активних речовин. 
Поверхня тромбоцитів, як і клітин ендотелію, 
покрита глікокаліксом. Реактивність тромбо-
цитів залежить від величини негативного заря-
ду, зумовленого поліаніонними властивостями 
глікокаліксу і фосфатними групами плазмоле-
ми. Плазмолема тромбоцитів має звичайну для 
клітинної мембрани будову, утворює численні 
інвагінації (поверхнево-пов’язану систему ка-
налів), що у багато разів збільшують її площу. 
На тромбоцитах адсорбуються фактори згор-
тання, імуноглобуліни. Крім того, тромбоцити є 
джерелом факторів агрегації і дезагрегації фор-
мених елементів крові, зокрема фосфоліпідів, 
тромбоксана А2 — стимулятора агрегації і вазо-
констрикції, ряда простагландинів. З ними асо-
ційовані рецепторні і регуляторні білки, у тому 
числі аденілатциклаза і фосфофоліпаза А2, аде-
ніннуклеотиди, комплекс ферментів, що каталі-
зують утворення і трансформацію арахідонової 
кислоти в ендопероксиди і кінцеві продукти їх 
метаболізму.

Будь-які агенти, що змінюють фізико-
хімічний стан глікокаліксу та проникність плаз-
молеми, активують тромбоцити, підвищуючи 
їх агрегаційну здатність і провокуючи реакцію 
вивільнення — секрецію в навколишнє середо-
вище вмісту тромбоцитарних гранул, які є депо 
біологічно активних речовин та адгезивних біл-
ків. Тромбоцити містять 2 основних їх типи — 
α-гранули і щільні тільця. α-Гранули депонують 
фібриноген, фібронектин, фактор Віллебранда, 
тромбоспондин, а також фактор росту, що сти-
мулює міграцію та проліферацію гладком’язових 
клітин судинної стінки, тромбоцитарний фак-
тор ІV (антигепарин), тромбоцитоспецифичні 
глобуліни. Щільні тільця багаті АДФ та іонізова-
ним кальцієм, містять гістамін, епінефрин, серо-
тонін.

Реакції тромбоцитів на дію активуючих аген-
тів опосредковуються підвищенням концентрації 
в цитоплазмі іонів кальцію, які депоновані в плаз-
молемі та тромбоцитарних гранулах, у щільній 
тубулярній системі, розміщеній у субмембран-
ній зоні поруч з елементами цитолеми. Кальцій 
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надходить у тромбоцити також із навколишньо-
го середовища у вигляді трансмембранної течії. 
Обов̓язковою умовою агрегації тромбоцитів є 
присутність фібриногену. Фосфоліпіди плазмо-
леми тромбоцитів є каталізатором для тканин-
них і плазмових тромбопластинів, попередників 
тромбіну. Тому участь тромбоцитів у гемостазі ви-
значається їх здатністю адсорбувати на своїй по-
верхні плазмові фактори коагуляції, здійснювати 
секрецію комплексу біологічно активних речовин 
та адгезивних білків, поставляти в навколишнє 
середовище комплекси, що активують прокоагу-
лянти, а також міцно асоціюватися з судинною 
стінкою та один з одним. Роль у гемостазі інших 
формених елементів, еритроцитів і лейкоцитів 
зумовлена вмістом у них більшості факторів згор-
тання крові, які залучаються в процес утворення 
фібрину при ушкодженні судинної стінки.

Загальні закономірності гемостазу. Фактори 
згортання крові в нормі перебувають у неактивно-
му стані, у формі попередників. Плазмові фактори 
згортання крові і їх функцій наведені в табл. 2.1. 

Активування факторів згортання крові відбу-
вається послідовно, причому фермент, що є про-
дуктом відповідної реакції, діє на свій специфіч-
ний субстрат, викликаючи появу іншого фермен-
ту, що починає наступний етап у ланцюзі цього 
каскадного процесу, що завершується перетво-
ренням розчинного фібриногену в нерозчинний 
фібрин. Кожний такий етап представляє комп-
лекс реакцій, у яких беруть участь активований 
коагуляційний фактор — фермент, субстрат — 
проензимна форма сполученого коагуляційного 
фактора і ко-фактор — прискорювач реакції. Усі 
компоненти цих реакцій збираються на фосфо-
ліпідах і утримуються разом іонами кальцію. Та-
кою білково-ліпідною матрицею, на якій збира-
ються та активуються ферментні та інші фактори 
згортання, є поверхня тромбоцитів.

У механізмі згортання крові можна умовно 
виділити зовнішній і внутрішній шляхи, тісно 
пов̓язані між собою. Зовнішній шлях запуска-
ється при ушкодженні судинної стінки і тканин 
і вивільненні в кров тканинного фактора згор-
тання (фактор III, тромбопластин). Тромбо-
пластин являє собою ліпопротеїдний комплекс, 
білкова частина якого працює як ко-фактор 
фактора VII згортання крові, а фосфоліпідна — 
служить матрицею для активної форми остан-
нього і його субстрату — фактора X.

Внутрішній шлях згортання формується фак-
торами, що утримуються в крові, активуються 
при контакті плазми з субендотелієм, зміненими 
клітинними мембранами, із зарядженою поверх-

нею або під впливом біогенних амінів і протеаз. 
Сполучений з калікреїн-кініновою системою, 
системою комплементу та інших ферментних 
систем крові. Калікреїн бере участь у взаємодії 
факторів XII і XI, зв̓язуючи внутрішній і зовніш-
ній шляхи згортання крові. Вихідним пунктом 
внутрішнього шляху є активація фактора Хагема-
на, за яким послідовно активуються фактори VII, 
IX, XI. Разом із кальцієм вони утворюють на по-
верхні активованих тромбоцитів або ушкодженої 
судинної стінки комплекс, що активує фактор X, 
на рівні якого поєднуються зовнішній і внутріш-
ній шляхи гемостазу.

Між механізмами обох шляхів згортання кро-
ві існують складні взаємини. Невелика кількість 
тромбіну, що утворюється при активації зовніш-
нього шляху, стимулює агрегацію тромбоцитів 
і реакцію вивільнення тромбоцитарних факто-
рів, але його недостатньо для утворення фібрину. 
При цьому активується фактор V, що є рецепто-
ром фактора X, який активується при фіксації 
на поверхні тромбоцитів. Основна маса факто-
ра X трансформується в активний стан за допо-
могою більш складного і ефективного внутріш-
нього шляху гемостазу.

Схема подальшого етапу, загального для обох 
шляхів згортання крові після активації факто-
ра X, включає стадії утворення тромбіну з про-
тромбіну і згортання фібриногену. Кожна з них 
здійснюється при участі відповідних активованих 
комплексів, що складаються з високомолекуляр-
ного неферментного білка, активної протеїнази 
та кальцію. Вони фіксовані на фосфоліпідній або 
іншій негативно зарядженій підкладці, утворе-
ній поверхнею клітин крові або стінкою судин. 
Жорст кий зв̓язок таких комплексів з фосфолі-
підами забезпечує їх оптимальний захист від ін-
гібіторів, вихід у навколишнє середовище тільки 
кінцевого ферменту в ланцюзі перетворень тром-
біну та локалізацію процесу згортання в ушко-
дженій ділянці. При цьому ферментні фактори 
запускають аутокаталітичний процес гемостазу, 
а неферментні компоненти реакції прискорюють 
їх і забезпечують специфічність дії на субстрати. 

Загальний шлях зовнішнього та внутрішньо-
го шляхів згортання крові починається актива-
цією фактора X і завершується поляризацією 
фібриногену. Субстратом фактора X служить 
протромбін, синтезований у печінці, від якого 
послідовно відєднуються 2 фрагменти і утворю-
ється тромбін — серинова протеїназа. Основні 
функції тромбіну: обмежений протеоліз фібри-
ногену з наступною полімеризацією утворених 
фібрин-мономерів у фібрин; стимуляція тром-
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боцитів та ендотелію; стимуляція синтезу про-
стагландинів; вивільнення адгезивних білків; 
активування регуляторних білків — факторів 
згортання крові, а також фібринстабілізуючого 
фактора XIII. Між новоутвореними полімерами 
фібрину встановлюються додаткові перехресні 
зв̓язки, що підвищує їх еластичність і резис-
тентність до дії фібринолітичних агентів. 

При активуванні гемостазу в 1 мл крові може 
утворитися приблизно 150 од. тромбіну — кіль-
кість, достатня для згортання декількох її літрів. 
Проте в організмі рідкий стан крові зберігається 
навіть при масивних травмах. Це забезпечується 
складною системою, що запобігає ланцюговій 
реакції, яка могла б призвести до згортання всієї 
маси крові в серці та судинах. Тромбоутворен-
ню перешкоджає антикоагулянтна система, що 
включає як фактори, які утворюються безпо-
середньо при активації гемостазу, так і існуючі 
незалежно від нього. Вона функціонально спо-
лучена з системою фібринолізу, що розчиняє 
утворені тромби.

Антигемостатична система крові включає на-
ступні механізми:

1. Зниження локальної концентрації факторів 
згортання за допомогою вимивання і розведення 
в кровотоці.

2. Виснаження частини факторів згортання, 
що залишаються у фокусі ушкодження, за раху-
нок їх утилізації.

3. Звільнення крові від активованих факторів 
згортання внаслідок їх елімінації і катаболізму ге-
патоцитами та мононуклеарною системою. Цей 
механізм може бути ефективний тільки при збе-
реженні циркуляції в зоні ушкодження.

4. Інгібування активних факторів і ко-факто-
рів крові фізіологічною протизсідальною систе-
мою, що регулює рівень тромбіну. 

У крові циркулює складний набір протеаз та 
інших біохімічних інгібіторів, що взаємодіють 
з одним або декількома факторами коагуляції. 
До їх числа відноситься основний плазмовий ін-
гібітор ферментів — антитромбін III, що у при-
сутності гепарину інактивує тромбін, фактори 
згортання XII, XI, X, IX і кініноген. Протеїн С, що 
набуває під дією тромбіну здатності до протеолі-
зу, інактивує фактори згортання V, VIII, XI, XII. 
Швидкість інактивації зростає при зв̓язуванні 
факторів з тромбомодуліном на поверхні ендо-
теліоцитів у присутності іонів кальцію і фосфо-
ліпідів. Крім того, протеїн С блокує активацію 
комплементу, нейтралізує тканинний інгібітор 
плазміногена, що прискорює його перетворен-
ня в плазмін, який у свою чергу здійснює лізис 

згустків фібрину, і т.д. Таким чином, система 
біохімічної регуляції гемостазу функціонально 
поєднує механізми, спрямовані як на активацію 
факторів згортання крові, так і на блокування їх 
активних форм.

5. Лізис фібрину протизсідальною системою, 
що здійснює ферментативний і неферментатив-
ний фібриноліз. Ця система активується при над-
мірному нагромадженні тромбіну, її ефекторною 
ланкою є викид у кров гепарину та активаторів 
фібринолізу з тканинних джерел і клітин крові. 
Фібриноліз має внутрішній і зовнішній механіз-
ми активації; перший забезпечується лейкоци-
тарними протеазами і плазміногеном, що пере-
творюється в плазмін за участю фактора XII і ка-
лікреїну. Внутрішній ферментативний механізм 
фібринолізу запускається тканинними кінінами, 
які синтезуються головним чином ендотелієм та 
активуються при утворенні комплексів з фібри-
ном.

Неферментативний фібриноліз ініціюєть-
ся за допомогою викиду в кровотік гепарину, 
що зв̓язується з тромбіном, фібриногеном та 
іншими тромбогенними протеїнами, з катехо-
ламінами. Комплекси, що утворюються, мають 
протизгортальну активність, розщеплюють не-
стабілізований фібрин, блокують полімеризацію 
його мономерів, а також є антагоністами факто-
ра ХIII, що стабілізує свіжепреципітований фі-
брин. Продукти ферментативного та нефермен-
тативного лізису фібрину набувають властивості 
дезагрегантів і антикоагулянтів.

Залежно від масштабів ушкодження і ступеня 
участі окремих компонентів системи згортан-
ня крові розрізняють судинно-тромбоцитарний 
і коагуляційний механізми, тісна взаємодія 
яких забезпечує надійність гемостазу. Судинно-
тромбоцитарний механізм гемостазу зупиняє 
кровотечу з периферичних судин невеликого 
калібру при обмеженій участі другого механізму. 
При цьому відзначають швидкоминучий спазм 
травмованих судин внаслідок рефлекторного 
викиду в кровотік катехоламінів і підвищення 
тонусу вегетативної нервової системи. Слідом 
за цим відбувається накопичення тромбоцитів 
у зоні ушкодження, їх адгезія до ранової поверхні 
з послідовним розвитком усіх фаз активування — 
формування псевдоподій, розпластуванння і ре-
акцією вивільнення.

Накопичення необоротно агрегованих тром-
боцитів, які протягом 1–3 с адгезуються до ушко-
джених ендотеліальних клітин або до субендоте-
лію, що оголився, забезпечує формування гемо-
статичного тромбу. Це поєднується з вторинним 
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спазмом ушкоджених судин, зумовленим виді-
ленням із тромбоцитів цілого ряду біологічно ак-
тивних речовин, запуском процесів преципітації 
фібриногену та формування волокон фібрину, ак-
тивуванням антикоагулянтних і фібринолітичних 
механізмів, що координують процес гемостазу.

Коагуляційний механізм гемостазу, що реалі-
зується при ушкодженні великих судин, загалом 
аналогічний описаному вище. Також почина-
ється рефлекторною реакцією судинної стінки, 
опосередкованою нейрогуморальною системою 
регуляції, і адгезією тромбоцитів у зоні ушко-
дження. Виділення судинно-тканинного і коагу-
ляційного механізмів гемостазу досить умовно, 
тому що вони функціонально поєднані і сполуч-
ною ланкою є тромбоцити, що являють собою 
центр формування тромбу. 

Морфологія і види тромбів. За морфологіч-
ними особливостями розрізняють тромби білі 
(аглютинаційні), червоні, змішані (шаруваті) і 
гіалінові.

Білий тромб виникає у відділах судинної сис-
теми зі швидкою течією крові, наприклад у по-
рожнинах серця і на стулках його клапанів, в аор-
ті і коронарних артеріях. Утворюється при зни-
женні атромбогенних властивостей ендотелію 
і накопиченні в крові факторів, що стимулюють 
тромбоцити, являє собою сухувату світло-сіру 
масу з тьмяною гофрованою поверхнею щільної 

консистенції, спаяний зі стінкою судини, легко 
кришиться при спробі відділення. Основу біло-
го тромбу становлять тромбоцити, що склеїлися 
з судинною стінкою і між собою. Тромбоцитарні 
конгломерати формують коралоподібні фігури, 
орієнтовані перпендикулярно течії крові, про-
стори між якими заповнені мережею фібрил фі-
брину зі скупченнями нейтрофільних лейкоци-
тів. 

Шарувате відкладення тромбоцитів зумовле-
но чергуванням фаз тромбо утворення з перева-
жанням адгезії та аглютинації тромбоцитів і полі-
меризації мономерів фібрину на їх поверхні, що 
відіграє роль матриці. Під час реакції вивільнен-
ня, що супроводжує активування та аглютинацію 
тромбоцитів, разом з адгезивними протеїнами і 
біологічно активними речовинами з них виді-
ляється фермент ретрактозим. Фермент викли-
кає скорочення гладком’язових клітин судинної 
стінки і ущільнює тривимірну сітку, утворену 
волокнами фібрину, чим забезпечує консоліда-
цію всіх його елементів. Тромб втрачає частину 
рідини, місцями відокремлюючись від судинної 
стінки, щілини, що в ньому виникли, полегшу-
ють тромболізис і процес організації.

Червоний тромб утворюється внаслідок підви-
щення потенціалу гемокоагуляційних механізмів 
при відносно невисокій активності тромбоцитів 
і зниженні антиагрегаційних властивостей судин-

Таблиця 2.1
Плазмові фактори згортання крові

Фактор Назва Активна форма, функція
І Фібриноген Утворює полімер фібрин
ІІ Протромбін Тромбін, фермент. Полімеризується до фібриногену, активує 

 фактори V, VIII, XIII, стимулює протизгортальну систему
ІІІ Тромбопластин (фермент) Кофактор фактора VII
IV Іони кальцію Бере участь в активуванні і агрегації тромбоцитів, полімеризації 

фібриногену, стабілізації фібрину. Зв’язує фактори протромбінового 
комплексу з фосфоліпідами

V Проакцелерин (плазмовий 
Ас-глобулін)

Регуляторний білок, активує фактор Х

VI Виключений з класифікації
VII Проконвертин Активує фактор Х, прискорює перетворення протромбіну в тромбін
VIII Антигемофільний глобулін Кофактор фактора Х
IX Плазмовий  компонент 

тромбопластину (Крістмас-
фактор)

Бере участь у якості каталізатора, активує фактор Х у комплексі з фак-
тором VIII і IV

X Фактор Стюарта — Пауера Бере участь в утворенні протромбінази, що перетворює протромбін 
у тромбін 

XI Попередник плазмового 
тромбопластину

Бере участь в активуванні факторів VIII і IX 

XII Фактор Хагемана Бере участь в активуванні фактора ХІ, перетворенні прекалікреїну 
в калікреїн

XIII Фібриназа Стабілізує фібрин, бере участь у формуванні щільного згустку



84  __________________________________________ ГЛАВА 2  ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ

С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

С
ТР

У
К

ТУ
РА

 І 
Ф

У
Н

К
Ц

ІЇ
 

С
Е

РЦ
Е

В
О

-С
У

Д
И

Н
Н

О
Ї С

И
С

ТЕ
М

И
ної стінки. Найбільш часта локалізація червоних 
тромбів — ємнісні судини з відносно низькою 
швидкістю кровотоку. Внаслідок високих темпів 
утворення і меншого вмісту тромбоцитів червоний 
тромб легше відокремлюється від судинної стін-
ки. Він пухкий з гладкою вологою, лише місцями 
гофрованою поверхнею, що надає йому подібність 
з посмертним згустком крові. Новоутворені тром-
би цього типу темно-червоного забарвлення, зго-
дом набувають бурого відтінку; їх поверхня втрачає 
блиск. Структурну основу червоного тромбу стано-
вить тривимірна сітка волокон фібрину різної тов-
щини, петлі якої заповнені аглютинованими і різ-
ного ступеня олуженими еритроцитами з незнач-
ною домішкою лейкоцитів і невеликих скупчень 
тромбоцитів. Проте кораловидні фігури, утворені 
ними в білих тромбах, відсутні.

Змішаний тромб включає ділянки, що за своєю 
структурою відповідають білому або червоно-
му тромбу. Чим повільніше тромбоутворення, 
тим краще виражена скелетна частина тромбу, 
утворена коралоподібно розгалуженими агре-
гаціями тромбоцитів, що характерна для білого 
тромбу, і тим менші зони коагуляції крові, що 
представлені сіткою полімеризованого фібрину, 
осередки якого заповнені зсілими еритроцитами 
з вкрапленням інших формених елементів. При-
сутність у змішаних тромбах світлих і темних ді-
лянок надає їм строкатий шаруватий вигляд як 
на поверхні, так і на розрізі. Такі тромби найчас-
тіше виявляють в артеріях різного калібру, вели-
ких венах, аневризмах серця і артерій. Так само, 
як і червоні тромби, вони мають у судинах подов-
жену форму. Макроскопічно в них розрізняють 
голівку, зазвичай конічної або сплощеної форми, 
щільно з̓єднану зі стінкою судини, що відповідає 
за своєю будовою білому тромбу. Голівка тром-
бу переходить у тіло (власне змішаний тромб), 
що продовжується в пухкий, нещільно зв̓язаний 
з ним вільно розміщений у просвіті судини хвіст, 
який являє собою червоний тромб.

Зв̓язок змішаного тромбу із судинною стін-
кою і описані вище особливості будови відріз-
няють його від посмертного згустку крові. Най-
більших розмірів змішані тромби досягають 
у великих венах, де, як правило, розміщуються 
за течією крові. Такий тромб може починатися 
в стегновій вені, де його голівка щільно прикрі-
плена до судинної стінки, тіло (змішаний тромб) 
продовжується в зовнішню клубову вену, пере-
ходячи в пухкий темно-червоний хвіст, що іноді 
досягає нижньої порожнистої вени.

Гіаліновий тромб являє собою однорідну гіалі-
ноподібну масу, що утворюється при аглютинації 

і деструкції еритроцитів, лейкоцитів і преципіто-
ваних білків плазми крові в дрібних периферич-
них судинах. Вміст фібрину в гіалінових тромбах 
порівняно невеликий, а присутність його мінли-
ва. Утворенню гіалінового тромбу часто передує 
стаз крові в мікросудинах.

Тромби класифікують також залежно від їх 
локалізації, відношення до просвіту судини, у якій 
вони сформувалися, і етіологічних факторів, що 
сприяли тромбоутворенню. Тромби, що тільки 
частково обмежують просвіт судини, називають 
пристінковими, що повністю закривають його — 
обтуруючими. Для останніх характерний розви-
ток як у дистальному, так і в проксимальному 
напрямку за течією крові. У тих випадках, коли 
такий тромб має будову шаруватого або змішано-
го, визначення місця, де почалося його утворен-
ня і відповідно розташована голівка, викликає 
значні труднощі.

Пристінкові тромби зазвичай виявляють у про-
світах великих судин, у камерах серця і на кла-
панах при атеросклерозі та запальних процесах 
(тромбартеріїт, тромбоендокардит, тромбофле-
біт), при венозній гіперемії, що супроводжується 
сповільненням кровотоку (марантичні тромби). 
Патологічна дилатація артерій або камер серця 
(аневризми), варикозне розширення вен також 
сприяють тромбоутворенню (дилатаційні тром-
би). Обтуруючі тромби найбільш характерні для 
дрібних судин. Часто при наростанні пристінко-
вого тромбу шляхом нашарування тромботичних 
мас, що знову утворюються, можлива закупорка 
магістральних судин — коронарних артерій сер-
ця або кишечнику, великих артерій головного 
мозку, печінкових, стегнових та інших вен. Та-
кий тромбоз називають прогресуючим.

Проміжне положення між пристінковими та 
обтуруючими тромбами за впливом на кровотік 
займають так звані аксіальні тромби, які, прикрі-
плюючись вільною частиною до судинної стінки 
тільки в області голівки і частково тіла, істотно 
обмежують прохідність судини. У передсерді ве-
ликий ростучий тромб, відірвавшись від стінки, 
може залишатися в його порожнині у зважено-
му стані, набуваючи під дією кровотоку кулястої 
форми (кулясті тромби). Фактором, провокую-
чим тромбоз, може стати розростання пухлини, 
що проникає в просвіт вени і утворює поверхню, 
на якій ініціюється тромбоутворення (пухлинні 
тромби).

Фактори розвитку тромбозу. Ініціювання 
тромбозу визначається загальними і місцевими 
передумовами, при поєднанні яких порушуєть-
ся рівновага процесів про-, антикоагуляції та 
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фібринолізу. Найбільш істотними факторами за-
гального характеру, що зумовлюють схильність 
до тромбоутворення, є порушення гемодинаміки 
при СН, зміни складу крові при захворюваннях 
системи крові, інфекційно-алергічних процесах, 
патологічних нейрогуморальних реакціях (хро-
нічний стрес) і порушеннях кровообігу із схиль-
ністю до ангіоспастичних явищ.

Із місцевих факторів, що сприяють тромбозу, 
слід назвати насамперед зміни судинної стінки та 
локальні порушення гемодинаміки. Зміни судин-
ної стінки, що здійснюють тромбогенний ефект, 
мають різну природу, проте у всіх випадках від-
бувається ушкодження судинного ендотелію, що 
призводить до втрати його антигемостатичних 
властивостей. Безпосередніми причинами цьо-
го може стати механічне ушкодження або запа-
лення, що запускає судинно-тромбоцитарний 
механізм гемостазу, до якого приєднуються ге-
мокоагуляційні процеси. Такі ж є наслідки роз-
паду атеросклеротичної бляшки, ангіоспазму, 
різкого підвищення рівня АТ і судинної про-
никності з наступним відшаруванням і десква-
мацією ендотеліоцитів, що оголює субендотелій. 
Тромбозу сприяє також поява завихрень в потоці 
крові, що травмують ендотеліальний моношар 
і тромбоцити. 

Уповільнення швидкості кровотоку ство-
рює сприятливі умови для агрегації тромбоцитів 
до судинної стінки і обмежує вимивання фак-
торів, що ними виділяються. Про важливе зна-
чення цих змін для розвитку тромбозу свідчать 
у 5 разів частіша локалізація тромбів у місцях роз-
галужень судин або атеросклеротичних бляшок, 
що деформують їх стінку, частіше тромбування 
вен, ніж артерій з типовою локалізацією у ниж-
ніх кінцівках, синусах венозних клапанів, вари-
козних розширеннях і аневризмах судин і серця. 
Проте більшість із названих передумов не має 
абсолютного значення для тромбозу, і тільки їх 
поєднання з гострим або хронічним порушен-
ням згортальної і протизгортальної систем стає 
достатньою умовою для його розвитку.

Результати тромбозу, як і його безпосеред-
ні причини або будова тромбів, неоднакові. 
При неускладненому розвитку тромбу в ньому 
відзначають асептичне розплавлення (аутоліз), 
що наступає як під впливом літичних ферментів 
(катепсинів, гідролаз, пептидаз), що вивільня-
ються з поліморфно-ядерних лейкоцитів і тром-
боцитів, так і внаслідок фібринолізу, зумовлено-
го дією плазміну та пептидаз плазми крові.

Розплавлення тромбів починається із середин-
ної зони, де накопичується найбільша кількість 

ензимів. Кашкоподібний детрит, що утворюєть-
ся, і напіврідкі маси в білому тромбі жовтувато-
го відтінку в червоному — набувають червоно-
коричневого забарвлення в результаті великої 
кількості еритроцитів. Іноді продукти аутолізу по-
трапляють у кровотік і переносяться течією крові. 
Дрібні тромби можуть аутолізуватися повністю.

Паралельно з аутолізом до кінця 1-ї доби по-
чинається організація тромбу, в якій бере участь 
судинна стінка. У тих ділянках тромбу, які піз-
ніше інших втягуються в асептичний аутоліз, 
у перші 4 доби відбуваються розпад і гомогені-
зація формених елементів крові і ниток фібрину 
зі злиттям детриту в гіаліноподібну масу.

На 2-гу добу відзначають проліферацію ен-
дотеліоцитів судинної стінки, які ніби наповза-
ють на поверхню тромбу, поступово вкриваючи 
її. Поряд з цим відзначають розмноження клітин 
інтими, накопичення активованих макрофа-
гів, некротичні зміни ще збережених лейкоци-
тів і проникнення фібропластичних елементів 
у тромб. У наступні дні явища лізису детриту 
і виражена макрофагальна реакція поєднують-
ся із вростанням у тромб тяжів проліферуючих 
ендотеліоцитів, з яких потім утворюються кро-
воносні капіляри. В організації тромбу разом з 
фібробластами та макрофагами беруть активну 
участь недиференційовані гладком’язові клітини 
судинної стінки, що продукують глікопротеїни 
і колаген.

Організація тромбу починається з його голів-
ки, поширюючись потім на тіло. Новоутворені 
судини з̓єднуються з vasa vasorum або з просві-
том тромбованої судини. По мірі дозрівання спо-
лучної тканини в тромбі з̓являються щілини і ка-
нали, покриті ендотелієм (каналізація тромбів), 
а з 5-го тижня виявляють диференційовані су-
дини (васкуляризація тромбу), з яких іноді фор-
муються судинні порожнини (кавернозна транс-
формація тромбу). Каналізація і васкуляризація 
тромбу частково відновлюють прохідність суди-
ни. Еволюція тромбу завершується дозріванням 
новоутвореної сполучної тканини в рубцеву і на-
ступним формуванням фіброзно-м̓язової бляш-
ки, що стенозує просвіт судини. При порушенні 
процесу організації у гіалінізовані ділянки тром-
бу випадають солі кальцію, що призводить до пе-
трифікації тромботичних мас. У венах цей процес 
іноді завершується петрифікацією — утворенням 
каменів (флеболітів).

Значення тромбозу для організму неоднознач-
не. Тромби, що утворюються при ушкодженнях 
судин, захищають організм від фатальної кро-
вовтрати, організація тромботичних мас в анев-
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ризмах серця і судинах попереджає розриви їх 
стінки. Проте у більшості випадків, коли тром-
боз розвивається як патологічний процес, існує 
погроза виникнення його більш-менш небезпеч-
них ускладнень. Це визначається локалізацією 
та швидкістю утворення тромбу, ступенем обме-
ження просвіту судини, наявністю або відсутніс-
тю колатералей, а також наступною еволюцією 
тромбу, що утворився. Найнебезпечніші усклад-
нення тромбозу зумовлені:

1. Локальними порушеннями кровотоку вна-
слідок обмеження прохідності просвіту тромбо-
ваної судини.

2. Здатністю тромбу або його частини від-
окремлюватися від стінки судини і переноситися 
потоком крові на значні відстані (тромбоембо-
лія) при млявому розвитку процесів організації 
або внаслідок аутолізу.

3. Інфікуванням тромбу та переходом асеп-
тичного аутолізу в септичний.

Обтурація тромбом магістральної судини 
при недостатньому розвитку колатералей ви-
кликає ішемію або венозну гіперемію з мож-
ливими несприятливими наслідками. У той же 
час поступове, розтягнуте за часом формування 
пристінкового тромбу навіть у великих артері-
альних стовбурах не обов̓язково призводить 
до тяжких наслідків, наприклад до розвитку ін-
фаркту, тому що в цих випадках кровотік част-
ково встигає відновитися за рахунок колатера-
лей. Небезпека ускладнень при тромбозі різко 
зростає при його прогресуючому розвитку, що 
свідчить про істотні загальні порушення ре-
гуляції гемостазу та кровообігу. Наслідками 
цього можуть бути ріст і перетворення тромбів 
з пристінкового або аксіального в обтуруючий 
або швидке збільшення хвоста, що нещільно 
зв̓язаний з тілом, виникнення в різних судинах 
численних тромбів, слабко фіксованих до су-
динної стінки. Відрив від стінки всього або час-
тини такого тромбу перетворює його в тромбо-
ембол, що вільно мігрує з течією крові. Розвиток 
тромбоемболії можливий при будь-якій локалі-
зації тромбів, проте найчастіше це відзначають 
при флеботромбозі, тромбофлебіті або тромбозі 
порожнин і особливо вушок серця.

Аутоліз тромбу буває не тільки асептичним. 
Потрапляння в нього гноєтворних бактерій зу-
мовлює септичне розплавлення тромботичних 
мас із наступним поширенням утворених ін-
фікованих продуктів розпаду по організму, що 
викликає тромбобактеріальну емболію судин та 
утворення вогнищ гнійного запалення в різних 
органах і тканинах.

У патологоанатомічній практиці нерідко ви-
никає необхідність диференціювати тромби від 
посмертних згустків крові, які також бувають білі 
або змішані та іноді мають досить значну подіб-
ність з тромбами. Така схожість визначається по-
дібністю механізмів, що зумовлюють посмертне 
згортання крові. Вважається, що до остаточної 
зупинки метаболічних процесів, що протікають 
у судинній стінці, в ній відбувається нагрома-
дження і дифузія в просвіт судини АДФ з наступ-
ною активацією тромбоцитів і запуском внутріш-
нього шляху згортання крові. Разом з тим відмін-
ність умов, у яких це відбувається, від процесу 
тромбоутворення в живому організмі знаходить 
висвітлення в морфології посмертних згустків 
і тромбів.

ДВЗ-СИНДРОМ
ДВЗ-синдром — синдром дисемінованого 

внутрішньосудинного згортання крові — па-
тологічна ситуація, безпосередньо пов̓язана 
з дисфункцією системи гемостазу організму. 
Основна відмінність локального тромбозу та 
ДВЗ-синдрома полягає у відносно обмеженому 
характері цих змін у першому випадку та їх ге-
нералізації з переважною локалізацією в мікро-
циркуляторному руслі — в другому. Тромбоз 
великих судин може розвиватися як компонент 
або фінал цього синдрому. Відповідно до етіопа-
тогенетичних особливостей синдрому переважа-
ють порушення прокоагулянтної або судинно-
тромбоцитарної ланки гемостазу або обидві вони 
активуються в однаковому ступені. 

ДВЗ-синдром неспецифічний і розвивається 
при численних захворюваннях і патологічних ста-
нах: серцево-судинних (великовогнищевий ІМ, 
вроджені «сині» вади серця, СН та ін.), усіх видах 
шоку, включаючи кардіогенний. ДВЗ-синдром 
входить до числа ускладнень трансфузії не-
сумісної крові, травматологічної, інфекційно-
септичної, онкологічної, акушерської, ятроген-
ної, аутоімунної та імунокомплексної патології, 
алергічних реакцій, отруєнь гемокоагулянтами та 
гемолітичними отрутами, великих оперативних 
втручаннях, у тому числі із застосуванням АШК.

Патогенез ДВЗ-синдрому визначається акти-
вацією факторів згортання крові з наступним їх 
виснаженням, надмірною стимуляцією фібри-
нолізу, що супроводжуються масивними кро-
вотечами, що вкрай важко купіруються, та кро-
вовиливами. Безпосередні причини розвит ку 
ДВЗ-синдрома неоднозначні. Найчастіше його 
факторами стають продукти гемолізу, амніотич-
на рідина, ендотоксини, прогресуючий ацидоз, 
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протеолітичні ензими, елагова кислота, надмір 
АДФ, деякі ліпідні фракції плазми і циркулюючі 
імунні комплекси, гіперадреналінемія, загальні 
гемодинамічні порушення та ін. В основі акти-
вації цими факторами системи коагуляції і зни-
ження ефективності процесів, що гальмують 
згортання крові, лежать два основних механізми: 
вивільнення в кровотік тканинних факторів та 
альтерація ендотеліального моношару.

Багаточисленні фактори, що ініціюють 
ДВЗ-синдром, часто тісно взаємозв’язані. Навіть 
обмежене ушкодження ендотелію стимулює про-
коагулянтну активність за допомогою експре-
сії тканинного фактора. Серед причин, здатних 
провокувати ушкодження ендотелію, особливе 
значення мають гіпоксія, ацидоз і шок як най-
більш характерні для кардіологічної патології. 
Продукція тканинного тромбопластину різко 
зростає при розширенні зони альтерації ендо-
телію з оголенням субендотеліальних структур, 
активуванням тромбоцитів і внутрішнього шля-
ху згортання крові через контактний XII фактор 
Хагемана, що діє на калікреїн-кінінову систему, 
фібриноліз, систему комплементу. Це супрово-
джується блокадою фагоцитарної функції моно-
нуклеарів, які у фізіологічних умовах підтриму-
ють рівновагу процесів гемостазу, елімінуючи 
з крові розчинні комплекси фібрину.

Ініціація ДВЗ-синдрому безпосередньо 
пов̓язана з дією як тромбопластину і тромбіну, 
так і ендотеліотропних медіаторів. У результа-
ті цього коагуляція і тромбогенез виявляються 
первинними процесами з наступною активацією 
і агрегацією тромбоцитів, які вивільняють біоло-
гічно активні речовини в поєднанні з інтенсив-
ним використанням факторів згортання крові. 
При цьому компенсаторна активація тромбіном 
протизгортальної системи, що в нормі забезпе-
чує адекватне підвищення антикоагулянтної та 
фібринолітичної дії, виявляється недостатньою. 
Розповсюджений мікротромбогенез супрово-
джується зростанням активності системи фібри-
нолізу з появою в крові плазміну, що гідролізує 
фібрин, інактивує фактори V, VIII, IX, XI і зни-
жує їх концентрацію в крові. 

Протеїнази тромбін і плазмін зумовлюють 
преципітацію фібрину. У той же час вони роз-
щепляють його і фібриноген з утворенням ранніх 
і пізніх продуктів деградації, які перешкоджають 
полімеризації фібрину-мономера і викликають 
дисфункцію тромбоцитів. Разом з тим деяка час-
тина фібрин-мономерів полімеризується в мікро-
судинах і, захоплюючи формені елементи крові, 
провокує реакцію фібрин — еритроцити та мікро-

ангіопатогенну гемолітичну анемію з вивільнен-
ням у кров фосфоліпідів і АТФ, які є індукторами 
ДВЗ. Частина тромбоцитів, попередньо активо-
ваних різними індукторами, включаючи тромбін 
і колаген, зв̓язується в цих мікротромботичних 
комплексах, вивільняючи тромбоспондин, фібро-
пластин та інші адгезивні білки, що також сприяє  
виснаженню захисних механізмів протизгор-
тальної системи. Надмірне споживання факторів 
згортання, високий рівень розчинних комплексів 
фібрину, тромбоцитопенія, дисфункція проти-
згортальних механізмів призводять до реалізації 
вторинних процесів гіперкоагуляції, недостатнос-
ті гемостазу, кровотечам і крововиливам.

У розвитку ДВЗ-синдрому розрізняють 4 стадії, 
що деякими дослідниками розглядаються скоріше 
як форми цього патологічного процесу. Перша ста-
дія морфологічно характеризується масованим мі-
кротромбозом з блокуванням мікросудин, зумов-
леним гіперкоагуляцією і внутрішньосудинною 
агрегацією формених елементів крові на фоні ак-
тивації плазмових систем гемостазу. Морфологіч-
ними еквівалентами цієї стадії ДВЗ-синдрому є фі-
бринові, гіалінові, глобулярні, тромбоцитарні, лей-
коцитарні, еритроцитарні (червоні) мікротромби, 
склад і будова яких не відповідає структурі тромбів 
у макросудинах. Фібринові мікротромби, яким 
при морфологічній діагностиці ДВЗ-синдрому 
приділяється вирішальна роль, як і гіалінові, скла-
даються переважно з фібрину з більш-менш знач-
ною домішкою фібриногену (рис. 2.4). 

Рис. 2.4. Преципітати фібрину в просвіті 
 кровоносної мікросудини

Каркасом глобулярних мікротромбів служать 
агрегіровані еритроцити з явищами гемолізу, 
на вилужених оболонках яких відкладаються фі-
бринові маси. Тромбоцитарні або пластинчасті 
мікротромби, поряд з компактно розміщеними 
кров̓яними пластинками, включають поодинокі 
еритроцити, лейкоцити і нитки фібрину. Факто-
ром, що сприяє утворенню таких мікротромбів 
є альтеративні зміни ендотеліоцитів. 
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Білі або лейкоцитарні тромби частіше утво-

рюються при ДВЗ-синдромі інфекційної етіоло-
гії, розміщуючись переважно в дистальних від-
ділах мікрогемоциркуляторного русла. Червоні 
тромби, головним компонентом яких є вилужені 
сладжовані еритроцити та преципітати фібрину, 
виявляють у всіх ділянках мікрогемоциркулятор-
ного русла.

Друга стадія ДВЗ-синдрому, коагулопатія 
споживання, визначається тромбоцитопенією, 
внутрішньоваскулярною преципітацією фібрину 
зі зниженням у крові вмісту фібриногену та ін-
ших плазмових факторів згортання. Проявляєть-
ся як гіпер-, так і гіпокоагуляцією у вигляді кро-
вотеч та ознак геморагічного діатезу. Коагулопа-
тія споживання є наслідком розповсюдженого 
мікротромбозу з підвищеним використанням 
факторів згортання крові і видалення коагулятів 
фібрину з кровотоку фагоцитами, а також кліти-
нами печінки і селезінки. 

Активація фібринолізу в третій стадії 
ДВЗ-синдрому забезпечує відновлення гемопер-
фузії в мікрогемоциркуляторному руслі, звіль-
няючи просвіти мікросудин від тромботичних 
мас. Разом з тим поява в крові плазміну — висо-
коактивної протеази, що розщеплює фібриноген 
і фібрин, сприяє вторинному формуванню так 
званих гіалінових мікротромбів. 

Четверта, відновлювальна, стадія зводиться 
до залишкових проявів попередньої блокади мі-
кросудин у вигляді дистрофічних і некротичних 
змін тканин, що найбільш постраждали, завер-
шується одужанням або при несприятливому пе-
ребігу процесу — розвитком ГНН, недостатності 
надниркових залоз, гострої печінкової, легеневої 
або іншої органної недостатності.

Клініко-морфологічна картина ДВЗ-синдрому 
визначається характером етіологічних факторів, 
їх інтенсивністю та тривалістю дії, адекватністю 
та ефективністю лікувальних заходів. Незважа-
ючи на генералізований характер патологічного 
процесу, в загальній картині часто домінують ре-
гіональні порушення з переважним ураженням 
легень (68%), нирок (66%), селезінки та печінки 
(відповідно 52 і 50%).

Часте ушкодження легень пояснюється 
їх функцією своєрідного судинного фільтра. 
У кровоносних капілярах легень затримують-
ся продукти альтерації та сторонні частки, що є 
тригером для запуску ДВЗ-синдрому, провоку-
ючи внутрішньосудинну коагуляцію, агрегацію, 
сладж і аглютинацію формених елементів крові 
з утворенням усіх варіантів мікротромбів. Чис-
ленні поліморфні за складом мікротромби ви-

кликають явища дистрофії в паренхіматозних 
органах, а при затяжному перебігу процесу — не-
кробіотичні і некротичні зміни. Мікрогемодина-
мічні порушення при значній поширеності і три-
валості здатні призводити до органної недостат-
ності, що різко погіршує клінічну картину. Ін-
тенсивне розповсюджене мікротромбоутворення 
іноді ускладнюється тромботичною оклюзією 
схильних до цього артерій м̓язового і м’язово-
еластичного типу, наприклад при атеросклерозі 
або системних ураженнях сполучної тканини. 

Облігатним компонентом клініко-мор-
фологічної картини крові при ДВЗ є тромбогемо-
рагічний синдром, що майже в 40% випадків має 
перебіг з вираженою крововтратою, численними 
точкоподібними або розповсюдженими  крово-
виливами в різних органах. Найчастіше це леге-
неві альвеоли, товща надниркової залози, парен-
хіма печінки, селезінки, нирок, субендо- і суб-
епікардіальні зони в серці. Відзначають також 
появу дрібно- і великоплямистого геморагічного 
висипу на шкірі, численних крововиливів у міс-
цях ін̓єкцій та операційних розрізів. 

У ЦНС мікронекрози, що найчастіше викли-
кані фібриновими тромбами, поєднуються з вну-
трішньотканинними і інтраоболонковими крово-
виливами. У ШКТ розповсюджений мікротром-
боз і крововиливи в слизову оболонку призводять 
до гострих виразок шлунка, ерозивного гастриту, 
ентероколіту. Моно- або поліорганна недостат-
ність, гіпофібриногенемія і тромбогеморагічний 
синдром часто доповнюються постгеморагічною 
анемією і вираженою гіпотензією, порушеннями 
серцевого ритму і мозковою симптоматикою. 

Залежно від темпів розвитку та особливостей 
перебігу розрізняють гостру, підостру та хро-
нічну форми ДВЗ-синдрому. Генералізований 
характер гострої форми внаслідок швидкого 
масованого надходження тромбопластинового 
компонента в кровотік в період від декількох го-
дин до доби призводить до шокового стану: за-
темнення свідомості, гіпотензія, гостра поліор-
ганна недостатність, часто з явищами вогнище-
вого панкреонекрозу та ерозивно-виразкового 
ентероколіту. 

Підгостра форма розвивається протягом де-
кількох діб, а іноді й 1 тиж. Мозаїчність супут-
ньої симптоматики свідчить про поліорганний 
процес, проте у клінічній картині найчастіше до-
мінують ознаки переважаючого ураження якого-
небудь одного органа або системи. У цілому по-
мірно виражені ознаки тромбогеморагічного 
синдрому можуть різко посилюватися, набуваю-
чи вираженого генералізованого характеру, у ви-
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падку приєднання навіть невеликого екзо- або 
ендогенного стимулу, наприклад при онкологіч-
ній, ятрогенній патології, затяжних коронарних 
кризах. 

Хронічний ДВЗ-синдром, що супроводжує 
запальні та аутоімунні процеси (гепатит, панкре-
атит, пневмонію, системні ураження сполучної 
тканини, онкопатологію, ІХС), може тривати мі-
сяцями. Послаблюючись на період ремісії та під-
силюючись при загостренні, ДВЗ-синдром може 
впливати на клінічну картину основного захво-
рювання.

Результат ДВЗ-синдрому визначається при-
чиною, ступенем вираженості та характером 
розвитку. При найбільш тяжкій, гострій формі, 
що майже в 50% випадків загрожує летальним 
кінцем, вирішальне значення має своєчасність 
діагностики та збалансованість лікувальних захо-
дів, орієнтованих на оптимізацію процесів гемо-
коагуляції. При менш тяжких затяжних формах 
ДВЗ-синдрому акцент переміщується на адек-
ватну терапію провокуючих його захворювань 
і процесів.

ЕМБОЛІЯ
Емболією (від греч. — вторгнення, вставка) 

називають патологічний процес переміщення 
з течією крові субстратів (емболів), які відсутні 
в нормальних умовах і здатні обтурувати судини, 
викликаючи гострі регіонарні порушення крово-
обігу. Для класифікації емболій використовуєть-
ся ряд ознак: характер і походження емболів, їх 
обсяги, шляхи міграції у судинній системі, а та-
кож частота повторення емболії у конкретного 
хворого.

Залежно від місця виникнення емболи пере-
міщаються:

1. З порожнини лівого передсердя, ЛШ або 
магістральних судин у периферичні відділи ве-
ликого кола кровообігу. Такі ж шляхи міграції 
емболів із легеневих вен, що попадають у ліві від-
діли серця (ортоградна емболія).

2. Із судин різного калібру венозної систе-
ми великого кола в праве передсердя, ПШ і далі 
по течії крові в артерії малого кола кровообігу.

3. Із гілок портальної системи у ворітну вену 
печінки.

4. Проти течії крові у венозних судинах знач-
ного калібру (ретроградна емболія). Це відзнача-
ють у випадках, коли питома вага тромбу дозво-
ляє йому перебороти рушійну силу потоку крові, 
у якому він перебуває. Через нижню порожнисту 
вену такий ембол може опускатися в ниркову, 

клубову і навіть стегнові вени, викликаючи їх об-
турацію.

5. З вен великого кола в його артерії, минаючи 
легені, що стає можливим при наявності вродже-
них або набутих дефектів у міжпередсердній або 
міжшлуночковій перегородці, а також при неве-
ликих розмірах емболів, здатних проходити через 
артеріовенозні анастомози (парадоксальна ембо-
лія).

Джерелами емболії можуть бути тромби та 
продукти їх руйнування; вміст розпаду пухли-
ни або кісткового мозку; жир, що вивільняється 
при ушкодженні жирової клітковини або кісток; 
частки тканин, колонії мікроорганізмів, вміст 
навколоплідних вод, сторонні предмети, пухир-
ці газу та ін. У відповідності з природою емболів 
розрізняють тромбоемболію жирову, тканинну, 
бактеріальну, повітряну, газову емболію та ембо-
лію сторонніми предметами.

Тромбоемболія — найпоширеніший вид ем-
болії. Тромб, що фіксований не міцно, або його 
частина можуть відокремитися від місця при-
кріплення і перетворюватися в ембол. Цьому 
сприя ють раптове підвищення АТ, зміна ритму 
серцевих скорочень, фізичне навантаження, що 
різко зросло, коливання внутрішньочеревного 
або внутрішньогрудного тиску (при кашлі, де-
фекації). Іноді причиною мобілізації тромбу стає 
його розпад при аутолізі. Ембол, що вільно руха-
ється, заноситься течією крові в судину, просвіт 
якої менше розмірів ембола, і фіксується в ньому 
внаслідок ангіоспазму.

Найчастіше тромбоемболію відзначають у єм-
нісних судинах великого кола кровообігу, в пер-
шу чергу у венах нижніх кінцівок і малого таза 
(венозна тромбоемболія). Тромбоемболи, що тут 
утворилися, як правило, заносяться течією крові 
в систему ЛА. Артеріальну емболію у великому 
колі кровообігу виявляють у 8 раз рідше. Її основ-
ними джерелами є тромби, локалізовані у вушку 
лівого передсердя, між трабекулами ЛШ, на стул-
ках клапанів, що утворилися в зоні інфаркту, 
аневризми серця, аорти або її великих гілок, що 
сформувалися на атеросклеротичній бляшці. 

Стан, при якому відзначається підвищена 
схильність до внутрішньосудинного тромбоутво-
рення і повторних тромбоемболій, визначається 
як тромбоемболічний синдром. Цей синдром 
розвивається при поєднаному порушенні меха-
нізмів, що контролюють процеси гемостазу і під-
тримують плинність крові, з іншими загальними 
та місцевими факторами, що сприяють тромбо-
утворенню. Цей стан відзначають при тяжких 
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оперативних втручаннях, онкологічній патології, 
захворюваннях серцево-судинної системи.

Жирова емболія виникає внаслідок потра-
пляння в кров крапельок власного або сторон-
нього нейтрального жиру. Причинами цього є 
травма скелету (закриті переломи або вогнепальні 
поранення довгих трубчастих кісток, численні 
переломи ребер, кісток таза), великі ушкоджен-
ня м̓яких тканин з розтрощенням підшкірної 
жирової клітковини, тяжкі опіки, інтоксикації 
або електротравми, жирова дистрофія печін-
ки, закритий масаж серця, деякі види наркозу. 
Жирова емболія може виникати також при вве-
денні хворому лікувальних або діагностичних 
препаратів на масляній основі. Жирові краплі 
зазвичай потрапляють у легені і затримуються 
в дрібних судинах і капілярах. Частина жирових 
крапельок проникає через артеріовенозні анас-
томози у велике коло кровообігу й розноситься 
кров̓ю у головний мозок, нирки та інші органи, 
блокуючи їх капіляри. При цьому макроскопіч-
ні зміни в органах відсутні. Проте цілеспрямо-
ване дослідження гістологічних препаратів із 
використанням барвників, що виявляють жир, 
дозволяє діагностувати жирову емболію у біль-
шості подібних ситуацій.

Тканинну (клітинну) емболію відзначають 
при попаданні в кровоток часток тканин, про-
дуктів їх розпаду або окремих клітин, які стають 
емболами. Тканинна емболія виникає при трав-
мах, проростанні злоякісних пухлин у просвіт су-
дини, виразковому ендокардиті. Емболами мо-
жуть стати комплекси кістковомозкових клітин 
і мегакаріоцити, обривки дерми, м̓язової ткани-
ни, частки печінки, мозку, продукти деструкції 
стулок клапанів серця або комплекси пухлинних 
клітин. Можлива також емболія навколоплідни-
ми водами, що містять рогові лусочки і попада-
ють у капіляри легень; при неповному відшару-
ванні плаценти, коли емболами стають ворсинки 
хоріона, що опинилися у венах матки. Загроза 
тканинної емболії існує також у випадках, коли 
порушується методика проведення пункційної 
біопсії внутрішніх органів, неправильно викону-
ється катетеризація великих вен.

Бактеріальна (мікробна) емболія ускладнює за-
пальні процеси, викликані піогенною або гриб-
ковою мікрофлорою, відзначається при заражен-
ні найпростішими або тваринними паразитами. 
Колонії мікроорганізмів, друзи грибів, патогенні 
амеби, що потрапили в кровотік, затримуються 
у легенях або обтурують периферичні судини 
великого кола кровообігу, що живлять тканини 
нирок, печінки, серця, головного мозку та інших 

органів. На новому місці можливий розвиток 
патологічного процесу, подібний до того, що ви-
явився джерелом емболії.

Повітряна емболія виникає при потраплянні 
в кров пухирців повітря, які мігрують у судин-
ному руслі, затримуються в місцях розгалужен-
ня дрібних судин і капілярів і обтурують просвіт 
судини. У виражених випадках можлива блокада 
більших судинних гілок і навіть скупчення піни, 
утвореної повітрям і кров̓ю у порожнині правого 
серця. У зв̓язку з цим при підозрі на повітряну 
емболію розкриття порожнини серця роблять 
не виймаючи його з грудної клітки, під водою, за-
повнивши нею розкриту порожнину перикарда. 

Причиною повітряної емболії є ушкодження 
вен, у які повітря засмоктується внаслідок не-
гативного тиску крові. Найчастіше це відзнача-
ють при пораненні яремних або підключичних 
вен, відкритій травмі синусів твердої мозкової 
оболонки, баротравмі легень. Повітря може над-
ходити в зіяючі після пологів вени внутрішньої 
поверхні матки. Загроза повітряної емболії існує 
при операціях на серці з використанням АШК, 
під час розкриття грудної клітки або накладанні 
діагностичного або лікувального пневмоперито-
неума, а також при необережному внутрішньо-
венному введенні лікарських засобів.

Газова емболія при певній подібності з пові-
тряною має дещо інші механізми розвитку. В її 
основі лежать зміни розчинності газів у рідині 
пропорційно тиску в середовищі. Так, при швид-
кому підйомі водолазів, що перебували на знач-
ній глибині, при швидкісному підйомі в розгер-
метизованому висотному літальному апараті гази 
повітря або спеціальної дихальної суміші, роз-
чинені в крові, вивільняються (ефект «газованої 
води») і, вільно циркулюючи в ній, стають дже-
релом емболії. У зв̓язку з більш значним об’ємом 
крові, що перебуває у великому колі, ніж у мало-
му, зміни в його басейні виражені сильніше.

Емболія сторонніми предметами можлива вна-
слідок проникнення їх у судинне русло при вогне-
пальних пораненнях (осколки, дріб, кулі), іно-
ді при потраплянні в судини уламків катетерів. 
Значно частіше джерелом цього виду емболії 
виявляються вапно, кристали ХС, що містяться 
в атероматозній масі, яка потрапляє в кровотік 
при руйнуванні атеросклеротичних бляшок або 
їх виразковому ураженні. Емболія сторонніми 
предметами, що мають велику питому вагу, може 
бути ретроградною. Такі емболи здатні перемі-
щатися при зміні положення тіла.

Значення для організму і наслідки емболії 
визначаються розмірами і кількістю емболів, 
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маршрутами їх міграції в судинній системі та 
характером матеріалу, що їх утворює. Залеж-
но від величини емболів розрізняють емболію 
великих судин і мікроциркуляторного русла 
(ДВЗ-синдром). Усі емболії, за винятком повіт-
ряної і газової, є ускладненням інших захворю-
вань, перебіг яких вони обтяжують аж до ле-
тального кінця. Найчастіше виявляють венозну 
тромбоемболію, при якій емболи, залежно від 
свого розміру, затримуються в периферичних 
гілках ЛА, викликаючи геморагічні інфаркти 
легень, або закривають їх просвіт уже в початко-
вих відділах, що призводить до раптової смерті. 
Проте відзначаються випадки, коли тромбоем-
боли при порівняно невеликому діаметрі, але 
значній довжині під дією течії крові обтурують 
судини значно більшого калібру, ніж їх власний, 
або затримуються в місці розгалуження загаль-
ного легеневого стовбура.

Основним патогенетичним фактором, що 
визначає клініку ТЕЛА і її великих гілок, є різ-
ке підвищення опору кровотоку в малому колі 
крово обігу. Раптове відключення судин супро-
воджується місцевою рефлекторною вазокон-
стрикцією, що іноді поширюється на всю артері-
альну систему легені. Ця реакція поглиблюється 
масивним викидом катехоламінів і підвищенням 
в̓язкості крові внаслідок стресу. Підйом тис-
ку в ЛА може стати причиною різкого переван-
таження правого серця з дилатацією його по-
рожнин і розвитком гострого легеневого серця. 
Спазм артерій при їх раптовій механічній обту-
рації відзначають не тільки в легенях. Так, при-
чиною зупинки серця при закупорці ЛА є і гостре 
легеневе серце, і рефлекторний спазм коронар-
них артерій серця. При заносі емболів у невели-
кі гілки ЛА, внаслідок чого не було летального 
кінця, на ЕКГ відзначають зміни, характерні для 
гострої коронарної недостатності.

Виражений ангіоспазм ушкоджує судинний 
ендотелій, посилює адгезію та агрегацію тром-
боцитів, включає каскадний процес гемостазу 
і зумовлює трансформацію ембола в зростаючий 
тромб (емболотромбоз). Наслідком тромбоембо-
лії артерій великого кола кровообігу є ішемізація 
відповідних органів і тканин з наступним роз-
витком інфарктів. Інфікування тромбів істотно 
ускладнює наслідки тромбоемболії, джерелами 
якої вони стають, тому що в місцях фіксації таких 
емболів до змін, пов̓язаних із порушенням кро-
вообігу, приєднується гнійне запалення (тромбо-
бактеріальна емболія).

Наслідки жирової емболії визначаються обся-
гом жиру, що потрапив у кров, і залежать від ви-

хідних фізико-хімічних властивостей крові, стану 
ліпідного обміну та системи гемостазу. При трав-
мах значна частина жирових крапель формується 
з ліпідів крові, що супроводжується різким під-
вищенням її коагуляційної активності. У зв̓язку 
з цим жирову емболію часто розглядають як варі-
ант травматичної коагулопатії. Летальний кінець 
при жировій емболії може бути також наслідком 
закупорки капілярів і циркуляторної гіпоксії го-
ловного мозку. При невеликому обсязі обтурова-
них мікросудин жирова емболія має перебіг без 
істотної клінічної симптоматики. Жир, що по-
трапив до легень, частково розщеплюється або 
омилюється макрофагами і виводиться через ди-
хальні шляхи. У більш тяжких випадках можливе 
приєднання пневмонії, а при вимиканні ⅔  леге-
невих капілярів розвивається гостра легенева не-
достатність із загрозою зупинки серця.

Тканинну (клітинну) емболію відзначають у су-
динах великого кола кровообігу частіше, ніж 
у малому. Найбільше практичне значення має ем-
болія клітинами злоякісної пухлини, що лежить 
в основі гематогенної дисемінації пухлинного 
процесу. У результаті клітини пухлини можуть 
заноситися течією крові практично у будь-який 
регіон і давати початок новому вогнищу розрос-
тання пухлини. Це явище отримало назву мета-
стазування, а вогнища пухлинного росту, що ви-
никли в результаті, називають метастатичними. 
При поширенні подібних клітин із течією лімфи 
говорять про лімфогенне метастазування. Ана-
логічний механізм лежить в основі гематогенно-
го поширення патогенної мікрофлори з появою 
фокусів інфекції у будь-якому місті великого або 
малого кола кровообігу, куди заносяться бакте-
ріальні емболи, — у легенях, нирках, селезінці, 
головному мозку, серцевому м̓язі. Бактеріальні 
емболії часто супроводжуються клінічними і біо-
хімічними ознаками ДВЗ-синдрому.

Наслідки газової емболії можуть варіювати від 
стертих форм кесонної хвороби до тяжких і на-
віть з летальним кінцем порушень у системі кро-
вообігу та внутрішніх органах, головним чином 
у головному мозку. Кесонна хвороба розвиваєть-
ся при пасивному виділенні газу, розчиненого 
в крові, у результаті різкого зниження тиску нав-
колишнього середовища. Пухирці газу, що утво-
рюються, — емболи потрапляють у мікросуди-
ни ЦНС і внутрішніх органів, скелетних м̓язів, 
шкіри, слизових оболонок, порушуючи їх крово-
постачання і викликаючи кесонну хворобу. У по-
дальшому можуть з̓явитися численні дрібні кро-
вовиливи та дрібні некрози в різних органах, зо-
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крема в головному мозку і серці, наслідком чого 
є паралічі та порушення серцевої діяльності. 

Скупчення значного об’єму газу, що виділив-
ся з крові, в камерах серця може стати причиною 
блокади кровотоку і летального кінця, тому що 
повітряний міхур, що стискається та розширю-
ється, унеможливлює перекачування серцем 
крові. Газова емболія може ускладнювати газову 
гангрену, що виникає при інфікуванні рани анае-
робною інфекцією, коли гази, що накопичують-
ся в ураженій тканині, прориваються у кровотік.

КРОВОТЕЧА
Кровотеча — вихід крові з просвітів судин 

або порожнин серця при порушенні цілісності їх 
стінки або підвищенні її проникності. Варіанти 
цього процесу різноманітні, їх диференціюють 
залежно від причини, механізмів і місця виник-
нення, від того, куди виливається кров із судин-
ного русла, від характеристики процесу залежно 
від часу виникнення. Так, якщо кров виливається 
назовні, говорять про зовнішню кровотечу, якщо 
в порожнину організму — про внутрішню. 

До зовнішніх кровотеч належать також кро-
вохаркання, кровотеча з носа, блювання кров̓ю, 
виділення крові з калом, з порожнини матки. 
Прикладами внутрішньої кровотечі є надходжен-
ня крові в черевну порожнину (гемоперитоне-
ум), у порожнину перикарда (гемоперикардіум) 
або плеври (гемоторакс). 

Накопичення крові в результаті внутрішньої 
кровотечі безпосередньо в тканинах називають 
крововиливом. При цьому залежно від місця кро-
вотечі, її об̓єму та швидкості можливе просочу-
вання тканини кров̓ю, що розсуває її клітинні і 
стромальні елементи, заповнює периваскулярні 
зони (геморагічна інфільтрація), або утворення 
порожнини заповненої кров̓ю, що супроводжу-
ється деструкцією тканинних структур (гемато-
ма). Площинні крововиливи в шкірі або слизо-
вих оболонках називають синцями, а дрібні точ-
кові — петехіями або екхімозами. 

Гематоми утворюються в результаті ушко-
дження вен або артерій. Чим вищий тиск крові 
в ушкодженій судині і менше опір навколишньої 
тканини, тим більша ймовірність утворення ге-
матоми, а не геморагічної інфільтрації. У м̓яких 
тканинах стегна, в ділянці сідниць гематома може 
уміщати 100–200 мл і більше, в заочеревинній 
клітковині 1–2 л крові. Іноді між ушкодженою 
артерією і порожниною, що виникла в тканинах, 
зберігається прямий зв̓язок, пульсова хвиля пе-
редається на кров, що утримується в ній. Гемато-
ма в такому випадку називається пульсуючою.

В основі кровотеч лежать наступні механізми: 
розрив, роз̓їдання або різке підвищення про-
никності судинної стінки при відсутності її ви-
димих ушкоджень.

Кровотеча шляхом розриву стінки судини або 
серця відбувається в результаті травми або па-
тологічного процесу, що знижує її міцність. 
Це можуть бути захворювання запального або 
ауто алергічного характеру, при яких уражують-
ся і некротизуються гладком’язові і волокнисті 
структури судинної стінки (сифіліс, туберкульоз, 
медіонекроз аорти, ревматизм, атеросклероз, ін-
фаркт та ін.). Розриву сприяє раптове підвищен-
ня тиску, що часто виявляється пусковим фак-
тором при наявності інших сприятливих змін. 
Такий механізм спонтанних надклапанних роз-
ривів аорти при медіонекрозі, розривів вродже-
них і набутих аневризм різних судин, коли стінки 
їх змінені і стоншені внаслідок деструкції елас-
тичного каркаса і рубцювання. Розриви подібно-
го характеру найбільш часті при ІМ, в артеріях 
еластичного типу, менш адаптованих до різких 
перепадів тиску, ніж артерії з добре розвиненим 
м̓язовим шаром, у венах, які розміщені під сли-
зовими оболонками або на поверхні, що випина-
ється в просвіт порожнистих органів, наприклад  
стравоходу або прямої кишки.

Іноді тяжка внутрішня кровотеча виникає 
при розриві капсули і тканини органа внаслі-
док підвищення внутрішньоорганного тиску або 
патологічної перебудови його структури. Такі 
наслідки розривів печінки і її капсули при трав-
мі, метастазах раку, стінки й судин матки 
при ускладнених пологах, селезінки і її капсули 
при портальній гіпертензії, кров̓яних інфекціях 
(малярія, поворотний тиф).

Кровотеча в результаті роз̓їдання стінки су-
дин (арозійна кровотеча) виникає при вторинно-
му її залученні в патологічний процес. Це відзна-
чають у випадку інфільтративного росту злоякіс-
ної пухлини, що руйнує судинну стінку, під дією 
протео літичних ферментів у вогнищі нагноєння, 
на дні виразки шлунка під впливом шлункового 
соку, у процесі розпаду некротизованої тканини 
пухлинного вузла або при специфічному запа-
ленні (казеозний некроз і розпад стінки туберку-
льозної каверни), внаслідок руйнування стінки 
та судин фаллопієвої труби ворсинками хоріона 
при позаматковій вагітності, у кишечнику, як 
ускладнення черевного тифу або дизентерії. 

Кровотеча шляхом діапедезу являє собою про-
сочування крові через судинну стінку при підви-
щенні її проникності. Еритроцити і плазма крові 
виходять із судин через розширені міжендотелі-
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альні стики і тимчасові трансендотеліальні ка-
нальці, утворені при злитті мікропіноцитозних 
пухирців. Після проходження еритроцита, ніби 
шляхом «переливання» у периваскулярну зону, 
міжклітинна щілина відновлюється до вихідного 
стану. Діапедезні геморагії виникають, як прави-
ло, з артеріол, венул, капілярів і проявляються 
у вигляді дрібних крововиливів з геморагічною 
інфільтрацією, іноді вони набувають системного 
характеру (геморагічний синдром). 

Причини діапедезних крововиливів числен-
ні та різноманітні. Основними факторами їх ви-
никнення є гіпоксія, інтоксикація та аутоалер-
гічні процеси, порушення нейросудинної регу-
ляції, реологічних властивостей крові та системи 
гемостазу, підвищення внутрішньосудинного 
тиску, авітамінози, радіаційні впливи. У зв̓язку 
з цим діапедезні крововиливи спостерігаються 
при різних захворюваннях серцево-судинної 
системи, ураженнях головного мозку, гіперто-
нічній хворобі і симптоматичних гіпертензіях. 
Також відзначаються при колагенових і ряді 
тяжких інфекційних захворювань, при запаль-
них процесах, викликаних високотоксичними 
речовинами або мікроорганізмами, при хворо-
бах системи кровотворення, коагулопатіях, го-
стрій формі променевої хвороби. 

Діапедезні крововиливи лежать в основі роз-
витку петехій та екхімозів. При атеросклерозі 
можливі діапедезні крововиливи в атеросклеро-
тичні бляшки. Розповсюджені діапедезні крово-
виливи спонтанного характеру, що відзначають-
ся при цілому ряді захворювань, є одним з їх про-
відних проявів і визначаються як геморагічний 
діатез. 

Підвищена кровоточивість дрібних судин 
пов̓язана з комплексом змін, що включають 
підвищення проникності судинної стінки, по-
рушення складу та властивостей крові, що зни-
жують її згортання. Так, при гострій променевій 
хворобі відбувається включення всіх цих патоге-
нетичних ланок. Геморагічні діатези при спад-
ковій патології (недостатність або відсутність 
тих або інших факторів згортання крові) мають 
первинний характер, тоді як при загальних по-
рушеннях в організмі, наприклад при хворобах 
системи кровотворення, С-авітамінозі, деяких 
інфекціях, отруєннях арсеном, фосфором, гри-
бами, укусах змій, введенні в організм надмір-
них доз антикоагулянтів, променевій хворобі 
і т.д., вони є ускладненнями основного захво-
рювання.

Залежно від джерела розрізняють серцеві, ар-
теріальні, венозні, артеріально-венозні і капі-

лярні кровотечі. За строками вони можуть бути 
первинними і вторинними, ранніми, пізніми, 
рецидивуючими або повторними.

Первинні кровотечі мають місце при будь-
якому проникаючому ушкодженні судинної 
стінки і за механізмом свого виникнення відно-
сяться до геморагій. Вторинні кровотечі походять 
із судин, травмованих у момент ушкодження 
тканини або якщо відбулася деструкція судини 
при подальшому перебігу патологічного проце-
су, наприклад внаслідок роз̓їдання при нагноєн-
ні. Небезпечна вторинна кровотеча відзначається 
також при септичному розплавленні тромбу, що 
закрив дефект, утворений у судинній стінці.

Результат і значення кровотечі для організму ви-
значаються видом, особливостями джерела, три-
валістю, інтенсивністю та об’ємом крововтрати. 
Іноді кровотеча має фізіологічний (менструальна 
геморагія) або компенсаторний характер (вікарні 
носові кровотечі при порушеннях менструально-
го циклу). Проте у більшості випадків воно є па-
тологічним процесом, шкідливі наслідки якого 
для організму пропорційні об’єму крововтрати.

Найнебезпечніші кровотечі з порожнин серця 
або великих судин, які, як правило, призводять 
до раптової смерті. Небезпека швидкої масив-
ної крововтрати полягає не стільки у втраті ери-
троцитарної маси, скільки в різкому зменшенні 
ОЦК. Це призводить до глибоких гемодинаміч-
них порушень, коли захисні механізми організму 
виявляються недостатніми для попередження ге-
морагічного шоку. У результаті смерть від гострої 
кровотечі настає протягом декількох хвилин без 
ознак загальної анемії, перш ніж встигає мобілі-
зуватися кров з депо та периферичних судин. 

Ушкодження судин порівняно невеликого ка-
лібру при зниженні гемостатичних властивостей 
крові або відсутності кваліфікованої допомоги 
призводить до тривалої кровотечі, що триває про-
тягом декількох діб, з втратою значного сумарного 
об’єму крові. Смерть від гострого недокрів̓я, що 
настає, зумовлена тканинною гіпоксією. Так, зне-
кровлювання головного мозку спочатку призво-
дить до колапсу, а зниження САТ до 70 мм рт. ст. 
і втрата 40% гемоглобіну викликають гостру ане-
мію головного мозку з загрозою смерті. Тканини 
при такій кровотечі стають блідими, тьмяними, 
селезінка зморщується, її пульпа стає в̓ялою. 
У нирках різке повнокрів̓я мозкової речовини 
поєднується із знекровлюванням коркового шару 
внаслідок рефлекторного спазму міждолькових 
артерій і скидання крові по розташованим на межі 
артеріовенозним анастомозам. 
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Незначна за разовим об’ємом, але довготрива-

ла (протягом місяців і років) рецидивуюча крово-
теча, наприклад при пептичній виразці шлунка, 
порушенні менструального циклу, неспецифіч-
ному виразковому коліті, геморої, істотно не по-
рушує загальну гемодинаміку, але призводить 
до розвитку хронічної постгеморагічної анемії.

При крововиливах, поряд із об’ємом крово-
втрати, великого значення набуває його локалі-
зація. Так, навіть порівняно невеликий кровови-
лив у ЦНС при АГ, розриві аневризми мозкових 
артерій призводить, як правило, до летального 
кінця. Разом з тим масивні крововиливи в кліт-
ковину або м̓язи часто не являють прямої небез-
пеки для організму.

Кров, що інфільтрує тканину, резорбується 
макрофагами і видаляється лімфатичними шля-
хами; кров, що утворює гематому, — згортається. 
Гемоглобін вивільняється з еритроцитів і транс-
формується спочатку в макрофагах внутрішньо-
клітинно в гемосидерин, а через 7–8 діб — у роз-
міщений поза клітинами гематоїдин, що надає 
вмісту гематоми жовто-коричневі кольори. У ге-
матомі гемосидерин розміщений по периферії, 
а гематоїдин — у центрі. При великих кровови-
ливах відзначають так звану гемолітичну жов-
тяницю, що виникає у результаті перетворення 
гематоїдину в білірубін.

Зсіла кров піддається організації, що почи-
нається на 2–4-ту добу з периферії утвореної 
порожнини. При великих її розмірах формуєть-

ся фіброзна сумка, що містить детрит, який по-
ступово розріджується та резорбується (кістозна 
гематома). Кров, що вилилася в порожнині ор-
ганізму або утворила гематому, втрачає свої бак-
терицидні властивості і стає живильним середо-
вищем для мікрофлори. У результаті виникає 
серйозна загроза нагноєння, що може різко по-
гіршити стан хворого. Розсмоктування крові, що 
потрапила в черевну, плевральну або перикарді-
альну порожнину, супроводжується утворенням 
великої кількості спайок.

Численні крововиливи в тканини при ге-
морагічних діатезах призводять до вторинних 
змін. На поверхні шкірних покривів і слизових 
оболонок, що безпосередньо стикаються з по-
вітрям, іноді виникають ерозії і виразки, у го-
ловному мозку — численні петехії або гемора-
гічні інсульти, у легенях можливе утворення 
ателектазів.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ  СЕРЦЯ 
І ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯЦІЇ ЙОГО 
АКТИВНОСТІ
Функціональне призначення системи крово-

обігу полягає в забезпеченні припливу крові до 
різних органів і тканин відповідно до їх метабо-
лічних запитів. Це відбувається шляхом викиду 
ЛШ крові, збагаченої у легенях киснем, в аорту 
з наступним її розподілом в сис темі артеріаль-
них судин, забезпеченням повноцінного транс-
капілярного обміну і повернення вже деоксиге-
нованої венозної крові в праве передсердя. Цей 
відділ судинної системи визначається як велике 
коло кровообігу на противагу малому, яке почи-
нається в ПШ і забезпечує течію крові через сис-
тему легеневих судин, де вона віддає вуглекислий 
газ, збагачується киснем і повертається до ліво-
го передсердя. Кожен відділ серцево-судинної 
системи має особливе функціональне призна-
чення, реалізація якого забезпечується чіткими 
особливостями структури, механізмів регуляції, 
і повноцінність функції якого оцінюється за різ-
ними показниками.

Серце — потужний м̓язовий орган, що ви-
конує роль насоса і здійснює нагнітання в аорту 
крові, що притікає до нього по системі венозних 
судин. Ця функція серця забезпечується почер-
говими ритмічними скороченнями і розслаблен-

нями м̓язових волокон, що утворюють стінку 
передсердь і шлуночків. Систола і діастола міо-
карда камер серця погоджені між собою певним 
чином, і цикл роботи серця починається в тій 
частині правого передсердя, в якому розміщені 
устя порожнистих вен. Потім хвиля скорочення 
охоплює обидва передсердя, які мають загальний 
міокард. Тривалість систоли передсердь при ЧСС 
75 уд./хв дорівнює 0,1 с. По закінченню систоли 
передсердь починається систола шлуночків, що 
триває 0,3 с. У цей час і протягом ще 0,4 с перед-
сердя перебувають у стані діастоли. Обидва шлу-
ночка скорочуються одночасно, і по закінченню 
їх скорочення виникає діастола, що триває 0,5 с. 
У кінці діастоли шлуночків, за 0,1 с до її закін-
чення, виникає нова систола передсердь і почи-
нається новий цикл серцевої діяльності.

Збудження серця зумовлене активністю 
основного водія ритму — синусного або сино-
атріального вузла, розміщеного біля устя порож-
нистих вен. Він належить до провідної системи 
серця і складається з малодиференційованих 
м̓язових волокон, близьких за структурою до 
волокон Пуркіньє у стінці шлуночків. Із синус-
ного вузла збудження поширюється по міокарду 
передсердь і досягає AV-вузла, функція якого 
полягає в передачі збудження від передсердь до 
шлуночків.

ГЛАВА 3  СИСТЕМА КРОВООБІГУ: ПРИНЦИПИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЯЦІЇ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

В.В. Братусь, Т.В. Талаєва

Функціональна організація серця 
і принципи регуляції 
його активності

Принципи функціонування серця 
як насоса

Судинна система: принципи  
функціональної організації 
і механізми їх реалізації

Система мікроциркуляції: особливості 
функціональної організації 
і регуляції

Регуляція функції серцево-судинної  системи
Особливості організації органного кровообігу

Принципи організації і регуляції 
коронарного кровообігу

Особливості портального 
кровообігу і кровопостачання 
печінки

Регуляція кровообігу в легенях у нормі 
і патології

Регуляція кровотоку в нирках
Принцип централізації кровообігу. 

Значимість її в розвитку
адаптивних і компенсаторних 
реакцій  серцево-судинної системи
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AV-вузол розміщений у правому передсерді 
в області міжпередсердної перегородки, побли-
зу сполучнотканинного кільця, що відокремлює 
передсердя від шлуночків. Від AV-вузла бере по-
чаток пучок Гіса, що являє собою м̓язовий міс-
ток, який проводить збудження далі до шлуноч-
ків. Початкова частина цього шляху — загальна 
ніжка пучка Гіса — входить у шлуночок по між-
шлуночковій перегородці, ділиться на дві гіл-
ки (праву і ліву ніжки), одна з яких іде до ПШ, 
інша — до ЛШ.

Кінцеві розгалуження провідної системи 
представлені сіткою волокон Пуркіньє, дифузно 
розміщеної під ендокардом, які передають збу-
дження безпосередньо волокнам міокарда.

Однією з найважливіших властивостей серця 
є його автоматія — здатність збуджуватися і ско-
рочуватися незалежно від зовнішніх впливів. 
Причиною цієї автоматії є ритмічна зміна вели-
чини мембранного потенціалу клітин провідної 
системи. Найбільшу здатність до автоматії має 
водій ритму — синусний вузол, тоді як клітини 
інших відділів провідної системи називаються 
прихованими водіями ритму, оскільки в нормі їх 
автоматія не проявляється і вони беруть на себе 
функцію водіїв ритму тільки після порушення 
функції вищерозміщених відділів провідної сис-
теми.

Автоматія властива також AV-вузлу, і при від-
ключенні передсердного водія ритму скорочення 
шлуночків поступово відновлюються за рахунок 
імпульсів, що виходять з цього вузла. У такому 
випадку скорочення передсердь і шлуночків від-
бувається не послідовно, а одночасно, оскільки 
збудження однаково швидко досягає міокарда як 
передсердь, так і шлуночків (AV-серцевий ритм).

Здатність клітин провідної системи генерува-
ти збудження перебуває у зворотній залежності 
від віддаленості від синусного вузла, що позна-
чається як «спадний градієнт автоматії». Синус-
ний вузол називається центром автоматії першо-
го порядку, що задає ЧСС на рівні 70–75 уд./хв. 
AV-вузол розглядається як центр автоматії дру-
гого порядку, ЧСС, що задається ним, приблиз-
но вдвічі менша. Серце може скорочуватися і 
під впливом автоматії водіїв ритму, розміщених 
більш дистально (у волокнах Пуркіньє), тоді 
ЧСС буде ще нижчою.

Відновлення автоматії центрів другого та 
нижчого порядку при виключенні вищерозміще-
них центрів відбувається із затримкою в кілька 
секунд або навіть десятків секунд. Це отримало 
назву «преавтоматичної паузи», протягом якої 
спостерігається асистолія.

Автоматія властива тільки атиповим м̓язовим 
волокнам, зосередженим у провідній систе-
мі серця. Особливістю клітин — водіїв ритму 
є спонтанна деполяризація в діастолу серця. 
Коли мембранний потенціал знижується до пев-
ного критичного рівня, для чого потрібно його 
зниження на 20–30 мВ, виникає крутий зсув ПД, 
що свідчить про збудження клітин. Автоматич-
ні центри різного порядку відрізняються швид-
кістю повільної діастолічної деполяризації: чим 
вона вища, тим вища частота імульсації, що ним 
генерується, і тим більша здатність пригнічувати 
автоматію центрів, що розміщені нижче. У цих 
клітинах нижча швидкість діастолічної деполя-
ризації, і зниження мембранного потенціалу не 
встигає досягти рівня необхідного для збудження 
клітини до моменту надходження імпульсу з ви-
щерозміщеного центру. Проте при відсутності 
цих імпульсів діастолічна деполяризація клітин 
вторинної автоматії досягає рівня, необхідного 
для їх збудження, і вони стають водіями ритму.

У відповідь на надходження імпульсу клітини 
міокарда приходять у збуджений стан, що про-
являється зміною їх мембранного потенціалу. 
У стані спокою клітини є максимально поляри-
зованими, величина мембранного потенціалу 
кардіоміоцитів становить (–80–90 мВ). У момент 
збудження мембрана клітини стає проникною 
для іонів натрію, поява швидкого вхідного натрі-
євого потоку зумовлює деполяризацію клітинної 
мембрани і навіть досягнення нею позитивного 
заряду в 20–30 мВ. У результаті зміни мембран-
ного потенціалу на цьому етапі ПД становить 
100–120 мВ. Потім відбувається відновлен-
ня мембранного потенціалу — «репо ляризація 
мембрани» — спочатку швидке, потім уповіль-
нюється і виникає «плато ПД», що змінюється 
фазою швидкої реполяризації. Цей тип зміни 
мембранного потенціалу характерний для робо-
чого міокарда, що як за формою, так і за механіз-
мом розвитку відрізняється від типу, властивого 
клітинам провідної системи.

При ЧСС, що дорівнює 70 уд./хв, тривалість 
ПД досягає 0,3 с. Вона збільшується при уповіль-
ненні серцевих скорочень і зменшується при їх 
прискоренні.

Під час збудження клітини міокарда втрача ють 
здатність відповідати збудженням на імпульс, що 
приходить до них від вогнищ збудження. Ця від-
сутність збудливості називається рефрактерніс-
тю, що має абсолютний характер у початковий 
період ПД, який дорівнює 0,27 с, і змінюється 
періодом відносної рефрактерності, тривалість 
якого становить 0,03 с. У цей період серцевий 
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м̓яз здатний відповідати тільки на надсильні 
под разники. За періодом відносної рефрактер-
ності виникає короткий інтервал, коли збудли-
вість клітин підвищена — період гіперзбудливос-
ті, клітини міокарда можуть збуджуватися при дії 
навіть підпорогових стимулів.

Завдяки існуванню рефрактерності серцевий 
м̓яз не може реагувати на надвисокі частоти под-
разнення; при цьому відповідь виникає залежно 
від частоти імпульсації і стану кардіоміоцитів на 
кожен другий, третій або четвертий імпульс, що 
надходить до кінця періоду рефрактерності.

Збудження міокарда супроводжується його 
скороченням, тобто підвищенням напруження 
і наступним скороченням волокон. Період їх ско-
рочення пропорційний тривалості ПД, при час-
тому ритмі стає коротшою як тривалість ПД, так 
і тривалість скорочення. При різких порушеннях 
функціонального стану міокарда можливе пору-
шення зв̓язку між збудженням і скороченням; 
виникає «електромеханічна дисоціація», коли 
при збереженій електричній активності серця 
його скорочувальна активність повністю відсут-
ня.

Поляризованість мембрани кардіоміоцитів 
і наявність мембранного потенціалу величи-
ною (–90 мВ) зумовлені іонною асиметрією — 
наявністю градієнта поза- і внутрішньоклітинної 
концентрації окремих іонів, насамперед іонів 
калію і натрію. Найбільший трансмембранний 
градієнт характерний для розподілу іонів К+, 
внутрішньоклітинна концентрація якого в 50 ра-
зів перевищує позаклітинну, тоді як позаклітин-
на концентрація іонів Na+ приблизно в 10 разів 
вища внутрішньоклітинної. Наявність іонних 
градієнтів зумовлена селективною проникністю 
мембрани в спокої: вона висока для іонів калію 
і низька для іонів натрію.

При надходженні імпульсу відбувається част-
кова деполяризація мембрани, і при досягненні 
граничного рівня (–50 мВ) проникність мемб-
рани для іонів Na+ різко зростає. Виникає ПД, 
фазу швидкої деполяризації якого становить 
швидкий вхідний натрієвий потік. У результаті 
розвитку ПД відбувається реверсія мембранного 
потенціалу, внутрішній бік мембрани стає елект-
ропозитивним порівняно із зовнішнім. Для кар-
діоміоцитів шлуночків ПД становить 110 мВ, що 
перевищує потенціал спокою на 20 мВ.

Фаза швидкої деполяризації супроводжується 
реполяризацією мембрани: спочатку швидкою, 
коли ПД знижується на 10–15 мВ, потім по-
вільною — фазою плато, зумовленою по вільним 
вхідним натрієвим і кальцієвим потоком. Третя 

фаза — фаза швидкої реполяризації визначається 
вихідним калієвим потоком. У діастолу функціо-
нування натрій-калієвого насоса забезпечує від-
новлення вихідного іонного складу внутрішньо-
клітинного вмісту за рахунок виведення іонів нат-
рію з клітини і «закачування» в неї іонів калію.

Суттєво відмінний характер має електрична 
активність клітин — водіїв ритму, які характе-
ризуються відсутністю справжнього потенціалу 
спокою і здатністю спонтанно ритмічно генеру-
вати ПД. ПД клітин синусного вузла має 3 фази: 
перша — фаза повільної спонтанної деполяриза-
ції, що визначається зниженням калієвої провід-
ності мембрани, зменшенням вхідного калієвого 
потоку і невеликим зростанням вхідного кальціє-
вого і повільного натрієвого потоку. Коли спон-
танна деполяризація дося гає порога (–40 мВ), 
генерується ПД, що визна чається швидким вхід-
ним кальцієвим потоком. У фазу реполяризації 
відновлення мембранного потенціалу досяга-
ється вихідним калієвим потоком і зменшенням 
вхідного потоку кальцію.

Основною структурою мембрани характер-
ною для клітин — водіїв ритму, що забезпечує 
повільну діастолічну деполяризацію, є f-канали, 
які активуються при гіперполяризації клітини. 
Через регуляцію стану цих каналів катехоламіни 
здійснюють позитивну, а ацетилхолін — негатив-
ну хронотропну дію, відповідно збільшуючи або 
зменшуючи швидкість повільної діастолічної де-
поляризації.

ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 СЕРЦЯ ЯК НАСОСА
Кожна з порожнин серця має свою певну 

функцію. Передсердя виконують роль резервуара, 
в якому в систолу шлуночків накопичується кров, 
що притікає з венозної сітки і звідки вона надхо-
дить у шлуночки в їх діастолу. Шлуночки функціо-
нують як насос, що нагнітає кров в артеріальну 
систему. Течія крові в нормальних умовах відбу-
вається тільки в одному напрямку — з передсердь 
у шлуночки і зі шлуночків — у систему артерій. Це 
зумовлено, з одного боку, наявністю кільцеподіб-
них пучків м̓язових волокон у передсердях навко-
ло усть порожнистих і легеневих вен, що викону-
ють роль сфінктерів, а з іншого боку — наявністю 
клапанів (AV-, що відокремлюють передсердя від 
шлуночків і напівмісячних, що відокремлюють 
ПШ від ЛА і ЛШ — від аорти). Відкриття або за-
криття клапанів визначається градієнтом тиску 
з обох їх сторін.

AV-клапани — тристулковий у правому і дво-
стулковий, або мітральний у лівому серці — пе-
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решкоджають зворотній течії крові із шлуноч-
ків, що скорочуються, в передсердя. У діастолу 
шлуночків ці клапани перебувають у відкритому 
стані, оскільки тиск крові в порожнині шлуноч-
ків нижчий, ніж у порожнині передсердь. При 
систолі шлуночків тиск крові в них підвищуєть-
ся і клапани закриваються. Біля країв клапанів є 
сухожильні нитки, які прикріплюються до сосоч-
кових м̓язів, що починають скорочуватися на са-
мому початку скорочення шлуночків і перешко-
джають пролабуванню клапанів.

Напівмісячні клапани (аортальний і пульмо-
нальний) перешкоджають поверненню крові з аор-
ти і ЛА у шлуночки в їх діастолу. В систолу шлу-
ночків, коли тиск у них стає вищим, ніж у відпо-
відних судинах, клапани відкриваються, в діастолу 
шлуночків при зниженні в них тиску напівмісячні 
клапани закриваються.

Рух крові як у порожнинах серця, так і у всій 
судинній системі визначається градієнтом тис-
ку. Зміни тиску в передсердях відносно невели-
кі: на висоті систоли тиск у них не перевищує 
5–8 мм рт. ст., у діастолу знижується до 0, а в пе-
ріод систоли шлуночків поступово підвищується 
в результаті наповнення порожнини кров̓ю, що 
притікає з вен. Коли систола шлуночків закінчу-
ється і відкриваються AV-клапани, тиск у перед-
сердях знижується в результаті вільного перемі-
щення крові в шлуночки.

За 0,1 с до початку систоли шлуночків прохо-
дить систола передсердь, у результаті якої відбу-
вається деяке додаткове заповнення шлуночків 
кров̓ю. Незважаючи на незначну величину цьо-
го об’єму, він має істотне фізіологічне значення, 
оскільки призводить до розтягнення міокарда 
шлуночків, збільшення його КДО та суттєво ві-
дображається на силі скорочення міокарда шлу-
ночків.

Систола шлуночків починається відразу піс-
ля завершення систоли передсердь. Хвиля ско-
рочення поступово поширюється по міокарду 
шлуночків, у результаті чого частина м̓язових 
волокон скорочується, інша частина розтягуєть-
ся. Форма шлуночків змінюється, а тиск залиша-
ється незмінним. Ця фаза називається «фазою 
асинхронного скорочення» і триває приблизно 
0,05 с. Після того як скорочення охоплює всі во-
локна шлуночків, тиск крові в їх порожнинах по-
чинає зростати, AV-клапани закриваються.

Напівмісячні клапани у цей час ще залиша-
ються закритими, тому що внутрішньопорож-
нинний тиск у шлуночках ще не досягає рівня 
тиску крові в артеріальних судинах, що відходять. 
Тому об’єм шлуночків залишається незмінним і 

виникає «фаза ізометричного скорочення». Фаза 
асинхронного скорочення і фаза ізометричного 
скорочення разом становлять «період напружен-
ня шлуночків».

Після того як тиск крові в порожнинах шлу-
ночків, що скорочуються, перевищить тиск 
у відповідних судинах, настає «фаза вигнання», 
коли кров із шлуночків надходить в аорту і ЛА. 
Ця фаза настає тоді, коли тиск у ЛШ перевищить 
65–75 мм рт. ст., а в ПШ — 5–12 мм рт. ст.

Початковий період викиду крові зі шлуночків 
відбувається на фоні швидкого підйому внутріш-
ньопорожнинного тиску і становить «фазу швид-
кого вигнання», що триває 0,10–0,12 с, і зміню-
ється фазою «повільного вигнання» тривалістю 
0,10–0,15 с, що збігається з поступовим знижен-
ням внутрішньошлуночкового тиску.

Максимальний рівень тиску крові в ЛШ 
у нормальних фізіологічних умовах досягає 115–
125 мм рт. ст., у ПШ — 25–30 мм рт. ст. Ця різни-
ця визначається значно більшим опором викиду 
крові з ЛШ і відповідно більшою його масою 
і силою скорочення.

Після фази вигнання настає діастола шлуноч-
ків. Міокард шлуночків починає розслабляти-
ся, внутрішньопорожнинний тиск опус кається 
нижче, ніж у судинах, що відходять, і напівмісяч-
ні клапани захлопуються. Час від початку роз-
слаблення шлуночків до закриття напівмісячних 
клапанів позначається як «протодіастолічний 
період», що триває 0,04 с. Потім протягом 0,08 с 
шлуночки продовжують розслаблятися при за-
критих AV- і напівмісячних клапанах — «фаза 
ізометричного розслаблення», поки тиск у шлу-
ночках не впаде нижче, ніж у передсердях, які до 
цього часу вже заповнені кров̓ю. З появою до-
статнього градієнта тис ку між порожнинами пе-
редсердь і шлуночків AV-клапани відкриваються, 
кров починає запов нювати шлуночки.

Заповнення шлуночків спочатку йде швидко, 
тому що тиск у них падає до 0. Це «фаза швидкого 
наповнення», що триває 0,08 с. У міру заповнен-
ня шлуночків тиск у них зростає, наповнення 
уповільнюється, настає «фаза повільного напов-
нення» тривалістю 0,16 с. Остаточне заповнення 
шлуночків у кінці їх діастоли визначається систо-
лою передсердь тривалістю 0,1 с.

Під час діастоли шлуночків тиск крові в су-
динах, що відходять від них, знижується по мірі 
відтоку крові і до кінця діастоли становить 65–
75 мм рт. ст. в аорті та 5–10 мм рт. ст. — у ЛА. 
Проте цей тиск залишається вищим за тиск крові 
у порожнинах шлуночків, тому напівмісячні кла-
пани залишаються закритими.
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Ці часові характеристики скорочення і роз-
слаблення передсердь і шлуночків характерні 
для серця, що скорочується із частотою 75 уд./хв. 
При зміні цієї ЧСС тривалість фаз та співвідно-
шення між їх часовими характеристиками істот-
но змінюються. При підвищенні частоти ритму 
значно коротшає діастола, головним чином за 
рахунок укорочення фази повільного наповнен-
ня. Систола коротшає відносно менш виражено, 
головним чином за рахунок фази повільного ви-
гнання крові зі шлуночків. Проте при високій 
ЧСС відбувається укорочення фази швидкого 
наповнення шлуночків, зменшуються КДО та 
УОК. При зниженні частоти серцевого ритму 
відзначаються протилежні зміни тривалості фаз 
вигнання і наповнення шлуночків.

Заповнення передсердь кров̓ю зумовлю-
ється як переважанням тиску крові у венозних 
судинах, що в них впадають, так і присмоктую-
чою дією грудної клітки, особливо під час вди-
ху, коли внутрішньогрудний тиск знижується 
до негативних значень. У результаті тиск крові 
в порожнистих венах і передсердях також стає 
негативним, що сприяє припливу крові з пери-
ферії. Крім цього, в систолу шлуночків і вкоро-
ченні їх поздовжнього розміру відбувається зсув 
вниз AV-перегородки, що викликає збільшення 
порожнини передсердь, зниження в них тиску 
і всмоктування крові з порожнистих вен.

Оскільки основною функцією серця є ви-
гнання крові, то одним із найважливіших по-
казників його діяльності вважається УОК, тобто 
об’єм крові, що викидається кожним шлуночком 
за одне скорочення. В нормальних фізіологічних 
умовах у середньостатистичної людини УОК до-
рівнює 65–70 мл. ХОК, що характеризує гемо-
динамічну продуктивність серця за 1 хв, визна-
чається розрахунковим шляхом як добуток УОК 
на ЧСС, і у середньостатистичної людини в стані 
спокою становить 4,5–5 л. Проте в умовах інтен-
сивного фізичного або емоційного навантажен-
ня, при гіпоксії, в різних інших екстремальних 
станах ХОК може зростати в 5 разів і більше, до-
сягаючи 25–30 л/хв, що зумовлено збільшенням 
як УОК, так і ЧСС.

У тренованих людей цей ефект досягається 
значною мірою за рахунок зростання УОК, що є 
значно менш енергозатратним, тоді як у нетре-
нованих — основним шляхом збільшення гемо-
динамічної продуктивності серця є підвищення 
ЧСС. Це пристосування роботи серця до потреб 
організму досягається завдяки наявності ряду 
регуляторних механізмів, як інтра-, так і екстра-
кардіальних.

Регуляція сили скорочення серця здійснюєть-
ся двома шляхами: гетерометричним і гомеомет-
ричним. В основі гетерометричного принципу 
лежить закон Франка — Старлінга, відповідно до 
якого сила скорочення міокардіального волок-
на пропорційна його початковій довжині. Сто-
совно ЛШ у цілому це означає наявність прямої 
залежності між величиною його КДО і силою 
скорочення. Існування цієї залежності покладе-
но в основу принципу оцінки функціонального 
стану шлуночка: чим крутіший приріст сили ско-
рочення при зростанні КДО, тим вища скорочу-
вальна здатність міокарда.

У клінічній практиці основним індексом 
функціонального стану міокарда є фракція ви-
гнання, що визначається як відношення різниці 
КДО і КСО до КДО.

Збільшення УОК при зростанні КДО є однією 
з форм адаптації роботи серця як до збільшення 
припливу венозної крові (переднавантаження), 
так і збільшення опору викиду крові зі шлуночків 
(постнавантаження). Активуюча дія систоли пе-
редсердь на роботу шлуночків також реалізується 
за принципом гетерометричної регуляції і сприяє 
реалізації залежності роботи серця від припливу 
венозної крові.

Необхідно відзначити, що повноцінна реа-
лізація закону Старлінга, при якій УОК зростає 
в більшому ступені, ніж збільшується КДО шлу-
ночка, можлива тільки при нормальному функ-
ціональному стані міокарда. В умовах патології 
при зниженні скоротності міокарда величина 
приросту УОК на одиницю зростання КДО змен-
шується, високі значення КДО значною мірою 
свідчать про міокардіальну недостатність, ніж 
про адаптацію серця до перед- або постнаванта-
ження.

Принцип гомеометричної регуляції реалізу-
ється при незміненій початковій довжині міо-
кардіальних волокон і в умовах цілісного серця 
проявляється зменшенням КСО, зростанням 
УОК та фракції вигнання при незмінній вели-
чині КДО. В основі цього принципу адаптації 
серця лежить зростання скоротності міокарда, 
викликане зовнішніми факторами, перш за все 
підвищеною активністю симпатоадреналових 
впливів.

Гомеометричний принцип регуляції серця 
визначає також наявність ритмоінотропної за-
лежності, тобто зростання сили і швидкості ско-
рочення волокон міокарда при підвищенні ЧСС. 
Цей ефект розвивається поступово протягом де-
кількох серцевих циклів і має назву «сходів Боу-
діча». Завдяки наявності ритмоінотропної залеж-
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ності при зростанні ЧСС зберігається здатність 
серця збільшувати викид крові на фоні стабіль-
ного або навіть зростаючого УОК.

Проте ритмоінотропна залежність, як і закон 
Старлінга, повноцінно працюють тільки в нор-
мальних умовах, а при наявності навіть помір-
ної міокардіальної недостатності ефективність їх 
реа лізації в гемодинамічну продуктивність серця 
різко знижується. Тому зростання як КДО, так 
і ЧСС в умовах спокою свідчить про зниження 
функціональних резервів серця.

У більшості ситуацій принципи гомео- і гете-
рометричної регуляції діяльності серця діють су-
воро поєднано. Так, при інтенсивному фізично-
му навантаженні посилення симпато адреналових 
впливів на серце супроводжується прямим іно-
тропним ефектом, а збільшення припливу крові 
до серця завдяки скороченням скелетних м̓язів 
супроводжується зростанням КДО і реалізацією 
механізму Франка — Старлінга.

Нервова регуляція серця здійснюється ім-
пульсами, що надходять із ЦНС по симпатичним 
та блукаючим нервам. Зростання симпатичної 
стимуляції призводить до позитивного інотроп-
ного і хронотропного ефектів (тобто збільшення 
відповідно сили і ЧСС). Підвищення ЧСС у цих 
умовах визначається здатністю симпатичних нер-
вів збільшувати швидкість повільної діастолічної 
деполяризації клітин — водіїв ритму, зростання 
сили скорочень — впливом нервів на робочий 
міокард. Активація симпатичних нервів збільшує 
також швидкість проведення  збудження в серце 
(позитивний дромотропний ефект) і підвищує 
збудливість міокарда (позитивний батмотропний 
ефект). Усунення симпатичних впливів на серце 
значно обмежує його пристосувальні можливос-
ті, при інтенсивній м̓язовій роботі ЧСС зростає 
тільки на 10–12 уд./хв, швидко з̓являються озна-
ки недостатності кровообігу.

Істотний вплив на функціональну активність 
серця має також парасимпатичний відділ веге-
тативної нервової системи, підвищення актив-
ності якого чинить прямо протилежний вплив 
порівняно з симпатичними нервами. Для вагус-
ного впливу характерні негативний іно-, хроно-, 
батмо- і дромотропний ефекти. Вагусний вплив 
призводить до тонічної гальмівної дії на серце 
навіть в умовах спокою, і цей ефект зростає аж 
до повної зупинки серця в діастолу при різкій 
активації блукаючих нервів. Проте при тривало-
му зростанні вагусної активності розвивається 
ефект «висковзування серця», його скорочення, 
що припинилися спочатку, поступово відновлю-
ються.

СУДИННА СИСТЕМА: ПРИНЦИПИ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
І МЕХАНІЗМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Велике і мале коло кровообігу складаються із 

послідовно з̓єднаних відділів, кожне з яких має 
певну роль у реалізації основної функції судин-
ної системи і відповідно до особливості структу-
ри та функціональної організації. Це насамперед 
великі артеріальні судини еластичного типу, які 
виконують роль компресійної камери. За ними 
йдуть прекапілярні резистивні судини — артерії 
м̓язового типу та артеріоли, прекапілярні сфінк-
тери. Основна функція судинної системи — об-
мінна — здійснюється в сітці капілярів, за якими 
йдуть посткапілярні судини опору і потім ємніс-
ні венозні судини, що забезпечують повернення 
крові до серця.

Роль судин компресійної камери полягає 
головним чином у перетворенні потоку кро-
ві з пульсуючого (на виході зі шлуночків серця) 
в постійний, у згладженні пульсових коливань 
тиску і кровотоку. Це досягається завдяки наяв-
ності еластичних елементів у стінці великих ар-
теріальних судин, їх високої розтяжності.

У нормальних умовах судини компресійної 
камери чинять лише незначний опір кровотоку, 
тиск, під яким кров надходить в артеріальні суди-
ни м̓язового типу, мало відрізняється від тиску 
в аорті. Особливо очевидною роль магістральних 
артерій еластичного типу стає при старінні, коли 
їх фібросклеротичні зміни призводять до роз-
витку «ізольованої систолічної гіпертензії» в ре-
зультаті втрати здатності розтягуватися в систолу 
і демпфувати надходження крові зі шлуночків.

Основна частина опору кровотоку і тому 
основна участь у встановленні рівня АТ на-
лежить артеріальним судинам м̓язового типу 
і прекапілярним артеріолам. Зміни діаметра цих 
судин визначають як характер розподілу потоку 
крові і таким чином величину її припливу до пев-
них органів і тканин, так і величину капілярного 
гідростатичного тиску.

Для прекапілярних резистивних судин харак-
терний високий ступінь міогенного базального 
тонусу, що постійно змінюється під впливом міс-
цевих фізичних та хімічних факторів. Це дозволяє 
в широкому діапазоні регулювати локальне кро-
вопостачання без змін системної гемодинаміки 
і є основним механізмом регуляції регіонарного 
опору судин життєво важливих органів, насам-
перед головного мозку і серця. В інших тканинах 
(скелетні м̓язи) і внутрішніх органах резистивні 
судини перебувають під контролем симпатично-
го відділу вегетативної нервової системи, вплив 
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якого незначний в умовах спокою, але різко 
зростає при різних стресових ситуаціях.

Прекапілярні сфінктери є частиною прека-
пілярних резистивних судин. Вони визначають 
площу обмінної поверхні капілярів шляхом змі-
ни їх числа, що доступно для припливу крові 
в кожен момент. Прекапілярні сфінктери пере-
бувають під контролем головним чином місце-
вих регуляторних факторів, до яких належать ме-
таболіти з вазодилататорною активністю.

Капілярні обмінні судини, в яких, власне, 
і реалізується основне призначення серцево-
судинної системи, утворені одним шаром ендо-
теліальних клітин, чим зумовлена досить висока 
проникність для рідкої частини крові.

Посткапілярні судини — венули і дрібні 
вени — відносно мало беруть участь у формуван-
ні ЗПСО. Проте вони визначають величину тис-
ку в посткапілярному відділі, від якого залежить 
тиск у капілярах, а тому інтенсивність течії крові 
через капіляри, транспорт рідини через їх стінку і 
об’єм циркулюючої крові.

Ємнісні судини — дрібні і великі вени — отри-
мали цю назву у зв̓язку з тим, що в них утриму-
ється до 70% усього об’єму крові, тоді як у леге-
невих судинах, судинах серця та системних арте-
ріях — тільки по 10–12%, у капілярах — до 4%. 
Ємнісні судини не чинять істотного впливу на 
сумарний судинний опір, але відіграють доміну-
ючу роль у формуванні ємності судинного русла і 
тому визначають об’єм крові, що притікає до сер-
ця. Внаслідок того, що гемодинамічна продук-
тивність серця перебуває в прямій залежності від 
венозного повернення, то зміни ємності судин 
венозної системи, які визначаються головним 
чином активністю впливу симпатичних нервових 
волокон, є одним із найважливіших факторів, що 
впливають на величину серцевого викиду.

Артеріальні судини еластичного типу чи-
нять незначний опір кровотоку, кров надходить 
у м̓язові резистивні судини майже під тим же тис-
ком, під яким вона викидається в аорту. Найбіль-
ша величина опору характерна для резистивних 
судин м̓язового типу, артеріол і прекапілярних 
сфінктерів, падіння тиску на виході з яких у ве-
ликому колі кровообігу досягає 55–60 мм рт. ст. 
Таким чином, кров надходить у капіляри під 
тиском приблизно 27 мм рт. ст., на подолання 
опору капілярів витрачається ще приблизно 10–
12 мм рт. ст., тиск крові у венозному кінці капі-
ляра дорівнює 12–15 мм рт. ст. У результаті тиск 
крові в ємнісних судинах наближається до 0, що 
недостатньо для здійснення повернення крові 
до серця, особливо у людей при вертикальному 

положенні тіла, коли доводиться переборювати 
ще й гідростатичний тиск стовпа крові. Цей про-
цес стає можливим завдяки як присмоктуючій 
дії грудної клітки і різкому падінню внутріш-
ньогрудного тиску під час вдиху, так і наявнос-
ті «периферичного серця» — масажуючої дії на 
венозні судини скелетних м̓язів, оскільки навіть 
у стані спокою відбувається слабке несинхронне 
скорочення їх волокон. Поверненню венозної 
крові сприяє також наявність системи клапанів 
у венозних судинах, які запобігають зворотній 
течії крові при періодичному переважанні тиску 
у вищерозміщених відділах венозної системи над 
нижчерозміщеними.

ХОК нерівномірно розподіляється між окре-
мими ділянками, характер його розподілу зале-
жить як від маси тканини, що кровопостачаєть-
ся, так і її нутритивних потреб. Так, головний 
мозок отримує 13–15% усього ХОК, серце — 
4–5%, органи черевної порожнини — 20–25%, 
нирки — 20%, скелетні м̓язи і шкіра — 20–25%. 
У перерахуванні на 100 г маси найбільше крово-
постачання характерне для нирок (400 мл/хв), 
потім печінки — 85 мл/хв, серця — 80 мл/хв, 
головного мозку — 55 мл/хв, ШКТ — 40 мл/хв, 
шкіри — 10 мл/хв, тоді як інтенсивність крово-
постачання скелетних м̓язів становить тільки 
3 мл/хв. Проте слід враховувати, що кровопос-
тачання печінки, нирок та шкіри забезпечує не 
тільки їх нутритивні потреби, але й виконання 
загальних для організму функцій — дезінтокси-
каційної, видільної, тепло обмінної. Тому в екс-
тремальних умовах кровопостачання цих органів 
може бути зменшене без істотної загрози для їх 
життєздатності. В умовах інтенсивного фізич-
ного навантаження, коли ХОК підвищується 
більше ніж у 4 рази до 25 л/хв, розподіл крово-
току відбувається таким чином: приплив крові 
до скелетних м̓язів зростає більше ніж у 20 разів 
(до 65 мл/хв), до серця — в 4,5 раза, тоді як кро-
вопостачання мозку практично не змінюється, 
а кровопостачання печінки, нирок і травного 
тракту зменшується в 5–6 разів. Цей ефект дося-
гається різними за характером реакціями судин 
окремих областей — опір судин скелетних м̓язів 
різко знижується, серця — не змінюється, а опір 
судин мозку та внутрішніх органів зростає.

Об̓ємна швидкість потоку крові в судинах ви-
значається відповідно до законів гідродинамі ки, 
відношенням між двома змінними величинами — 
внутрішньосудинним тиском та опором стінок 
судини. Тому характер перерозподілу кровотоку 
в різних фізіологічних, екстремальних або пато-
логічних ситуаціях детермінується змінами су-
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динного опору, що є вираженням тонусу судин-
ної стінки. Принцип його регуляції визначається 
співвідношенням між міогенним або базальним 
судинним тонусом, локальними і зовнішніми 
ней рогуморальними впливами на нього.

Базальний судинний тонус визначається внут-
рішньою міогенною активністю, тобто здатністю 
гладком̓язових клітин судинної стінки реагувати 
скороченням на розтягуючу дію внутрішньосу-
динного тиску. Це призводить до появи спонтан-
ної електричної активності гладком̓язових клі-
тин і їх наступного скорочення. Базальний тонус 
найбільш виражений у резистивних судинах та 
прекапілярних сфінктерах; він зовсім незначний 
у венозних ємнісних судинах, тонус яких визна-
чається майже винятково констрикторним впли-
вом симпатичної нервової сис теми.

Наявність міогенної активності судинних 
гладком̓язових клітин зумовлює феномен «ауто-
регуляції локального кровотоку», тобто його від-
носної незалежності від змін АТ. Так, при підви-
щенні внутрішньосудинного тиску крові зростає 
міогенна активність судинних гладком̓язових 
клітин, збільшується базальний тонус і відповід-
но опір, у результаті чого кровотік залишається 
постійним. Навпаки, при зниженні розтягуючо-
го внутрішньосудинного тиску базальний тонус 
зменшується, знижується опір, кровотік також 
залишається незмінним. Це означає, що вира-
женість базального тонусу і таким чином розши-
рювального резерву пропорційна величині тиску 
в просвіті судини.

Крім цього, підвищення тиску і відповідне 
збільшення кровотоку сприяють вимиванню ва-
зодилататорних метаболітів та зростанню базаль-
ного тонусу, тоді як падіння тиску та зменшення 
кровотоку — їх накопиченню і розслабленню су-
дини, що синергічно з міогенним фактором бере 
участь в ауторегуляції кровотоку.

Завдяки базальному тонусу судини постійно 
перебувають у стані часткового скорочення. Це 
зумовлює наявність у них розширювального ре-
зерву, що реалізується при дії місцевих метабо-
лічних регуляторних факторів. Місцева концент-
рація вазоактивних метаболітів залежить як від 
метаболічної активності тканини, так і величини 
кровотоку. При порушеннях балансу між ними 
концентрація метаболітів може зростати, викли-
каючи локальне розширення судин і збільшення 
кровотоку, або знижуватися з відповідним ско-
роченням судин та зменшенням потоку крові, 
що призводить зрештою до відновлення балансу. 
Дія метаболітів обмежуєть ся прекапілярними су-
динами і сфінктерами та практично не поширю-

ється на посткапілярні судини, які перебувають 
в основному під контролем симпатичного відділу 
вегетативної нервової системи.

Природа метаболітів, відповідальних за міс-
цеву регуляцію судинного тонусу, залишається 
поки не встановленою. Можливо, що в більшос-
ті тканин синергічно діють кілька факторів, до 
яких належать аденозин, молочна кислота, зни-
жене парціальне напруження кисню, підвищена 
концентрація протонів.

Нейрогенні механізми здійснюють конт роль 
за всією судинною системою, забезпечуючи 
можливості для підтримки оптимального кро-
вопостачання як усього організму в цілому, так 
і окремих органів і тканин. Це досягається під-
тримкою адекватних АТ і ХОК, при яких здій-
снюється оптимальний перерозподіл потоку 
крові між окремими органами і тканинами за-
лежно від їх метаболічної активності і потреби 
в кровопостачанні.

Здійснення адекватної місцевої регуляції 
кровотоку можливо тільки в умовах постійного 
контролю за рівнем АТ. В іншому випадку од-
ночасне розширення судин у ряді ділянок приз-
веде до зниження загального судинного опору, 
зниження АТ, зменшення тканинної перфузії. 
Підтримка АТ у цих умовах відбувається як шля-
хом посилення діяльності серця, так і шляхом 
звуження судин в областях із низькою потребою 
в кровопостачанні. Ці ефекти досягаються шля-
хом активації симпатичної нервової системи, 
гуморальних систем, насамперед РААС, в основі 
якої лежить функція баро- і хеморецепторів, ло-
калізованих у рефлексогенних зонах — аорталь-
ному і каротидному тільцях, а також безпосеред-
ньо в міокарді. Імпульсація, що виходить з роз-
міщених у них барорецепторів при підвищенні 
АТ або тиску в порожнинах серця, пригнічує 
активність судинорухового центру і відповідно 
імпульсну активність у симпатичних волокнах, 
зменшує продукцію ангіотензину II. Зниження 
імпульсної активності барорецепторів при змен-
шенні АТ знімає гальмівну дію барорецепторних 
зон на активність судинорухового центру, розмі-
щеного в довгастому мозку, і сприяє зростанню 
симпатичних впливів на серце і судини, продук-
ції ангіотензину II. Це призводить до зростання 
сили і ЧСС, звуження артеріальних і венозних 
судин. У результаті зростає ОЦК і збільшуєть-
ся швидкість кругообігу крові, що проявляється 
збільшенням ХОК і відновленням АТ.

При цьому прекапілярні резистивні судини 
і сфінктери, що перебувають у стані метаболічної 
дилатації, характеризуються зниженою чутли-
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вістю до тонічних симпатичних впливів і зали-
шаються розширеними, тоді як судини в метабо-
лічно неактивних зонах звужуються, а потік крові 
перерозподіляється пропорційно нутритивним 
потребам тканин.

У симпатичних терміналях вивільняється ме-
діатор норадреналін, що зв̓язується з α-адрено-
рецепторами мембрани гладком̓язових клітин і 
викликає їх скорочення.

Нерівномірність симпатичних впливів на пе-
риферичні судини значною мірою визначається 
різною щільністю їх іннервації. Хоча закінчення 
адренергічних нервів виявляють у безпосеред-
ньому контакті з гладком̓язовими клітинами се-
рединного шару стінки практично у всіх судинах, 
судини життєво важливих органів (мозку, серця) 
іннервовані мізерно, тоді як судини травного 
тракту, скелетних м̓язів і особливо шкіри харак-
теризуються вираженою симпатичною іннер-
вацією. Максимальне зростання симпатичної 
активності призводить до майже пов ного припи-
нення шкірного кровотоку і різкого зменшення 
тепловіддачі.

Зростання тонусу симпатичного відділу ве-
гетативної нервової системи характеризується 
централізацією кровообігу. Пов̓язано це з тим, 
що прекапілярні резистивні судини мають більш 
виражену симпатичну іннервацію, ніж посткапі-
лярні, у результаті чого зростання симпатичної 
активності призводить до зниження капілярного 
тиску, мобілізації рідини з міжтканинного про-
стору і збільшення ОЦК. Це поєднується із скоро-
ченням венозних судин, зменшенням їх ємності, 
що сприяє зростанню повернення венозної крові 
до серця і збільшенню серцевого викиду.

Розходження регіонарних судинних реак-
цій при однотипному зростанні симпатич-
них впливів визначається й різною чутливістю 
гладком̓язо вих клітин до вазомоторних медіа-
торів. Так, при активації симпатичних впливів 
констрикторні реакції судин скелетних м̓язів 
зберігаються тривалий час, тоді як судини ки-
шечнику реагують на констрикторний вплив 
тільки транзиторною реакцією, після якої кро-
вотік нормалізується.

Посткапілярні резистивні судини значно чут-
ливіші до нейрогенних констрикторних впливів, 
ніж прекапілярні. Тому при різних патологічних 
ситуаціях типу шоку, поєднаних із вираженим 
зростанням симпатичної активнос ті, первинно 
підвищений прекапілярний опір поступово зни-
жується, тоді як посткапілярний залишається на 
високому рівні. У результаті зростає капілярний 
тиск і відбувається вихід рідини із судинного 

русла, виникає внутрішня кровотеча, що часто є 
причиною переходу шоку в необоротну фазу.

СИСТЕМА МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ:
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЯЦІЇ
Мікроциркуляторне русло являє собою склад-

но організовану систему, що здійснює обмін між 
кров̓ю і тканинами, необхідний для забезпечен-
ня клітинного метаболізму і видалення продуктів 
обміну. Система мікроциркуляції є першою лан-
кою, що втягується в патологічний процес при 
різних екстремальних ситуаціях.

У мікроциркуляторному руслі виділяють лан-
ку припливу та розподілу крові, до якої належать 
артеріоли і прекапілярні сфінктери; ланку обмі-
ну, утворену капілярами; депонуючу ланку, що 
складається з посткапілярних судин і венул і має 
ємність в 20 разів більше, ніж артеріоли; дренаж-
ну ланку — лімфатичні капіляри і посткапіляри.

Патологія мікроциркуляторного русла вклю-
чає судинні, внутрішньосудинні та позасудинні 
зміни. Судинні зміни — ангіопатія — являють 
собою порушення товщини, структури і фор-
ми судини, що впливають на його проникність і 
транс капілярний обмін. Внутрішньосудинні змі-
ни проявляються насамперед у різних порушен-
нях реологічних властивостей крові, агрегації й 
деформації її клітинних елементів. При їх агре-
гації з сепарацією плазми крові (сладж-феномен) 
знижується швидкість кровотоку, відбуваєть-
ся закупорка артеріол, що призводить до появи 
плазматичних капілярів, які позбавлені еритро-
цитів і не забезпечують повноцінний транскапі-
лярний обмін.

Подібні порушення виникають при 
ДВЗ- синд ромі, шоці різного походження, гострих 
інфекційних процесах, коагулопатії споживання.

Позасудинні зміни виражаються розвитком 
периваскулярного набряку, геморагій і призво-
дять до лімфостазу, запустінню і регенерації лім-
фатичних капілярів.

Рівень мікроциркуляції є ключовим у серцево-
судинній системі, тоді як інші рівні зобов’язані 
забезпечувати його основну функцію — транс-
капілярний обмін. Рідка частина крові, роз-
чинений у ній кисень і речовини, що необхідні 
для метаболізму тканин, виходять із судинно-
го простору в системі капілярів. Цей транспорт 
здійснюється за законами дифузії і визначається 
градієнтом внутрішньо- і позасудинного гідрав-
лічного тиску, що сприяє екстравазації рідини, 
і градієнтом внутрішньо- і позасудинного онко-
тичного тиску, який забезпечує затримку рідини 
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в судинному руслі та повернення до нього між-
тканинної рідини.

Відповідно до співвідношення цих градієн-
тів відбувається дифузія рідини в артеріальній 
части ні капіляра та її реабсорбція — у венозній. 
При середньому капілярному тиску 20 мм рт. ст. 
тиск в артеріальному кінці капіляра досягає 
30 мм рт. ст., у венозному — 15 мм рт. ст. Так 
як гідравлічний тиск у тканинах становить 
8 мм рт. ст., то  фільтраційний тиск в артеріально-
му коліні капіляра дорівнює 22 мм рт. ст., у веноз-
ному — 7 мм рт. ст. Різниця онкотичного тиску 
між кров̓ю і тканинами становить 15 мм рт. ст., 
тому перевищення гідравлічного тиску над онко-
тичним в артеріальному кінці капіляра забезпе-
чує вихід рідини за межі судини, а перевищення 
онкотичного тиску над гідравлічним у венозному 
кінці у межах 8 мм рт. ст. призводить до повер-
нення рідини в кровоносне русло.

Так як онкотичний тиск крові в нормальних 
умовах є постійною величиною, то детермінан-
тою інтенсивності транскапілярного обміну 
і відповідно забезпечення нутритивних потреб 
тканин є капілярний гідростатичний тиск, а його 
встановлення та підтримка — те основне завдан-
ня, яке здійснюють інші відділи серцево-судинної 
системи. При робочій гіперемії на фоні розши-
рення резистивних судин і збільшення швидко-
сті потоку крові зростає тиск крові в капілярах 
з посиленням фільтрації крові; це супроводжу-
ється зростанням показника гематокриту, що за-
безпечує адекватне постачання тканин киснем. 
В умовах спокою зростання тонусу резистивних 
судин супроводжується зменшенням припливу 
крові, зниженням капілярного тис ку, посилен-
ням реабсорбції тканинної рідини, зменшенням 
гематокриту і перетворенням час тини капілярів 
у плазматичні, тобто позбавлені еритроцитів.

Капілярний гідравлічний тиск далеко не 
завж ди є відображенням системного тиску кро-
ві і в патологічних ситуаціях може змінюватися 
незалежно від змін рівня АТ. Паралітичне роз-
ширення артеріол призводить до зростання ка-
пілярного тиску навіть на фоні зниженого АТ, 
наслідком чого буде посилена екстравазація рід-
кої частини крові, її згущення і прогресуюче по-
рушення периферичного кровообігу.

Якщо в нормальних умовах величина капі-
лярного тиску пов̓язана насамперед із тонусом 
прекапілярних резистивних судин, що регулюють 
приплив крові, то в патологічних на перше місце 
може виступати утруднення відтоку крові з капі-
лярів у силу скорочення або механічного здавлен-
ня посткапілярних відвідних судин — венул і вен. 

Подібний ефект відзначають при переході шоку, 
зокрема кардіального, з оборотної фази в необо-
ротну, коли на фоні розширених артеріол спазм 
посткапілярних резистивних судин призводить 
до зростання капілярного тиску, фільтрації рідкої 
частини крові та її згущення з нас тупним різким 
порушенням мікроциркуляції.

У системі мікроциркуляції найважливішу роль 
у підтримці перфузії тканин мають рео логічні 
властивості крові, її плинність. Будь-якій рідині 
властива в̓язкість, оскільки стовп рідини перемі-
щається по трубці не як єдине ціле, а окремими 
шарами, які зміщуються один відносно одного. 
Це так звана ламінарна або шарувата течія, для 
якої характерна наявність прямої залежності між 
рушійною силою, яким є тиск рідини, і швидкіс-
тю її пересування.

Внаслідок наявності молекулярних сил щеп-
лення між окремими шарами потоку розвиваєть-
ся внутрішнє тертя, вираженість якого зумовлює 
в̓язкість рідини. У результаті окремі шари бу-
дуть зміщуватися з різною швидкістю; найбіль-
ша швидкість характерна для центрального або 
осьового шару, найменша — для пристінкового, 
швидкість руху осьового шару приблизно в 2 рази 
більша, ніж середня швидкість. У результаті роз-
поділу швидкостей окремих шарів профіль пото-
ку набуває параболічної форми.

При великій швидкості потоку після досяг-
нення критичної точки потік губить ламінарний 
характер і перетворюється в турбулентний, при 
якому втрачається паралельний характер руху 
окремих шарів, виникають завихрення. На їх 
створення витрачається значна енергія, у резуль-
таті чого при турбулентному характері потоку 
втрачається пряма залежність між його швидкіс-
тю і величиною тиску.

Різницю в швидкості руху окремих шарів, від-
несену до відстані між ними, називають швид-
кістю зсуву. Чим вищий внутрішній опір, тобто 
в̓язкість рідини, тим вищі необхідні витрати енер-
гії для його подолання і приведення рідини в рух, 
це зусилля називається напругою зсуву. Тому від-
ношення величини напруги зсуву до величини 
швидкості зсуву є мірою в̓язкості рідини.

Усі рідини діляться на однорідні, або нью-
тонівські, та аномальні. Для однорідних рідин 
характерна постійна величина в̓язкості, що не 
залежить від зрушувальних зусиль та швидкості 
потоку, тоді як в̓язкість аномальних рідин но-
сить змінний характер і змінюється залежно від 
умов, у яких здійснюється їх рух.

Із біофізичної точки зору кров — це гетеро-
генна багатокомпонентна система корпускуляр-
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ної природи, тобто суспензія, завись формених 
елементів у колоїдному розчині білків, ліпідів та 
електролітів, яким є плазма крові. Перфузія тка-
нин забезпечується проходженням цієї концент-
рованої суспензії твердих часток через систему 
мікросудин, діаметр яких в окремих ділянках 
менший ніж діаметр самих часток.

Незважаючи на те що питома вага крові на-
ближається до питомої ваги води, кров за рео-
логічними властивостями різко відрізняється 
від останньої. Ця відмінність проявляється на-
самперед у системі мікроциркуляції, оскіль ки 
у великих судинах кров поводиться як одно-
рідна рідина. У мікроциркуляторному руслі, 
в умовах, де діаметр судини стає порівнянним 
із розміром формених елементів крові, вона 
набуває властивості неоднорідної рідини. Най-
більш виражені ці властивості на рівні капіля-
рів, діаметр яких може бути навіть меншим, 
ніж розмір формених елементів.

Основним проявом властивостей крові як не-
однорідної рідини є залежність її в̓язкості від діа-
метра судини і швидкості потоку крові. При зрос-
танні швидкості зсуву або зменшенні діамет ра 
судини в системі мікроциркуляції в̓язкість крові 
знижується і досягає мінімального значення на 
вході в капіляри, де швидкість зсуву найбіль-
ша. Навпаки, при збільшенні діаметра судини і 
зниженні швидкості зсуву в̓язкість крові зрос-
тає. У зв̓язку з цим розрізняють макрореологічні 
властивості крові, тобто її властивості в системі 
великих судин, і мікрореологічні — властивості 
в системі мікроциркуляції, особливістю яких є 
змінна в̓язкість, що залежить від характеру по-
току крові.

До числа найважливіших факторів, що визна-
чають мікрореологічні властивості крові, нале-
жать гематокрит, здатність до деформації ерит-
роцитів та їх схильність до агрегації, структура 
потоку крові. У фізіологічних умовах найбіль ше 
значення має гематокрит, між його величиною 
і в̓язкістю існує пряма залежність; і у діапазоні 
змін гематокриту від 20 до 90% в̓язкість крові 
зростає у 10 разів. Гематокрит крові не є постій-
ною величиною, для мікрореології крові харак-
терне поняття «динамічний або місцевий гемато-
крит», що може істотно відрізнятися від гемато-
криту у великих судинах.

Особливості руху крові в мікросудинах опису-
ються феноменом Фореуса — Ліндквіста, відпо-
відно до якого гематокрит і відповідно в̓язкість 
крові знижуються в міру зменшення судинного 
просвіту від 300 мкм аж до капілярів. Так, якщо 
величина гематокриту в центральних судинах 

становить 50%, гематокрит у капілярах непрацю-
ючого м̓яза — тільки 10%. Проте на рівні капі-
лярів, діаметр яких приблизно дорівнює розміру 
еритроцитів або навіть менший за нього, відзна-
чають феномен інверсії, гематокрит зростає на 
3–5 порядків і в̓язкість крові значно підвищу-
ється.

Іншим фактором, що визначає мінливість 
в̓язкості крові, є наявність зворотної залежності 
між швидкістю зсуву (швидкістю кровотоку, від-
несеного до діаметру судини) і в̓язкістю крові, 
що означає зростання в̓язкості при уповільненні 
потоку крові.

Залежність між місцевим гематокритом, діа-
метром судини і швидкістю зсуву визначається 
досить складними гідродинамічними механізма-
ми. При проходженні потоку крові в системі 
мікроциркуляції швидкість руху в осьовій течії 
значно більша, ніж у пристінковій, завдяки чому 
по осі утворюється розрідження, туди спрямову-
ються формені елементи крові. Їх вміст у шарах, 
віддалених від осі судини, значно знижується, 
а пристінковий шар перетворюється у плазма-
тичний. Утворення пристінкової плазматичної 
течії є наслідком осьової орієнтації клітин і від-
ділення або сепарації плазми крові; чим більша 
товщина плазматичного шару, тим менше місце-
ве значення гематокриту.

Оскільки в системі мікроциркуляції швидкість 
зсуву зростає в міру зменшення діаметра судини, 
то паралельно збільшується товщина плазматич-
ного шару і тому знижується гематокрит і в̓язкість 
крові. Проте на рівні капілярів судинний просвіт 
майже повністю перекривається форменими еле-
ментами, зберігається тільки дуже вузький шар 
плазматичної течії між ними і стінкою капіляра, 
що призводить до значного зростання місцевого 
гематокриту і в̓язкості крові.

Зміни в̓язкості крові при різних швидкостях 
зсуву визначаються також деформацією ерит-
роцитів. У стані спокою еритроцити круглої фор-
ми, а при русі зі швидкістю 6 мм/с витягуються 
і набувають форму веретена. Ця здатність зале-
жить насамперед від високої еластичності мемб-
рани еритроцитів, а її зниження призводить до 
зменшення плинності еритроцитів і зростання 
в̓язкості крові.

Залежність між швидкістю руху крові та її 
в̓язкістю пов’язана з поняттям «структура кро-
вотоку», що визначається особливостями розпо-
ділу і поводження еритроцитів у просвіті мікро-
судин. Виділяють 3 типи структури кровотоку: 
1-й тип відзначається в нормальних умовах при 
досить високій швидкості потоку. При цьому 
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еритроцити орієнтовані по осі судини, переміща-
ються паралельними шарами вздовж стінки су-
дини, а профіль швидкостей окремих шарів має 
параболічну форму з максимальною швидкістю 
по осі та мінімальною — біля стінки. Еритроци-
ти мігрують від стінок до центру судини, а біля 
стінок утворюється безклітинний плазматичний 
шар. Цей потік крові аналогічний ламінарному 
або шаруватому потоку однорідних рідин.

2-й тип структури є перехідним і спостеріга-
ється в мікросудинах при зниженні швидкості 
потоку крові і напруги зсуву. При цьому типі 
відбувається значне зниження градієнта швид-
кості руху окремих шарів, профіль швидкос тей 
відхиляється від параболічної форми до притуп-
леної. Це створює умови для більш хао тичної 
орієнтації еритроцитів щодо осі судини, частина 
з них розміщується не паралельно їй, а майже 
перпендикулярно. Змінюється також траєкторія 
руху еритроцитів від лінійної до хаотичної, що 
в комплексі сприяє підвищенню в̓язкості крові 
та зростанню опору кровотоку.

3-й тип структури потоку крові спостеріга-
ється у найбільш дрібних мікросудинах, які на-
ближаються за розміром просвіту до розміру 
еритроцитів. У результаті кожен окремий ерит-
роцит займає практично весь просвіт судини 
і течія крові набуває поршневого характеру. 
Тому в̓язкість крові в капілярах визначаєть-
ся головним чином здатністю еритроцитів до 
деформа ції, оскільки в ряді тканин просвіт ка-
пілярів менший, ніж діаметр еритроциту. Для 
того щоб пройти подібний капіляр, еритроцит 
витягається в поздовжньому напрямку і набу-
ває еліпсоїдної форми, у цьому стані довжина 
еритроцита може перевищувати його ширину 
в 2,2 раза. Проте і при цьому еритроцит займає 
тільки 80% просвіту судини, збережений при-
стінковий плазматичний шар запобігає прямій 
взаємодії формених елементів із ендотелієм су-
динної стінки.

Здатність до деформаціі еритроцитів настіль ки 
велика, що при їх зовнішньому діаметрі 7–8 мкм 
вони можуть без ушкодження проходити через 
отвір діаметром 3 мкм. Ця здатність еритроцитів 
визначається особливими в’язкоеластичними 
властивостями їх мембрани і плинністю внут-
рішнього вмісту, завдяки чому при проходженні 
через вузький отвір мембрана обертається навко-
ло цитоплазми, сприяючи зменшенню витрати 
енергії при подоланні перешкоди і запобігаючи 
можливості закупорки судини. Завдяки цій влас-
тивості еритроцитів кров зберігає плинність на-
віть при гематокриті, що досягає 98%.

При багатьох різноманітних патологічних си-
туаціях — ішемії, цукровому діабеті, стресі, запа-
ленні, а також при старінні еритроцитів здатність 
до деформації їх мембрани зменшуються, що 
утруднює подолання ними капілярної мережі. 
При цьому еритроцити можуть ушкоджуватися 
і вивільняти в крові речовини, що в них містять-
ся, зокрема АДФ, що є активатором тромбоцитів 
і ендотелію. Все це призводить до значних пору-
шень мікроциркуляції.

Крім цього, зниження в̓язкості крові при 
зростанні швидкості потоку крові в мікро судинах 
пов̓язане із зменшенням схильності еритроцитів 
до агрегації. Однією з умов збереження безпе-
рервності потоку крові є наяв ність у ній окремих, 
не зв̓язаних між собою еритроцитів, які можуть 
переміщатися незалежно один від одного. Про-
те навіть у нормальних умовах при уповільненні 
потоку крові відбувається агрегація — злипання 
еритроцитів. Ці зміни оборотного характеру, при 
відновленні нормальної швидкості руху крові 
еритроцити знову роз̓єднуються.

Проте у патологічних умовах злипання ерит-
роцитів значно зростає, у результаті чого кров 
перетворюється в сітчасту суспензію з низькою 
плинністю. У результаті кровотік може повніс-
тю припинитися у поєднанні із закупоркою 
капілярів, виникненням стазу в них. Розвитку 
стазу сприяє паралітичне розширення капілярів 
і сповільнення течії крові в них в умовах ішемії 
або під дією медіаторів запалення. Особливе 
значення для розвитку стазу має згущення крові 
у результаті паралельного зростання проник-
ності стінки капілярів. Відповідно зростає ге-
матокрит і підвищується концентрація в крові 
білків, зокрема фібриногену.

Внутрішньосудинна агрегація еритроцитів є 
причиною «зернистої течії» у капілярах і для її 
виникнення досить простого зниження швид-
кості потоку крові. Крайнім проявом посиленої 
внутрішньосудинної агрегації еритроцитів є роз-
виток стану, який називають сладжем, тобто за-
купорки капілярів еритроцитарними агрегатами, 
який відзначають у ряді патологічних ситуацій 
при проведенні бульбарної мікроскопії.

Суспензійна стабільність крові і ступінь агре-
гації еритроцитів є в значному ступені відобра-
женням їх функціонального стану, насамперед 
наявності на мембрані негативного електрич-
ного заряду — «дзета-потенціалу», завдяки чому 
відбувається електростатичне відштов хування 
еритроцитів. При зниженні цього заряду створю-
ються умови для посиленої агрегації еритроцитів. 
Особливе значення в цьому процесі має співвід-
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ношення вмісту в плазмі крові високо- і низько-
молекулярних білків — альбумінів і глобулінів, 
так як альбуміни сприяють підтримці електрич-
ного заряду мембрани еритроцитів, а глобуліни, 
насамперед фібриноген, знижують цей заряд 
і утворюють містки між окремими ерит роцитами, 
призводячи до утворення їх агрегатів. При ви-
сокому градієнті швидкостей зсуву утворення 
еритроцитарних агрегатів пригнічується, ство-
рюються гемодинамічні умови для їх руйнуван-
ня, тоді як при низькій швидкості потоку крові, 
зокрема у венулах, відбувається зближення ерит-
роцитів, завдяки чому створюються перед умови 
для їх агрегації.

Агрегація еритроцитів можлива тільки за 
участю плазми крові, оскільки для неї необхід-
на присутність фібриногену, що утворює містки 
між окремими еритроцитами. Тому інтенсив-
ність агрегації еритроцитів визначається не тіль-
ки їх функціональним станом, але й концентра-
цією фібриногену в плазмі крові. Фібриноген 
належить до білків гострої фази запалення і тому 
є однією з найважливіших ланок, що поєднує за-
палення і порушення мікроциркуляції.

Роль фібриногену в підвищенні в̓язкості 
крові визначається також тим, що він є най-
важливішим чинником агрегації тромбоцитів. 
У нормальних умовах тромбоцити не приймають 
суттєвої участі у визначенні особливостей мікро-
циркуляції у зв’язку з відносно невеликим вміс-
том у крові і малим розміром часток. Проте утво-
рення великих тромбоцитарних агрегатів може 
супроводжуватися емболізацією дрібних капіля-
рів із пов ним припиненням локальної перфузії 
тканин. Цей механізм, зокрема, є однією з при-
чин розвитку нестабільної стенокардії, коли ак-
тивація та агрегація тромбоцитів при руйнуванні 
атероматозної бляшки призводить до закупорки 
капілярів міокарда.

Найважливішим інтегральним показником 
повноцінності мікроциркуляції є рівень функ-
ціональної активності капілярів, які можуть 
перебувати в трьох станах: функціонуючому, 
плазматичному та закритому. Функціонуючі 
капіляри містять потік цільної крові — плазми 
крові і формених елементів, у плазматичних при 
збереженому просвіті утримується тільки плазма 
крові, тоді як у закритих капілярах просвіт прак-
тично відсутній. При звуженні привідних артерій 
швидкість кровотоку в капілярах знижується, 
спочатку вони перетворюються в плазматичні, 
а потім їх просвіт перестає визначатися. Причи-
ною наявності цих перехідних станів капілярів 
є зміна місцевого гематокриту в крові, що про-

тікає, — якщо напруження стінки капілярів пе-
ревищує тиск рідини в них, капіляри переходять 
у закритий стан.

РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЇ 
 СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Повноцінне функціонування тканин та ор-

ганів можливо тільки за умови підтримки нор-
мального кровопостачання, оптимального забез-
печення енергетичним субстратом — глюкозою 
і вільними жирними кислотами, а також киснем, 
необхідним для їх утилізації.

Відповідно до законів гідродинаміки інтен-
сивність кровотоку визначається наступною за-
лежністю:

Q = P/R,
де Q — величина кровотоку, Р — рівень внутріш-
ньосудинного тиску крові, R — величина опору 
судин.

Оптимізація тканинного кровотоку здійсню-
ється переважно локальними факторами, до 
яких належать продукти метаболізму, зокрема 
аденозин, що утворюється при утилізації макро-
ергічних фосфатів — АТФ і АДФ. Ці фактори 
проявляють пригнічуючу дію на тонус судинної 
стінки, викликають її розслаблення, знижен-
ня опору з відповідним збільшенням кровотоку 
і розвитком «робочої гіперемії». Це дозволяє до-
сягти суворої погодженості між рівнем тканин-
ного обміну, що визначає потребу в кровопоста-
чанні, з реальним припливом крові.

У локальному контролі судинного тонусу 
суттєву роль відіграють також біологічно актив-
ні сполуки, що утворюються в ендотеліоцитах, 
гладком̓язових судинних клітинах, клітинах кро-
ві. До їх числа належать вазодилататорні агенти: 
оксид азоту і простациклин, продукція яких зрос-
тає при активуючій дії гідродинамічних факторів, 
насамперед пристінкової напруги зсуву, а також 
вазоконстрикторні: ендотелін, ангіотензин II, 
експресія яких зростає при ушкодженні ендоте-
лію, особливо в умовах запалення. Активація цих 
факторів більшою мірою поєднана з екстремаль-
ними і патологічними ситуаціями і залежно від 
вираженості може супроводжуватися як віднов-
ленням серцево-судинного гомеостазу, так і його 
порушенням.

Проте значне зростання локальної потре-
би в кровопостачанні і різке розширення судин 
можуть призводити до перерозподілу кровотоку 
з обкраданням інших тканин, зниження АТ і по-
рушення системної гемодинаміки. При знижен-
ні внутрішньосудинного тиску до 60 мм рт. ст. 
від бувається максимальне розширення судин, 
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втрачається можливість підтримки адекватно-
го тканинного кровотоку і вже через 10–20 хв 
у клітинах, високочутливих до ішемії, насампе-
ред у нейронах і кардіоміоцитах, розвиваються 
необоротні зміни. Тому регуляція тканинного 
кровотоку неминуче поєднана і з включенням 
центральних механізмів регуляції, спрямованих 
на підтримку гомеостатичних параметрів цент-
ральної гемодинаміки, насамперед на збережен-
ня оптимального рівня АТ, яким є САТ у межах 
120 мм рт. ст, ДАТ — 80 мм рт. ст. Підвищений 
рівень АТ створює більш сприятливі умови для 
забезпечення тканинного кровопостачання, про-
те поєднаний із різким зростанням навантажен-
ня на серце і його роботу. Тому в фізіологічних 
умовах високий рівень АТ підтримується тільки 
короткочасно в екстремальних ситуаціях, насам-
перед при важких фізичних навантаженнях, тоді 
як зниження АТ значно зменшує можливості 
оптимізації тканинного кровотоку. Тому основ-
ним завданням регуляції активності серцево-
судинної системи є обмеження змін рівня АТ 
у вузьких межах.

Центральна регуляція кровопостачання зу-
мовлена наявністю тонічних впливів із суди-
норухового центру, розміщеного в довгастому 
мозку, на серце, резистивні або артеріальні та 
ємнісні або венозні судини. Ці впливи здійсню-
ються через систему нейрогуморальної регуляції, 
основними компонентами якої є симпатичний 
і парасимпатичний відділи вегетативної нервової 
системи з медіаторами норадреналіном, ацетил-
холіном, гормони кори наднирникової залози 
адреналін і норадреналін, гормони РААС, вазо-
пресин, що секретується гіпофізом.

Якщо забезпечення локальних потреб у кро-
вопостачанні пов̓язане з переважною дією міс-
цевих регуляторних механізмів, то центральна 
регуляція кровообігу влаштована за ієрархічним 
принципом. Її рівні, включаючи спінальні цент-
ри і судиноруховий центр довгастого мозку, за-
безпечують стабільність центральної гемоди-
наміки, тоді як вищі рівні зумовлюють участь 
серцево-судинної системи в складних реакціях 
цілісного організму. Місцевий і центральний 
контури регуляції перебувають у складних, часом 
конкурентних взаємозв̓язках, і судини, розши-
рені під дією локальних метаболічних факторів, 
втрачають чутливість до центральних констрик-
торних впливів — функціональний симпатоліз. 
Завдяки цьому при однотипному генералізова-
ному зростанні центральних тонічних впливів, 
що забезпечують стабільність системної гемоди-
наміки, відбувається перерозподіл потоку крові 

за рахунок розширення судин у зонах з високим 
рівнем функціональної активності та метаболіз-
му, що компенсується звуженням судин тканин, 
що перебувають у стані спокою.

Класичними роботами Ціона і Людвіга, а по-
тім Герінга, І.П. Павлова встановлена наявність 
барорецепторних зон в аорті і каротидному си-
нусі, які проявляють тонічну пригнічуючу дію на 
судиноруховий центр довгастого мозку. Перері-
зання гілки язикоглоткового нерва, що відводить 
імпульсацію від рецепторів каротидного синуса, 
або депресорного нерва, що відходить від дуги 
аорти, імітує різке зниження тиску в цих зонах і 
супроводжується зростанням еферентної актив-
ності в симпатичних нервах, посиленням роботи 
серця і підвищенням АТ. Навпаки, електрична 
стимуляція нервів, що відходять від барорецеп-
торних зон, відповідає підвищенню в них тиску 
і призводить до зниження симпатичного тонусу, 
частоти та сили серцевих скорочень, зменшення 
ЗПСС і зниження АТ.

Проте рецептори, розміщені в барочутливих 
зонах дуги аорти і каротидних синусів, належать 
до розряду тих, що адаптуються, при тривалому 
стабільному підвищенні тиску імпуль сація в нер-
вах, що відходять від них, поступово загасає з від-
повідним послабленням змін активності вегета-
тивної нервової системи, роботи серця та судин-
ного тонусу. Більше того, в умовах перманент-
ної гіпертензії відбувається перенастроювання 
рецепторів, які починають функціонувати на 
підтримку підвищеного рівня АТ. Тому судинні 
барорецепторні зони розглядаються як система, 
що забезпечує швидку, але відносно короткочас-
ну гомеостатичну регуля цію, у той час як трива-
ла регуляція системної гемодинаміки зумовлена 
участю РААС. Зниження тиску в судинах нирки 
супроводжується посиленою секрецією реніну 
клітинами юкстагломерулярного апарату і утво-
ренням ангіотензину II. Незважаючи на те що цей 
поліпептид швидко піддається ферментативному 
руйнуванню з пе ріодом напіврозпаду 18–20 с, гі-
пертензивна дія зниженого тиску в ниркових ар-
теріях збері гається стабільною необмежений час, 
що закладено в основу створення Гольдблаттом 
екс периментальної моделі ниркової гіпертензії.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 ОРГАННОГО КРОВООБІГУ
Основні принципи гідродинаміки визнача-

ють закономірності, що лежать в основі регуля-
ції як системного, так і регіонарного кровообігу. 
У той же час ряд високоспеціалізованих відді-
лів серцево-судинної системи характеризуєть-
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ся відмінними рисами організації, які пов̓язані 
з функцією систем, органів і тканин, кровопос-
тачання яких вони здійснюють. До числа цих 
відділів належать насамперед система кровообігу 
в легенях, серці та нирках, мезентеріальна і пор-
тальна судинні системи.

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА РЕГУЛЯЦІЇ КОРОНАРНОГО
КРОВООБІГУ
Морфофункціональна організація системи 

кровопостачання міокарда має виражену спе-
цифічність, що визначається насамперед тим, 
що скорочення серця створюють додаткову пе-
решкоду для підтримки тканинного кровотоку. 
Якщо практично у всіх інших тканинах організму 
кровотік має безперервний характер, то міокар-
діальний кровотік характеризується чіткою дис-
кретністю: здійснюється винятково в діастолу 
і відсутній у систолу. У середньому до 80% міо-
кардіального кровотоку становить діастолічна 
фракція, 20% — систолічна.

Наявність фазності міокардіального крово-
току пов̓язана з циклічними змінами інтраміо-
кардіального напруження, що здійснює компре-
сійний вплив на судини, розміщені в товщі міо-
карда, і зменшує їх гідравлічну провідність. Тому 
кровотік різко послаблюється в фазу ізометрично-
го напруження, досягає мінімального значення на 
піку підвищення внутрішньошлуночкового тиску 
і зростає в фазу ізометричного розслаблення. Мак-
симальне значення міокардіального кровотоку від-
значають у фазу швидкого наповнення.

Крім цього, градієнт інтраміокардіального 
напруження існує не тільки в різні фази серце-
вого циклу, але й у різних за глибиною шарах 
стінки ЛШ. Систолічне інтраміокардіальне нап-
руження в глибокому субендокардіальному шарі 
досягає рівня внутрішньошлуночкового тис ку 
або навіть перевищує його, в середньому — на 
11,5–16,5 мм рт. ст. нижче, ніж у глибокому, 
і ще нижче в поверхневому субепікардіальному 
шарі. Істотний градієнт інтраміокардіального 
напруження зберігається і у діастолу та досягає 
5,5–11,5 мм рт. ст.

У зв̓язку з цим систолічний кровотік у міо-
карді глибоких шарів стінки шлуночка практич-
но відсутній, їх кровопостачання здійснюється 
винятково в діастолу, тоді як у поверхневих ша-
рах може зберігатися помірно виражена систо-
лічна течія крові. Встановлено, що безперервний 
характер міокардіального кровотоку протягом 
всього серцевого циклу зберігається тільки в по-
верхневому шарі ЛШ, а вже на глибині 0,5–1,0 мм 

від епікарда систолічний кровотік повністю зни-
кає. Тому тривалість перфузії практично всього 
міокарда ЛШ аналогічна тривалості діастоли. 
Крім цього, навіть у діастолу шлуночків відзнача-
ється короткочасне зменшення міокардіального 
кровотока, що збігається за часом із систолою 
передсердь і призводить до зростання внутріш-
ньошлуночкового тиску та  інтраміокардіального 
напруження.

Виражений градієнт інтраміокардіального 
напру ження між поверхневими та глибокими ша-
рами стінки ЛШ відзначають не тільки в систолу, 
але й у діастолу, що визначає гірші умови для за-
безпечення кровопостачання в субендокарді. При 
цьому обсяг роботи, яку виконує міокард глибо-
ких шарів стінки шлуночка, більший, ніж міокард 
поверхневих. Він розвиває більше систолічне на-
пруження за рахунок більш вираженого скоро-
чення, що досягає в середньому 14% порівняно 
з 9%, характерними для міокарда поверхневих 
шарів стінки шлуночка, і споживає приблизно на 
20% більше кисню. Це досягається завдяки тому, 
що відношення субендокардіального кровотоку 
до субепікардіального становить 1,1–1,2, тобто 
кровопостачання глибоких шарів стінки ЛШ на 
10–20% більше, ніж поверхневих.

Залежність кровопостачання міокарда від інт-
раміокардіального напруження і від тривалості 
діастоли визначає і можливість розвитку ішемії 
при порушеннях функціональної активності сер-
ця. Зниження скоротності міокарда, швидкісних 
показників його скорочення, особливо розслаб-
лення, супроводжується значним підвищенням 
діастолічного інтраміокардіального напружен ня, 
що перешкоджає перфузії міокарда, а тахі кардія, 
що компенсаторно розвивається при зни женні 
гемодинамічної функції серця, зменшує три-
валість діастоли і відповідно періоду, протягом 
якого здійснюється ефективний міокардіальний 
кровотік. У той же час і міокардіальна недостат-
ність, і тахікардія супроводжуються різким під-
вищенням потреби міокарда в кровопостачанні, 
що у поєднанні зі зменшенням можливості під-
вищення міо кардіального кровотоку створює 
передумови для розвитку вторинної ішемії міо-
карда.

Збереження адекватного кровопостачання 
субендокардіальних шарів досягається завдяки 
ауто регуляторним реакціям судин, що їх живлять, 
але це поєднано з частковою реалізацією розши-
рювального резерву вже в умовах спокою. Тому 
максимальна дилатація інтраміокардіальних 
судин супроводжується різким перерозподілом 
кровотоку до зовнішніх шарів стінки шлуночка, 
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обмеження припливу крові через епікардіальні 
артерії може призводити до субендокардіальної 
ішемії при збереженні нормальної перфузії суб-
епікардіальних шарів стінки шлуночка.

У той же час в магістральних епікардіальних 
артеріях систолічна фракція кровотоку досягає 
25%, кровотік зберігається в середину систоли, 
тоді як в інтраміокардіальних артеріях у середину 
систоли кровотік може набувати і ретроградно-
го характеру. При різкій дилатації коронарних 
судин, викликаній введенням нітрогліцерину, 
систолічна фракція кровотоку в епікардіальній 
артерії зростає в 3–4 рази на фоні збереженого 
ретроградного кровотоку в інтраміокардіальній 
артерії. Цей ефект пов̓язаний із вираженою єм-
нісною функцією епікардіальних артерій, що ви-
значається їх високою розтяжністю. У ре зультаті 
більша частина систолічного кровотоку, що в них 
зберігається, залишається екстрамуральною і 
бере участь у перфузії міокарда тільки в наступну 
діастолу.

Специфічність організації кровопостачан ня 
серця детермінована особливостями метаболіз-
му міокарда, основною рисою якого є аероб-
ний характер з великим споживанням кисню та 
високою чутливістю до його дефіциту. До 85% 
всієї енергії, необхідної для забезпечення жит-
тєздатності і функціонування серця, продуку-
ється за участю кисню і тільки 15% — за рахунок 
ферментативної утилізації глюкози. Навіть мак-
симальна активація гліколізу в умовах гіпоксії 
або ішемії міокарда не здатна тривалий час під-
тримувати його життєздатність і охороняти від 
розвитку необоротних змін.

Це означає, що найважливішою функцією 
коронарного кровообігу є адекватне забезпечен-
ня міокарда киснем. Його споживання дорівнює 
8–10 мл/хв на 100 г маси в стані спокою і зрос-
тає до 70–90 мл/хв при вираженому зростанні 
серцевої активності. У той же час однією з умов 
повноцінного скорочення міокарда є його елас-
тичність, а наявність крові в інтраміокардіальних 
судинах значно підвищує жорсткість міокарда, 
перешкоджає його скороченню і збільшує роботу 
серця. Тому серце одержує тільки той мінімаль-
ний об’єм крові, що необхідний для здійснення 
його функції, а адекватність забезпечення міо-
карда киснем досягається за рахунок його мак-
симальної екстракції з крові. Міокард поглинає 
з кожних 100 мл крові до 10 мл кисню, мозок — 
5 мл, скелетні м̓язи — 4 мл, нирки <1 мл. Якщо 
в середньому в організмі екстрагується із крові 
тіль ки 30% розчиненого в ній кисню, то міокард 

утилізує до 70–75% кисню з крові, що протікає, 
навіть в умовах спокою.

Поняття «коефіцієнт безпеки» характеризує сту-
пінь зниження тканинного кровотоку, який ще не 
супроводжується зменшенням постачання тканин 
різними речовинами, що знаходяться в крові. Кое-
фіцієнт безпеки за киснем для організму дорівнює 3, 
тобто при зменшенні кровопостачання в 3 рази за-
безпечення киснем може не змінитися завдяки під-
вищенню його екстракції із крові. Коефіцієнт без-
пеки міокарда за киснем дорівнює тільки одиниці, 
збільшення забезпечення киснем можливе тільки 
за рахунок збільшення його кровопостачання, але 
не може досягатися в результаті зростання екстрак-
ції кисню із крові. Це означає наявність високого 
ступеня організації кровопостачання міокарда, але 
також і високу його вразливість відносно порушень 
перфузії і якоюсь мірою пояс нює високу пошире-
ність ІХС.

Однією з найважливіших особливостей судин 
серця є високорозвинена здатність до ауторегуля-
ції, що зумовлює підтримку кровопостачання 
міо карда у фізіологічних умовах, і особливо при 
атеросклеротичному ураженні коронарних судин. 
Інтраміокардіальні судини мають високий базаль-
ний тонус і тому розширювальний резерв; при мак-
симальному їх розширенні кровотік може зростати 
у 4–6 разів і забезпечувати адекватне постачання 
міокарда киснем та енергетичними субстратами 
у різних екстремальних ситуаціях.

Адаптивні реакції резистивних судин серця на 
зменшення пропускної здатності великих коро-
нарних артерій сприяють підтримці повноцінного 
кровопостачання міокарда до тих пір, поки сту-
пінь стенозування не досягає критичного значен-
ня — зменшення просвіту на 75–80%. У цих умо-
вах відзначають не тільки відносну коронарну не-
достатність, тобто зменшення розширювального 
резерву, що забезпечує адекватність кровопоста-
чання міокарда при збільшенні роботи серця, але 
з̓являються клінічні ознаки коронарної недостат-
ності навіть в умовах спокою. При цьому істотний 
градієнт розширювального резерву між судинами 
поверхневих і глибоких шарів стінки ЛШ набуває 
роль найважливішого патогенетичного фактора 
розвитку переважно субендокардіальної ішемії.

ОСОБЛИВОСТІ ПОРТАЛЬНОГО
КРОВООБІГУ І КРОВОПОСТАЧАННЯ 
ПЕЧІНКИ
Підтримка нормального портального крово-

обігу має найважливіше значення не тільки для 
кровопостачання органів черевної порожнини, 
але й для центральної гемодинаміки. Пропускна 
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здатність портального судинного русла становить 
у середньому 1,5 л/хв, портальний кровотік дося-
гає 25–33% ХОК.

Особливістю портального відділу судинної 
системи є те, що приплив крові до нього здійс-
нюється з двох джерел: портальної вени, по якій 
до печінки притікає венозна кров, що відтікає 
від органів черевної порожнини, і печінкової 
артерії, що відходить безпосередньо від черев-
ної аорти. Кров у руслі портального кровообігу 
проходить через дві, а не одну, як звичайно, сис-
тему капілярів. Перша сітка капілярів відходить 
від артеріальних судин і забезпечує нутритивне 
кровопостачання шлунка, кишечнику та інших 
органів черевної порожнини, а кров, що відтікає 
від них, збирається у воротну вену, яка розпада-
ється на капілярну сітку безпосередньо в печінці. 
У цьому відділі портальний кровообіг забезпечує 
обмінну, детоксикаційну та екскреторну функції 
печінки. Нутритивні потреби печінкової ткани-
ни забезпечуються припливом крові по печінко-
вій артерії.

Характерною рисою судин портальної сис-
теми, що утворюється при злитті брижових вен, 
вен селезінки і шлунка, є наявність спонтанних 
ритмічних скорочень. Фізіологічний зміст цьо-
го визначається тим, що величини тиску крові 
на вході в мезентеріальну судинну мережу недо-
статньо для проштовхування крові через дві ме-
режі судинних капілярів, і спонтанні скорочення 
стінки портальних судин зумовлюють просуван-
ня крові мережею печінкових синусоїдів.

Підтримці тканинного кровотоку в печін ці 
сприяє також наявність великої сітки артеріо-
венозних анастамозів між гілками печінкової ар-
терії та судинами системи воротної вени. До пе-
чінкових клітин надходить не окремо артеріальна 
і венозна кров, а їх суміш, що забезпечує одно-
часне здійснення як нутритивної, так і обмінної 
функцій системи кровопостачання печінки.

Воротною веною до печінки притікає в 4–6 ра-
зів більше крові, ніж печінковою артерією, при 
тому, що тиск крові в печінковій артерії досягає 
100–130 мм рт. ст., а у воротній вені він нижчий 
приблизно в 10 разів і дорівнює 12–15 мм рт. ст. 
При цьому наявність системи тонко регульова-
них сфінктерів не дозволяє артеріальній крові 
блокувати потік венозної крові системою печін-
кових синусоїдів.

Система артеріовенозних анастомозів у пе-
чінці настільки добре розвинена, що виключен-
ня як артеріального, так і портального припли-
ву крові не призводить до загибелі гепатоцитів. 
Після перев̓язки портальної вени різко зростає 

частка артеріального припливу крові в підтримці 
печінкового кровотоку, тоді як після перев̓язки 
печінкової артерії кровотік у портальній вені 
збільшується на 30–50% і практично повністю 
компенсує обмеження припливу артеріальної 
крові. Більше того, напруження кисню в крові 
печінкових синусоїдів у цих умовах залишається 
в межах нормальних значень, зберігаються нор-
мальними обмінна та детоксикаційна функції 
печінки.

Однією з відмінних рис портальної судинної 
мережі є її функція як депо крові, оскільки судини 
печінки можуть вміщати до 20% всієї крові орга-
нізму. Розширення синусоїдів супро воджується 
депонуванням великої кількості крові, скорочен-
ня — її викидом у системну циркуляцію. Висока 
ємність печінкових судин визначає роль печінки 
у водно-сольовому обміні. Крім того, ендотелій 
печінкових синусоїдів має високу проникність, 
через нього здійснюється інтенсивна фільтрація 
рідкої частини крові. Завдяки цьому в печінці 
утворюється велика кількість багатої білками 
лімфи, частина якої іде до грудного лімфатично-
го протоку, частина з течією жовчі у ШКТ.

Значення функції депонування крові поля-
гає в тому, що завдяки їй забезпечується адек-
ватна регуляція ОЦК, венозного повернення та 
серцевого викиду. В екстремальних ситуаціях, 
при різкому зростанні фізичного навантаження 
швидке вивільнення крові з портального депо 
супроводжується зростанням роботи серця і під-
тримкою системної гемодинаміки на рівні, що 
відповідає потребам організму. При крововтра-
ті викид депонованої крові з печінкового депо 
відновлює до певного ступеня ОЦК, сприяє 
підтримці АТ, тобто розвивається ефект, що 
називається внутрішнім переливанням крові. 
Ці реакції здійснюються завдяки наявності ви-
раженого нейрогуморального конт ролю за то-
нусом і кровонаповненням портального русла, 
адекватна мобілізація крові з нього є важливим 
компонентом багатьох фізіологічних і поведін-
кових реакцій організму, яка забезпечує його 
пристосування до умов зовнішнього середови-
ща, що постійно змінюються.

Проте в патологічних умовах здатність пе-
чінки депонувати великий об’єм крові може 
становити істотну небезпеку для організму. При 
анафілактичному шоці в портальному судинно-
му руслі може накопичуватися до 60–80% усієї 
циркулюючої крові з вираженим падінням АТ та 
порушенням системної гемодинаміки.

При тому, що приплив крові до печінки 
здійс нюється по двох каналах, відтік відбуваєть-
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ся тільки через печінкові вени. Порушення від-
току, зокрема при цирозі печінки, призводить 
до розвитку портальної гіпертензії з поступовим 
розвит ком портокавальних анастомозів і тран-
спортування крові з портальної вени в ниж-
ню порожнисту вену, минаючи печінку. Якщо 
в нормі всі 100% крові, що притікають до печінки 
портальною веною і печінковою артерією, відті-
кають через печінкову вену, то при вираженому 
цирозі печінки до 90% відтоку портальної крові 
здійснюється через портокавальні анастомози.

Найбільш тяжким наслідком портальної гі-
пертензії є утворення асциту — накопичення рі-
дини в черевній порожнині в результаті її транс-
судації через стінку капілярів. Безпосередньою 
причиною розвитку асциту є зростання гідроди-
намічного тиску в синусоїдах печінки, що супро-
воджується появою на її поверхні крапельок про-
зорої, але багатої білком рідини, що стікає в че-
ревну порожнину. Розвитку асциту сприяє також 
зниження колоїдно-осмотичного тиску плазми 
крові, зумовлене гіпопротеїнемією в результаті 
підвищення проникності ендотелію печінкових 
синусоїдів. У хворих із портальною гіпертензією, 
але без асциту колоїдно-осмотич ний тиск дося-
гає 220–240 мм вод. ст., а у хворих із асцитом він 
знижений до 140–200 мм вод. ст.

Гіпопротеїнемія у цих умовах пов̓язана не 
тільки з виходом білка крові із судинного рус-
ла, але й значною мірою є наслідком затримки 
натрію і води в організмі. Встановлено, що такі 
ефекти у хворих виникають ще до появи ознак 
порушень портального кровообігу, розвитку ас-
циту і набряків. При цьому в більшості випадків 
фільтраційна та видільна функція нирок зберіга-
ється повноцінною, але поєднується з посилен-
ням зворотного всмоктування натрію в каналь-
цях у результаті зростання концентрації в крові 
кортикостероїдів, насамперед альдостерону, 
і АДГ нейрогіпофізу.

Проте в міру накопичення рідини в пери-
тонеальній порожнині активується і процес зворот-
ного всмоктування. Коли тиск у ній підвищується 
до 400–450 мм вод. ст., між процесами транссудації 
та зворотного всмоктування рідини відновлюється 
рівновага на новому патологічному рівні й асцит 
перестає наростати. При цьому асцитична рідина 
не перебуває в статичному стані, за 1 год змінюєть-
ся до 80% води, що утримується в ній.

РЕГУЛЯЦІЯ КРОВООБІГУ В ЛЕГЕНЯХ 
У НОРМІ І ПАТОЛОГІЇ
На відміну від більшості органів і тканин по-

двійне кровопостачання мають і легені. Специ-

фічна функція легень — газообмін здійснюється 
через мале коло кровообігу, тобто систему ЛА, 
капілярів і вен, тоді як живлення легеневої тка-
нини, включаючи і стінку самої ЛА, зумовлене 
функціонуванням бронхіальних артерій, що є 
частиною великого кола кровообігу.

Відмінною рисою судин малого кола крово-
обігу є їх низький опір і відповідно тиск, що 
в 5–7 разів нижчий, ніж у відповідних відді-
лах великого кола. У ЛА САТ становить 20–
30 мм рт. ст., ДАТ — 8–12 мм рт. ст., середній — 
15–18 мм рт. ст. Середній тиск у легеневих капі-
лярах, який ще називають легеневим АТ закли-
нювання, становить 7–10 мм рт. ст., що приблиз-
но на 35% вищий, ніж тиск у лівому передсерді. 
Підвищення тиску заклинювання є найважливі-
шим показником гіперензії малого кола крово-
обігу, зумовленої стенозом мітрального клапана 
та цілим рядом інших патологічних станів.

Значно (у 6–7 разів) нижчий тиск крові в сис-
темі ЛА порівняно з аортою при тій же об̓ємній 
швидкості кровотоку пояснюється значно біль-
шим сумарним значенням зрізу мікросу дин. Це 
зумовлює меншу лінійну швидкість потоку крові 
і збільшення часу для здійснення газообміну че-
рез стінку капілярів у легеневих альвеолах. Опір 
легеневих судин настільки незначний, що навіть 
дворазове збільшення ХОК не супроводжується 
зростанням тиску в ЛА, підвищенням лінійної 
швидкості потоку крові і не порушує газообмін 
у легенях. Навіть при збільшенні кровотоку через 
легені в 6–7 разів тиск в основному стовбурі ЛА 
підвищується незначно.

Цей ефект деякою мірою зумовлений і знач-
ною розтяжністю легеневих судин із відповідним 
збільшенням ємності легеневого судинного рус-
ла. Об’єм крові в легенях дорівнює 180–630 мл/ м2 
поверхні тіла, при цьому на частку капілярного 
русла припадає 38%, артеріального — 27%, ве-
нозного — 35%. При різкому зростанні ОЦК 
ємність легеневого депо зростає більшою мірою, 
ніж в інших органах, а при крововтраті відбува-
ється швидка мобілізація крові з легень. Особ-
ливу депонуючу роль легеневе судинне русло 
виконує при розбалансуванні роботи ПШ і ЛШ: 
коли ЛШ викидає менший об’єм крові, ніж ПШ, 
то напов нення легеневих судин зростає, при 
ослабленні роботи ПШ кров, депонована в ле-
геневих судинах, відтікає до лівого серця. Таким 
чином, перевага роботи ПШ сприяє збільшенню 
внутрішньолегеневого об’єму крові, перевага ро-
боти ЛШ — його зменшенню. Крім цього, кров, 
депонована в малому колі кровообігу, швидко 
мобілізується при зростанні потреби організму 
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в кровопостачанні, під час фізичної роботи, піс-
ля прийому їжі. При цьому ОЦК значно зростає 
за рахунок зменшення ємності легеневих судин, 
а при відновленні стану спокою або при збіль-
шенні ОЦК її надлишок накопичується в малому 
колі.

Встановлено, що в легенях утримується до 
1000–1200 мл крові, з них у газообміні одно-
моментно бере участь не більше 60 мл. Таким 
чином, об’єм депонованої в легенях крові в 15–
20 разів перевищує ту кількість, яку необхідно 
для виконання специфічної функції легень.

Для судинної системи легень характерна та-
кож наявність великої кількості анастомозів, що 
відходять від ЛА і впадають у легеневі вени в об-
хід артеріол і капілярів. У цих анастомозів значно 
більший діаметр, ніж у судин мікроциркуляції 
легень, потужна м̓язова стінка, що може забез-
печити як звуження, так і повне закриття просві-
ту. Фізіологічне значення цих анастомозів поля-
гає в тому, що при зростанні тиску в системі ЛА 
вони забезпечують відтік крові в обхід мікроцир-
куляторного русла і запобігають перевантаженню 
ПШ. Проте кровотік через шунти неефективний 
відносно газообміну, його значне збільшення 
може призвести до розвитку гіпоксемії.

Легеневі судини виконують і барорецепторну 
функцію, підвищення тиску крові в ЛА супро-
воджується розвитком рефлексів, що змінюють 
функціональний стан серця і тонус судин ін-
ших областей. При гострому розвитку легене-
вої гіпертензії відзначається розширення судин 
основного депо крові — селезінки, зменшується 
ОЦК, повернення венозної крові до серця, час-
тота і сила серцевих скорочень, у результаті чого 
знижується тиск крові в артеріях великого і мало-
го кола кровообігу. Зниження тис ку в легеневих 
судинах супроводжується зворотною реакцією.

Рецепторне русло судин легень значною мі-
рою визначає гостре падіння АТ і розвиток колап-
су в умовах емболізації ЛА. Показано, що виклю-
чення з кровообігу навіть половини судинного 
русла малого кола кровообігу не супроводжуєть-
ся розвитком виражених негативних наслідків. 
У той же час навіть непов не закриття емболом або 
тромбом просвіту ЛА другого–третього порядку  
може призводити до розвитку дуже тяжкого ко-
лапсу з летальним кінцем. Провідною причиною 
подібної реакції є не порушення легеневого кро-
вотоку, а подразнення емболом барорецепторів 
легеневих судин. У цих умовах ваго- і симпати-
котомія, застосування гангліоблокаторів значно 
зменшують вираженість задишки, змін АТ, робо-
ти серця.

Важливу роль рефлекторні реакції легене-
вих судин відіграють і у розвитку набряку ле-
гень, який не можна розглядати тільки як нас-
лідок гострої недостатності ЛШ при збереженні 
функціональних можливостей ПШ. Показано, 
що різке зростання тонусу дрібних артерій і ар-
теріол легень, тиску в ЛА і вихід рідкої частини 
крові в альвеоли є природною реакцією на ви-
ражене зростання активності симпатичної нер-
вової системи, внутрішньовенне введення нор-
епінефрину, епінефрину і серотоніну. Навіть 
у нормальних умовах випаровування рідини зі 
стінок легеневих альвеол поряд із посиленням 
видільної функції нирок, активацією потовиді-
лення є одним із компонентів загальної реакції 
організму на неадекватне зростання ОЦК, однак 
це не призводить до порушення дихальної функ-
ції легень. У патологічних умовах різке зростання 
вираженості цієї реакції, особливо у поєднанні 
з рефлекторними змінами тонусу легеневих су-
дин і зростанням проникності їх стінок, призво-
дить до розвитку набряку легень.

У нормальних умовах кровотік у системі 
бронхіальних артерій не відіграє ролі у здійснен-
ні газообміну, а забезпечує живлення легеневої 
тканини, включаючи бронхи, альвеоли і навіть 
стінку ЛА. Повне виключення бронхіального 
кровотоку не призводить до порушення струк-
тури і функції легень, тому що приплив крові 
з легеневих капілярів через бронхопульмональні 
анастомози забезпечує живлення легеневої тка-
нини. Проте припинення кровотоку в руслі ЛА 
навіть однієї легені може компенсуватися збіль-
шенням бронхіального кровотоку тільки в не-
значному ступені. Крім того, при захворюваннях 
легень, насамперед туберкульозі, пневмоконіозі, 
навколо вогнищ емфіземи відзначається ком-
пенсаторне розширення бронхіальних артерій 
і бронхопульмональних анастомозів, що може 
бути джерелом кровотеч. Пов̓язано це з дією ви-
сокого тиску крові, що характерний для бронхі-
альних судин, на мікросудини системи ЛА.

РЕГУЛЯЦІЯ КРОВОТОКУ В НИРКАХ
Відмінні риси характерні також для організа-

ції і регуляції кровотоку в нирках, що визнача-
ються їх функціональним призначенням. Кров 
надходить у нирку по нирковій артерії, що відхо-
дить безпосередньо від аорти. Після розподілу на 
дрібні артеріальні гілки утворюються аферентні 
артеріоли, по яким кров надходить у гломеруляр-
ні капіляри, що проникають у капсулу Боумена. 
Поєднання гломерулярних капілярів і капсули 
Боумена утворює гломерулу — початковий ком-
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понент нефрону, що є основною функціоную-
чою структурою нирки. Гломерулярні капіляри 
впадають не у вени, як у всіх інших тканинах, 
а в еферентні артеріоли, через які кров відтікає 
від гломерул. Кожна еферентна артеріола потім 
ділиться на другий ряд капілярів, які утворюють 
мережу, що оточує канальці, далі — впадають 
у вени, що відводять кров від нирки.

Найважливішу роль у регуляції як ниркового, 
так і системного кровотоку відіграють секреторні 
гранулярні клітини, розміщені в стінці аферент-
них артеріол. Поєднання цих клітин із клітинами 
щільної плями (macula densa), розміщеної в без-
посередній близькості від висхідного коліна петлі 
Генле, де вона переходить у дистальний каналець, 
утворює юкстагломерулярний апарат. Грануляр-
ні клітини секретують гормон ренін, що входить 
у систему регуляції тиску і водно-сольового обмі-
ну. Щільна пляма функціонує як найважливіша 
рефлексогенна зона, сенсор інтенсивності ка-
нальцієвого потоку рідини та концентрації в ній 
натрію, регулюючи секрецію реніну та швидкість 
фільтрації рідини в клубочках.

Процес утворення сечі відбувається в три ета-
пи: а) клубочкова фільтрація, що здійснюється 
через стінку ниркових капілярів; б) канальцева 
секреція і в) канальцева реабсорбція, що здійс-
нюється на рівні периканальцевих капілярів. Ін-
тенсивність капілярної фільтрації визначається 
співвідношенням капілярного гідростатичного 
тиску і онкотичного тиску крові. Капілярний 
тиск у клубочках вищий, ніж у звичайних капі-
лярах, досягає 55 мм рт. ст., що забезпечує мож-
ливість капілярної фільтрації. Високий рівень 
клубочкового капілярного тиску в нирках визна-
чається відносно великим діаметром і меншим 
опором аферентних артеріол, ніж ті, які харак-
терні для більшості артеріол організму.

Капілярна фільтрація стримується двома 
факторами — гідростатичним тиском у капсулі 
Боумена, що дорівнює 15 мм рт. ст., і високим 
градієнтом онкотичного тиску між плазмою кро-
ві і рідиною в капсулі Боумена, яка практично 
позбавлена білків. Дія цього градієнта еквіва-
лентна дії гідростатичного тиску, що дорівнює 
30 мм рт. ст. У результаті взаємодії цих трьох сил 
утворюється тиск клубочкової фільтрації, що 
приблизно становить 10 мм рт. ст. З урахуванням 
високої проникності ендотелія капілярів клубоч-
ка у людини з масою тіла 70 кг інтенсивність клу-
бочкової фільтрації досягає 180 л/добу, тоді як 
сумарна швидкість фільтрації через усі капіляри 
тіла дорівнює тільки 4 л/добу. Значною мірою це 
забезпечується тим, що через нирки проходить 

до 20–25% усього викиду ЛШ, хоча маса обох 
нирок не перевищує 1% маси тіла.

Втраті рідини і речовин, що містяться у фільт-
раті, перешкоджає процес канальцевої реабсорб-
ції. Багато з компонентів фільтрату присутні 
в сечі в більш низькій концентрації (сечовина) 
або повністю відсутні (глюкоза). Цей процес має 
переважно активний і регульований характер 
і здійснюється завдяки наявності певних систем 
транспорту, хоча реабсорбція різних речовин 
час то має взаємозалежну природу. Завдяки цьо-
му механізму забезпечується також підтримка 
водно-сольового балансу. Проте частина ком-
понентів фільтрату піддається зворотній дифузії, 
оскільки в міру реабсорбції води зростає їх кон-
центрація, вони повертаються в периканальце-
ві капіляри по градієнту концентрації. Існує ще 
процес активної канальцевої секреції, що зу-
мовлює вихід протонів та іонів калію з капілярів 
у просвіт канальців.

Підтримка видільної функції нирок є жит тєво 
важливою функцією, і навіть мінімальні зміни 
ниркового кровотоку супроводжуються різкою 
активацією механізмів, спрямованих на віднов-
лення порушеного гомеостазу. Це відбувається 
незважаючи на відсутність у цей момент недо-
статності нутритивного кровопостачання нирок, 
значення якого не перевищує 10–15% величини 
ниркового кровотоку. Секреторні клітини юкст-
агломерулярного апарату є сенсорами як тиску, 
так і вмісту натрію, і зниження тиску в аферент-
них артеріолах, як і зниження концентрації нат-
рію, супроводжуються посиленою продукцією 
ферменту реніну. Під дією цього ферменту від-
бувається розщеплення білка плазми крові ангіо-
тензиногену з утворенням поліпептиду ангіотен-
зину I. Останній під дією АПФ, який фіксований 
на поверхні ендотелію капілярів, перетворюється 
в ангіотензин II, що володіє потужною вазокон-
стрикторною активністю і здатністю активувати 
синтез альдосте рону в корі надниркової залози. 
Альдостерон активує реабсорбцію натрію і води, 
у поєднанні з ангіотензином II сприяє підтримці 
циркуляторного гомеостазу.

Обмін води в нирках, роздільно з обміном 
нат рію, також центрально регулюється через АДГ 
або вазопресин, що продукується в задній час-
тині гіпофізу. Цей гормон стимулює продукцію 
цАМФ в епітелії дистальних канальців, призво-
дить до появи в їх люмінальній мембрані білків, 
які функціонують як канали, через які здійсню-
ється реабсорбція води. Тому наявність високої 
концентрації АДГ в плазмі крові зумовлює різке 
зростання реабсорбції води в дистальних каналь-
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цях і об’єм кінцевої сечі може не перевищувати 
1% об’єму канальцевого фільтрату. При низько-
му вмісті АДГ зростає екскреція сечі з низьким 
осмотичним тис ком — водний діурез. При цьому 
відбувається хронічна втрата рідини, об’єм добо-
вої сечі може досягати 25 л з розвитком вираже-
них порушень центральної гемодинаміки і мік-
роциркуляції.

Протилежну функцію виконують передсерд-
ний і мозковий натрійуретичні фактори, які про-
дукуються кардіоміоцитами відповідно перед-
сердь і шлуночків при перевантаженні цих камер 
серця. Ці фактори пригнічують реабсорбцію 
нат рію в нирках як безпосередньо, так і шляхом 
зменшення секреції реніну та альдостерону.

ПРИНЦИП ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 КРОВООБІГУ. ЗНАЧИМІСТЬ 
ЇЇ В РОЗВИТКУ  АДАПТИВНИХ 
І КОМПЕНСАТОРНИХ РЕАКЦІЙ 
 СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Впливи, що мають фізіологічний, екстре-

мальний або патологічний характер і що призво-
дять до зниження тиску крові як в артеріальному, 
так і у венозному відділах судинної системи, су-
проводжуються розвитком цілого комплексу ре-
акцій, що називається централізація кровообігу. 
Комп лекс спрямований на нормалізацію систем-
ної гемодинаміки або локально на забезпечення 
адекватного кровопостачання життєво важливих 
органів — головного мозку і серця.

В основі розвитку реакції на гіпотензію ле-
жить пригнічення тонічної імпульсації з бароре-
цепторних зон серця і судин. Це супроводжується 
підвищенням активності бульбарного серцево-
судинного центру з посиленням симпатичних 
впливів на серце, судини артеріального та ве-
нозного відділів системи кровообігу, зростанням 
вмісту в крові гуморальних і гормональних фак-
торів, що впливають на судинний тонус і діяль-
ність серця. У результаті відбувається скорочення 
судин резистивного (артеріального) і ємнісного 
(венозного) відділів судинної системи, що супро-
воджується як збільшенням ЗПСО, так і мобілі-
зацією крові з депо, збільшенням ОЦК і венозно-
го повернення до серця. Крім того, переважання 
реакцій з боку артеріальних судин м̓язового типу 
і артеріол над реакціями з боку венозних і таким 
чином більш виражене зростання прекапілярно-
го опору порівняно з посткапілярним супрово-
джується зниженням капілярного тиску і пере-
міщенням тканинної рідини в судинне русло, що 
також сприяє збільшенню внутрішньосудинного 
об’єму крові. Рефлекторна активація сили і ЧСС 

забезпечує перекачування збільшеного припли-
ву крові в артеріальний відділ судинної системи, 
що (у поєднанні зі збільшеним опором артеріаль-
них судин) сприяє відновленню та підтримці АТ. 
Паралельно активуються гормональні механізми 
регуляції АТ з підвищенням вмісту в крові кате-
холамінів, ангіотензину II, альдостерону, що по-
тенціює регулюючу дію нейрогенних факторів.

Найбільш потужна активація системи нейро-
гуморальної регуляції кровообігу виникає при 
зменшенні мозкового кровообігу, що супрово-
джується ішемією мозку. Це відбувається при 
зниженні тиску в артеріальних мозкових суди-
нах <50 мм рт. ст., коли системне АТ зростає до 
≥270 мм рт. ст. При цьому ступінь звуження су-
дин внутрішніх органів черевної порожнини на-
стільки значна, що може призводити до їх майже 
повної або навіть повної оклюзії. Проте у міру 
розвитку необоротних змін у мозку, які вини-
кають при різко вираженій ішемії через 3–10 хв, 
активність центральних регуляторних впливів 
знижується, АТ знижується до 40–50 мм рт. ст.

Реакція на гіпотензію має стереотипний де-
термінований характер, розвивається в пов ному 
обсязі, незалежно від причини, що лежить в осно-
ві зниження АТ, спостерігається при зменшенні 
припливу крові до серця в результаті геморагії, 
при ортостатичній пробі, пов̓язаній з переходом 
тіла з горизонтального положення у вертикаль-
не, при судинному колапсі в умовах різкої ендо-
токсемії або анафілактичних реакціях.

Реалізація принципу централізації кровообігу 
має найбільш виражений характер при гіпо тензії, 
пов̓язаній з геморагією. У цих умовах відбува-
ється максимальна активація нейрогуморальних 
впливів, що сприяє зростанню активності серця, 
мобілізації екстраваскулярної рідини і віднов-
ленню ОЦК, скороченню судин органів черевної 
порожнини, шкіри, м̓язів із відповідним змен-
шенням їх кровопостачання і підтримкою АТ та 
кровопостачання серця і мозку. 

У нормальних умовах практично всі органи 
і тканини, за винятком життєво важливих, мають 
так званий резерв по кровотоку, що визначається 
значним перевищенням їх кровопостачання над 
нутритивними потребами. Пов̓язано це з тим, що 
інтенсивність кровопостачання більшості органів 
визначається не тільки рівнем їх метаболізму, але 
й специфічністю виконуваної функції, зміна якої 
не супроводжується миттєвими порушеннями 
гомеостазу. У середньому по організму величина 
цього резерву дорівнює 3, тобто зменшення кро-
вотоку в 3 рази не супроводжується розвитком 
ішемії органів та активацією їх локальних регуля-
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торних механізмів, що оптимізують кровопоста-
чання клітин і тканин відносно потреб.

На відміну від цього, мозок і серце позбавлені 
резерву по кровопостачанню, і навіть незначне 
його обмеження створює загрозу для виживання 
як самих органів, так і організму в цілому. Тому 
локальні механізми регуляції кровопостачання 
мозку і серця чітко домінують над центральни-
ми нейрогенними і гуморальними впливами, 
і навіть в умовах різкого підвищення активнос-
ті симпатичної нервової системи і вмісту в крові 
гуморальних вазоконстрикторних агентів суди-
ни цих органів не скорочуються, забезпечуючи 
оптимальний перерозподіл потоку крові. Зав-
дяки цим механізмам втрата навіть 500 мл кро-
ві не супроводжується помітним порушенням 
центральної гемодинаміки і появою загрози для 
виживання організму. Більше 50% собак вижи-
вають при втраті 40% маси крові, тоді як майже 
всі тварини з симпатектомією гинуть при втра-
ті крові, що досягає тільки 30%. З іншого боку, 
гост ре падіння тиску до 50 мм рт. ст. при гемора-
гії у тварин з функціонуючою РААС супроводжу-
ється відновленням тиску до 83 мм рт. ст., а при 
блокаді цієї системи — тільки до 60 мм рт. ст. 
Проте активація РААС здійснюється значно по-
вільніше, ніж активація нейрогенних впливів, 
і розвивається тільки протягом 20 хв, але підви-
щена її активність зберігається значно довше. 
Відстрочену, але важливу роль в усуненні гіпо-
тензії відіграє і вазопресин — гормон задньої долі 
гіпофізу, що зменшує екскрецію води та сприяє 
відновленню ОЦК.

Аналогічно централізація кровообігу здійс-
нюється у випадку відсутності крововтрати, але 
при зменшенні маси циркулюючої крові в ре-
зультаті її секвестрації, тобто скупчення в різних 
внутрішніх депо, при екстравазації рідкої части-
ни крові або її переміщенні в ємнісний (веноз-
ний) відділ судинної системи. Так, централізація 
кровообігу дозволяє запобігти падінню АТ при 
анафілактичних реакціях, при тяжкому запален-
ні, що супроводжує сепсис. В обох випадках від-
бувається падіння судинного тонусу в результаті 
появи в крові вазодилататорних речовин у гра-
нично високих концентраціях. При анафілаксії 
це гістамін, що вивільняється з тучних клітин 
при їх стимуляції імуноглобулінами класу Е, при 
запаленні — оксид азоту, що продукується за-
пальними клітинами крові, насамперед активо-
ваними макрофагами.

Послідовність розвитку реакцій, що сприяють 
централізації кровообігу, чітко виражена у люди-
ни при переході з горизонтального у вертикаль-

не положення, що супроводжується миттєвим 
переміщенням потоку крові в нижню частину 
тіла. Цей ефект пов̓язаний із дією гідростатич-
ного тиску, який дорівнює висоті стовпа крові 
від серця до конкретної судинної області. Зна-
чення цього тиску додається до значення тиску 
крові у відділах, розміщених нижче рівня серця, 
і віднімається від рівня тиску у відділах, розміще-
них вище серця, що сприяє зростанню припливу 
крові в нижню частину тіла і утрудненню відтоку 
крові від неї. При відсутності адекватного функ-
ціонування адаптивних механізмів відбувається 
переміщення циркулюючої крові в нижню части-
ну тіла, зменшується венозне повернення, серце-
вий викид, розвивається системна гіпотензія, що 
у своїй крайній формі проявляється порушенням 
кровопостачання мозку, запамороченням, втра-
тою свідомості.

Проте у здорових досліджуваних не від-
значається значної зміни АТ навіть на початку 
переміщення тіла з горизонтального положен ня 
у вертикальне, попереджується також перероз-
поділ потоку крові в нижню частину тіла. Більше 
того, кровотік у судинному руслі органів черевної 
порожнини і нижніх кінцівок зменшується, су-
проводжуючись дворазовим зростанням різниці 
за вмістом кисню в крові стегнової артерії і вени, 
що свідчить про значне обмеження кровопоста-
чання кінцівок. Ці реакції відзначають уже через 
10–15 с, що свідчить про надзвичайно швидку 
констрикцію судин скелетних м̓язів, органів че-
ревної порожнини і про їх нейрогенну природу. 
Тому після виключення нейрогенного компо-
нента реакції при симпатектомії у хворих може 
розвиватися ортостатична гіпотонія. Проте вона 
поступово послаблюється, і через кілька тижнів 
відновлюється нормальна відповідь на ортоста-
тичну пробу. Це пов̓язане із включенням більш 
уповільненого гуморального механізму компен-
саторної реакції на гіпотонію, в основі якого ле-
жить активація РААС, зростання вмісту в крові 
ангіотензину II. У зв̓язку з цим тривалий прийом 
блокаторів адренорецепторів, інгібіторів АПФ або 
блокаторів рецепторів ангіотензину II може також 
супроводжуватися послабленням компенсатор-
них реакцій на гіпотензію; врахування характеру 
відповіді на ортостатичну пробу дозволяє вчасно 
скоригувати терапію, що проводиться.

Принцип централізації кровообігу лежить та-
кож в основі гемодинамічного забезпечення під-
вищеної фізичної активності організму, склад-
них поведінкових реакцій типу реакції тривоги, 
захисту та ін. Проте основною відмінністю в по-
ходженні відповіді, що виникає в цих умовах є те, 
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що вона розвивається первинно, а не як відпо-
відна реакція на порушений гомеостаз серцево-
судинної системи. Вона поєднана не з нормалі-
зацією АТ, а з його підвищенням, збільшенням 
серцевого викиду і створенням у такий спосіб 
більшого гемодинамічного резерву, який може 
бути реалізований залежно від характеру подаль-
шого розвитку подій. Зростання тонусу нейронів 
бульбарного серцево-судинного центру в цих 
умовах відбувається в результаті спадних регу-
ляторних впливів із вищерозміще них центрів, ці 
впливи пов̓язані з особливостями умов, які до-
водиться переборювати організму. При цьому ха-
рактер реакції периферичних судин визначаєть-
ся ступенем залучення органів, що постачаються 
кров’ю, у виконання загальної реакції. При під-
вищенні фізичної активності кровопостачання 
працюючих скелетних м̓язів збільшується в ре-
зультаті розширення їх судин за рахунок локаль-
них впливів, що зумовлюють функціональний 
симпатиколіз — зниження чутливості до нейро-
генних констрикторних впливів, тоді як судини 
органів черевної порожнини, судини непрацю-
ючих скелетних м̓язів звужуються, що створює 
умови для централізації кровообігу. В умовах 
важкого фізичного навантаження при зростанні 
серцевого викиду в середньому в 3 рази приплив 
крові до мозку не змінюється, до серця збіль-
шується в 3 рази, до скелетних м̓язів — у 10 ра-
зів, у той час як до органів черевної порожнини 
зменшується в середньому в 2 рази.

Шок — це складна патологічна реакція, що 
характеризується зниженням АТ і зменшенням 
ХОК до рівня, при якому неможлива підтримка 
нормального кровопостачання життєво важли-
вих органів. Основною причиною розвитку 
шокової реакції є відносна або абсолютна недо-
статність ОЦК або зменшення швидкості її пере-
міщення, що може бути наслідком крововтрати, 
тяжкої СН, зневоднення організму в результаті 
опіку, тривалої гіпертермії, тяжкої форми діа-
реї. На початковій стадії шоку зміни мають ком-
пенсований характер у результаті централізації 
кровообігу, спрямованої на підтримку кровопос-
тачання серця і головного мозку, клітини яких 
високочутливі до дії ішемії й гинуть уже через 
кілька хвилин після припинення припливу крові. 
Це забезпечується підтримкою АТ на достатньо-
му рівні в результаті рефлекторного посилення 
симпатичної активності, нейрогенного звуження 
судин шкіри, скелетних м̓язів, органів черевної 
порожнини, розвитку тахікардії, констрикції ар-
теріол і венул зі зменшенням ємності венозних 
судин і мобілізацією екстраваскулярної рідини 

і крові з різних депо. Відбувається значне змен-
шення ниркового кровотоку з розвитком олігурії 
і навіть анурії. Зростає продукція реніну та ангіо-
тензину II у концентраціях, що зумовлюють не 
тільки звуження периферичних судин, але й се-
крецію альдостерону, що призводить до затрим-
ки натрію і води в канальцях. Активація рецеп-
торів об’єму, локалізованих у ємнісному відділі 
судинної системи, супроводжується посиленою 
секрецією АДГ. Ці реакції створюють умови для 
відновлення ОЦК, але у поєднанні зі зниженням 
її онкотичного тиску, оскільки при цьому відбу-
вається відносне зниження концентрації білків 
у плазмі крові.

Проте можливості реакції, що компенсує зни-
ження АТ і порушення системної гемодинаміки, 
не безмежні, її зрив призводить до судинного ко-
лапсу, що є найважливішим компонентом шокової 
реакції і значною мірою визначає її результат. Якщо 
дія факторів, що порушують функціональний стан 
системи кровообігу, має тривалий і виражений 
характер і тяжкість гіпотензії зростає, то локальні 
фактори регуляції судинного тонусу включаються 
не тільки в життєво важливих, але й в інших ор-
ганах. Це призводить до розвитку симпатиколізу 
і вислизання периферичних судин з-під дії центра-
льних нейрогенних і гуморальних тонічних впли-
вів. Оскільки місцеві регуляторні фактори вплива-
ють переважно на прекапілярні резистивні судини, 
то їх активація супроводжується зниженням пре-
капілярного опору, зростанням капілярного тиску 
і екстравазацією рідини, тобто виходом її із судин-
ного русла. В експериментах показано, що на по-
чаткових етапах геморагії подразнення симпатич-
них нервів супроводжувалося в скелетних м̓язах 
вираженим переходом тканинної рідини в судинне 
русло, а у міру підтримки геморагічної гіпотензії ця 
реакція послаблюється, а наприкінці періоду іше-
мії у відповідь на стимуляцію відбувається перемі-
щення рідини з судин у тканини. Це перекручен-
ня реакції пов̓язане з тим, що в пізній стадії шоку 
тільки посткапілярні судини зберігають здатність 
скорочуватися при активації симпатичних впливів, 
тоді як прекапілярні вже втрачають реактивність 
у результаті накопичення великої кількості вазоди-
лататорних метаболітів. Тому симпатична імпуль-
сація призводить до підвищення, а не зниження 
капілярного гідростатичного тиску, до втрати рід-
кої частини крові, а не її поповнення. У результа-
ті виникає згущення крові з різким порушенням 
мікроциркуляції, розвитком сладж-синдрому — 
агрегацією формених елементів крові і закупоркою 
мікросудин агрегатами. Ці зрушення ще більшою 
мірою поглиблюють порушення, пов̓язані з втра-
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тою крові; продовжує наростати вираженість гіпо-
тензії, АТ знижується до такого рівня, коли стає 
неможливою підтримка кровопостачання мозку 
і серця. Поповнення об’єму крові шляхом її пере-
ливання на цій стадії вже не дає ефекту і не при-
зводить до відновлення АТ, оскільки рідка частина 
крові миттєво залишає судинне русло. У кінцевій 
стадії відбувається зниження активності симпатич-
ної нервової системи, на цьому етапі порушення 
набувають необоротного характеру.
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МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

На рубежі третього тисячоліття популяцій-
не здоров̓я набуло безпрецедентного значення, 
а суспільство усвідомило його роль як визначаль-
ного чинника соціально-економічного розвитку.

Сприйняття здоров̓я як найвищої людської 
цінності, вирішального складника якості життя 
та розуміння важливості його зміцнення, зумов-
лює пошук оптимальних моделей побудови сис-
теми охорони здоров̓я, здатних захистити люд-
ство від численних ризиків і загроз, попередити 
хвороби, ефективно їх лікувати та забезпечити 
якісне медичне обслуговування згідно зі стан-
дартами з урахуванням можливостей сучасного 
економічного і технологічного розвитку суспіль-
ства та відповідно до очікувань громадян.

Із особливою гостротою ці питання постають 
у сучасних умовах. Початок XXI століття ознаме-
нувався значними досягненнями у сфері медич-
ної науки і практики, у тому числі профілактич-
ної медицини, що дозволило взяти під контроль 
багато інфекційних хвороб, успішно лікувати 
хронічну патологію, подовжити тривалість життя 
населення та підвищити його якість.

Основні рекомендації ВООЗ щодо політи-
ки держав регіону у ХХІ столітті (Здоров’я для 
всіх в 21-му столітті, Копенгаген, 1999 р.) сфор-
мульовані як 21 завдання на шляху її реалізації. 
Обов’язковою умовою є їх адаптування до умов 
кожної конкретної країни та врахування тен-
денцій: постаріння населення, зниження наро-
джуваності, підвищення смертності, технізація 
та подорожчання медичних послуг, підвищення 
стресогенності соціальних умов, зростання рівня 
освіченості населення і основ медичних знань.

Основні напрямки політики охорони здоров’я 
визначені Указами Президента України від 
07.12.2000 р. № 1313/2000 «Про концепцію роз-
витку охорони здоров’я України», від 06.12.2006 р. 
№ 1694/2005 «Про невідкладні заходи щодо ре-
формування системи охорони здоров’я населен-
ня», Постановою Кабінету Міністрів від 9 серпня 
2001 р. № 960 «Про затвердження заходів щодо 
виконання Концепції розвитку охорони здоров’я 
населення України». Чинною є і Міжгалузева 
комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002–
2011 рр., затверджена Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.01.2002 р. № 14, а також 
Програми профілактики і лікування артеріальної 
гіпертензії (Указ Президента України від 4 лю-
того 1999 року № 111/99), Постанова Кабінету 
Міністрів України від 31 травня 2006 року № 761 
«Про затвердження Державної програми запобі-
гання і лікування серцево-судинних та судинно-
мозкових захворювань» на 2006–2010 роки.

Відповідальність за стан здоров’я населен-
ня та інвестиції на покращання розглядають-
ся як внесок у розвиток економіки та боротьбу 
з бідністю. Пріоритетний розвиток відображено 
у Національному плані дій з охорони здоров’я 
(так звана «дорожня карта реформування систе-
ми охорони здоров’я»).

Рівень здоров’я, його збереження і покращан-
ня є медико-соціальною проблемою, яка потре-
бує свого оптимального вирішення залежно від 
тих чи інших умов сьогодення, при зміні яких 
виникає необхідність вдосконалення організа-
ції та управління системи заходів на досягнення 
мети — продовження тривалості якісного життя.

Незадовільний стан здоров’я негативно впли-
ває на якість і продуктивність праці, реалізацію 
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основних функцій життєдіяльності населення, 
призводить до економічних та соціальних втрат.

Особливою загрозою майбутньому країни 
є нинішній стан здоров’я і спосіб життя дітей 
і молоді. Нині кожна п’ята дитина народжується 
з відхиленням у стані здоров’я. Різко прогресу-
ють хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, 
остеопороз, артрити, ожиріння тощо.

Така ситуація становить реальну загрозу гено-
фонду нації, безпеці України та стала пріоритет-
ною проблемою загальнодержавного значення 
і вимагає адекватного розв’язання. Національні 
інтереси потребують нагального вживання ефек-
тивних заходів для розв’язання соціально значу-
щої проблеми запобігання захворюваності шля-
хом зміцнення здоров’я здорових людей як найви-
щої соціальної цінності відповідно до Конституції 
України, законів України «Основи законодавства 
про охорону здоров’я», «Про освіту», «Про фізич-
ну культуру і спорт», «Про заходи щодо поперед-
ження та зменшення вживання тютюнових виро-
бів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», 
«Про державні цільові програми», Указу Пре-
зидента України від 19 вересня 2007 року № 895 
«Про рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 19 вересня 2007 року «Про заходи 
щодо подолання демографічної кризи та розвитку 
трудоресурсного потенціалу України», резолю-
ції Всеукраїнського форуму «Здорова нація» від 
13 вересня 2007 року та інших рекомендаційних 
та нормативно-правових документів.

На сьогодні інтенсивно розробляються нові 
методи оцінки стану здоров’я населення, які до-
повнюють такі стандартні показники, як захво-
рюваність та смертність. Серед них оцінка якос-
ті життя займає одне із перших місць. У зв’язку 
з цим ВООЗ прийняла рішення про організацію 
уніфікованого міжнародного критерію оцінки 
цього показника. Із 38 завдань розробленої ВООЗ 
Європейської стратегії досягнення здоров’я 
до 2000 р. друге місце посідає здоров’я та якість 
життя.

КАРДІОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ 
ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ 

ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
ТА СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ 

ТА ЇЇ СТРУКТУРА
Основними чинниками, які зумовлюють 

втрати населення, в тому числі і працездатного, 
зменшення тривалості здорового життя та підви-
щення рівня передчасної смертності в Україні, 
є неінфекційні хронічні захворювання, зокрема 

серцево-судинні (63%) та онкологічні (11,7%), 
а також зовнішні причини смерті (8,6%).

У 2007 р. серед дорослих і підлітків хворо-
би системи кровообігу зареєстровані у близько 
24,5 млн осіб, тобто >53% населення, із них пра-
цездатного майже 9 млн. Найбільш поширена 
АГ, яка склала 11,3 млн чоловік (46,2%), серед 
них працездатного віку — 4,8 млн осіб. Зареє-
стровано 49 142 випадків ІМ і 105 513 — інсульту. 
Причиною розвитку цих та інших ускладнень, 
а також випадки смертності від хвороб системи 
кровообігу є сукупність різних факторів ризику.

За даними, які отримані в ННЦ «Інститут 
кардіології ім. М.Д. Стражеска» АМН України, 
серед населення країни кількість осіб без фак-
торів серцево-судинного ризику складає всього 
15,3%, з одним фактором ризику — 33,9%, з дво-
ма — 28,2%, з трьома і більше — 22,6%.

У зв’язку з цим серед багатьох факторів кардіо-
васкулярного ризику найбільшу увагу заслугову-
ють модифіковані, до яких належать підвищений 
рівень АТ, тютюнопаління, підвищений рівень 
ХС та ТГ у сироватці крові, надлишкова маса 
тіла, так як вони найбільше впливають на про-
гноз пацієнтів.

Дані, отримані в ННЦ вказують, що ситуація 
з виявленням цих факторів залишається несприятли-
вою. Якщо підвищений АТ діагностовано приблизно 
у третини випадків, то інші фактори ризику — рідше. 
Особливо низьким є виявлення дисліпідемій, до того 
ж терапія, спрямована на нормалізацію ліпідного 
профілю крові, є недостатньою. Вплинути на факто-
ри, які пов’язані із тютюнопалінням, ожирінням, гі-
подинамією, — взагалі важко і основною причиною 
цього є недостатня просвітницька робота.

Досвід 10-річного спостереження (1995–
2005 рр.) відділу популяційних досліджень 
ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» 
АМН України показав, що рекомендації відмо-
витися від тютюнопаління дають не більше 14,5% 
медичних працівників (1995 р. — 8%), зменшен-
ня маси тіла — до 10% (8,8%), підвищення фізич-
ного навантаження — 6,6% (15,3%).

За період 1995–2007 рр. поширеність хвороб 
системи кровообігу серед дорослих і підлітків 
зросла у 2,1 раза, а захворюваність у 1,9 раза.

У формуванні показника поширеності і за-
хворюваності на серцево-судинні хвороби про-
відну роль відіграють гіпертонічна хвороба, ІХС 
та цереброваскулярна патологія, частка яких від-
повідно становить 46,2; 33,8; 12,7% та 41,7; 27,5; 
15,8% (табл. 1.1).

Потребує детального вивчення коливання 
показників поширеності та захворюваності на-
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Таблиця 1.1
Структура поширеності і захворюваності від хвороб системи кровообігу серед дорослих 

і підлітків у 2007 р. в Україні (на 100 тис. населення)

Назва нозології Поширеність Питома вага 
(%)

Захворюва-
ність

Питома вага 
(%)

Хвороби системи кровообігу 64676,2 100 6217,0 100
У тому числі:
• Гіпертонічна хвороба (усі форми) 29899,0 46,2 2591,6 41,7
• ІХС 21877,5 33,8 1712,3 27,5
• Гострий ІМ 129,6 0,2 129,6 2,1
• Цереброваскулярні захворювання 8219,3 12,7 984,8 15,8
• Інсульт (усі форми) 278,2 0,4 278,2 4,5

Таблиця 1.2
Стандартизований за віком і статтю показник смертності від хвороб системи кровообігу 

(на 100 тис. населення)

Країна Населення в цілому Віком до 64 років
1985 1990 1995 2000 2005 1985 1990 1995 2000 2005

Україна 751,5 589,0 780,2 790,7 827,2 162,1 154,2 230,6 217,2 238,0
Російська Федерація 739,1 668,7 799,1 798,7 837,3 177,7 172,1 264,4 256,7 283,9
СНД 708,9 628,9 775,5 771,5 799,8 170,9 167,3 245,9 232,3 249,6
Польща 611,4 589,2 532,2 444,0 384,2 151,4 157,4 133,6 105,4 88,6
Великобританія 433,5 365,2 319,9 260,2 223,8 109,0 86,5 70,3 55,4 45,4
Німеччина – 398,6 343,8 292,5 262,8 – 75,7 64,1 50,1 43,7
Франція 264,8 205,6 182,7 167,4 145,4 53,5 40,8 35,6 32,1 27,1
Фінляндія 482,7 414,5 354,0 291,8 240,6 120,8 98,5 73,4 62,2 50,4
Нідерланди 340,4 291,1 269,3 233,8 197,4 76,6 61,0 54,3 46,3 36,6
Греція 379,4 370,8 340,9 312,5 293,6 69,1 65,3 59,2 56,1 49,9
Швеція 398,1 339,7 295,9 255,3 218,8 73,7 59,6 49,8 40,4 33,2
Італія 373,2 302,7 269,9 231,8 225,5 67,4 51,5 46,1 37,6 37,5
Євросоюз 418,7 373,6 331,5 281,0 275,5 89,9 80,1 69,2 55,6 54,1

Таблиця 1.3
Показники та структура смертності в Україні від хвороб системи кровообігу в 1995 і 2007 р. 

Назва нозології Абсолютні дані На 100 тис. насе-
лення Питома вага (%)

1995 2007 1995 2007 1995 2007
Хвороби системи кровообігу 450 407 480 624 875,0 1034,4 100 100
Із них:

• Гіпертонічна хвороба 49 197 645 95,6 1,4 7,0 0,1
• ІХС 270 134 321 106 524,8 691,1 60,0 66,8
• Гострий ІМ 10 730 10 125 20,8 21,8 2,4 2,1
• Цереброваскулярні захворювання 132 735 102 503 257,9 220,6 29,5 21,3
• Ревматизм 1176 1710 2,3 3,7 0,3 0,3

Таблиця 1.4
Смертність населення за причинами в містах і селах України

Хвороби Місто і село (2007 р.) Місто (2007 р.) Село (2007 р.)
Осіб На 100 тис. Осіб На 100 тис. Осіб На 100 тис.

Усі причини 762 877 1641,8 466 253 1479,1 296 624 1984,9
У тому числі:
хвороби системи кровообігу 480 624 1034,4 286 250 908,1 194 374 1300,7

Із них:
• Ревматизм (усі форми) 1710 3,7 1138 3,6 572 3,8
• Гіпертонічна хвороба 645 1,4 421 1,3 224 1,5
• ІХС 312 106 691,1 182 869 580,1 138 237 925,0
• Гострий ІМ 10 125 21,8 8382 26,6 1743 11,7
• Атеросклероз 26 108 56,2 11 588 36,8 14 520 97,1
• Атеросклеротичне 

ураження  серця 248 886 535,6 137 231 435,6 111 565 746,6
• Цереброваскулярні 

 захворювання; із них: 102 503 220,6 72 728 230,7 29 775 199,2
• Інсульт 42 405 91,2 29 991 95,1 12 414 83,1
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селення на хвороби системи кровообігу в різних 
областях. Не дивлячись на те, що показники 
поширеності і захворюваності від хвороб сис-
теми кровообігу за період 1995–2007 рр. значно 
зросли, показник інвалідності від цієї патології 
в Україні зменшився на 48%.

Смертність від хвороб системи кровообігу 
зросла порівняно з 1995 р. від 875,0 на 100 тис. 
населення до 1034,4 та посідає одне з перших 
місць у Європі як серед всього населення, так і 
населення працездатного віку (табл. 1.2–1.4).

Особливо хвороби системи кровообігу віді-
грають значну роль у формуванні здоров’я насе-
лення працездатного віку і є провідною причи-
ною інвалідності та смертності. На кожні 100 тис. 
осіб працездатного віку у 2007 р. уперше виявле-
но 1 225 537 випадків хвороб, що на 5,2% більше, 
ніж у 2005 р. (табл. 1.5–1.6).

У структурі смертності від окремих нозологій 
хвороб також значний відсоток складають особи 
працездатного віку (див. табл. 1.6).

Незважаючи на те що в Україні виконуються 
програми профілактики та лікування АГ та запобі-
гання і лікування серцево-судинних та церебровас-
кулярних захворювань, показники поширеності, 

захворюваності, інвалідності та смертності є знач-
ними серед населення працездатного віку (особ-
ливо захворюваність). Так, питома вага пацієнтів 
працездатного віку у поширеності хвороб системи 
кровообігу складає 36,6%, з гіпертонічною хворо-
бою — 42,5%, ІХС — 29,7%, цереброваскулярними 
захворюваннями — 21,5%, ІМ — 31,7%.

Первинній ланці охорони здоров’я слід звер-
нути увагу на покращання диспансерної роботи 
як серед всього населення, так і серед працездат-
ного, особливо, де показник смертності залиша-
ється високим.

Інвалідність внаслідок хвороб системи кро-
вообігу продовжує займати перше рангове місце 
в структурі первинної інвалідності як дорослого 
населення (26,7%), так і населення працездат-
ного віку (20,4%). У 2007 р. серед дорослого на-
селення відбулося зниження первинної інва-
лідності внаслідок хвороб системи кровообігу 
порівняно з 1995 р. (від 21,2 до 14,3 на 10 тис. на-
селення). Така ж тенденція спостерігається і се-
ред населення працездатного віку: 2005 р. — 12,4; 
2007 р. — 11,5 (внаслідок зниження інвалідності 
від ревматичних хвороб). Незважаючи на по-
ширеність гіпертонічної хвороби відзначається 

Таблиця 1.5
Поширеність, захворюваність, динаміка та структура хвороб системи кровообігу серед 

населення працездатного віку в Україні (на 100 тис. населення)

Назва нозології Поширеність Питома вага (%) Захворюваність Питома вага (%)
2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007

Хвороби системи кровообігу 30297,6 31874,6 100 100 4939,4 4355,1 100 100
У тому числі:
• Гіпертонічна хвороба 
(усі форми)

16240,7 17133,3 53,6 53,7 2038,8 2022,2 41,2 46,4

• ІХС 8280,5 8754,2 27,3 27,5 1047,9 1043,6 21,2 24,0
• Гострий ІМ 57,9 55,4 0,2 0,2 57,9 55,4 1,2 1,3
• Цереброваскулярні 
 захворювання 2273,0 2385,0 7,5 7,5 450,1 453,0 9,1 10,4
• Інсульт 114,5 98,8 0,4 0,3 95,1 98,8 1,9 2,3
• Ревматизм (усі форми) 542,7 487,1 1,8 1,5 18,7 14,3 0,4 0,3

Таблиця 1.6
Показники смертності працездатного населення України від хвороб системи кровообігу 

на 100 тис. населення у 2007 р.

Хвороби Усе населення У тому числі працез-
датні

% працездат-
ності від усього 

населення Осіб Показник Осіб Показник
Хвороби системи кровообігу 480 624 1034,4 56 451 200,6 11,7
Із них:
• Ревматизм (усі форми) 1710 3,7 732 2,6 42,8
• Гіпертонічна хвороба 645 1,4 261 0,9 40,5
• ІХС 312 106 691,1 30 369 107,9 9,5
• Гострий ІМ 10 125 21,8 2642 9,4 26,1
• Атеросклероз 26 108 56,2 479 1,7 1,8
• Атеросклеротичне ураження серця 248 886 535,6 16 586 58,9 6,7
• Цереброваскулярні захворювання 102 503 220,6 10 228 36,3 10,0
Із них: інсульт 42 405 91,2 8900 31,6 21,0
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за останні роки зниження первинної інвалідності 
внаслідок цієї патології (табл. 1.7).

У структурі поширеності і захворюваності 
хвороб системи кровообігу серед дорослих і під-
літків у 2007 р. на першому місці стоїть гіперто-
нічна хвороба (відповідно 46,2 і 41,7%). Анало-
гічно і серед працездатного населення: відповід-
но — 53,7 та 46,4% (див. табл. 1.5).

За час реалізації Національної програми про-
філактики і лікування АГ (початок — 1998 р.) 
відзначається позитивна динаміка показників 
здоров’я населення. Так, майже у 2 рази підви-
щився показник поширеності АГ, що свідчить 
про краще виявлення цього захворювання та 
помітне зниження кількості випадків інсульту і 
смерті від нього. Крім цього, необхідно відзна-
чити, що основним фактором ризику ІХС та це-
реброваскулярних захворювань, які на 88% ви-
значають рівень смертності від хвороб системи 
кровообігу — головної причини смерті населен-
ня України, є АГ.

Поширеність хвороб системи кровообігу, асо-
ційованих із АГ, у 2007 р. серед дорослих і пра-
цездатних наведена у табл. 1.8.

За даними епідеміологічних досліджень по-
ширеність АГ у різних країнах світу складає від 
третини до половини всіх обстежених. Так, у Ні-
меччині з більш ніж 7 тис. обстежених АГ була 
зареєстрована у 55%, в Іспанії з більше 2 тис. — 
у 45%, у Великобританії з 11,5 тис. — у 39%, 
у Японії з більше 10 тис. — у 46%, у Китаї майже 
із 16 тис. — у 27%. В Україні із 4034 обстежених 
АГ зареєстрована у 34% (Свіщенко Є.П. Гіперто-

нічна хвороба: реальність проблеми і перспекти-
ви її вирішення у ХХІ сторіччі. Здоров’я України, 
№ 12/1 (додатковий) 2007 р., С. 39).

За результатами досліджень, проведених від-
ділом популяційних досліджень ННЦ «Інститут 
кардіології ім. М.Д. Стражеска», АГ візначалась 
у третини населення (36%), частіше серед чоло-
віків. Так, навіть у молодому віці (25–34 роки) 
підвищення АТ виявляють у кожного шостого 
чоловіка, в 35–44 роки — у кожного третього, 
а в 45–54 — у кожного другого. Серед жінок ві-
ком 25–34 роки АГ зафіксована у кожної двад-

Таблиця 1.7
Показники первинної інвалідності населення України за класами та нозологічними формами 

захворювань у 2007 р.

Нозологічні форми 
 населення

Число первинно визнаних 
 інвалідами на 10 тис. дорослого 

населення

Число первинно визнаних 
 інвалідами на 10 тис. населення 

у працездатному віці
Показник Структура (%) Показник Структура (%)

Хвороби системи кровообігу 14,3 100,0 11,5 100,0
У тому числі:
• Гостра ревматична гарячка 
та хронічні ревматичні хворо-
би серця

0,4 2,8 0,5 4,3

• Гіпертонічна хвороба 0,8 5,6 1,0 8,7
• ІХС 4,9 34,3 3,9 33,9
• Цереброваскулярні 
 захворювання серця 5,9 41,2 4,2 36,5
Хвороби артерій, артеріол, 
 капілярів та вен 1,1 7,7 0,9 7,8
Хвороби кістково-м’язової сис-
теми та сполучної тканини 5,7 100,0 6,2 100,0
У тому числі:
• Деформуючий артроз 1,2 21,0 0,9 14.5
• Остеохондроз хребта 1,7 30,0 2,2 35,5

Таблиця 1.8
Поширеність хвороб системи кровообігу, 

асоційованих із АГ, у 2007 р. в Україні

Хвороба

Дорослі та 
 підлітки Працездатні

Абс. 
число

На 
100 тис.

Абс. 
число

На 
100 тис.

ІХС 8 298 062 21877,5 2 463 437 8754,2
У тому 
числі з АГ

5 026 375 13251,8 1 333 570 4739,1

% 60,6 54,1
Церебро-
васкуляр-
ні хвороби

3 117 564 8219,3 671 136 2273,0

У тому 
числі з АГ

1 931 721 5092,9 377 314 1340,8

% 62,0 56,2
Інсульт, 
усі форми

105 513 278,2 27 813 98,8

У тому 
числі з АГ

56 148 148,0 14 921 53,0

% 53,2 53,6
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цятої, а у подальшому динаміка її поширеності 
аналогічна такій у чоловічій популяції.

Стандартизований за віком показник поши-
реності АГ складає 29,3%, у тому числі 32,5% се-
ред чоловіків і 25,3% серед жінок. У сільській по-
пуляції України поширеність АГ вища — 36,3%, 
серед чоловіків — 37,9%, серед жінок — 35,1%.

У Російській Федерації поширеність АГ 
(АТ >140/90 мм рт. ст.) дуже висока. Серед чоло-
віків вона складає 39,2%, серед жінок — 41,1%, 
а знають, що в них підвищений АТ 37,1% чолові-
ків і 58,9% жінок; та отримують лікування відпо-
відно 21,6 і 46,7%.

Моніторинг за 25 років показав, що поши-
реність АГ у чоловічій популяції зросла на 9% 
за рахунок підвищення середнього рівня САТ 
на 4 мм рт. ст., а ДАТ — на 1 мм рт. ст. Серед жі-
нок залишилася на тому ж рівні, хоча середній 
рівень АТ знизився відповідно на 3 і 4 мм рт. ст.

У структурі домінує м’яка АГ, питома вага 
якої становить 50%, помірна АГ відзначається 
приблизно у 30%, а тяжка — у 17% осіб з під-
вищеним АТ.

Аналіз розподілу АГ за формами свідчить, 
що незалежно від статі найбільш поширеною 
є змішана форма (у 68%), причому частота 
її зростає з віком. Поширеність ізольованої 
систолічної форми становить 17%, а діасто-
лічної — 15% (дані досліджень відділу популя-
ційних досліджень ННЦ «Інститут кардіології 
ім. М.Д. Стражеска»).

Найбільш несприятливий віддалений про-
гноз незалежно від статі визначається для хво-
рих із змішаною формою АГ. У жінок загальний 
ризик смерті при наявності змішаної форми 
АГ у 1,6 раза вищий, ніж відповідний показник 
у осіб із ізольованою систолічною формою.

Протягом 25 років ситуація щодо контролю 
АГ істотно поліпшилась, але залишається недо-
статньою. У багатьох країнах частка ефективно 
пролікованих хворих перевищує 30%: у США — 
37%, Франції — 33%, Італії — 21%, Великобри-
танії близько 20%, Чехії — 17,3%, Росії — 5–7% 
чоловіків і 17,5 % жінок, у Китаї — 8,1%. В Укра-
їні цей показник складає 18,7% за даними спеці-
алізованих закладів, хоча в цілому по країні він 
значно нижчий.

У 2007 р. кількість пацієнів з АГ досягла 
11,3 млн. Порівняно з 1995 р. спостерігається 
зростання на 6,2 млн. чоловік, тобто у 2,4 раза. 
Щорічно виявляється майже 1 млн. нових захво-
рювань і показник склав 2591,6 на 100 тис. насе-
лення.

Про якісне проведення диспансерного обліку 
свідчать показники первинного виходу на інва-
лідність та смертності і як показали результа-
ти дослідження (Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д., 
Казмирук В.І.), активне ведення хворих (4 візити 
пацієнтів до лікаря) та надання їм рекомендацій 
щодо корекції способу життя призвели до покра-
щання АТ: у цілому на 15,8% збільшився конт роль 
САТ та 20,1% — ДАТ. Проте він залишився все 
ж таки низьким: у цілому 17,9% пацієнтів мали 
САТ <140 мм рт. ст. і 36,6% — ДАТ <90 мм рт. ст. 
У сільській популяції обстежених контроль САТ 
був значно нижчим, ніж у міській, — тільки 7,6% 
проти 42,7% мали САТ <140 мм рт. ст.

Незважаючи на те що всім пацієнтам давали-
ся рекомендації щодо зміни способу життя, від-
соток пацієнтів, які дотримувалися їх, був низь-
ким: а в цілому ні середній індекс маси тіла, ні 
кількість курців суттєво не змінилися за рік дис-
пансеризації пацієнтів.

АГ, особливо нелікована, є значним фактором 
розвитку СН, у тому числі застійної. Але офіцій-
на статистика України не подає даних про стан її 
поширеності й захворюваності.

Лікування СН — одна із найважливіших проб-
лем здоров’я, яка відзначається у 1–2% населен-
ня в загальній популяції. Незважаючи на досяг-
нення у медикаментозній хірургії, серед хворих 
із стійкою ХСН щорічно помирає 10%. При на-
явності СН протягом 6 років летальність зростає: 
у чоловіків — 80%, у жінок — 65%.

Вирішення проблеми оптимізації конт ролю 
АГ можливе через створення так званого інфор-
маційного поля або через відповідний інформа-
ційний вплив за трьома напрямками: удоско-
налення переддипломної підготовки і післяди-
пломної освіти медичних працівників, робота 
з хворими із підвищеним АТ та донесення інфор-
мації населенню в цілому через засоби масової 
інформації.

Основними джерелами інформації з питань 
здоров’я для 56,5% населення є телевізійні пе-
редачі, 34,1% — газетні публікації, для 30,2% — 
пуб лікації у журналах і для 13,2% — радіопереда-
чі (дані досліджень відділу популяційних дослі-
джень ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стра-
жеска»).

У цілому атеросклероз, ІХС та гіпертонічна 
хвороба — це хвороби століття, які домінують 
у структурі захворюваності і смертності, маючи 
велике соціальне і клінічне значення, а також 
є основною причиною смертності у більшості 
країн (США, країни Європи та Азії).
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Серед усіх причин смертності від хвороб сис-
теми кровообігу 66,8% припадає на ІХС, при-
чому більше ніж у ⅔ випадків з них раптово, 
та чоловіків віком >45 років і жінок >65 років 
(див. табл. 1.3).

У країнах Східної Європи (у тому числі 
і в Україні), спостерігається невпинний ріст за-
хворюваності і смертності як наслідок захво-
рювань, патогенетично зумовлених розвитком 
атеросклерозу (див. табл. 1.4, 1.6; табл. 1.9). Так, 
з 1995 по 2007 р. поширеність і захворюваність 
на ІХС в Україні збільшилась у 2 рази; на гострий 
ІМ — на 8,9 і 20%. У всіх вікових групах смерт-
ність внаслідок хвороб систем кровообігу серед 
населення України значно перевищує західно-
європейські показники, а у працездатному віці 
у 10 разів таку у Франції (див. табл. 1.2, 1.9).

Захворюваність на ІХС серед чоловіків значно 
вища, ніж у жінок, і з віком зростає. У жінок вона 
стрімко зростає після менопаузи, а у 20% чолові-
ків відзначається у віці 50–59 років.

У структурі поширеності і захворюваності хво-
роб системи кровообігу серед дорослих і підлітків 
у 2007 р. на ІХС припадає відповідно 33,8 і 27,5%. 
Серед працездатного населення питома вага від-
повідно склала 27,5 та 24,0%. Тільки за звернен-
нями до лікаря зареєстровано >8,2 млн пацієнтів 
із ІХС, з яких особи зі стенокардією становили 
37,2% (3 098 593 особи); у працездатному віці — 
43,4% (1 070 062).

За період 1995–2007 рр. ці показники збіль-
шилися у 2–2,5 раза. Із загальної кількості хво-
рих, які померли у стаціонарі і на дому (321 106), 
тільки 6,3% отримували стаціонарну допомогу.

Встановлено прямий кореляційний зв’язок 
між захворюваністю і смертністю від ІХС, з одно-
го боку, і рівнем ХС у сироватці крові —з другого, 
а гіперхолестеринемія поряд з тютюнопалінням, 
ожирінням, АГ, цукровим діабетом і віком визна-
чена головним предиктором розвитку атероскле-

розу і його ускладнень. Наукові дані свідчать, що 
гіперхолестеринемія серед дорослих, наприклад 
у США, діагностується у 19%, а гіперліпідемія 
серед пацієнтів із ІХС виявляється лише у 50%. 
У той же час важчий перебіг хвороб описується 
у пацієнтів із гіперхолестеринемією.

У 2007 р. в Україні з приводу атеросклеро-
зу до лікарів звернулося 264 146 хворих, із них 
20% — особи працездатного віку (52 854).

Державні програми з профілактики атеро-
склерозу сприяли зменшенню захворюванос-
ті і смертності від ІХС на 30–50% у більшості 
країн Європи і Америки, а тому для покращання 
ситуа ції потрібне негайне впровадження у прак-
тику первинної ланки охорони здоров’я Націо-
нальної програми по профілактиці і лікуванню 
атеросклерозу.

Профілактика і лікування ІМ залишається 
важливою кардіологічною проблемою. У 2007 р. 
зареєстровано 49 142 хворих, що складає 7,5% 
усіх форм ІХС, а серед працездатних — 15 583, що 
складає 42,7% усіх хворих з ІМ.

Протягом року після перенесеного ІМ поми-
рає кожний п’ятий хворий (майже 10 125), серед 
працездатного населення — 2642 особи, що скла-
дає 26,1% усіх померлих від ІМ. У багатьох ви-
падках має місце раптова коронарна смерть. Слід 
зазначити, що лише 66,9% хворих із ІМ помирає 
у стаціонарах, а решта на дому.

Потребують аналізу і вивчення причини 
знач них коливань показників смертності від ІМ 
як серед усього населення, так і працездатних, 
а найважливішим завданням є розробка більш 
досконалих методів і схем вторинної профілак-
тики ІМ.

Завдяки розробці нових методів лікування 
і впровадження сучасних високоефективних 
препаратів за останні 20 років вдалося суттєво 
знизити смертність, зумовлену ІМ. За даними 
дослідження Minnesota Heart Survey 3-річна ви-

Таблиця 1.9
Стандартизований за віком і статтю показник смертності від ІХС (на 100 тис. населення) 

Країна Серед усього населення 0–64 роки
1985 1990 1995 2000 2005 1985 1990 1995 2000 2005

Україна 492,8 317,1 465,8 505,5 543,8 90,5 83,5 130,0 128,0 143,8
Російська Федерація 387,9 325,4 381,0 375,4 402,7 93,7 93,4 141,0 130,2 140,3
СНД 405,1 330,6 411,2 408,8 414,6 90,9 90,6 132,1 120,5 126,6
Польща 106,7 121,0 107,1 141,0 114,4 58,7 65,7 51,9 45,4 33,2
Великобританія 252,5 215,7 182,1 140,4 113,3 78,5 61,6 46,4 34,0 26,9
Німеччина – 153,0 151,2 126,9 110,1 – 37,0 32,9 24,3 20,6
Франція 76,0 61,9 53,6 49,4 41,6 21,3 16,0 13,2 12,0 9,9
Фінляндія 274,0 238,7 207,4 176,5 142,0 83,2 62,2 44,2 37,3 27,4
Нідерланди 164,6 130,2 110,5 85,6 64,0 48,8 35,3 27,8 21,5 15,0
Греція 88,7 95,6 90,4 84,6 78,8 32,5 31,4 30,6 30,4 29,6
Швеція 244,7 185,8 158,1 123,8 104,6 50,8 38,3 30,8 23,5 18,2
Італія 104,0 94,2 87,3 73,8 72,2 30,3 24,2 20,0 15,5 14,8
Євросоюз 153,4 142,1 129,4 111,8 104,6 45,6 40,8 34,3 26,8 24,3
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живаність пацієнтів збільшилася від 72 до 81% 
серед чоловіків і від 68 до 73% серед жінок за пе-
ріод 1985–1990 рр. Не дивлячись на це, показ-
ники смертності і захворюваності серед хворих, 
які перенесли серцево-судинну катастрофу, все 
ще залишаються дуже високими. Найгірші по-
казники виживаності відзначаються в групі осіб 
із цукровим діабетом та гострим ІМ в анамнезі, 
більше половини яких помирає протягом 8 років 
після коронарної події.

У структурі летальності постінфарктних хво-
рих одне з перших місць посідає раптова коро-
нарна смерть, частота якої не перевищує 1% , але 
у пацієнтів із гострим коронарним синдромом 
в анамнезі цей показник складає 7%, із зупин-
кою серця поза лікарнею — 25%, із гострим ІМ, 
низькою фракцією викиду і шлуночковою тахі-
кардією — 33%.

Своєчасне встановлення ступеню ризику рап-
тової коронарної смерті й проведення відповід-
них лікувально-профілактичних заходів дозволяє 
суттєво знизити смертність хворих після гостро-
го ІМ. Найбільш частою причиною раптової ко-
ронарної смерті є гострий коронарний синдром 
(близько 80% усіх випадків); близько 15% випад-
ків причиною є ГКМП або ДКМП, 5% — стеноз 
аорти, пролапс мітрального клапана, AV-блокада 
та ін.

У структурі смертності від ІМ поряд з атеро-
склеротичним ураженням коронарних судин іс-
тотні життєво загрозливі порушення серцевого 
ритму, які є причиною раптової смерті.

Порушення серцевого ритму належать до най-
більш частих і тяжких первинних захворювань 
серця і вторинних — при інших, є однією з основ-
них причин швидкого розвитку СН і летальності 
при цій патології, а також раптових смертей.

Дані офіційної статистики поширеності арит-
мій, як і у попередні роки, не відображають ре-
альної ситуації, а навіть при реєстрації незадо-
вільно здійснюється диспансерний нагляд.

Використання нових засобів діагностики та 
лікування дозволило здійснити революцію у ве-
денні хворих із порушеннями ритму серця. Роз-
робка і удосконалення засобів медикаментозної 
і немедикаментозної терапії, особливо радіочас-
тотної абляції і нових імплантованих пристроїв, 
забезпечило краще лікування, зменшення часто-
ти нападів аритмії, а також виліковування реф-
рактерних і життєво небезпечних аритмій серця.

Впровадження у практику методу електро-
фізіологічної електрокардіостимуляції відкрило 
шлях для ефективної кардіохірургічної допомоги 
і збереження життя багатьом хворим із блокадою 

серця та іншими складними порушеннями про-
відності і ритму. В Україні потреба в нових сти-
муляторах ритму серця близько 5 тис. в рік, але 
щорічно виконується лише 2 тис. таких втручань, 
що задовольняє потребу на 40%.

Одне із провідних місць щодо поширеності, 
захворюваності та смертності посідають цереб-
роваскулярні хвороби. У структурі поширеності 
і захворюваності хвороб системи кровообігу серед 
дорослих і підлітків у 2007 р. на цереброваскуляр-
ну патологію припадало відповідно 12,7 і 15,8%, 
а у працездатних — 7,5 та 10,4% (див. табл. 1.5).

На сучасному етапі судинні захворювання го-
ловного мозку залишаються однією із важливих 
медико-соціальних проблем. У 2004 р. ВООЗ 
оголосила інсульт глобальною епідемією, яка за-
грожує життю і здоров’ю населення всього світу, 
а 2006 рік проходив під девізом «Інсульт — вилі-
ковна і відворотна катастрофа».

За даними ВООЗ щорічно від цереброваску-
лярних захворювань помирає близько 5 млн чо-
ловік. В Україні у 2007 р. померли 102 503 осо-
би (у працездатному віці — 10 228, що складає 
10,0%). Стандартизований за віком і статтю по-
казник перевищує такий у Франції у 4,5 раза 
і в 9 разів — серед працездатного населення.

Найбільший відсоток у смертність від це-
реброваскулярної патології вносить інсульт. 
В Україні у 2007 р. у структурі смертності від це-
реброваскулярних захворювань питома вага ін-
сульту складала 41,3%, а серед населення працез-
датного віку — 87,1%, що потребує покращання 
диспансеризації і профілактики.

У 2005 р. інсульт став причиною 5,7 млн смер-
тей в усьому світі і прогнозується ріст смертності 
від нього до 6,7 млн чоловік у 2015 р. і до 7,8 млн — 
у 2030 р. Згідно з даними Американської кардіо-
логічної асоціації серця за 2005 рік на земній кулі 
кожні 3 хв від інсульту помирає 1 людина. Відо-
мо, що 12% ішемічного і до 38% геморагічного 
інсультів призводять до смерті пацієнтів протя-
гом місяця. Близько 80% хворих, які перенесли 
інсульт, стають інвалідами, із них 10% — тяж-
кохворими, які потребують постійної сторон-
ньої допомоги, і лише 15% можуть повернутися 
до своєї попередньої роботи. Повне відновлення 
порушених функцій уже у перші тижні захворю-
вання спостерігається у 10% пацієнтів.

Поширеність і захворюваність всіх форм ін-
сульту по Україні у 2007 р. склала 278,2 на 100 тис. 
населення. І хоча за останні 5 років поширеність 
інсульту у нашій країні суттєво не змінилася, се-
ред тих, які захворіли, невпинно збільшується 
кількість осіб працездатного віку, і на сьогодні 
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вона складає близько 30%. Зазначимо, що часто-
та інсультів в Україні перевищує аналогічний по-
казник у розвинутих країнах Європи в 11–13 ра-
зів. У Росії щорічно виникає 400–450 тис. ін-
сультів, з них частка ішемічного інсульту складає 
>80% (320–340 тис. в рік).

За даними європейських дослідників на кож-
ні 100 тис. населення припадає 600 хворих з нас-
лідками мозкового інсульту, з них 60% є інвалі-
дами. Економічні витрати в Європі складають 
200 млрд євро в рік.

Проблема вторинної профілактики мозко-
вого інсульту стала одним із важливих питань 
на ІІІ Націо нальному конгресі неврологів, пси-
хіатрів і наркологів України, де були обговорені 
практичні аспекти медикаментозної профілак-
тики повторного інсульту.

Щорічно в Україні реєструється 25–28 тис. 
повторних інсультів (у Росії 25% інсультів — пов-
торні). Навіть якщо пацієнт переніс транзитор-
ну ішемічну атаку, ризик розвитку повторного 
гострого порушення мозкового кровообігу про-
тягом першого року складає 15–20%, паралельно 
на 30–38% підвищується ризик виникнення кар-
діоваскулярних ускладнень, що в цілому знижує 
шанси хворого на повноцінне життя. Протягом 
року помирає від 15 до 40%, а в 5-річний термін 
спостереження — 40–60% хворих.

Профілактика повторних інсультів є важли-
вою медичною проблемою, що зумовлена на-
ступними обставинами: по-перше, вони погли-
блюють наявну неврологічну симптоматику та 
інвалідизацію; по-друге, призводять до більш 
високої смертності. Основні принципи стратегії 
профілактики пов торних інсультів включають 
проведення профілактичних заходів із врахуван-
ням факторів ризику розвитку інсульту (одна-
кових як для первинного); спеціальну програму 
профілактики з урахуванням патогенетичних 
механізмів розвитку (які є спільними і для пер-
винного).

Розрізняють некориговані (не піддаються ме-
дикаментозному впливу) фактори ризику (вік, 
стать, спадковість) і кориговані (повністю або 
частково).

До коригованих факторів ризику належать:
• АГ;
• тютюнопаління;
• захворювання серця;
• патологія магістральних артерій голови;
• порушення ліпідного обміну;
• цукровий діабет;
• гемостатичні порушення;
• зловживання алкоголем;

• застосування оральних контрацептивів;
• ожиріння і мала фізична активність;
• довготривалі стреси.
АГ — один із основних факторів ризику 

розвит ку не тільки геморагічного, але і багатьох 
видів ішемічного. При рівні ДАТ 105 мм рт. ст. 
ризик розвитку інсульту у 10 разів вищий, ніж 
при 76 мм рт. ст.

У 2006 р. в Україні була прийнята Держав-
на програма запобігання і лікування серцево-
судинних та судинно-мозкових захворювань на 
2006–2010 рр., одним із завдань якої є організація 
спеціалізованих центрів, що відповідають між-
народним стандартам по наданню лікувально-
профілактичної допомоги хворим. На перших 
етапах передбачена їх організація в Донецьку, 
Львові й Одесі.

ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ 
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

В АСПЕКТІ КАРДІОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ

Профілактика серцево-судинних подій, змен-
шення їх ризику незмінно перебувають у центрі 
уваги як медичних працівників, так і пацієнтів. 
Хворі прагнуть отримувати якнайбільше інфор-
мації про стан свого організму і рекомендації 
щодо змін стилю життя, спрямовані на покра-
щання його якості.

У Європейському Союзі широко впрова-
джується популяційна стратегія профілактики 
серцево-судинних захворювань, чому присвяче-
на Люксембургська декларація здорового серця 
(29.06.2005 р.). Проголошена нею стратегія по-
лягає у наступному:

• утримання від споживання тютюну;
• підтримання адекватної фізичної активності 

(>30 хв щоденно);
• споживання здорової їжі і запобігання над-

мірній масі тіла;
• контроль рівня загального ХС крові 

(<5 ммоль/л);
• контроль АТ (<140/90 мм рт. ст.)
Нещодавно Європейське товариство кар-

діологів прийняло нову Настанову із серцево-
судинної профілактики (Настанова ВООЗ по 
оцінці і зниженню кардіоваскулярного ризику, 
Женева, 2007 р.), попередня версія якої була 
ухвалена в 2003 р. і активно обговорювалася за-
галом фахівцями.

Зазначено, що хвороби системи кровообігу — 
основна причина непрацездатності і передчасної 
смертності у всьому світі. Хвороби системи кро-
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вообігу виникають внаслідок атеросклерозу, який 
розвивається протягом багатьох років і до мо-
менту виникнення симптомів (середній вік), як 
правило, значно прогресує. Гострі коронарні 
(ІМ) і цереброваскулярні (інсульт) події часто 
виникають раптово, і фатальний кінець насту-
пає ще до надання медичної допомоги. Корекція 
факторів ризику може знизити частоту клінічних 
подій і передчасну смерть як у пацієнтів, у яких 
уже є серцево-судинні захворювання, так і у осіб 
з високим кардіоваскулярним ризиком.

Указана Настанова містить рекомендації, які 
ґрунтуються на даних доказової медицини, за до-
помогою яких можна знизити частоту розвитку 
первинних і вторинних хвороб системи крово-
обігу, цереброваскулярної патології, а також за-
хворювання периферичних судин.

Запобігання зазначеним хворобам можна до-
сягти таким чином:

• відмовою від тютюнопаління;
• запровадженням раціонального харчування;
• підтримкою фізичної активності;
• зниженням індексу маси тіла;
• зниженням АТ;
• зниженням концентрації загального ХС 

і ХС ЛПНЩ у крові;
• контролем глікемії;
• антиагрегантною терапією (при необхіднос-

ті).
Особливу увагу приділяють гендерним особ-

ливостям профілактики хвороб системи крово-
обігу. Від цих хвороб жінок помирає більше, ніж 
чоловіків, хоча це і настає у більш пізньому віці. 
У жінок порівняно з чоловіками ІХС є причиною 
смерті дещо частіше, а інсульт — помітно часті-
ше. Ризик ІХС відрізняється у чоловіків і жінок 
на 10 років: ризик у 55-річної жінки приблизно 
такий самий, як у 45-річного чоловіка. Змен-
шення смертності від хвороб системи кровообі-
гу за останні 10 років більше стосується чолові-
ків, ніж жінок, а виникнення серцево-судинних 
захворювань у жінок у цілому помітно зросло, 
особ ливо у найстаршій віковій групі. Основними 
особливостями серцево-судинних факторів ри-
зику у жіночій популяції є такі:

• систолічна гіпертензія у жінок почастішала;
• застосування оральних контрацептивів 

збільшує ризик серцево-судинних захворювань, 
особ ливо помітний цей зв’язок у жінок, що ку-
рять;

• рівень загального ХС досягає пікових зна-
чень у жінок віком 60 років, тобто на 10 років 
пізніше, ніж у чоловіків;

• цукровий діабет у жінок несе вищий ризик 
фатальних серцево-судинних захворювань;

• на ожиріння частіше страждають жінки се-
реднього і старшого віку.

З метою зміцнення здоров’я, дотримання со-
ціальної справедливості і підвищення чуйності 
до потреб людей, країни, які перебувають на різ-
них стадіях соціального і економічного розвитку, 
вважають необхідним вести пошук шляхів по-
ліпшення організації та фінансування охорони 
здоров’я, виділяючи зростаючу частку своїх ре-
сурсів на вирішення цих завдань.

У країнах Західної Європи перед урядами 
стоїть  складна проблема забезпечення бюджет-
них потреб, пов̓язаних із ростом витрат на охо-
рону здоров̓я, та задоволення вимог населення 
щодо якості допомоги і більшої свободи вибору. 
У країнах Центральної і Східної Європи першо-
чергового вирішення вимагають питання аку-
муляції необхідних ресурсів на охорону здоров̓я 
в умовах соціально-економічних і політичних 
перетворень, які викликали зменшення бюдже-
тів медичної сфери.

Розвиток і впровадження нових медичних 
технологій, ефективних лікарських препаратів, 
які мають високу вартість, потребують значних 
коштів для їх впровадження у практику. Це при-
зводить до подорожчання медичної допомоги та 
зростання обсягів витрат на охорону здоров’я. 
За таких умов породжується та поглиблюється 
конфлікт інтере сів, пов’язаний з невідповідніс-
тю між завданнями, що стоять перед охороною 
здоров’я в плані підвищення доступності та якос-
ті послуг, забезпечення рівності і справедливос-
ті, та фінансово-економічними можливостями їх 
реалізації.

Отже, перед системами охорони здоров̓я 
в сучасному світі постають завдання щодо задо-
волення зростаючих потреб у якісній і доступній 
медичній допомозі, з одного боку, і стабіліза-
ції чи стримуванні зростання витрат на охорону 
здоров̓я — з іншого. Це вимагає вдосконалення 
їх структурно-функціональних моделей.

Для поліпшення існуючої ситуації в Європі 
останнім часом були прийняті різні за характе-
ром стратегії зміцнення і розвитку систем охо-
рони здоров̓я, покликані забезпечити широко-
масштабні зміни в організації і фінансуванні га-
лузі. Усі вони своєю кінцевою метою визначають 
поліпшення здоров̓я населення, забезпечення 
загального доступу до послуг охорони здоров̓я, 
дотримання принципу справедливості і захисту 
від фінансових ризиків та адекватне врахування 
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очікувань населення і оперативне реагування 
на їхні потреби.

Така ситуація стала пріоритетною проблемою 
загальнодержавного значення і вимагає адекват-
ного розв’язання. Національні інтереси потребу-
ють нагального впровадження ефективних захо-
дів для розв’язання соціально значущої проблеми 
запобігання захворюваності шляхом зміцнення 
здоров’я здорових людей як найвищої соціальної 
цінності відповідно до Конституції України, за-
конів України «Основи законодавства про охо-
рону здоров’я», «Про освіту», «Про фізичну куль-
туру і спорт», «Про заходи щодо попередження 
та зменшення вживання тютюнових виробів 
і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», 
«Про державні цільові програми», Указу Пре-
зидента України від 19 вересня 2007 року № 895 
«Про рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 19 вересня 2007 року «Про за-
ходи щодо подолання демографічної кризи та 
розвитку трудоресурсного потенціалу України», 
резолюції Всеукраїнського форуму «Здорова на-
ція» від 13 вересня 2007 року та інших рекомен-
даційних та нормативно-правових документів, 
виконання яких дасть можливість:

• збільшити тривалість життя чоловіків на 
2 роки, а жінок — на 1 рік;

• зменшити на 15% смертність населення пра-
цездатного віку;

• щорічно зменшувати на 4–5% кількість травм 
у побуті, на виробництві та під час дорожньо-
транспортних пригод;

• створити умови для регулярної організова-
ної рухової активності кожного жителя України 
заради зміцнення здоров’я з урахуванням його 
інтересів, побажань, здібностей та індивідуаль-
них особливостей шляхом щорічного збільшен-
ня на 1–2% рівня охоплення населення руховою 
активністю щодня до 30 хв;

• створити умови для забезпечення доступ-
ності безпечних харчових продуктів у достатній 
кількості й асортименті для кожного громадяни-
на України, задоволення його потреби у повно-
цінному харчуванні;

• зменшити негативні наслідки вживання ал-
коголю в суспільстві, у тому числі через знижен-
ня на 100% рівня споживання міцних алкоголь-
них напоїв дітьми віком до 18 років;

• створити умови, які сприятимуть зменшен-
ню тютюнопаління та наркозалежності від дії 
тютюнового диму шляхом зменшення пошире-
ності тютюнопаління серед дорослого населення 
з 41 до 25%.

Державна підтримка щодо попередження 
смертності та інвалідності дорослого та працез-
датного населення внаслідок серцево-судинних 
та судинно-мозкових захворювань ґрунтується 
на тому, що профілактична робота значно ефек-
тивніша за соціальними наслідками, ніж клініч-
ний підхід до розв’язання проблем. Розрив, який 
існує між профілактичною і клінічною медици-
ною сьогодні, та підхід до принципів профілак-
тики хронічних неінфекційних хвороб взагалі 
і серцево-судинних зокрема, не дає змоги на су-
часному етапі розвитку суспільства підвищити рі-
вень здоров’я такою мірою, як це зроблено в ба-
гатьох розвинених країнах. Звичайно, первинна 
профілактика потребує великих матеріальних 
ресурсів, але в будь-якому разі це значно менше 
від тих збитків, які має суспільство.

Світовий розвиток розглядається як взає-
мозв’ язок між здоров’ям людини, політикою 
в області охорони здоров’я і економічним роз-
витком. З метою забезпечення його умов уряди 
країн повинні вирішувати завдання:

• створити економічний клімат для самостій-
ного зміцнення здоров’я громадян за рахунок 
покращання свого благополуччя;

• спрямувати державні витрати на оздоров-
лення суспільства та надання медичної допомо-
ги, в першу чергу біднішій його частині;

• залучити до фінансування заходів по органі-
зації охорони здоров’я всі джерела, у тому числі 
допомогу міжнародної спільноти.

Це потребує розробки та доопрацювання зако-
нодавчих нормативних актів:
• забезпечення народження генетично здорового 
покоління із механізмом економічної зацікавленості 
всіх громадян у його збільшенні;
• гарантовану охорону збереження здоров’я 
із  передбаченням всебічної відповідальності 
за  нанесену йому шкоду;
• передбачення компенсації роботодавцями 
у шкідливих  умовах праці;
• впровадження обов’язкового медичного 
 страхування громадян із персоніфікованим рахунком 
збереження коштів, тобто економічну профілактику 
збереження і покращання здоров’я;
• надання гарантованої медичної невідкладної 
 належної допомоги як мінімальної, що забезпечуєть-
ся громадянам державою

Медична допомога як система спеціаль-
них медичних закладів і засобів, що сприяють 
здоров’ю, запобіганню захворювань та поперед-
женню передчасної смерті, забезпеченню ак-
тивної життєдіяльності і працездатності людини 
протягом життя, повинна мати відповідну еко-
номічну базу для здійснення заходів та наявні 
ресурси. Необхідне також розмежування в забез-



ГЛАВА 1  ПРОБЛЕМИ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ _____  131

С
Е

К
Ц

ІЯ
 2

П
РО

БЛ
Е

М
И

 К
А

РД
ІО

Л
О

ГІ
Ч

Н
О

Ї 
Д

О
П

О
М

О
ГИ

 Н
А

С
Е

Л
Е

Н
Н

Ю
 У

К
РА

ЇН
И

печенні їх за рахунок та під відповідальність дер-
жави та громадян.

Проведений розрахунок показав, що для 
забезпечення необхідної медичної допомо-
ги у ме жах лише рівня 1990 р. (150 дол. США 
у рік на 1 жителя), виникає потреба щорічного 
фінансування в сумі не менше 37,5 млрд грн., 
а мінімально обґрунтована у 3 рази більша. Ви-
трати в більшості інших країн становлять від 
1500 до 3500 дол. США. Збільшення фінансу-
вання галузі дозволяє передбачити кошти на ви-
рішення питань, пов’язаних із трансплантацією 
органів, впровадженням інституту сімейної ме-
дицини, створення інформаційно-аналітичної 
системи з питань надзвичайних ситуацій тощо.

Заробітна плата медичних працівників є од-
нією із найменших в Україні, що спонукає до її 
збільшення за рахунок хворих та стало предме-
том обговорення у суспільстві. Для об’єктивної 
оцінки необхідно порівняти якщо не з іншими 
країнами, де вона у десятки разів вища, то хоча б 
із 1913 р., з яким порівнювалися досягнуті здо-
бутки радянської влади. На той час оплата праці 
лікаря середньої кваліфікації становила 150 цар-
ських карбованців, а 1 хлібина коштувала 5 коп. 
Отже, лікар отримував у натуральному вимірі 
3000 хлібин, що сьогодні кош тує 4 тис. грн., або 
800 дол. США, що більше ніж у 5 разів переви-
щує сьогоднішню оплату праці.

Уже багато років пропонується встановити як 
базову оплату праці середнього медичного пра-
цівника на рівні середньої у державі, що хоча б 
відносно створило соціальну справедливість, але 
політика залишкового принципу для охорони 
здоров’я не дозволяє вирішити цю проблему.

Значне збільшення фінансування системи 
охорони здоров’я в Україні до рівня розвинутих 
країн безумовно очікувати складно, але суттєве 
покращання просто необхідне. Для цього повин-
ні бути використані різні джерела, як внутрішні 
так і зов нішні, а також прийняті відповідні ра-
дикальні заходи щодо більш раціонального ви-
користання існуючих. Уже зараз спостерігається 
тенденція до збільшення обсягу позабюджетних 
надходжень.

На забезпечення належного здоров’я нації 
мусить бути державне замовлення із чітким регу-
люванням відносин мікроекономіки (пацієнт — 
медичний працівник — медичний заклад). Еко-
номіка охорони здоров’я повинна бути спрямо-
вана на основний фактор виробництва — робочу 
силу та бути невід’ємною складовою економіки 
держави в цілому.

Стаціонарна допомога в оздоровленні хворих 
є найбільш значимою в затратах, вимогливою 
в забезпеченні умов, складною за морально-
психологічним впливом, а тому цей вид медичної 
допомоги потребує диференційованого підходу. 
У різних країнах її обсяг має свої відмінності, 
частка у фінансуванні системи охорони здоров̓я 
відповідна особливостям, відрізняється за серед-
нім перебуванням хворого на ліжку.

У той час як частка витрат на стаціонар-
ну допомогу в загальних витратах охорони 
здоров̓я за даними ВООЗ у Німеччині стано-
вили 36,1% (682 дол. США), Великобританії — 
43,9% (508 дол.), Франції — 44,4% (815 дол.), 
Фінляндії — 44,7% (815 дол.), Швеції — 49,5% 
(1062 дол.),в Україні від 70 до 75%. Середнє пе-
ребування хворого в стаціонарі в Україні більше, 
ніж в інших країнах: Угорщина — 11,3, Фран-
ція — 11,7; Англія — 12,3; Болгарія — 13,6; Ні-
меччина — 15,8 дня. У різних регіонах України 
від 13,5 до 18,5; середній — 16,9 дня.

Отже, при більш ефективній роботі ліжка, 
зменшенні середнього перебування хворого 
на ліжку хоча б на 20%, а також розширення ме-
режі денних стаціонарів і стаціонарів вдома — 
є можливим і зменшення витрат на стаціонарну 
допомогу, що відповідає практиці інших країн 
та дасть можливість перерозподілити відповідні 
асигнування, сприятиме збільшенню соціальних 
закладів, у яких Україна відстає порівняно з ін-
шими.

З метою підвищення рівня підготовки медич-
них кадрів вбачається доцільним половину від 
потреби навчати на умовах контракту, з можли-
вістю переведення кращих на навчання за дер-
жавний рахунок і, навпаки, студентів з незадо-
вільними успіхами — за власний рахунок.

Існуюча система, зважаючи на істотні 
суспільно-політичні та економічні зміни в су-
часних умовах, потребує відповідної адаптації 
для забезпечення її якісного покращання. Зав-
дання полягає у виборі її оптимальної моделі із 
врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду: 
при мінімальних економічних затратах — най-
більш ефективний результат.

Вважається за доцільне перш за все визначи-
тися у принципах, які є ключовими саме в умо-
вах нашого суспільства:

• організація її в комплексі медичної допомо-
ги населенню;

• максимальна доступність усьому населенню 
України;

• переважаюча профілактична спрямованість 
в організації роботи;
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• забезпечення невідкладної медичної допо-
моги відповідно до стандартів, зменшення кіль-
кості соціально-небезпечних захворювань, збе-
реження і державна охорона рівня стану здоров’я 
населення;

• визначення найбільш оптимальної моделі 
системи, враховуючи особливості історичного, 
психологічного, соціального та економічного 
розвитку країни та її перспективи.

У випадку обмежених можливостей держав-
ного бюджету повинні залучатися цільові інвес-
тиції на реалізацію найбільш актуальних про-
блем, які можуть вважатися загрозою для гро-
мадського здоров’я. Сукупно ці кошти повинні 

реально забезпечувати розроблену довготривалу 
Національну програму збереження і покращання 
здоров’я населення, виходячи з основних принци-
пів організації системи охорони здоров’я в країні.
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В останні десятиліття у структурі захворюва-
ності та смертності населення хвороби системи 
кровообігу (ХСК) займають одне з перших місць. 
Актуальність цієї проблеми для охорони здоров’я 
зумовлена їх значною поширеністю, високою 
смертністю та інвалідністю, значними соціально-
економічними втратами, що впливають на трудо-
вий потенціал країни. У наш час серцево-судинні 
захворювання (ССЗ) залишаються основ ною при-
чиною смерті населення більшості розвинених 
країн Європи, становлячи майже 40% всіх випад-
ків смерті у цьому регіоні. Практично все доросле 
населення страждає атеросклерозом, найнебез-
печнішим проявом якого є ІХС. За статистичними 
даними різних країн її клінічні форми діагностують 
у 15–20% дорослого населення.

У 2007 р. в Україні ХСК зумовили 63,0% всіх 
смертей (у містах — 61,4%, у селах — 65,5%). 
На цю патологію припадає >60% смертей осіб 
пенсійного віку. Для працездатного населення 
хвороби серця і судин — перша за значимістю 
причина смерті.

Смертність чоловіків нижча, ніж жінок (999,9 та 
1063,9 на 100 тис. населення відповідно).

У розвинених країнах смертність внаслідок 
ХСК постійно знижується, в Україні ж вона з кін-
ця 60-х років ХХ ст. (за винятком 1984–1990 рр.; 
1996–1998 рр.) неухильно росте. За останні 10 ро-
ків смертність від ХСК зросла майже на 40%, 
причому її рівень підвищився в більшості вікових 
груп, за винятком дітей віком від 10 до 15 років 
і людей старше 85 років. Внесок працездатно-
го населення у формування смертності від ССЗ 
у 2007 р. становив 18,5%.

У структурі смертності населення внаслідок 
ХСК перше місце займає ІХС. На сьогодні саме 
ця патологія на 66,8% (у містах — на 63,9 %, у се-
лах — на 71,1%) визначає рівень смертності від 
ХСК усього населення і на 54,4% — його праце-
здатної частини.

Аналіз статистичних показників здоров’я на-
селення України свідчить про більш несприятли-

ву ситуацію серед сільського населення, де дуже 
помітні такі негативні демографічні тенденції, 
як старіння населення, зниження рівня наро-
джуваності, підвищення загальної та повікової 
смертності. У сільського населення порівняно 
з міським показники частоти звернень за медич-
ною допомогою і тимчасової непрацездатності 
з приводу ССЗ нижчі, а показники поширеності 
цієї патології, інвалідності та смертності значно 
вищі.

Смертність від ХСК за останні роки неухиль-
но зростає серед усього населення, але у сільських 
жителів її приріст дещо більший, а рівень в 1,5 раза 
перевищує такий серед міських жителів.

Зміни характеру патології у сільських жителів 
найчастіше пов’язують з процесом урбанізації 
села. Науково-технічний прогрес, що все ширше 
проникає в сільське господарство, пов’язаний 
зі спеціалізацією і концентрацією виробництва, 
застосуванням нових видів технічних засобів, 
введенням у дію високопродуктивних машин 
і механізмів, складного устаткування, підвищен-
ням робочих швидкостей машинно-тракторних 
агрегатів і транспортних засобів, впровадженням 
нової технології обробки і збору врожаю, утри-
манням сільськогосподарських тварин і догля-
дом за ними. При цьому зменшується тяжкість 
фізичної праці, підвищується її кваліфікованість, 
ускладнюється програма трудових дій, зростає 
навантаження на органи чуття і ЦНС. Підвище-
на стомлюваність, нервово-психічне напружен-
ня праці збільшуються внаслідок несприятливих 
кліматичних умов, необхідності виконання робіт 
у стислий термін, впливу фізичних, хімічних, 
біо логічних факторів, пов’язаних з професійною 
діяльністю.

Одночасне підвищення захворюваності ХСК 
серед сільського населення розглядається як зрос-
таючий в останні роки результат поліпшення діа-
гностики хвороб, а також точної реєстрації випад-
ків захворювання.

ГЛАВА 1  ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ

І.М. Горбась, І.П. Смирнова
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Рівень захворюваності залежить від доступ-
ності медичної допомоги, ступеня її спеціаліза-
ції, а також якості обліково-статистичної робо-
ти. На захворюваність ХСК впливають рівень 
освіти, характер роботи й особливості професії, 
матеріальний стан родини, особливості трудо-
вої та суспільної діяльності, пов’язаної з висо-
ким нервово-психічним напруженням. Істотний 
вплив на їх виникнення чинять хронічно діючі 
стресові фактори: самітність, наявність тяжких 
переживань, незадоволеність посадою чи про-
фесією, недоброзичливі відносини в робочому 
колективі, родині.

Рівень захворюваності сільського населення 
на ІХС за частотою звернень коливається у межах 
2,1–5,1%, однак результати проведених досліджень 
свідчать про наявність значних розбіжностей в рів-
нях цього показника за даними звернень і комп-
лексних медичних оглядів. Рівень захворюваності 
за даними останніх у 4–6 разів вищий.

Існуюча різниця поширеності ССЗ за дани-
ми лікувально-профілактичних закладів і епі-
деміологічних досліджень пов’язана з недостат-
нім впровадженням у практику стандартних 
методів обстеження населення, недостатньою 
активністю лікарів щодо своєчасного діагнос-
тування захворювань, низьким охопленням 
населення профілактичними оглядами та дис-
пансеризацією.

Донедавна питання етіології, патогенезу, про-
філактики і лікування захворювань вивчали пере-
важно у клінічних умовах і в ході експериментів. 
Разом з тим можливості клінічних досліджень 
обмежені, оскільки не дозволяють одержати пов-
ну картину про етіологію та патогенез хвороби 
у селективній групі хворих, які перебувають під 
наглядом лікаря переважно в період загострення, 
а в латентній фазі, на ранній стадії захворюван-
ня та в період ремісії пацієнти рідко звертаються 
до лікаря.

Дані експерименту не завжди можна пере-
нести в клініку, особливо якщо врахувати роз-
маїтість і складність патогенетичних механізмів, 
хвилеподібний і багаторічний перебіг атероскле-
ротичних захворювань.

У зв’язку з цим виникає необхідність спеці-
ального (епідеміологічного) підходу до вивчення 
цих хвороб.

Епідеміологічний метод дозволяє встановити 
реальну поширеність захворювання, визначити 
причини його виникнення, деякі об’єктивні за-
кономірності перебігу, а також умови, що спри-
чиняють прогресування патологічного процесу, 
і розробити наукові основи профілактики. У сво-

їй роботі епідеміологи використовують клінічний 
досвід, накопичений протягом тривалого часу, 
і розробляють методи, що визначаються метою 
і завданнями цих досліджень.

Доказова медицина являє собою нову техно-
логію збору, аналізу й інтерпретації наукової ін-
формації. Вона розвивалася переважно на основі 
епідеміологічних досліджень, тому деякі термі-
ни і методи запозичені нею з епідеміології.

Вимоги до епідеміологічних досліджень:
• вибірка має бути випадковою і репрезента-

тивною (відгук не менше 70%);
• методи дослідження мають бути чітко ви-

значені й стандартизовані;
• аналіз необхідно проводити за єдиною ме-

тодологією незалежними експертами.
Епідеміологія — розділ медицини, що вивчає 

причини і закономірності виникнення, масового 
розповсюдження хвороб і методи боротьби з ними. 
Популяція — група осіб, об’єднаних за будь-якою 
загальною ознакою (наприклад територіальною).

Існує 2 види популяційних досліджень: спо-
стережливі (одномоментні або проспективні) 
і експериментально-клінічні.

Об’єктом епідеміологічних досліджень часті-
ше є відібрана популяція або її репрезентативна 
(представницька) вибірка, що дає можливість 
спостерігати і вивчати природний перебіг хворо-
би з урахуванням взаємодії внутрішніх факторів 
організму зі специфічними і неспецифічними 
умовами зовнішнього середовища.

Перші дослідження з використанням такого 
підходу почали проводити наприкінці 40-х років 
ХХ ст., однак вони мали методичні розбіжності, 
внаслідок чого отримані результати не можна 
було порівнювати.

Справжня епідеміологія виникла лише тоді, 
коли ВООЗ (1967) розробила єдині методи збору 
і оцінки інформації.

Епідеміологічні дослідження поширеності 
ССЗ стали одним із важливих напрямків вивчен-
ня причин їх росту.

Епідеміологія ІХС пройшла значний шлях 
за порівняно короткий період. Узагальнюючи 
отримані дані, варто відзначити, що епідеміоло-
гію цього захворювання можна вивчати різними 
методами:

а) порівнюючи показники смертності внаслі-
док ХСК у різні часові проміжки в окремій країні 
або зіставляючи результати, отримані в різних 
країнах;

б) за даними патологоанатомічних розтинів;
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в) проводячи одномоментні й проспективні 
спостереження за репрезентативними групами 
населення;

г) вивчаючи захворюваність ІМ тощо.
ІХС нерівномірно поширена в різних країнах 

навіть з однаковим рівнем економічного розвит-
ку. Початок зростання її частоти припадає на пе-
ріод після Другої світової війни і в багатьох краї-
нах триває досі.

Аналіз динаміки смертності від ІХС у різ-
них країнах свідчить про її різноспрямованість 
в останні десятиліття. Визначилися держави, 
де рівень смертності зростає, знижується чи за-
лишається стабільним. Максимальне зниження 
смертності внаслідок ІХС зареєстроване в США, 
а серед європейських країн — у Фінляндії. Не 
слід, однак, робити висновок про те, що в краї-
нах з низькою смертністю вона підвищується, 
а в країнах з високою — знижується. Кількість 
померлих від цієї патології навіть у розташованих 
географічно поруч країнах значно відрізняється.

Морфологічні дослідження, проведені з іні-
ціативи ВООЗ у різних містах Європи, свідчать 
про розбіжності в частоті й вираженості атеро-
склерозу судин. Серед європейців ця патологія 
поширена більше, ніж серед жителів Середньої 
Азії.

Є істотні розбіжності в ступені ураження су-
дин у корінного та некорінного населення. До-
слідники це пов’язують з певними географічни-
ми та генетичними відмінностями, а також осо-
бливостями харчування.

Розбіжності, виявлені під час морфологіч-
них досліджень атеросклерозу в різних регіонах, 
узгоджуються з даними одномоментних обсте-
жень населення. Останні свідчать про наявність 
тісного зв’язку між частотою клінічних форм 
ІХС і морфологічними проявами атеросклерозу 
коронарних артерій.

Перші спроби вивчення епідеміології ІХС 
були початі у 1949 р., коли у Фремінгемі (США) 
почалося проспективне дослідження за участю 
5209 жителів міста віком від 20 до 69 років, яке 
триває досі. Обстеження населення проводять 
кожні 2 роки. Основна його мета — оцінка зна-
чення коронарних факторів ризику.

Подібні дослідження за участю дорослого 
населення проведені в Текумсі (США, 1972), 
Каунасі (Литва, 1980) та багатьох інших містах 
і країнах, природно-кліматичні умови яких зна-
чно відрізняються. Найбільше таке дослідження 
проведене під керівництвом А. Keys (1970) в семи 
країнах світу: США, Японії, Греції, Італії, Юго-

славії, Нідерландах, Фінляндії. У ньому взяли 
участь 12 770  чоловіків віком 40–59 років.

Епідеміологічні обстеження неорганізованого 
населення дають можливість одержувати необ-
хідну інформацію про людей, об’єднаних за те-
риторіальною ознакою. Жорстка стандартизація 
методів і використання єдиних критеріїв оцінки 
дозволяють порівнювати отримані дані з резуль-
татами досліджень, проведених в інших геогра-
фічних зонах.

Серед чоловіків, які проживають у Гетеборзі 
(Швеція), ІМ і стенокардію напруження відзна-
чають у 2,7 і 2,1% обстежених відповідно.

У населення сільської місцевості Тузла і пе-
редмісті Загреба (Хорватія) ІМ діагностували 
у 2,5 і 4,3% пацієнтів, а у сільських жителів пів-
ночі Італії — лише в 1,2% випадків.

В Англії серед 18 403 чоловіків віком 40–64 ро-
ків стенокардію напруження відзначено у 5%.

Порівняння поширеності ІХС має, з одного 
боку, науковий, з іншого — практичний інтерес.

За даними дослідження, проведеного в Те-
кумсі, ІХС діагностують у середньому у 20% до-
рослих американців, в Чехії серед чоловіків ві-
ком 50–54 роки — у 18%, в Німеччині — у 20,3%, 
в Польщі серед 40–49-літніх чоловіків — у 8%, 
серед населення Монголії віком 40–69 років — 
у 4,7%. Слід зазначити, що в Японії, Індії, Китаї 
та деяких інших країнах Азії та Африки ІХС ре-
єструють значно рідше.

Найпоширеніша форма ІХС — стенокардія 
напруження. Частота її виникнення коливається 
в різних регіонах від 1,8 до 6,5%.

Аналіз частоти ІХС залежно від статі обстеже-
них дає суперечливі результати. Одні дослідни-
ки відзначають, що ІХС більше поширена серед 
жінок, інші ж стверджують, що серед чоловіків. 
За нашими даними визначається істотна різниця 
у структурі ІХС: якщо для чоловіків характерна 
більша частота виникнення ІМ, то для жінок — 
стенокардії напруження (табл. 1.1 і 1.2).

Більша розповсюдженість стенокардії серед 
жінок, можливо, пов’язана з меншою, порівняно 
з чоловіками, специфічністю опитувального ме-
тоду її виявлення. Повторне опитування жінок зі 
стенокардією напруження свідчить, що відтво-
рення позитивної відповіді за стандартною анке-
тою ВООЗ становить лише 26,0% і тільки у 34,2% 
жінок при поглибленому обстеженні діагносту-
ють ІХС. Деякі автори у зв’язку з цим пропонують 
використовувати кардіологічну анкету ВООЗ або 
її модифікації для виявлення стенокардії напру-
ження тільки для жінок віком старше 45 років.
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Поширеність ішемічних змін на ЕКГ спокою, 
що характеризують безбольову і можливу ІХС, 
також коливається в різних географічних регіо-
нах від 2,3 до 9,3%.

Щодо більшої поширеності безбольової фор-
ми ІХС серед жінок, то зміни на ЕКГ спокою, 
особливо 4 і 5 класів Міннесотського коду, менш 
специфічні для жінок, ніж для чоловіків і часто 
залежать від електролітних зрушень, клімакте-
ричних порушень нейрогуморальної регуляції, 
обмінних порушень у зв’язку з ожирінням тощо.

Найточнішу оцінку діагностичних критері-
їв ІХС дають результати проспективного спо-

стереження за обстеженим контингентом. Ре-
зультати проведених досліджень свідчать, що 
смертність внаслідок ІХС, частота нелетального 
ІМ і загальної смертності підвищуються залеж-
но від вираженості патології. Серед обстеже-
них з ЕКГ-ознаками визначеної, можливої ІХС 
і практично нормальної ЕКГ співвідношення 
показників смертності від ІХС відповідно ста-
новить 9,0:3,9:1,0; частоти нефатального ІМ — 
3,6:2,9:1,0; загальної смертності — 6,0:3,3:1,0.

Загальна смертність за наявності можливої 
ІХС більше ніж у 2 рази, а смертність від ХСК 
в 3 рази перевищує відповідні показники серед 

Таблиця 1.1
Динаміка поширеності різних форм ІХС в популяції чоловіків віком 20–64 років

В
ік

 (р
ок

ів
)

Рі
к

об
ст

еж
ен

ня

Форми ІХС, %

Діагносто-
ваний ІМ

Типова 
стенокардія 
напруження

Безбольова 
форма

Визначена 
ІХС

Можлива 
ІХС

Загальна 
частота 

ІХС

20–29 1980 – 0,8 – 0,8 2,3 3,1
2005 – 0,5 8,6 9,1 0,5 9,6

30–39 1980 0,3 1,7 0,7 2,7 2,7 5,4
2005 0,5 2,5 4,9 7,8 1,0 8,8

40–49 1980 1,0 5,4 1,0 7,3 2,9 10,2
2005 0,4 3,6 4,4 7,9 4,0 11,9

50–59 1980 3,2 12,5 2,5 18,2 6,4 24,6
2005 5,9 8,2 4,5 15,9 4,1 20,0

60–64 1980 4,2 11,7 3,3 19,2 5,8 25,0
2005 10,5 17,7 4,0 27,4 9,7 37,1

20–64 1980 1,4 5,8 1,3 8,5 3,9 12,4
2005 2,8 4,3 5,3 12,4 3,5 15,9

Таблиця 1.2
Динаміка поширеності різних форм ІХС в жіночій популяції віком 20–64 років

В
ік

 (р
ок

ів
)

Рі
к

об
ст

еж
ен

ня

Форми ІХС, %

Діагносто-
ваний ІМ

Типова 
стенокардія 
напруження

Безбольова 
форма

Визначена 
ІХС

Можлива 
ІХС

Загальна 
частота 

ІХС

20–29 1980 – 1,6 – 1,6 2,0 3,6
2005 – - 3,8 3,8 1,1 4,9

30–39 1980 – 5,8 0,4 6,2 2,2 8,4
2005 – 3,8 2,7 6,6 1,1 7,7

40–49 1980 1,6 12,4 0,8 14,1 3,6 17,7
2005 – 8,8 3,8 12,6 1,6 13,8

50–59 1980 3,1 17,0 1,5 19,7 10,4 30,1
2005 2,7 8,4 6,1 17,1 5,3 22,4

60–64 1980 4,1 16,3 5,7 23,6 18,7 42,3
2005 5,5 30,3 6,4 36,7 4,6 41,3

20–64 1980 1,5 10,0 1,2 11,8 6,1 17,9
2005 1,3 9,5 4,5 13,7 2,7 16,4
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осіб без зазначених змін на ЕКГ. Ризик смерті від 
ІХС та інших ССЗ серед пацієнтів з можливою 
ІХС відповідно у 2,4 і 4 рази вищий, ніж у обсте-
жених без її ознак. Отже, можливі ішемічні зміни 
мають високу прогностичну цінність щодо ризи-
ку загальної смертності й смерті внаслідок ІХС.

Найбільш правильний підхід до вивчення 
географічних особливостей поширеності ІХС — 
проведення кооперативних досліджень за єди-
ною програмою.

За результатами одного з них під назвою «Ба-
гатофакторна профілактика ІХС», проведеного 
у 1980–1990 рр. в Москві, Ташкенті, Бішкеку, Кау-
насі, Мінську, Києві й Харкові, серед чоловіків ві-
ком 40–59 років найвища частота виникнення ІХС 
виявлена в Москві та Мінську (14,5 й 12,6% відпо-
відно), а найнижча — у Ташкенті — 8,4%.

Встановлено, що ХСК нерівномірно поши-
рені не лише в розташованих поряд країнах, але 
і в окремих популяціях однієї держави. Це стало 
підставою для проведення епідеміологічних до-
сліджень у нашій країні з характерними для неї 
національними особливостями, зокрема харчу-
вання і способу життя.

Скорочення трудового потенціалу країни вна-
слідок смерті, спричиненої ІХС, і пов’язані з цим 
соціально-економічні наслідки призвели до того, 
що проблема боротьби з цим захворюванням на-
була загальнодержавного значення.

Проведене нами епідеміологічне обстеження 
неорганізованої міської популяції чоловіків пока-
зало, що в цілому зі 100 чоловіків 16 мають озна-
ки ІХС, причому співвідношення визначеної ІХС 
до можливої — 3,5:1,0. Повіковий аналіз поши-
реності ІХС свідчить про поступове її зростання 
з віком. Вже в 30–39-літньому віковому інтервалі 
ІХС представлена всіма її формами. У 40–49-літ-
ньому віці кожен 12-й чоловік має ознаки ІХС. 
У 3–4 із 100 чоловіків цього віку відзначають ти-
пову стенокардію напруження. У 50–59-літньому 
віці частота діагностованого ІМ становить 5,9%, 
стенокардії — 8,2%. Зростання показників окре-
мих форм ІХС зумовлює достовірне збільшення 
в цьому віковому десятилітті питомої ваги паці-
єнтів з визначеною ІХС (15,9%). У 4,1% чолові-
ків відзначають ЕКГ-зміни, що трактуються як 
можлива ІХС. Загалом кожен 5-й чоловік віком 
50–59 років і кожен 3-й у 60–64 роки має ознаки 
ІХС (див. табл. 1.1).

За 25-літній період загальна частота ІХС дещо 
збільшилась — від 12,4 до 15,9%. Відзначаєть-
ся перерозподіл визначеної та можливої форм 
ІХС: у популяції збільшилася кількість пацієнтів 

з першою з них і залишилася незмінною з другою 
(див. табл. 1.1).

Зростання показника визначеної ІХС пов’я-
зане із чотириразовим збільшенням в популяції 
пацієнтів з безбольовою формою і підвищенням 
поширеності ІМ в 2 рази.

Несприятливим є факт збільшення питомої 
ваги осіб зі змінами на ЕКГ за відсутності больо-
вого синдрому.

Максимальне зростання поширеності ІХС 
визначається в 50–59 років. У цьому віці підви-
щується частота больових форм ІХС порівняно 
з поперед нім десятиліттям, можливо, за рахунок 
істотних змін у гормональній регуляції, обміні 
білків і ліпідів, гемодинаміці тощо.

Таким чином, старіння створює передумови 
для розвитку патології взагалі та ІХС зокрема. 
Особливу увагу слід звернути на те, що значне 
підвищення частоти ІХС відзначають саме у осіб 
віком 50–59 років. Про це необхідно пам’ятати 
при проведенні комплексних профілактичних 
заходів, зосереджуючи більшу увагу на особах 
старшого віку, тим самим сприяючи подовжен-
ню періоду їх працездатності.

Результати проведеного нами епідеміологіч-
ного обстеження неорганізованої популяції жі-
нок свідчать, що в цілому зі 100 осіб 16–17 мають 
ознаки ІХС, причому співвідношення визна-
ченої ІХС до можливої — 5,0:1,0 (див. табл. 1.2). 
Повіковий аналіз поширеності ІХС свідчить 
про поступове її зростання з віком. Так, серед 
жінок 20–29 років визначена ІХС представлена 
безбольовою формою. Кожна 12-та обстежена 
цього віку має ознаки ІХС. В наступній віковій 
декаді поширеність ІХС підвищується в 1,6 раза, 
становлячи 7,7%. У цій віковій групі ІХС пред-
ставлена як безбольовою формою (2,7%), так і 
стенокардією напруження (3,8%). У 40–49-літ-
ньому віці вже кожна 14-та жінка має ознаки 
ІХС. У цій віковій декаді типова стенокардія на-
пруження діагностується у 8,8% жінок, а безбо-
льова ІХС — у 3,8%. У віці 50–59 років частота 
ІМ становить 2,7%, в 1,6 раза підвищується по-
ширеність безбольової форми ІХС, а частота сте-
нокардії напруження залишається незмінною. 
Зазначене зростання поширеності окремих форм 
ІХС приводить до достовірного збільшення в цій 
віковій декаді питомої ваги осіб з визначеною 
ІХС (17,1%). У 3,3 раза частіше реєструють ЕКГ-
зміни, що трактуються як можлива ІХС. Загалом 
кожна 5-та жінка віком 50–59 років має ознаки 
ІХС (див. табл. 1.2).
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У віці 60–64 років у 5,5% жінок визначається 
ІМ, у 30,3% — типова стенокардія напруження, 
а загальна частота ІХС становить 41,3%.

Проведене обстеження жінок віком 20–64 ро-
ків свідчить про несприятливу епідеміологічну 
ситуацію щодо поширеності ІХС (див. табл. 1.2).

В сільській популяції цього ж віку 11 жите-
лів із 100 мають ознаки ІХС, причому у 7–8 — 
має місце визначена ІХС, а у 3–4 — можлива 
(табл. 1.3).

Повіковий аналіз поширеності ІХС свідчить 
про монотонне її зростання з віком. Так, серед 
чоловіків частота розвитку ІХС за строгими кри-
теріями зростає від 1,9% у осіб віком 18–24 років 
до 15,0% в 55–64 роки, за нестрогими критерія-
ми — від 1,3 до 12,9%, за розширеними — від 3,2 
до 27,9%.

Найбільше (в 3,6 раза) зростання частоти ви-
значеної ІХС відзначають при переході від декади 
45–54 років до декади 55–64 років. Ця особли-
вість притаманна розповсюдженості можливої 
ІХС, але темпи її зростання дещо повільніші. 
Якщо у 18–24 роки 2 чоловіки зі 100 мають ви-
значену ІХС і 1 — можливу, то в 55–64 роки ви-
значену ІХС виявляють у 15 зі 100, а можливу — 
у 13.

Результат аналізу частоти форм визначеної 
ІХС свідчить, що із 100 чоловіків, які прожива-
ють у сільській місцевості, приблизно у 2 — ви-
значений ІМ, у 3 — типова стенокардія напру-
ження і у 1–2 — ознаки безбольової форми ІХС. 
Після 40 років у 3 рази зростає поширеність ІМ 
і стенокардії напруження. В 55–64 роки у 8 чо-

ловіків із 100 виявляється ІМ, у 9–10 — типова 
стенокардія напруження (див. табл. 1.3).

Серед жінок поширеність ІХС за строгими 
критеріями зростає від 2,5% у віці 18–24 років 
до 21,3% — в 55–64 роки, за нестрогими критері-
ями — від 0,8 до 6,3%, за розширеними — від 3,3 
до 27,5% (див. табл. 1.3).

Між двома наймолодшими віковими група-
ми частота визначеної ІХС залишається незмін-
ною, у 2,5 раза зростає при переході від декади 
25–34 років до декади 35–44 років, а між наступ-
ними віковими десятиліттями вона збільшується 
ще в 1,9 і 1,6 раза відповідно.

Поширеність можливої ІХС серед жінок ві-
ком 18–44 років становить 0,8–0,9%, зростає 
до 3,1% — в 45–54 роки і до 6,3% у віковий період 
55–64 років.

Відносно форм визначеної ІХС можна сказати, 
що серед сільських жінок у 0,9% реєструється ІМ, 
у 4,7% — типова стенокардія напруження і у 4,3% — 
безбольова форма ІХС. До 35 років немає жодного 
випадку ІМ або стенокардії і лише у 2–3 жінок із 
100 на ЕКГ спокою відзначають ознаки безбольової 
ІХС. В 55–64 роки із 100 сільських жінок у 5–6 діа-
гностують ІМ, у 11 — типову стенокардію напру-
ження і у 7 — безбольову форму ІХС.

Підводячи підсумки, відзначимо:
• поширеність визначеної ІХС становить 

12,4% серед міських і 5,5% серед сільських чоло-
віків і відповідно 13,7 і 9,7% серед сільських жі-
нок; із врахуванням можливої ІХС — відповідно 
9,9 і 11,9%;

Таблиця 1.3
Поширеність різних форм ІХС в сільській популяції (%)

В
ік

ов
і г

ру
пи

 
(р

ок
ів

)

С
та

ть

Формы ІХС

Діагностований 
ІМ

Типова 
стенокардія 
напруження

Безбольова 
форма

Визначена 
ІХС

Можлива 
ІХС

Загальна 
частота 

ІХС

18–24 чол. – – 1,9 1,9 1,3 3,2
жін. – – 2,5 2,5 0,8 3,3

25–34 чол. – – 2,0 2,0 1,5 3,5
жін. – – 2,8 2,8 0,9 3,7

35–44 чол. 0,8 1,3 1,7 3,8 1,7 5,4
жін. 0,3 3,7 3,0 7,0 0,9 7,9

45–54 чол. 2,8 4,4 1,6 6,9 6,0 12,9
жін. 0,3 7,3 5,9 13,5 3,1 16,6

55–64 чол. 8,2 9,5 – 15,0 12,9 27,9
жін. 5,6 11,3 6,9 21,3 6,3 27,5

18–64 чол. 2,1 2,8 1,5 5,5 4,3 9,9
жін. 0,9 4,7 4,3 9,7 2,3 11,9
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• поширеність ІХС підвищується з віком 
у осіб обох статей; найбільший приріст частоти 
різних форм ІХС відзначається після 30 років;

• найпоширеніша форма визначеної ІХС — 
типова стенокардія напруження; ІМ діагнос-
тують у 2,8% міських і 2,1% сільських чоловіків 
і відповідно у 1,3 і 0,9% жінок.

За даними офіційної статистики у 2007 р. по-
ширеність ІХС серед працездатного населення 
України становила 8754,2 на 100 тис. населення, 
або 8,7%. Існують значні коливання цього показ-
ника залежно від регіональних особливостей: від 
3,4% у Житомирській області до 16,5% у Закар-
патській. Частота гострого ІМ становить 0,06% 
і коливається від 0,04 % у Житомирській області 
до 0,1% у Донецькій, а стенокардії — 3,8%: ко-
ливаючись від 2,3% в АР Крим, Рівненській та 
Львівській областях до 7,8% — у Закарпатській.

Існуючі відмінності в показниках поширеності 
ІХС за даними офіційної статистики і результата-
ми епідеміологічних досліджень — свідчення того, 
що на сьогодні первинними структурами охорони 
здоров’я виявлені далеко не всі хворі. Це стосу-
ється як виявлення пацієнтів із стенокардією, по-
ширеність якої за результатами проведеного епі-
деміологічного обстеження серед працездатного 
населення становить 4,2%, а за даними офіційної 
статистики — 3,8%, так і ІМ, показники пошире-
ності якого становлять 1,3% за епідеміологічними 
і 0,06% — за даними офіційної статистики.

Наявність відмінностей у показниках поши-
реності ІХС значною мірою зумовлена розбіж-
ностями в діагностичних критеріях цього захво-
рювання. Епідеміологи в усьому світі, користую-
чись критеріями ВООЗ, діагностують ІХС на під-
ставі даних стандартної кардіологічної анкети, 
позитивна відповідь на яку свідчить про наяв-
ність типової стенокардії напруження, і характері 
змін на ЕКГ спокою. При аналізі окремих форм 
враховують визначену ІХС, а саме: ІМ — доку-
ментований або за категоріями Міннесотського 
коду від 1–1–1 до 1–2–7, типову стенокардію 
напруження, безбольову форму за категоріями 
4–1,2; 5–1,2 без 3–1, 3–3 і можливу ІХС за ка-
тегоріями 1–2–8, 1–3, 6–1, 7–1, 8–3, 4–3, 5–3, 
4–1,2; 5–1,2 з 3–1, 3–3.

У рубрику ІХС за даними офіційної статисти-
ки відповідно до МКХ-10 входять: стенокардія 
(I20), гострий ІМ (I22), деякі поточні усклад-
нення гострого ІМ (I23), інші гострі форми ІХС 
(I24), хронічна ІХС (I25).

Таким чином, відносно стенокардії епідеміо-
логічні критерії більш жорсткі, оскільки діагнос-
тується лише типова стенокардія напруження. 
Статистичний показник, формуючись первин-
ними структурами охорони здоров’я, які відзна-
чають всі форми стенокардії, має бути не мен-
ший, а більший порівняно з епідеміологічним.

Порівнювати показники поширеності ІМ 
практично неможливо, тому що офіційна статис-
тика подає розповсюдженість лише гострого ІМ, 
а епідеміо логи виявляють всі випадки цього захво-
рювання, незалежно від часу його виникнення (ІМ 
в анамнезі). За статистичним даними поширеність 
ІМ майже повністю співпадає з показником за-
хворюваності і не відображає дійсної поширеності, 
а саме накопиченої кількості хворих, як це має міс-
це відносно інших захворювань.

Разом з тим, питання щодо низького діа-
гностичного рівня ІМ, низької, внаслідок цієї ж 
причини захворюваності та смертності в Україні 
порівняно з іншими країнами неодноразово об-
говорювались в періодичних медичних виданнях 
і на нарадах науково-медичної спільноти.

Відомо, що дані офіційної статистики відо-
бражають рівень захворюваності й поширеності 
за зверненням населення і, на жаль, не свідчать 
про дійсний рівень розповсюдженості патології. 
Значна кількість пацієнтів не знає про наявність 
захворювання і далеко не завжди звертається 
до лікаря. Відсутність своєчасного і адекватно-
го лікування спричиняє виникнення тяжких 
ускладнень і передчасну смерть.
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ВИЗНАЧЕННЯ
Результати наукових досліджень в галузі про-

філактики серцево-судинних захворювань (CCЗ) 
продемонстрували високу ефективність всео-
сяжних програм боротьби з ними.

Доведено, що:
• у осіб, які відмовилися від тютюнопаління, 

нижчий ризик розвитку ССЗ, ніж у тих, у кого ця 
звичка зберігається;

• зниження рівня ХС у крові сприяє змен-
шенню захворюваності й смертності внаслідок 
ІХС; є дані про позитивний вплив зниження ХС 
на загальну смертність хворих;

• чим ефективніше зниження підвищеного 
АТ, тим менший ризик розвитку ІМ і мозкового 
інсульту.

Переконливим прикладом цього є про-
ект «Північна Карелія» у Фінляндії: зниження 
на 82% смертності від ІХС серед чоловічого насе-
лення працездатного віку протягом 30 років зна-
чною мірою зумовлене зменшенням рівнів трьох 
факторів ризику: високого АТ, високого вмісту 
ХС у крові й тютюнопаління. Крім того, смерт-
ність від раку легені знизилася на 60%.

Аналогічним чином у Литві, за рахунок зни-
ження рівнів АТ, ХС, ІМТ і частоти тютюнопа-
ління знизилася смертність загальна і від ІХС 
за 10- літній період. Ефективні заходи щодо бо-
ротьби з факторами ризику можуть сприяти зни-
женню частоти виникнення ІХС до 86%.

В умовах сучасної соціально-економічної 
ситуа ції в країні стає незатребуваним головний 
напрямок охорони здоров’я — профілактич-
ний, розвиток якого є пріоритетним у більшості 
цивілізова них країн. Успішному розвитку про-
філактики перешкоджає нерозуміння політика-

ми, урядом, організаторами охорони здоров’я, 
громадськими і нау ковими діячами того, що 
соціально-економічної вигоди, збільшення кіль-
кості років здорового життя і продуктивності 
працюючого населення можна досягти, вклада-
ючи ресурси у профілактику захворювань і про-
грами зміцнення здоров’я.

Цьому заважають також і традиційні пріори-
тети охорони здоров’я — лікувальна допомога, 
а також невіра в те, що профілактика може бути 
ефективною. Усе ще піддається сумніву теорія 
поведінкових факторів ризику в розвитку ССЗ, 
ігнорується роль таких факторів ризику, як тю-
тюнопаління, нездорове харчування, недостат-
ня фізична активність. Однією з причин такого 
нерозуміння є те, що користь від профілактики 
хвороб системи кровообігу (ХСК) буде очевидна 
через багато років після прийняття сьогодні по-
літичних рішень.

Нам необхідно не лише повернутися до прого-
лошеного в минулому профілактичного напрям-
ку охорони здоров’я, але й шукати нові активні 
форми розвитку профілактики ССЗ та їх усклад-
нень. Лише заходи, спрямовані на збереження та 
зміцнення здоров’я, тобто профілактичні заходи, 
можуть змінити несприятливу демографічну си-
туацію в країні.

Профілактичні втручання традиційно розді-
ляють на первинні та вторинні, але за вмістом 
вони часто співпадають. Проведення первинної 
профілактики базується на концепції факторів 
ризику захворювань.

Оцінюючи їх наявність і рівень у пацієнта, 
можна визначити ступінь ризику розвитку захво-
рювання за спеціальними алгоритмами чи табли-
цями.
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Профілактика в наш час трактується лише як 
індивідуальний підхід, що проявляється, у кра-
щому випадку, в порадах щодо здорового спо-
собу життя, а частіше — у призначенні лікарями 
лікарських засобів. Немедикаментозні методи 
і популяційна профілактика практично не вико-
ристовуються.

Досвід показує, що для досягнення ефекту не-
обхідні популяційні підходи, які не лише зміню-
ють поведінку населення, але й формують здо-
рове соціальне середовище. Зниження серцево-
судинної захворюваності можливе шляхом здій-
снення, з одного боку, стратегій, що заохочують 
здоровий спосіб життя і створюють сприятливі 
для здоров’я умови середовища на рівні всього 
населення, а з іншого — стратегій, спрямованих 
на зниження ризику за рахунок профілактичних 
заходів на індивідуальному рівні, для категорій 
підвищеного ризику.

Варто пам’ятати, що профілактичні втручан-
ня мають бути не епізодичними, а тривалими.

Населення — об’єкт профілактичної ро-
боти і одночасно суб’єкт, що бере у ній участь. 
От чому особливо важлива освіта населення, яка 
сприяє формуванню потреби у здоровому спосо-
бі життя.

Для поліпшення роботи структур охоро-
ни здоров’я в галузі профілактики і зміцнення 
здоров’я необхідна також перебудова системи 
освіти медичних працівників, а саме, навчання 
їх принципам профілактики, збереження і зміц-
нення здоров’я.

Один із провідних компонентів профілактич-
ної роботи — дільничний або сімейний лікар.

Первинні структури охорони здоров’я мають 
унікальні можливості для оцінки ризику і контро-
лю за ним. Працюючий у них персонал повинен 
активно залучатися до профілактики ССЗ: вияв-
лення індивідуальних факторів ризику, надання 
рекомендацій щодо їх корекції, а за необхідно-
сті — і лікування.

Система стратегічних цілей і принци-
пів в аспекті ХСК серед негативних факторів, 
пов’язаних зі способом життя, виділяє тютю-
нопаління, нездорове харчування, недостатню 
фізичну активність і зловживання алкоголем. Їх 
корекція буде сприяти зниженню індивідуаль-
ного ризику за рахунок впливу на такі біологічні 
фактори, як надмірна маса тіла, АГ, порушення 
жирового і вуглеводного обміну.

Фактори ризику розвитку ССЗ прямо 
пов’язані із соціальними, економічними і еколо-
гічними детермінантами здоров’я. До них відно-
сять освіту, наявність і доступність здорової їжі, 

психосоціальний стрес, доступність послуг охо-
рони здоров’я та інфраструктур, що підтримують 
здоровий спосіб життя.

Профілактика не повинна фокусуватися лише 
на одному факторі ризику. Багатофакторний під-
хід як до оцінки ризику, так і до його зниження 
буде більш ефективним, ніж вибіркова увага 
до осіб з високими показниками кожного із цих 
факторів ризику.

Для проведення профілактичних заходів ме-
дичні працівники первинних структур охорони 
здоров’я можуть поєднувати пацієнтів у групи:

• група особливої уваги — особи з клінічни-
ми проявами ССЗ; вони потребують індивіду-
ального спостереження, регулярних обстежень, 
рекомендацій щодо оздоровлення способу життя 
і медикаментозного лікування;

• група підвищеної уваги — особи з декілько-
ма факторами ризику без клінічних ознак ССЗ, 
що мають високий сумарний ризик (>5% у най-
ближчі 10 років — SCORE). Вони потребують 
рекомендацій щодо корекції виявлених факторів 
ризику.

Далеко не завжди можна провести чітку грань 
між лікуванням і профілактикою. Під лікуван-
ням, насамперед, розуміють заходи, спрямовані 
на корекцію змін в організмі, які вже виникли, 
а під профілактикою — заходи, спрямовані на по-
передження виникнення цих змін.

Працівники первинних структур охорони 
здоров’я зобов’язані підвищувати рівень знань 
пацієнтів про здоров’я, фактори ризику, мож-
ливості їх корекції шляхом зміни звичок і пове-
дінки. Необхідно давати практичні індивідуальні 
поради відповідно до рівня ризику у конкретної 
людини і умов її життя. Всі рекомендації щодо 
способу життя і здоров’я повинні мати характер 
порад, а не наказів.

Масова санітарна освіта і стратегія високого 
ризику — два взаємопідсилюючі та доповнюючі 
один одного основні підходи до здійснення про-
філактичних заходів.

Багато чого у профілактичній роботі залежить 
від відповідного законодавства і адміністратив-
них постанов. Законодавче, адміністративне, 
правове регулювання можливе не тільки на наці-
ональному рівні, але й у регіонах. Правове регу-
лювання розвитку профілактичних програм по-
винне сприяти збільшенню кількості фінансових 
джерел і ресурсів для їх виконання.

Профілактичні програми не можна ні по-
чинати, ні впроваджувати, ні оцінювати без 
моніторингу показників епідеміологічної си-
туації. Такі показники здоров’я населення, як 
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захворюваність, смертність, частота і рівень 
факторів ризику потребують спостереження 
і оцінки. Моніторинг процесів і показників 
здоров’я дозволяє, насамперед, інформувати 
політиків і громадськість про тенденції змін 
цих показників і економічну ефективність зу-
силь, що прикладаються. Тенденції показників 
здоров’я населення досить точно відображають 
рівень економічного розвитку і добробуту краї-
ни. Здоров’я населення, з одного боку, чутливе 
до впливу профілактичних заходів, а з іншо-
го — інертне за своєю природою. Розрив між 
початком проведення превентивних заходів та 
їх результатом може бути значним, досягаючи 
десятка років. Не слід очікувати швидкого пе-
релому несприятливих тенденцій.

Рекомендації щодо профілактики порівняно 
прості, але домогтися їх реалізації досить важко.

Кінцева мета профілактики полягає в усунен-
ні або хоча б зменшенні впливу на окремих лю-
дей і суспільство в цілому відомих причин, яких 
можна уникнути, а отже, у попередженні виник-
нення захворювання (первинна профілактика). 
Інша мета полягає у сприятливій зміні перебігу 
захворювання завдяки його виявленню та ліку-
ванню на ранніх, доклінічних стадіях.

ПРОФІЛАКТИКА ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ
Результати досліджень доводять, що не-

медикаментозні й медикаментозні втручання, 
пов’язані з високим рівнем ліпідів крові, приво-
дять до зменшення кількості нових випадків ССЗ 
і смертності від них.

Існують 3 шляхи зниження рівня ліпідів:
• дієта з низьким вмістом жирів і ХС;
• застосування препаратів, що знижують рі-

вень ХС і його окремих фракцій у крові;
• багатофакторна профілактика.
Дієта, що сприяє зниженню ліпідів, передба-

чає два етапи: на першому — обмеження вживан-
ня жирів до 30% загальної калорійності їжі, пере-
розподіл у раціоні насичених тваринних і поліне-
насичених жирів у співвідношенні 1:2. Кількість 
ХС у їжі — не більше 300 мг/ добу. Якщо знижен-
ня ХС у крові не досягнуто протягом 3 міс, почи-
нають другий етап, тобто подальше обмеження 
вживання жирів до 7% загальної калорійності й 
харчового ХС до 200 мг/добу.

Харчування має бути збалансованим, регу-
лярним, різноманітним, з достатньою кількістю 
вітамінів, мінеральних солей і мікроелементів. 
Потрібно збільшити вживання овочів, фруктів, 
зернових продуктів. Дієта призначається до ме-

дикаментозного втручання і дотримуватися її не-
обхідно протягом усього періоду лікування.

Медикаментозну терапію призначають лише 
після застосування немедикаментозних методів 
лікування, якщо це не сприяло зниженню кіль-
кості ліпідів у крові до бажаного рівня.

Використовують наступні класи гіполіпіде-
мічних препаратів: секвестранти жовчних кис-
лот, статини, нікотинову кислоту і фібрати.

Лікар призначає гіполіпідемічні препарати з 
урахуванням наявних у пацієнта супутніх захво-
рювань. Хворому необхідно пояснити медичні 
й економічні аспекти лікування, що знижують 
ризик ускладнень ІХС, розвиток нових випадків 
ІМ, ризик смерті.

В останні роки завершений цілий ряд ве-
ликих багатоцентрових клінічних досліджень, 
у яких доведена ефективність гіполіпідемічних 
препаратів що до зниження рівня ліпідів у людей 
з ССЗ, їх вплив на прогресування коронарного 
атеросклерозу.

Багатофакторна профілактика спрямована 
на усунення причин, що призводять до підви-
щення рівня ліпідів у крові й включає боротьбу 
з надмірною масою тіла, регулярні фізичні на-
вантаження, відмову від тютюнопаління.

При лікуванні пацієнтів з гіперліпідемією з 
використанням дієти і/або медикаментозної те-
рапії необхідно застосовувати як індивідуальний 
(стратегія високого ризику), так і популяційний 
підхід.

Гіполіпідемічна терапія ефективна як при пер-
винній, так і вторинній профілактиці ССЗ.

Рівень ліпідів у крові бажано вимірювати 
кожні 5 років, а особам групи високого ризику — 
за призначенням лікаря. До групи ризику відно-
сять пацієнтів:

• із встановленими клінічними проявами 
ІХС, або цукрового діабету II типу, або діабету 
I типу з мікроальбумінурією;

• без проявів ІХС, але що мають 2 і більше 
факторів ризику (АГ, тютюнопаління, ожирін-
ня);

• у віці до 50 років з ксантелазмами або з ксан-
томами у будь-якому віці;

• в анамнезі яких передчасна смерть членів 
родини у віці до 50 років внаслідок ІХС;

• без симптомів захворювання з сімейною гі-
перхолестеринемією (ГХС).

При проведенні немедикаментозної і, осо-
бливо, медикаментозної корекції підвищеного 
рівня ХС слід вимірювати його кожні 3–6 міс 
одночасно з проведенням клініко-біохімічних 
тестів на виявлення побічної дії лікарського за-
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собу (активність АлАТ, АсАТ, лужна фосфатаза, 
КФК, рівень креатиніну, глюкози, сечової кис-
лоти, сечовини).

Кожне визначення рівня ліпідів у крові має 
супроводжуватися відповідними порадами щодо 
дієти і поясненням значення результатів обсте-
ження (особливо при підвищених рівнях показ-
ників). Необхідно враховувати також інші фак-
тори ризику розвитку ІХС, оскільки рівень ліпі-
дів у крові значною мірою залежить і від них.

Дієтологічні рекомендації щодо зниження 
рівня ліпідів у крові корисні не тільки особам 
групи високого ризику, але й всьому населен-
ню, незалежно від того, визначався рівень ліпідів 
у них чи ні.

Працівники первинних структур охорони 
здоров’я зобов’язані:

• виявляти і направляти для визначення рів-
ня ліпідів у крові пацієнтів групи високого ризи-
ку розвитку ССЗ;

• інформувати хворих щодо необхідності 
й можливості дієтологічної та медикаментозної 
корекції ліпідних порушень;

• пацієнтам з підвищеним рівнем ліпідів ре-
комендувати дотримуватися дієти з низьким 
вмістом жиру, калорій і ХС;

• пропагувати здоровий спосіб життя, під-
креслюючи його переваги не лише для пацієнтів 
з помірно підвищеним рівнем ліпідів, але й для 
здорових осіб.

ПРОФІЛАКТИКА АГ
Превентивні заходи щодо АГ спрямовані 

на впровадження здорового способу життя і ко-
рекцію виявлених факторів ризику. Вони перед-
бачають:

• обмеження вживання кухонної солі; 
• зменшення маси тіла при її надлишку; 
• обмеження вживання алкогольних напоїв; 
• зменшення вживання насичених жирів, со-

лодощів і ХС;
• достатнє вживання калію, кальцію та маг-

нію;
• підвищення фізичної активності в години 

дозвілля;
• відмову від тютюнопаління;
• психоемоційне розвантаження і релакса-

цію.
Доведено, що зменшення вживання кухон-

ної солі з їжею до 5,0 г (стільки солі міститься 
в ½ чайної ложки), асоціюється зі зниженням 
САТ на 3–5 мм рт. ст., а ДАТ — на 1–3 мм рт. ст. 
Зниження АТ внаслідок обмеження вживання 
солі більш важливо для людей літнього віку.

Збільшення маси тіла корелює з підвищен-
ням АТ, а її зменшення у хворих з ожирінням 
зумовлює значний антигіпертензивний ефект. 
Так, зменшення маси тіла на 1 кг супроводжу-
ється зниженням САТ на 1–2 мм рт. ст., а ДАТ — 
на 0,5–1 мм рт. ст.

Надмірне вживання алкоголю призводить 
до підвищення АТ і викликає резистентність 
до антигіпертензивної терапії. Вживання алко-
голю не повинно перевищувати 30 мл етанолу 
на добу для чоловіків і 15 мл — для жінок.

Необхідно зменшити в раціоні кількість цукру 
і цукровмісних продуктів до 60 г/добу, кількість 
жирів тваринного походження, обмежити вжи-
вання продуктів, багатих на ХС. Рекомендується 
вживати рибу 3 рази на тиждень.

В харчовому раціоні має бути достатня кіль-
кість калію і магнію (щоденне споживання фрук-
тів і овочів до 400–500 г), а також  кальцію (мо-
лочні продукти) (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1
Продукти харчування з високим вмістом 

мікроелементів

Калій
Абрикоси, курага, урюк, родзинки, 
чорна смородина, чорнослив, картопля, 
гарбуз, буряк, редька

Кальцій Молоко, сир, йогурт та інші молочні 
продукти, риба і рибопродукти

Магній Гречка, пшоно, горох, соняшник, пет-
рушка, хрін, гарбуз, картопля, буряк

Регулярні аеробні фізичні навантаження 
сприяють зниженню АТ. Достатньо швидкої 
ходьби протягом 30–45 хв щодня або хоча б 5 ра-
зів на тиждень. Статичні фізичні навантаження, 
навпаки, спричиняють пресорний ефект.

За наявності високого ступеня нікотинової 
залежності у хворих на АГ доцільне призначення 
препаратів нікотинзамісної терапії (НЗТ), зокре-
ма, жувальної гумки, що містить нікотин.

Світовий досвід показує, що профілактика, 
спрямована на зміну способу життя, є універ-
сальною «вакциною» проти АГ, а проведення 
зазначених заходів сприяє зменшенню появи но-
вих випадків АГ на 50%.

Основним методом виявлення АГ є вимірю-
вання АТ, на точність якого може впливати: 

• обладнання: застосування некалібровано-
го приладу чи невідповідність розмірів манже-
ти можуть привести до помилкових результатів. 
Анероїдні манометри, автоматичні й напівавто-
матичні апарати з дисплеями повинні калібрува-
тися 1 раз на 6 міс;

• підготовка пацієнта: вимірювання має від-
буватися в положенні сидячи після 5 хв відпо-
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чинку; повторне вимірювання здійснюється че-
рез 30 с;

• процедура вимірювання: випускання пові-
тря з манжети зі швидкістю 2 мм/с; уникнення 
цифрових переваг, а саме округлення значень 
АТ, до таких, які закінчуються на 0 і 5;

• умови, у яких відбувається вимірювання: 
слід пам’ятати про «АГ білого халата» — стан, 
при якому АТ підвищується в присутності ме-
дичного працівника і знижується, коли пацієнт 
виходить із кабінету. Вимірювання, здійснювані 
медпрацівниками в домашніх умовах, зменшу-
ють, але не усувають ефект «білого халата».

Людям необхідно знати рівень свого АТ, ро-
зуміти підвищений він чи ні; за наявності АГ — 
лікувати її. Для цього необхідно регулярно вимі-
рювати АТ практично здоровим людям.

Загальновизнана необхідність своєчасного 
виявлення підвищеного АТ з огляду на високу 
поширеність АГ і доказу того, що лікування АГ 
зменшує кількість її ускладнень. Підраховано, 
що зниження рівня САТ на 2 мм рт. ст. у попу-
ляції зумовлює зменшення щорічної смертності 
від ІМ на 6%, від ІХС — на 4% і від інших при-
чин — на 3%. Зниження ж САТ на 3 мм рт. ст. 
зумовить зменшення рівня смертності відпо-
відно на 8; 5; 4%.

Підвищений АТ необхідно виявляти під час 
звернення людини з будь-яких причин до медич-
них працівників первинних структур охорони 
здоров’я. 

Організаційні заходи щодо контролю АГ:
• необхідно періодично вимірювати АТ до-

рослому населенню з мінімальним інтервалом 
1 раз на 2 роки, особам віком старше 45 років — 
щорічно;

• вищезазначена рекомендація не поширю-
ється на дітей і підлітків, проте вимірювання АТ 
потрібно включати в перелік обов’язкових про-
цедур медичних оглядів цих контингентів;

• пацієнта необхідно інформувати про рівень 
АТ і пояснювати його значення;

• для одержання найбільш точних показників 
вимірювання АТ необхідно проводити двічі, фік-
суючи середнє значення — це досить важливо для 
осіб з підвищеним АТ в анамнезі або у разі вияв-
лення підвищеного АТ під час вимірювання;

• після вимірювання АТ визначається тактика 
спостереження. Якщо рівень АТ <140/90 мм рт. ст., 
пацієнтові рекомендують вимірювати АТ щорічно;

• при виявленні підвищеного АТ 
≥140/90 мм рт. ст. медичний працівник має пере-
конатися в цьому шляхом повторних вимірювань 
під час трьох окремих візитів пацієнта. Не можна 

діагностувати АГ за результатами лише одного 
вимірювання;

• якщо підвищення АТ підтверджене, лікар 
визначає тактику лікування;

• незалежно від призначеного медикаментоз-
ного лікування всім хворим АГ необхідно надати 
рекомендації щодо зміни способу життя;

• медикаментозна тактика має відповідати 
сучасним клінічним підходам. Вибір фармаколо-
гічних засобів для конкретного хворого не пови-
нен обмежуватися економічними факторами.

ПРОФІЛАКТИКА ТЮТЮНОПАЛІННЯ
Контроль за тютюнопалінням у суспільстві 

має бути багатоплановим і включати:
• заборону будь-якої реклами тютюнових ви-

робів, а також спонсорства їхніми виробниками 
молодіжних і спортивних заходів;

• всебічну інформацію про шкідливість тю-
тюнових виробів для здоров’я;

• захист на законодавчому рівні прав людей, 
які не курять;

• податкову і ціноутворювальну політику, 
а також інші економічні заходи, що не підтриму-
ють виробництво і продаж тютюнових виробів.

Вищезазначені заходи потребують певних дій 
з боку уряду, але й медичні працівники повинні 
сприяти запобіганню тютюнопаління серед на-
селення і допомагати бажаючим кинути курити. 
Інформуючи своїх пацієнтів про шкоду тютюно-
паління для здоров’я, вони повинні підкреслю-
вати позитивні аспекти життя без тютюну, бути 
зразком для хворих, утримуючись від куріння. 
Результати досліджень показали, що відмова від 
тютюнопаління істотно знижує ризик виникнен-
ня ССЗ і онкологічних захворювань. У людей, 
які кинули курити, ризик смерті внаслідок раку 
легені протягом 5 років поступово знижується, 
досягаючи рівня у некурців. Ризик ССЗ знижу-
ється на 50% протягом 2 років після відмови від 
тютюнопаління.

Висока поінформованість медичних праців-
ників про проблему тютюнопаління і усвідом-
лення ними свого значення в боротьбі з цим 
фактором ризику — передумова для успішної ді-
яльності, спрямованої на припинення тютюно-
паління. Працівники охорони здоров’я поклика-
ні розуміти, що:

• кожен медичний працівник несе відпові-
дальність у боротьбі з епідемією тютюнопаління;

• припинення тютюнопаління — не лише пи-
тання профілактики; це одне із призначень ліка-
ря пацієнтові при лікуванні захворювання і про-
веденні реабілітаційних заходів; 
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• звички самих медичних працівників — гар-
ний приклад для пацієнтів.

Зусилля лікарів і медичних сестер мають бути 
спрямовані на усунення трьох основних пере-
шкод у відмові від тютюнопаління:

• недостатня інформованість населення про 
наслідки тютюнопаління;

• відсутність особистої мотивації на відмову 
від тютюнопаління;

• нікотинова залежність, що виникла.
Підвищення якості індивідуальної роботи всіх 

лікарів в Україні щодо боротьби з тютюнопалін-
ням дозволить зберегти життя тисячам пацієнтів 
і вплинути на громадську свідомість про користь 
відмови від нього. 

Якщо людина курить, лікар або медична се-
стра повинні:

• дати пораду чи доступно пояснити, чому 
пацієнт повинен кинути курити; за наявності 
пам’яток або брошур щодо тютюнопаління за-
пропонувати йому ознайомитися з ними;

• при повторному візиті поцікавитися, чи 
змінилася звичка щодо тютюнопаління; 

• у разі відмови від тютюнопаління запро-
понувати пацієнту допомогу, використовуючи 
НЗТ з метою зменшення проявів абстинентного 
синдрому. При цьому важливо пояснити, як пра-
вильно застосовувати ці засоби.

Припинення тютюнопаління — тривалий 
і складний процес; підхід до кожного пацієн-
та має бути індивідуальним і залежати від того, 
на якій стадії відмови від тютюнопаління в цей 
момент він перебуває.

При лікуванні нікотинової залежності вико-
ристовуються методи психотерапії, голкореф-
лексотерапії, медикаментозної терапії та різні 
їх комбінації. За допомогою методів доказової 
медицини проведено оцінку ефективності мето-
дик, які найчастіше застосовуються. Показано, 
що індивідуальні бесіди з лікарем і медичною 
сестрою, їх персоніфікована і тверда рекомен-
дація з урахуванням стану здоров’я пацієнтів, 
підвищують вірогідність успішної відмови від 
тютюнопаління на 69%, психотерапія — на 71%, 
посібник для самостійного вивчення — на 23%, 
тоді як рефлексотерапія, акупунктура, колектив-
не прослуховування лекцій — лише на 2–5%. Як 
і при інших хронічних станах, найдоцільніший 
комплексний підхід до лікування нікотинової за-
лежності, невід’ємний компонент якого — фар-
макотерапія.

До препаратів першого ряду, рекомендованих 
ВООЗ, відносять 4 основні лікарські форми НЗТ: 
жувальна гумка, трансдермальний пластир, інга-

лятор і назальний спрей. Їх ефективність, безпе-
ка, надійність і рентабельність використання до-
ведені в ході численних плацебо-контрольованих 
досліджень і багаторічним досвідом застосування 
у багатьох країнах світу.

Загалом медикаментозна терапія підвищує 
шанси на успіх в 1,5–2,0 рази. 

Доступна форма НЗТ в Україні — жувальна 
гумка, що містить нікотин. Рекомендований курс 
лікування — 12 тиж.

Відмова від тютюнопаління за допомогою 
препаратів НЗТ передбачає тривале одержан-
ня нікотину. Безпека цих препаратів зумовлена 
повільним надходженням в організм нікотину 
(на відміну від тютюнопаління) і більш низькою 
(на 50%) його концентрацією в крові.

Жувальна гумка знижує тяжкість синдрому 
відміни і дозволяє спрямувати сили курця на по-
долання психологічної залежності. 

Показання до застосування:
- з метою повної відмови від тютюнопаління 

для полегшення чи усунення симптомів відміни 
нікотину;

- за необхідності тимчасового утримання від 
тютюнопаління (під час тривалих перельотів, пе-
ребування в стаціонарі тощо);

- для зменшення кількості сигарет, що вику-
рюють. 

Зараз на території України широко застосову-
ють препарати, що імітують дію нікотину і засоби 
аверсійної терапії. Вони доступніші за ціною, але 
відсутні дані з науково-обґрунтованою оцінкою 
їх ефективності. 

До препаратів, що імітують дію нікотину, від-
носять Н-холіноміметик цитизин.

До препаратів аверсійної терапії належать 
відвар кореневища змійовика, розчин ляпісу 
і танину. Полоскання ротової порожнини цими 
розчинами викликає відразу до тютюну або тю-
тюнопаління.

ПРОФІЛАКТИКА ГІПОДИНАМІЇ
Результати проведених досліджень перекон-

ливо довели, що регулярні тривалі аеробні фі-
зичні навантаження, при виконанні яких пра-
цюють всі основні групи м’язів і зростає час-
тота пульсу, створюють захисний ефект щодо 
ризику, пов’язаного з недостатньою фізичною 
активністю.

Фізичне навантаження характеризується ін-
тенсивністю, обсягом і типом. 

Інтенсивність — це кількість енергії, що ви-
трачається за одиницю часу фізичної активності. 
Вона визначається співвідношенням фактично-
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го показника споживання кисню до показника 
максимального споживання кисню (VО2mах), 
що залежить від віку, статі й маси тіла людини. 
Про максимальні можливості окремої людини 
свідчить потужність виконаного навантаження, 
ЧСС на рівні порога толерантності й поява за-
дишки, що перешкоджає звичайній розмові.

Обсяг фізичного навантаження визначається 
загальною кількістю енергії, витраченої на ви-
конання фізичної вправи чи фізичного заняття 
в цілому. 

Тип визначається характером енергетичного 
метаболізму, що забезпечує рухову активність 
(аеробна, аеробно-анаеробна, анаеробна). Існує 
взаємозв’язок між цими показниками і захисним 
ефектом фізичного навантаження. 

Основними стратегічними положеннями ви-
конання програм підвищення рівня фізичної ак-
тивності окремих осіб і населення в цілому є: 

• створення оточення, що підтримує фізич-
ний, соціальний і культурний розвиток насе-
лення;

• підвищення поінформованості населення 
про роль гіподинамії в розвитку ССЗ за допомо-
гою засобів масової інформації;

• безпосереднє навчання і консультування 
населення представниками первинних структур 
охорони здоров’я.

Результати досліджень свідчать, що зниження 
ризику, пов’язаного з недостатньою фізичною 
активністю, прямо пропорційне інтенсивності 
індивідуальних фізичних навантажень, їх три-
валості й участі у тренувальних профілактичних 
програмах. Лише постійна достатня фізична ак-
тивність може підтримувати рівень досягнутих 
показників; припинення тренувань викликає 
повернення показників до початкового (дотре-
нувального) рівня.

У виборі та призначенні профілактичних тре-
нувальних програм необхідно зосередити увагу 
на 4 основних компонентах:

• Частота. Фізична активність 5 разів на 
тиждень вважається оптимальною.

• Тривалість тренування коливається від 30 
до 60 хв і складається з трьох частин:

- вступна (5–10 хв);
- основна (20–40 хв);
- заключна (5–10 хв).
Чим старша і менш тренована людина, тим 

більшого значення набуває вступна частина.
• Інтенсивність. Для більшості дорослих лю-

дей інтенсивності субмаксимального фізичного 
навантаження, що рекомендується з метою під-

вищення тренованості, відповідає частота пуль-
су, розрахована за формулою:

частота пульсу = 200 — вік людини в роках.
Інтенсивність вступної та заключної частини 

вдвічі менша.
• Тип фізичної активності. Рекомендують 

аеробні фізичні навантаження: темпова ходь-
ба, їзда на велосипеді, підйом по сходах, робота 
в саду, біг підтюпцем, плавання, веслування, ка-
тання на ковзанах і лижах, танці.

Частота, тривалість та інтенсивність реко-
мендованих фізичних навантажень повинні 
відповідати можливостям людини і залежа-
ти від рівня її тренованості. Особи, які ведуть 
малорухомий спосіб життя, повинні поступо-
во, але регулярно, починаючи з нетривалих 
і не дуже інтенсивних фізичних навантажень, 
підвищувати свою фізичну активність протя-
гом декількох тижнів.

Внаслідок відсутності простої, точної, надій-
ної та стандартної техніки для оцінки рівня фі-
зичної активності людини у первинних структу-
рах охорони здоров’я доцільно використовувати 
анкетно-опитувальний метод.

Щоб уникнути травм та інших несприят-
ливих наслідків, певні групи (діти; люди по-
хилого віку; вагітні; жінки в менопаузальний 
період), а також ті, хто відчуває біль у грудній 
клітці, запаморочення, серцебиття під час фі-
зичної активності, потребують особливої ува-
ги. Спеціальні поради необхідні особам з пев-
ними хронічними захворюваннями, перебіг 
яких може погіршитися під впливом фізичних 
навантажень (ССЗ, цукровий діабет, хроніч-
ний бронхіт, ожиріння, захворювання кісток 
і суглобів, судин нижніх кінцівок).

ПРОФІЛАКТИКА НЕРАЦІОНАЛЬНОГО 
ХАРЧУВАННЯ
Різноманітні профілактичні програми пере-

конливо довели, що здорове харчування базуєть-
ся, головним чином, на продуктах рослинного, 
а не тваринного походження; якість споживаної 
їжі відіграє головну роль у формуванні здоров’я 
людини.

Наукові дослідження свідчать, що раціон хар-
чування зі значною кількістю насичених жирів, 
жирних м’ясних і молочних продуктів і недостат-
ньою кількістю овочів і фруктів значною мірою 
зумовлює розвиток ССЗ, деяких онкологічних 
захворювань, а також ожиріння.

Нераціональне харчування є визначальним 
у виникненні та розвитку таких факторів ризи-
ку, як надмірна маса тіла, дисліпідемія, АГ, по-
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яких онкологічних захворювань серед населення 
нижча.

Одним із аліментарних факторів, що, можли-
во, веде до підвищення захворюваності на ХСК, 
є недостатність антиоксидантів, а саме: кароти-
ноїдів, вітамінів С і Е.

Вживання вітаміну С, що міститься в біль-
шості овочів і фруктів, разом із продуктами, 
багатими на залізо, поліпшує засвоєння остан-
нього і, таким чином, знижує ризик виникнення 
залізодефіцитної анемії. Найкращі джерела залі-
за — листова зелень, капуста, шпинат, квасоля. 
Засвоєння поліпшується при споживанні овочів 
разом із невеликою кількістю нежирного черво-
ного м’яса, риби чи печінки. Овочі та фрукти та-
кож містять калій, магній і кальцій, які знижують 
ризик виникнення АГ.

В овочах і фруктах містяться вітаміни групи В 
і фолієва кислота. Загальновідома роль останньої 
у профілактиці анемії. Джерела фолієвої кисло-
ти — червона квасоля, соєві боби, горох і ара-
хіс, зелені овочі: шпинат, капуста брюссельська 
і брокколі, цитрусові, а також хліб і печінка. Фо-
лієва кислота за рахунок зниження рівня гомо-
цистеїну в крові зменшує ризик розвитку ССЗ.

Організму людини необхідні харчові волок-
на як розчинні, так і нерозчинні, що містяться 
у продуктах двох нижніх зелених шарів пірамі-
ди. Розчинні волокна беруть участь в обміні жи-
рів і вуглеводів, регулюючи рівень ХС і глюкози 
в крові.

Рослинні стероли сприяють зниженню рівня 
ХС у плазмі крові, а флавоноїди, крім антиокси-
дантної дії, зменшують тромбоутворення.

Краще вживати свіжі овочі та фрукти, бажа-
но вирощені в нашій країні. Припустиме також 
вживання свіжозаморожених і сушених овочів 
і фруктів, корисні й консервовані, хоча вони 
і не містять вітаміну С.

Жовтий шар піраміди закликає до обачли-
вості. У пропорційному співвідношенні для 
здорового раціону харчування продукти цієї 
зони необхідні в малих кількостях. Праворуч 
розміщені м’ясні та рибні продукти, яйця, горі-
хи і бобові. Жирні сорти м’яса і м’ясопродуктів 
доцільно заміняти квасолею, бобовими, рибою, 
яйцями, птицею і пісним м’ясом. Оскільки 
організму необхідно щодня 0,8 г білка на 1 кг 
ідеальної маси тіла, вживати ці продукти слід 
у малих кількостях.

Жири забезпечують організм енергією і не-
замінними жирними кислотами, що сприяють 
засвоєнню жиророзчинних вітамінів А, D, Е, К. 

Вживання надмірної кількості жиру повdязане 
з ризиком розвитку ССЗ. 

За рекомендаціями ВООЗ у здоровому раціоні 
харчування кількість жирів не має перевищувати 
30% добової калорійності, в тому числі насиче-
них жирів — 10%, поліненасичених — 7%, а мо-
ноненасичених — 13%.

Насичені жири містяться, головним чином, 
у продуктах тваринного походження: салі, м’ясі 
і м’ясопродуктах, молоці та молочних продуктах, 
рослинних маргаринах, які залишаються твер-
дими при кімнатній температурі. Існує тісний 
взаємозв’язок між вживанням великої кількості 
насичених жирів і високим рівнем ХС ЛПНЩ 
у крові. Насичені жири підвищують ризик ви-
никнення тромбозу, який спричиняє мозковий 
інсульт та ІМ.

Поліненасичені жири містяться в рослинних 
оліях і жирній рибі. Деякі з них незамінні для 
людини, оскільки не синтезуються в організмі. 
Група поліненасичених жирних кислот, омега-3, 
міститься в жирній рибі (оселедець, скумбрія, фо-
рель і сардини). Наукові дані свідчать про те, що 
вживання жирної риби 2 рази на тиждень знижує 
ризик тромбоутворення, сприяє зниженню рівня 
ХС і ТГ у крові, високі концентрації яких підви-
щують ризик виникнення ССЗ.

Мононенасичені жири містяться переважно 
в маслинових, рапсових, арахісових оліях і аво-
кадо. Вони підвищують рівень ХС ЛПВЩ.

Трансжирні кислоти утворюються при пе-
реробці рідкої рослинної олії і риб’ячого жиру 
у тверді маргарини. Їх біологічна дія подібна 
до впливу насичених жирів: вони сприяють під-
вищенню рівня ХС ЛПНЩ і зниженню концен-
трації ХС ЛПВЩ.

Квасоля, горох, боби, горіхи, м’ясо, птиця, 
риба і яйця, розміщені праворуч на жовтому шарі 
харчової піраміди, — важливі джерела білка і за-
ліза. Вживання квасолі й бобів разом з невели-
кою кількістю нежирного м’яса, риби чи печінки 
значно поліпшує засвоєння заліза і є ефективним 
засобом профілактики та лікування залізодефі-
цитної анемії.

М’ясо і продукти тваринного походження 
містять найбільшу кількість насичених жирів; 
тому перевагу слід віддавати нежирним сортам 
м’яса, зрізуючи під час готування їжі помітний 
жир. Ковбасу, запечене м’ясо, м’ясні консерви 
доцільно заміняти квасолею, бобами, горохом, 
рибою, яйцями, птицею чи нежирними сорта-
ми м’яса, обмежуючи вживання червоного м’яса 
до 80 г на добу.
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Молоко і молочні продукти, розміщені зліва 
на жовтому шарі харчової піраміди, потрібні ор-
ганізму також у помірній кількості. Намагайтеся 
обмежувати споживання вершків і сметани, які 
містять багато насичених жирів, але мало білка 
і незамінних мікроелементів.

Більшість молочних продуктів — важливе 
джерело білка та кальцію. Останній забезпечує 
розвиток здорових зубів і кісток, відіграє важли-
ву роль у клітинному метаболізмі. У нашій країні 
добова норма вживання кальцію для дорослого 
населення коливається в межах 800–1200 мг.

Достатню кількість кальцію можна отримува-
ти, споживаючи нежирне молоко і молочні про-
дукти. 

Люди, які не переносять або не люблять про-
дукти цієї групи, можуть одержувати кальцій 
з іншими продуктами: рибними консервами, 
зерновими, листовими овочами, малосолоними 
сортами сиру.

На верхівці піраміди розташована червона 
зона продуктів, перед вживанням яких потрібно 
добре подумати. Сюди входять продукти з висо-
кою енергетичною цінністю і незначним вмістом 
мікроелементів. Продукти цієї групи в надзви-
чайно малих кількостях потрібні лише як джере-
ло додаткової енергії. 

Вуглеводи розділяють на дві основні групи: 
крохмалі (включаючи деякі харчові волокна) і 
прості сахариди, такі як моно- та дисахариди. 
У переважній більшості харчових продуктів вуг-
леводи містяться у вигляді крохмалю. Всі сахари-
ди, незалежно від їх солодкості, вносять у раціон 
харчування однакову кількість калорій.

Рафінований цукор будь-якого типу (патока, 
фруктоза, концентрат фруктового соку, глюкоза, 
мед, лактоза, мальтоза, цукор-сирець, сахароза) 
не корисний для здорового харчування, оскільки  
висококалорійний.

Для підсолоджування їжі можна додавати 
штучні підсолоджувачі — замінники цукру, такі 
як сахарин і аспартам. Їх можна використовувати 
в раціоні харчування хворих на цукровий діабет. 
Але не всі замінники мають низьку калорійність, 
наприклад сорбітол. 

Більшість людей люблять солодке і під час го-
тування їжі широко використовують цукор. Од-
нак за рекомендаціями ВООЗ і відповідно до віт-
чизняних норм фізіологічних потреб населення 
в основних харчових речовинах і енергії, цукор 
має становити не більше 10% добової калорій-
ності.

Із вживанням великої кількості солі пов’язана 
висока поширеність АГ, підвищення захворюва-

ності й смертності внаслідок ХСК. За рекомен-
даціями ВООЗ добова кількість вживаної солі 
не повинна перевищувати 6 г. Більшість людей 
споживають її набагато більше, навіть не підо-
зрюючи про це, оскільки сіль міститься у хлібі, 
сирі, консервованих продуктах.

Багато хто звик до смаку солі й часто додає її 
в їжу для посилення солоного смаку. Проте по-
ступове зниження споживання солі послабляє це 
бажання.

З метою зменшення споживання солі необ-
хідно:

• харчові продукти з високим вмістом солі 
(копченості, консервовані, мариновані та в’ялені) 
вживати в невеликих кількостях і рідко;

• збільшити вживання овочів і фруктів, що 
містять невелику кількість солі;

• зменшити кількість солі під час готування 
страв, заміняючи її приправами і спеціями;

• не додавати сіль у їжу, не спробувавши її 
спочатку. 

Харчові продукти, що пройшли спеціальну 
обробку (технологічну), повинні маркуватися 
щодо вмісту солі.

ВООЗ визначені 12 основних принципів здо-
рового харчування.

12 ПРИНЦИПІВ ЗДОРОВОГО 
ХАРЧУВАННЯ
1. Раціон харчування — різноманітні продук-

ти переважно рослинного, а не тваринного похо-
дження.

2. Споживання хліба, зернових продуктів, 
макаронних виробів, рису чи картоплі — кілька 
разів у день.

3. Вживання різноманітних овочів і фруктів, 
бажано свіжих і вирощених у місцевих умовах 
екологічно чистих зон, не менше 400 г/добу.

4. Підтримка маси тіла в рекомендованих 
межах (значення ІМТ 20–25 кг/м2) за допомогою 
дієти та щоденних фізичних навантажень.

5. Контроль споживання жирів, питома част-
ка яких не має перевищувати 30% добової ка-
лорійності; заміна більшості насичених жирів 
ненасиченими рослинними оліями чи м’якими 
маргаринами.

6. Заміна жирного м’яса і м’ясопродуктів ква-
солею, бобами, рибою, птицею чи нежирними 
сортами м’яса.

7. Вживання молока і молочних продуктів 
(кефір, кисле молоко, йогурт, сир) з низьким 
вмістом жиру і солі.
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8. Вибір продуктів з низьким вмістом цукру, 
обмеження частоти вживання рафінованого цук-
ру, солодких напоїв та інших солодощів.

9. Надавати перевагу продуктам з низьким 
вмістом солі, загальна кількість якої не повинна 
перевищувати 6 г/добу, включаючи сіль, що міс-
титься в готових продуктах. В ендемічних зонах 
необхідно вживати йодовану сіль.

10. Обмеження вживання алкоголю до 20 мл 
етанолу на добу або еквівалентних алкогольних 
напоїв.

11. Готування їжі на пару, її варіння, тушку-
вання, запікання чи обробка в мікрохвильовій 
печі допомагає зменшити кількість жиру.

12. Годування дітей перших 6 міс життя ви-
нятково материнським молоком.

Політика здорового харчування для населен-
ня передбачає:

• зниження споживання жирів до 30% кало-
рійності добового раціону, але не менше 15%, за-
вдяки переходу від насичених (максимально 10% 
загальної калорійності їжі) до поліненасичених 
жирів (максимально 7% калорійності); коефі-
цієнт співвідношення між поліненасиченими і 
насиченими жирами має становити 0,45; спожи-
вання ХС — до 300 мг/добу;

• більше споживання складних вуглеводів 
(максимально — до 70%, мінімально — до 50% 
загальної калорійності їжі) та клітковини (мак-
симально — 40 г/добу, мінімально — 27 г/добу) 
внаслідок використання овочів і фруктів (серед-
ньодобове споживання має становити не менше 
400 г);

• зменшення споживання цукру (максималь-
но 10% загальної калорійності їжі, що еквіва-
лентно 60 г/добу);

• зменшення кількості споживаної солі (мак-
симально 6 г/добу);

• обмеження прийому алкоголю;
• прагнення позбавитися надмірної маси 

тіла.

ПРОФІЛАКТИКА АЛКОГОЛІЗМУ
Існують 4 основні стратегії профілактики ал-

коголізму.
Перша — національна політика профілактики 

зловживання алкоголем, що включає законодав-
ство щодо оподаткування, обмеження реклами 
алкоголю, часу і місця продажу алкогольних на-
поїв.

Друга спрямована на інформування населен-
ня про небезпеку алкоголю для здоров’я, його 
психологічну та соціальну шкоду.

Третя стратегія — виявлення осіб, які зловжи-
вають алкоголем, шляхом опитування пацієнтів 
про звички щодо вживання алкогольних напо-
їв або використання анкет, що містять питання 
про частоту вживання алкоголю протягом пев-
ного періоду (тиждень, місяць), тип алкогольно-
го напою і звичайну кількість випитого за день. 
Такі анкети нескладні у використанні і мають ви-
сокий ступінь надійності та вірогідності. 

Четверта стратегія — участь медичних праців-
ників первинних структур охорони здоров’я, які 
протягом декількох хвилин бесіди з пацієнтом 
можуть:

• відзначити певні проблеми, пов’язані з ал-
коголем, і визначити зв’язок між ними і вживан-
ням алкоголю;

• переконатися, що пацієнт усвідомлює свою 
приналежність до категорії людей, яким загро-
жує алкоголізм;

• переконати людину в необхідності відмови-
тися від вживання алкоголю. При цьому бажано 
використовувати відповідні брошури і буклети.

Варто пам’ятати, що:
• межа найменшого рівня ризику для до-

рослих чоловіків становить 140–280 мл етанолу 
на тиждень; для жінок, які зазнають токсичного 
впливу алкоголю більшою мірою, і людей похи-
лого віку вона менша і становить 140 мл етанолу 
на тиждень;

• ступінь ризику для здоров’я пацієнта не за-
лежить від типу алкогольного напою.

ПРОФІЛАКТИКА ПСИХОЕМОЦІЙНИХ 
ПОРУШЕНЬ
З огляду на той факт, що психоемоційні роз-

лади більшість дослідників вважають доведени-
ми факторами ризику ССЗ, психопрофілактиці 
та психотерапії необхідно приділяти достатню 
увагу. На жаль, зараз психодіагностичним, 
психопрофілактичним і психотерапевтичним 
методам у кардіології не приділяється належної 
уваги. Це, можливо, пов’язано з недостатньою 
обізнаністю кардіологів про сучасні методи 
психодіагностики, психокорекції та існуючою 
думкою про недоцільність психотерапевтично-
го втручання. 

Стратегії первинної профілактики спрямова-
ні на виявлення і підтримку людей групи висо-
кого ризику.

Корекція психоемоційних факторів перед-
бачає формування здорового способу життя, 
навчання поведінковим методикам запобігання 
стресових ситуацій, саморегуляції, м’язової та 
психічної релаксації. Слід використовувати та-
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кож психо стабілізуючий ефект фізичних вправ, 
санаторно-курортне лікування, психофізичні 
методи і психофармакотерапію. При лікуванні 
депресивних станів у пацієнтів з ССЗ необхід-
но віддавати перевагу антидепресантам нового 
покоління, що мають сприятливий кардіоло-
гічний профіль.
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Наявність розбіжностей в частоті серцево-
судинних захворювань (ССЗ) різних популяцій 
зумовлює необхідність вивчення етіології та пато-
генезу цих хвороб шляхом ретельного аналізу зо-
внішніх і внутрішніх умов їх виникнення в окремих 
групах населення. 

На підставі результатів суцільного обстеження 
значних контингентів, об’єднаних територіаль-
но, виявлено зв’язок між клінічними проявами 
ССЗ, біохімічними порушеннями в організмі, 
особливостями фізіологічних величин та умова-
ми зовнішнього середовища. Найбільш значущі 
фактори, вираженість яких асоціюється з найбіль-
шою поширеністю клінічних проявів ССЗ, були 
названі факторами ризику. Кількість їх постійно 
зростає; найбільш характерні для багатьох країн 
(АГ, гіперхолестеринемія, тютюнопаління, ожи-
ріння тощо) називають основними.

Фактори ризику — частіше умови виникнення 
і лише іноді — причина захворювання. Однак їх 
розподіл на ті, які є причиною хвороби, та ті, що 
сприяють її розвитку, не завжди вдається, оскільки 
існує дуже тонкий перехід від групи «норма» до по-
няття «патологія» як для всієї популяції, так і для 
кожного її члена. Те, що з найбільшою вірогідніс-
тю є патологічним для значної групи людей, може 
бути малозначущим для одного з її представників. 
Перешкоджає визначенню факторів ризику як 
причини ССЗ і те, що далеко не всі з них можуть 
бути вимірені та виражені в абсолютних значен-
нях. Це психоемоційне навантаження, спадко-
вість, недостатня фізична активність тощо. 

J. Stamler (1973) запропонував класифікацію 
основних факторів ризику, розділивши їх на біоло-
гічні, що не підлягають впливу екзогенних умов (вік, 
стать); ендогенні, що підлягають впливу екзогенних 
причин (АГ, підвищений вміст ХС у крові, рівень 
сечової кислоти, ЧСС); фактори навколишнього 
середовища і спосіб життя (тютюнопа лі ння, харчу-
вання, фізична активність) і патологіч ні зміни у вну-
трішній системі самого організму (зміни на ЕКГ). 
Пізніше було запропоновано поділяти фактори 

на ті, що спричиняють захворювання (психоемо-
ційні, генетичні, аліментар ні), що сприяють захво-
рюванню (особливості конституції, вік, професійні 
шкідли вості), і ті, що посилюють чи прискорюють 
процес його розвитку (АГ, інфекція, інтоксикація).

Таблиця 1.1 
Фактори ризику

Спосіб життя
Біохімічні 

та фізіологічні 
параметри

Параметри, 
що не модифі-

куються

•Висококало-
рійне харчуван-
ня з підвищеним 
вмістом жиру 
та ХС
•Тютюнопаління
•Надмірне вжи-
вання алкоголю
•Недостатня 
фізична актив-
ність

•Підвищений 
рівень загаль-
ного ХС у крові 
за рахунок 
ЛПНЩ
•Підвищений 
АТ
•Високий 
рівень ТГ
•Гіперглікемія, 
цукровий діабет
•Ожиріння
•Тромбогенні 
фактори

•Вік
•Стать 
•Спадковість
•Наявність 
у родині гіпер-
холестеринемії

P. Houpkins (1981) зробив висновок про те, що 
серед досліджуваних факторів ризику (а їх >240) 
можна виділити ініціатори, тобто ті, що дають 
початок хворобі; активатори — ті, що сприяють її 
поширенню; потенціатори — ті, що посилюють її 
прогресування, і преципітатори – ті, що приско-
рюють розвиток патології.

Доведено, що виникнення ССЗ значною мі-
рою залежить від способу життя людей (табл. 1.1). 
Усю різноманітність факторів, що впливають 
на здоров’я, розділяють на 2 основні групи: вну-
трішні (біологічні) й зовнішні (природні та соці-
альні). До першої групи факторів відносять стать, 
вік, конституціональні особливості, спадковість, 
тип вищої нервової діяльності. До другої групи на-
лежать спосіб життя і соціальні умови (географічні, 
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кліматичні, екологічні, професійні фактори, осо-
бливості способу життя тощо).

На підставі багаторічних досліджень встанов-
лено, що здоров’я населення на 49–53% залежить 
від способу життя, на 17–20% — від зовнішнього 
середовища (екологія, клімат), на 18–22% — від 
спадкових причин (генотип, біологія людини) 
і на 8–10% — від стану системи охорони здоров’я.

Оскільки для розробки конкретних профілак-
тичних заходів найважливіше значення мають 
фактори, на які можна впливати, найбільший 
інтерес із них викликають АГ, порушення обміну 
ліпідів, тютюнопаління, надлишкова маса тіла 
та ін.

Фактори ризику можна розділити на категорії 
залежно від доведеності їх впливу на виникнення 
і перебіг захворювання.

До факторів ризику I категорії, при зменшенні 
вираженості яких доведено достовірний пози-
тивний профілактичний вплив на перебіг ІХС, 
відносять АГ, тютюнопаління, підвищений рі-
вень ХС ЛПНЩ у крові, тромбогенні фактори.

До факторів ризику II категорії, при зменшенні 
вираженості яких доведена ймовірність позитив-
ного впливу на перебіг ІХС, відносять цукровий 
діабет, ожиріння, недостатню фізичну актив-
ність, низький рівень ХС ЛПВЩ у крові.

До факторів ризику III категорії, зменшення 
вираженості яких, ймовірно, позитивно впливає 
на перебіг ІХС, відносять підвищений рівень ТГ 
у крові, зловживання алкоголем, психосоціальні 
фактори.

До IV категорії відносять фактори ризику, які 
не модифікуються: вік, стать, спадковість.

Пошук і визначення факторів, частота і рів-
ні яких корелюють із захворюваністю і смертніс-
тю, — предмет епідеміологічних досліджень, що 
проводилися останнім часом. У результаті була 
сформульована концепція про фактори ризи-
ку, тобто звички, риси та відхилення від норми, 
які пов’язані зі значним збільшенням схильно-
сті до розвитку ССЗ, що найчастіше реєструють 
у поки ще здорових людей.

Епідеміологічні дослідження з тривалим про-
спективним спостереженням за захворюваністю 
та смертністю населення показали, що у класич-
ному варіанті фактор ризику відповідає трьом 
вимогам:

• з підвищенням його рівня зростає захво-
рюваність і смертність від певної хвороби;

• пацієнти з клінічними проявами захворю-
вання мають більш високий рівнень факторів ри-
зику порівняно зі здоровими;

• при немедикаментозному і медикамен-
тозному зниженні рівня фактора ризику змен-
шується частота ускладнень і смертність від за-
хворювання.

Численні епідеміологічні дослідження дове-
ли, що трьома найбільш значимими факторами 
ризику розвитку захворювань, пов’язаними з ате-
росклерозом, є гіперхолестеринемія, під вищений 
рівень АТ і тютюнопаління. Надто небезпечна 
комбінація цих факторів, навіть помірно вира-
жених, у однієї людини, оскільки їх дія значно 
підсилюється.

Все більше поширення набуває оцінка сумар-
ного ризику розитку ІХС у конкретного пацієнта. 
За результатами проведених проспективних епі-
деміологічних досліджень розроблені таблиці й 
моделі ризику ІХС.

Система оцінки ризику SCORE враховує всі 
варіанти фатальних серцево-судинних подій 
за 10-річний період і дозволяє визначити про-
гнозований загальний серцево-судинний ризик 
та шляхи його зниження. 

Показниками високого загального ризику роз-
витку ССЗ є наявність, кількість та вираженість 
факторів ризику. Чим вище сумарний ризик роз-
витку ІХС, тим гірший прогноз захворювання, 
тим більш рішучою має бути тактика лікаря щодо 
медикаментозної корекції факторів ризику з метою 
зниження їх до найнижчого рівня. 

Порушення обміну ліпідів. За сучасними уяв-
леннями морфологічні прояви атеросклерозу 
пов’язані з відкладанням ліпідів на стінці судин. 
Тому епідеміологічні дослідження базувалися, 
в першу чергу, на визначенні вмісту ліпідів у кро-
ві обстежених і вивченні їх взаємозв’язку з клі-
нічними проявами атеросклерозу.

Перші точні відомості про підвищений рі-
вень ХС як фактор, що спричиняє розвиток 
ІХС, отримані в популяційному дослідженні 
у Фремінгемі; встановлено, що при високому 
вмісті ХС у крові ІХС розвивається у 4 рази час-
тіше, ніж при низькому.

За результатами кооперативного дослідження 
в 7 країнах серед чоловіків віком 40–59 років 
поширеність гіперхолестеринемії (≥250 мг/дл) 
в Японії та Югославії становила 7%, в Італії — 13%, 
у Греції — 14%, в Нідерландах — 32%, у США — 
39%, у Фінляндії — 56%. За 4 роки проспектив-
ного спостереження за особами з низьким рівнем 
ХС ІХС розвилася в 13% обстежених, а при його 
вмісті ≥260 мг/дл — у 80%.

В кооперативному дослідженні з багатофак-
торної профілактики встановлено, що пошире-
ність гіперхолестеринемії (≥260 мг/дл) становить 
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у Москві 21,1%, в Бішкеку — 20,0%, в Мінську — 
23,6%, в Каунасі — 24,2%, в Ташкенті — 26,8%, 
в Києві — 16,9%, в Харкові — 14,0%.

Коливання поширеності гіперхолестеринемії 
зумовлені генетичними особливостями, відмін-
ностями в характері харчування, способі життя 
тощо.

Вважають, що вживання їжі, багатої на ХС, 
підтримує його високий вміст у крові і сприяє 
прогресуванню атеросклеротичних змін у суди-
нах. Саме завдяки додаванню його в їжу твари-
нам можна моделювати атеросклеротичні зміни 
в судинах. У вегетаріанців найнижчий рівень ХС 
у крові, що не перевищує 3,9 ммоль/л. Сприят-
лива антисклеротична дія рослинної їжі пояс-
нюється наявністю в ній бета-ситостерину, який 
сповільнює всмоктування ХС в кишечнику. Крім 
того, харчова клітковина, адсорбуючи жовчні 
кислоти і ХС, виводить їх з організму.

Значна кількість епідеміологічних досліджень 
продемонструвала наявність вираженої кореля-
ції між вмістом насичених жирів у раціоні, рів-
нем ХС у крові та частотою ІХС.

Загальний вміст ХС у крові корелює з ризи-
ком розвитку ІХС більшою мірою у молодих лю-
дей, ніж у осіб літнього віку.

За рівнем ХС у крові можна певною мірою су-
дити про вираженість атеросклеротичних уражень 
коронарних артерій. При гіперхолестеринемії 
частота раптової смерті підвищується в кілька 
разів, зростає і смертність від ІХС в цілому.

Оскільки причетність ХС до розвитку ІХС 
підтверджена даними багатьох досліджень, в по-
дальшому його вміст був використаний як про-
гностичний тест розвитку нових випадків цього 
захворювання. 

Залишається відкритим питання, при якому 
рівні ХС починається його значний вплив на су-
динну стінку. Поширеною є думка, що при зна-
ченні ХС менше 4,2–4,8 ммоль/л ІХС виникає 
рідко.

Визначення вмісту ХС у різних вікових групах 
показало, що в немовляти його загальний рівень 
у 2,0–2,5 раза нижчий, ніж у дорослих, і стано-
вить 1,3–2,6 ммоль/л. До 14 років цей показник 
повільно зростає, трохи знижуючись у період ста-
тевого дозрівання. Середній вміст ХС у крові під-
літків — 4,5 ммоль/л.

З віком його рівень підвищується, становлячи 
до 40 років в середньому 5,2 ммоль/л. Значення 
цього показника різко підвищується до 50 років 
і протягом наступних 10 років майже не зміню-
ється. Однак у віці старше 65 років спостері-
гається зниження ХС у зв’язку з тим, що особи 

з високим його рівнем не доживають до глибокої 
старості. Для довгожителів характерний низький 
рівень ХС. У чоловіків його рівень найвищий 
у 45–54 роки, у жінок він досягає найвищого 
значення в 65–74 роки.

Отже, при оцінці рівня ХС як фактора, що 
спричиняє розвиток атеросклерозу та ІХС, необ-
хідно обов’язково враховувати вік.

Збільшення кількості цього показника у крові 
при старінні зумовлено посиленням його синтезу 
й утилізації, зміною інтенсивності перетворення 
в інші речовини (жовчні кислоти, стероїдні гормо-
ни тощо). При цьому певне значення може мати 
розвиток гіпоксії, що приводить до накопичення 
недоокислених продуктів обміну, з яких за допо-
могою ацетил-КоА може відбуватися синтез ХС 
в організмі. З віком знижується надійність систем, 
що регулюють його постійний рівень у крові, зо-
крема жовчновидільної функції печінки, тому ХС 
накопичується у тканинах печінки. Змінюється 
чутливість клітин і тканин до хімічних речовин, 
у зв’язку з чим навіть незначне підвищення рівня 
ХС може спричиняти значні метаболічні зміни.

Вміст ХС залежить від способу життя людини, 
насамперед від особливостей її харчування і рівня 
фізичної активності. Його рівень підвищується 
при ожирінні, АГ, гіпотиреозі.

Якщо всі дослідники одностайні щодо вікових 
змін загального ХС, то відносно статевих відмін-
ностей його рівня результати проведених дослі-
джень досить суперечливі: одні свідчать, що його 
вміст вищий в чоловічій популяції, другі стверджу-
ють — в жіночій, треті не знаходять статевих від-
мінностей.

Немає єдності в поглядах дослідників і щодо 
поширення гіперхолестеринемії серед міського 
та сільського населення. Так, в Канаді незалеж-
но від статі мешканці сільської місцевості мають 
більш високі рівні загального ХС, ХС ЛПНЩ, ТГ 
і нижчі ХС ЛПВЩ, ніж мешканці міст. В Японії 
різниця в концентрації ХС у плазмі крові серед 
представників сільських та міських регіонів не-
значна, а в Білорусі, Казахстані, Узбекистані, 
Китаї та Венесуелі гіперхолестеринемія більш 
поширена серед міського населення.

Наведені дані свідчать про необхідність регіо-
нального вивчення ліпідного профілю окремих 
популяцій з метою його подальшого врахування 
при розробці профілактичних програм.

Таким чином, дослідники, які займаються 
проблемою атеросклерозу, приходять до виснов-
ку, що саме ХС має відношення до процесів, які 
врешті стають причиною змін у судинній стін-
ці.
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Загальний ХС плазми крові розділяють 
на 3 класи: ХС, що входить до ЛПНЩ, ЛПДНЩ 
та ЛПВЩ. ЛПНЩ та ЛПДНЩ транспортують 
ХС до тканин, зумовлюючи його накопичення 
в судинах, і сприяють розвитку атеросклерозу. 
ЛПВЩ відповідають за зворотне транспорту-
вання ХС із тканин у печінку, де ХС катаболізу-
ється до жовчних кислот, що виводяться через 
кишечник. Отже, ЛПВЩ мають антиатерогенні 
властивості. 

Підвищений рівень ХС ЛПНЩ — фактор ри-
зику розвитку ІХС, а зворотний звbязок між вміс-
том ЛПВЩ та ІХС свідчить про їх захисні власти-
вості. Підвищений рівень ХС у крові — основний 
показник ризику розвитку ІХС.

З моменту одержання даних про наявність 
зв’язку між рівнем ХС і частотою виникнення ІХС 
зbявилося прагнення ідентифікувати інші ліпідні 
фракції щодо ризику розвитку ІХС. Зіставлення 
показників смертності від ІХС та ліпідних фрак-
цій у 19 країнах продемонструвало, що 32% смер-
тей зумовлені рівнем ХС ЛПВЩ і 55% — співвід-
ношенням загального ХС і ХС ЛПВЩ. Виявлено 
негативний кореляційний зв’язок між вмістом 
ХС ЛПВЩ і показником сумарного атероскле-
ротичного ураження коронарних артерій за ре-
зультатами коронарографії. За даними 10-річного 
проспективного спостереження пацієнтів з ІХС, 
смертність від цього захворювання підвищується 
в 5,9 раза при рівні ХС ЛПНЩ >4,13 ммоль/л по-
рівняно з хворими, рівень ХС ЛПНЩ яких стано-
вить 3,35 ммоль/л.

У пацієнтів з ІХС з порушеним обміном лі-
підів відзначали прогресування стенозів: через 
2 роки у 39% випадків, через 3 — у 48%. При під-
вищенні вмісту загального ХС у крові на 10 мг/дл 
стеноз збільшувався на 1%. Інтенсивність про-
цесу корелює із зростанням вмісту ХС ЛПНЩ та 
зниженням рівня ХС ЛПВЩ.

Згідно з методичними рекомендаціями Укра-
їнського товариства кардіологів (2007) запропо-
новані такі рівні ХС:

• бажаний (<5,2 ммоль/л) або нормальний;
• погранично підвищений (5,2–6,1 ммоль/л);
• високий (>6,2 ммоль/л).
Цільовим рівнем ХС для загальної популяції є 

стійка його концентрація <5,2 ммоль/л.
Підвищений рівень ХС у крові — один із най-

потужніших факторів ризику розвитку ІХС. 
В епідеміологічних дослідженнях, що базують-
ся на тривалих спостереженнях популяцій, до-
ведено, що частота нових випадків ІМ та смерті 
від ІХС вища у осіб з більш високим рівнем ХС 
в крові. Смертність від ІХС зростає у 2 рази з під-

вищенням рівня ХС від 5,2 до 6,5 ммоль/л і в 3 — 
при рівні ХС ≥7,8 ммоль/л. У осіб з ІХС та іншими 
захворюваннями, зумовленими атеросклерозом, 
підвищений рівень ХС виявляють частіше, ніж 
в загальній популяції. ІХС відзначають рідше 
в тих країнах, де середньопопуляційний рівень ХС 
у крові низький, і частіше там, де середній рівень 
ХС >5,2 ммоль/л.

Загальний ризик розвитку ІХС значно зростає, 
якщо підвищений рівень ХС поєднується з інши-
ми факторами ризику: АГ, тютюнопалінням, 
ожирінням, цукровим діабетом, порушеною толе-
рантністю до глюкози.

Зниження рівня ХС у крові сприяє зниженню 
ризику розвитку ССЗ.

Після робіт G. Wigand (1960), якому вдалося 
відтворити атеросклероз, вводячи кролям не ХС, 
а ТГ, велику увагу в механізмі атеросклеротичних 
уражень судин стали приділяти і гіпертригліце-
ридемії.

За даними клінічних спостережень та попу-
ляційних досліджень доведено, що вміст ТГ у си-
роватці крові >2,1 ммоль/л спричиняє швидкий 
розвиток атеросклерозу. 

У проспективному дослідженні, проведено-
му у Стокгольмі (Швеція), виявлено, що саме ТГ 
плазми крові, а не ХС, — значимий і незалежний 
фактор ризику розвитку ІХС. З підвищенням їх рів-
ня зростає показник смертності від ІХС.

Майже всі ретроспективні дослідження свід-
чать, що пацієнти з ІХС мають більш високий рі-
вень ТГ порівняно з особами без її проявів.

Однак виникає питання — чи зумовлені ате-
росклероз та ІХС підвищеним вмістом ТГ неза-
лежно від рівня ХС? З практичної точки зору ця 
проблема не має великого значення, оскільки 
ізольовану гіпертригліцеридемію виявляють рід-
ко, в більшості випадків відбувається одночас-
не підвищення цих двох показників. Крім того, 
гіпертригліцеридемія часто поєднується з над-
лишковою масою тіла чи цукровим діабетом.

У 14 із 15 досліджень, присвячених вивченню 
взаємозв’язку між підвищеним рівнем ТГ кро-
ві у чоловіків і виникненням ІМ або стенокардії, 
підтверджена лінійна залежність між рівнем ТГ 
і частотою розвитку ІХС. Результати покрокового 
логістичного аналізу свідчать, що рівні ТГ у крові 
є предикторами розповсюдженості уражень ко-
ронарних судин. 

Для вивчення поширеності дисліпопротеїне-
мії в українській популяції при проведенні епіде-
міологічних обстежень міських і сільських жите лів 
визначали частоту гіперхолестеринемії та гіпер-
тригліцеридемії в кожній статево-віковій групі. 
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Результати свідчать, що 36,8% чоловіків віком 
18–64 років мають підвищений (≥5,2 ммоль/л) 
рівень ХС у плазмі крові. 

Найнижчу поширеність гіперхолестеринемії 
визначають у віці 18–24 років, а в 55–64 роки її 
реєструють у кожного другого. Аналогічна дина-
міка виявлена і у поширеності гіпертригліцери-
демії (табл. 1.2).

В жіночій популяції у кожної другої від значено 
підвищений рівень ХС у крові. З віком підвищу-
ється частота гіперхолестеринемії, причому най-
більший її приріст (на 21,7%) відбувається між 
25–34 та 35–44 роками. Зміни розповсюдженості 
гіпертригліцеридемії за віком майже аналогічні.

Серед сільських чоловіків віком 18–64 років 
підвищений рівень ХС виявлено у 33,6%, а під-
вищений вміст ТГ в плазмі крові — у 37,5%. 
Найнижчу поширеність гіперхолестеринемії та 
гіпертригліцеридемії відзначено у осіб віком 18–
24 років. З віком вона поступово підвищується. 

Частота гіперхолестеринемії серед сільських 
жінок становить 45,3%, а поширеність гіпер-
тригліцеридемії — 43,9%. Динаміка поширеності 
цих показників за віком аналогічна. 

Серед чоловіків, які проживають у сільській 
місцевості, гіпертригліцеридемію реєструють 
в 1,4 раза, а серед жінок, що мешкають у сіль-
ській місцевості, — в 2,5 раза частіше, ніж се-
ред обстежених міських жителів. Такі відмін-
ності певною мірою зумовлені особливостями 
характеру харчування населення. Адже осно-
ву харчового раціону сільських жителів ста-
новлять молоко, м’ясо, яйця, картопля і хліб. 
Питома вага овочів та фруктів не перевищує 
15,0%. Калорійність раціону жителів села зна-
чно перевищує відповідні показники жителів 
міста за рахунок достовірно більшого спожи-
вання жирів та цукру.

АГ — один з провідних факторів ризику роз-
витку хвороб системи кровообігу.

Чим вищий АТ, тим вищий ризик розви-
тку мозкового інсульту та ІХС. У пацієнтів з АГ 
в 3–4 рази вищий ризик виникнення ІХС та 
в 7 разів — мозкового інсульту порівняно з осо-
бами з нормальними показниками АТ.

Прогностичне значення АГ щодо виникнен-
ня ССЗ підвищується з віком. Серед осіб з АГ 
ІІ ступеня ризик їх виникнення коливається від 
1% у віці 25–34 років до 30% — у 65–74 роки.

В економічно розвинених країнах майже 
у кожного третього виявляють підвищений АТ, 
частіше — в осіб негроїдної раси та у жителів 
Скандинавських країн. 

В Україні стандартизований за віком показ-
ник поширеності АГ в міській популяції стано-
вить 29,3%, в тому числі 32,5% серед чоловіків і 
25,3% серед жінок (рис. 1.1).
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56,5
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61,4
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Рис. 1.1. Статево-вікова поширеність АГ в міській 
популяції,%

У сільській популяції поширеність АГ вища — 
36,3%, зокрема серед чоловіків — 37,9%, серед 
жінок — 35,1% (рис. 1.2).

У структурі за рівнем АТ домінує АГ I ступе-
ня, її реєструють у половини осіб з підвищеним 
рівнем АТ (рис. 1.3).

У кожного третього хворого виявляють АГ 
II ступеня, а у кожного шостого — АГ III ступеня. 

Таблиця 1.2 
Поширеність гіперхолестеринемії та гіпертригліцеридемії в міській популяції, %

Вік, років

Чоловіки Жінки
Гіперхолестери -

н е  мія
≥5,2 ммоль/л

Гіпертригліцери-
д емія

≥1,7 ммоль/л

Гіперхолестери-
н емія 

≥5,2 ммоль/л

Гіпертригліцери-
д емія

≥1,7 ммоль/л
18–24 14,0 13,9 19,2 4,3
25–34 28,5 20,7 30,7 7,4
35–44 42,4 29,0 52,4 13,8
45–54 49,5 36,8 68,4 23,7
55–64 53,6 41,1 76,7 42,6

Стандартизований 
показник

36,8 27,5 50,1 17,9
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Відмінностей щодо питомої ваги АГ різного ступе-
ня в міський та сільській популяціях не виявлено.

10,1
4,1

16,8

7,9

33,1
28,0

57,3
52,5

78,2
74,4

38,835,6
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Â³ê

Æ³íêè

Рис. 1.2. Статево-вікова поширеність АГ 
в сільсь кій популяції,%

17,3
50,232,5

Ì³ñüêà ïîïóëÿö³ÿ 

49,9
32,5

17,6

Ñ³ëüñüêà ïîïóëÿö³ÿ

140/90≤ ÀÒ ≤159/99 ìì ðò. ñò.

160/100≤ ÀÒ ≤179/109 ìì ðò. ñò.

ÀÒ ≥180/110 ìì ðò. ñò.

Рис. 1.3. Структура АГ за рівнем АТ, %
Результат аналізу структури АГ за її окремими 

формами свідчить, що в обох популяціях найпо-
ширеніша форма — змішана АГ, яку відзначають 
у 2/3 осіб з підвищеним АТ (рис. 1.4).

7,4

26,3*

66,3

16,6

  15,2

  68,2

Ñ³ëüñüêà ïîïóëÿö³ÿ Ì³ñüêà ïîïóëÿö³ÿ

Ñèñòîë³÷íà ÀÃ Ä³àñòîë³÷íà ÀÃ Çì³øàíà ÀÃ

Рис. 1.4. Структура АГ залежно від форми,%
У міській популяції майже однаково час-

то виявляють ізольовану систолічну (16,6%) 
та діастолічну (15,2%) форми АГ. У сільській 
по пуляції питома вага ізольованої систолічної 
АГ, наявність якої сприяє розвитку ускладнень 
та зумовлює високий рівень індивідуального 
ризику смерті внаслідок ССЗ, в 3,6 раза пере-
вищує частоту ізольованої діастолічної АГ та 
виявляється в 1,6 раза частіше, ніж у міській 
популяції. 

Нині не викликає сумніву той факт, що АГ — 
патологічний стан, який підлягає корекції, 
інакше можливий розвиток серйозних усклад-
нень у вигляді порушення мозкового крово-
обігу, серцевої чи ниркової недостатності. Крім 
того, дослідження підтверджують провідну роль 
АГ у виникненні та прогресуванні атеросклеро-
зу, а значить і ІХС. 

Результати Фремінгемського дослідження 
продемонстрували чітку залежність між рівнем 
АТ і частотою виникнення нових випадків моз-
кового інсульту, СН, всіх форм ІХС та атероскле-
розу судин нижніх кінцівок. Незалежно від того, 
супроводжується АГ суб’єктивними скаргами чи 
її перебіг безсимптомний, — прогноз, як прави-
ло, однаковий. 

На підставі аналізу смертності чоловіків ві-
ком 40–59 років у 6 країнах доведено пріоритет-
не значення АГ у формуванні рівня смертності 
від ІХС. На підставі даних 9 проспективних до-
сліджень, які сумарно включали 42 тис. осіб з се-
реднім періодом спостереження 10 років, вияв-
лена наявність лінійного зв’язку між рівнем ДАТ 
у межах 90–110 мм рт. ст. і частотою виникнення 
ІХС. При стійкому підвищенні середнього ДАТ 
на 5 мм рт. ст. ризик розвитку ІМ підвищується 
на 21%, а при підвищенні ДАТ на 10 мм рт. ст. — 
відповідно на 37%. У дослідженні MRFIT вста-
новлено, що відносний ризик виникнення ІХС 
зростає від 1,0 при САД <120 мм рт. ст. і ДАТ 
<80 мм рт. ст. до 3,23 при підвищенні САТ і ДАТ 
>160 та 110 мм рт. ст. відповідно.

За даними проведених нами епідеміоло-
гічних досліджень, поширеність ІХС зростає 
з під вищенням АТ. Її частота серед осіб з АГ 
в 3,5 раза вища, ніж у обстежених без АГ. Серед 
пацієнтів з ІХС у кожного другого реєструють 
підвищений АТ. 

Найчастіше ІХС асоціюється з систолічною та 
змішаною АГ. Для характеристики вираженості 
факторів ризику розвитку ІХС використовують 
поняття відносного ризику, який визначають 
як відношення частоти ІХС при високому рівні 
фактора (верхня дециль) до її частоти при низь-
кому його рівні (нижня дециль). Імовірність роз-
витку ІХС при високому САТ у чоловіків віком 
40–49 років в 4,0 рази, а 50–59 років — в 6,0 разів 
вища, ніж при низьких його значеннях. Анало-
гічно для ДАТ ризик розвитку ІХС при високих 
значеннях в 40–49 років в 3,0 рази, а в 50–59 ро-
ків — у 5 разів вищий, ніж при низьких його зна-
ченнях. Для жінок відносний ризик для САТ ста-
новить 2,7 і 5,0; для ДАТ — 2,0 і 3,0 відповідно.
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Отже, відносний ризик розвитку ІХС підви-
щується з віком та є більше високим для САТ, 
ніж для ДАТ.

У пацієнтів з ІХС середній рівень АТ значно 
вищий, ніж у осіб без ІХС. Наведені дані пере-
конливо свідчать, що АГ, безумовно, впливає 
на ризик розвитку ІХС.

Аналіз смертності серед осіб з різними фор-
мами АГ показує, що наявність ізольованої АГ 
підвищує ризик загальної смертності у чоловіків 
в 4,5 раза, у жінок — у 2,0 рази.

Незалежно від статі, найбільш несприятли-
вий віддалений прогноз спостерігається для хво-
рих зі змішаною формою АГ. Так, серед чолові-
ків з цією формою АГ показники смертності від 
усіх причин та від ССЗ відповідно в 2,4 і 1,9 раза 
вищі, ніж серед осіб з діастолічною АГ, та в 1,2 
і 1,3 раза вищі, ніж серед пацієнтів з систолічною 
АГ. У жінок за наявності змішаної форми АГ за-
гальний ризик смерті від хвороб системи крово-
обігу в 1,6 раза вищий, ніж у осіб з систолічною 
формою АГ. 

Поєднання підвищеного САТ та ДАТ не лише 
підвищує ризик загальної смерті, але й зна-
чно впливає на середню тривалість життя. Се-
ред померлих зі змішаною формою АГ серед-
ня тривалість періоду від обстеження до смерті 
становила у чоловіків 11,9±4,1 року, у жінок — 
12,7±3,8 року, тоді як для осіб з діастолічною 
АГ — відповідно 14,3±3,4 та 15,4±2,7 року, а з 
систолічною АГ — 15,7±1,4 і 16,0±2,4 року.

Показник загальної смертності мультиплі-
кативно зростає відповідно з кількістю супутніх 
АГ факторів ризику. Відносний ризик серцево-
судинної смерті підвищується у чоловіків від 
1,0 при ізольованій АГ до 7,9 у тому разі, якщо 
АГ поєднується з трьома факторами ризику; у жі-
нок — від 1,0 до 3,4 відповідно.

Виникнення та перебіг АГ тісно пов’язані 
з наявністю наступних факторів ризику:

Вік. Існує позитивна залежність між АТ та ві-
ком. Загалом рівень ДАТ підвищується до 55 ро-
ків, потім змінюється мало. САТ з віком постійно 
підвищується.

Стать. Середній рівень АТ і поширеність АГ 
у жінок молодого та середнього віку трохи нижчі, 
ніж у чоловіків. Пізніше ця залежність змінюєть-
ся аж до реверсії.

Расові та етнічні особливості. У осіб негроїд-
ної раси частота АГ трохи вища, ніж у інших рас. 
Відмінності в рівнях АТ у американців негроїд-
ної і європеоїдної раси та африканців становлять 
близько 5 мм рт. ст. у 2-й віковій декаді та близь-
ко 20 мм рт. ст. — у 6-й, тобто має місце більший 

повіковий приріст АТ у осіб негроїдної раси. 
У них же спостерігають вищий ризик ускладнень 
з боку нирок.

Спадковість — один із найбільш значимих 
факторів для майбутнього розвитку АГ. Виявле-
но тісну кореляцію між АТ у найближчих родичів 
(батьки, брати і сестри).

Генетичні аспекти. Експериментальні дослі-
д ження підтвердили генетичну основу високого 
АТ і хоча описані деякі моногенні гіпертензивні 
порушення у людини, в основному АГ є поліген-
ним захворюванням. Сьогодні вивчається цілий 
ряд генів, які, можливо, відповідають за виник-
нення АГ. Ймовірно, в майбутньому за допомо-
гою методів молекулярної біології стане можли-
вим виявлення осіб, схильних до розвитку АГ.

Особливості неонатального періоду. Несприят-
ливе навколишнє середовище у критичні періоди 
внутрішньоутробного розвитку та передчасні по-
логи є факторами ризику виникнення ССЗ, зо-
крема високого АТ. Наявність зворотної залеж-
ності між рівнем АТ і масою тіла при народженні 
доведена у проспективних дослідженнях, прове-
дених серед дітей та дорослих.

Центральне ожиріння та метаболічний синд-
ром. Ожиріння позитивно корелює з рівнем АТ. 
Поєднання ожиріння, резистентності до інсу-
ліну, гіперінсулінемії, зниженої толерантності 
до глюкози, порушень ліпідного обміну і АГ — 
предмет пильної уваги дослідників. Встановлено 
зв’язок між підвищенням рівня інсуліну та рос-
том АТ.

Маса тіла. Кореляція між масою тіла і рів-
нем АТ пряма, сильна і стійка. Надлишкова маса 
асоціюється з 2–6-кратним підвищенням ризику 
виникнення АГ.

Аліментарні фактори
• NaCl — кухонна сіль. Її вживання вище фі-

зіологічної норми позитивно корелює з АГ.
• Інші макроелементи. Існує зворотний 

зв’язок між споживанням К+, Са2+, Mg2+ та рів-
нем АТ.

• Інші компоненти: білки, жири, вуглеводи, 
харчові волокна. Переважання в раціоні овочів та 
фруктів, риби, курячого м’яса, обмеження вжи-
вання насичених жирів, ХС і солодощів сприяє 
зниженню АТ.

• Кава. Відновлення пресорного ефекту ко-
феїну відбувається через кілька годин після 
вживання кави. АГ виникає у 3 рази частіше се-
ред тих, хто вживає від 1 до 5 чашок кави в день 
порівняно з тими, хто не вживає кави взагалі. 
Кофеїн, який міститься в міцній каві, підвищує 
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ДАТ у чоловіків з підвищеним АТ на 8 мм рт. ст., 
а у осіб з нормальним АТ — на 3 мм рт. ст.

• Алкоголь. Вживання алкоголю прямо ко-
релює з рівнем АТ, причому як епізодичне, так 
і хронічне. Залежність між вживанням алкоголю 
та поширеністю АГ має вигляд J-подібної кривої. 
Частота АГ мінімальна серед осіб, які вживають 
алкоголь епізодично в невисоких дозах, і по-
ступово зростає залежно від частоти і щоденної 
кількості вживаних алкогольних напоїв.

Тютюнопаління. Нікотин при палінні різ-
ко підвищує АТ навіть у затятих курців. Гіпер-
тензивний ефект кожної сигарети триває близь-
ко 30 хв. Уже на 1-й хвилині після викурювання 
сигарети САТ підвищується на 15 мм рт. ст., 
а на 4-й — на 25 мм рт. ст. При однакових рівнях 
АТ мозковий інсульт та ІХС серед курців виника-
ють у 2–3 рази частіше, ніж у тих, хто не палить.

Психосоціальні фактори. Стрес спричиняє 
підви щення АТ, хоча досі не відомо, чи приводить 
тривалий стрес до тривалого підвищення АТ.

Соціально-економічний статус. У країнах 
пост перехідного періоду відзначають зворотний 
зв’язок між рівнем АТ і освітою, доходами та 
професійним статусом. Водночас у країнах пере-
хідного і доперехідного періоду виявляють зна-
чну поширеність АГ серед забезпечених верств 
населення. Досвід більшості країн свідчить, що 
по мірі зростання економіки в суспільстві ре-
єструється неухильне підвищення рівня АТ та 
розповсюдженості АГ серед малозабезпечених 
верств населення.

Фізична активність. У осіб, які ведуть мало-
рухомий спосіб життя, ризик виникнення АГ 
на 20–50% вищий, ніж у фізично активних. Фі-
зичні навантаження під час виконання профе-
сійних обов’язків сприяють підвищенню АТ, 
а фізична активність під час дозвілля — навпаки. 
Регулярні аеробні фізичні навантаження — до-
сить ефективний засіб немедикаментозного лі-
кування АГ.

Фактори навколишнього середовища. Шум, за-
бруднення повітря, погана якість питної води — 
фактори ризику виникнення АГ.

Таким чином, на рівень АТ впливає безліч 
факторів: вік, стать, ступінь фізичного наванта-
ження, емоційний стан, температура навколиш-
нього середовища, атмосферний тиск. Значення 
АТ коливаються під час сну і активності, в робочі 
та вихідні дні, при зміні положення тіла, залеж-
но від методів та умов його вимірювання. З ура-
хуванням цього стає зрозумілим, що критерії 
нормального і підвищеного АТ певною мірою є 
умовними.

Встановлення критеріїв АТ базується на ре-
зультатах обстеження великих груп населення 
і співвідношенні рівня АТ з ризиком виникнення 
серцевих, мозкових ускладнень, а також ризиком 
передчасної смерті.

Для визначення ступеня епідеміологічного не-
благополуччя в популяції необхідно оцінити час-
тоту поєднання АГ з іншими факторами ризику. 
З цією метою нами проаналізована якісна і кіль-
кісна асоціативність АГ залежно від віку. Отри-
мані дані свідчать, що в обстеженій популяції АГ 
має високий рівень поєднання з іншими факто-
рами ризику. Уже в 20–29 років у кожного друго-
го обстеженого АГ поєднується з одним або двома 
факторами ризику. В 30–39 років ізольовану АГ 
ре єструють лише у 21,7% пацієнтів. Більше по-
ловини (55,6%) осіб цієї вікової категорії курять, 
у 33,3% АГ поєднується з дисліпопротеїнемією, 
27,8% мають надлишкову масу тіла і 16,7% ведуть 
малорухомий спосіб життя. Поєднання АГ з 2 
і більше факторами ризику виявляють у 39,2% об-
стежених. В наступному віковому десятилітті кіль-
кість осіб з ізольованою АГ зменшується до 10,7%. 
Питома вага чоловіків з АГ, які курять, становить 
46,4%; поєднання АГ та дисліпопротеїнемії ре-
єструють у 39,3%, АГ і надлишкової маси тіла — 
у 42,9%; АГ і низької фізичної активності — у 35,7%. 
У віці 50–59 років поєднання АГ і вищезазначених 
факторів ризику визначають у 88,9% осіб з підви-
щеним АТ: АГ з тютюнопалінням — у 50,0%; АГ 
з дис ліпопротеїнемією — у 48,9%; АГ з надлишко-
вою масою тіла — у 36,4%; АГ з низькою фізичною 
активністю — у 36,4%. У віковій групі 60–64 років 
найчастіше реєструють поєднання АГ з низькою 
фізичною активністю — 34,2%; серед осіб з підви-
щеним АТ курять 21,1%, у 18,4% відзначають по-
рушення обміну ліпідів (табл. 1.3).

Таблиця 1.3 
Розподіл поєднань АГ з іншими факторами 

ризику (ФР),%
Вік, 
років

Ізольо-
вана АГ

АГ 
+ 1 ФР

АГ 
+ 2 ФР

АГ + 
≥3 ФР

20–29 50,0 37,5 12,5 –
30–39 21,7 39,1 30,5 8,7
40–49 10,7 30,4 41,1 17,8
50–59 11,1 28,7 38,9 21,3
60–64 26,3 44,8 18,4 10,5
20–64 15,9 33,0 34,3 16,8
Поєднання АГ + дисліпопротеїнемія + тю-

тюнопаління, що за даними численних про-
спективних досліджень має найбільш несприят-
ливий прогноз для життя, реєструють у кожного 
п’ятого пацієнта. Загалом серед усіх обстежених 
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з АГ поширеність цієї тріади в 30–39 років ста-
новить 1,1%, в 40–49 років — 12,5%, в 50–59 ро-
ків — 14,8%. 

Зазначимо, що висока частота факторів ри-
зику серед осіб з АГ, більшість з яких пов’язана 
із способом життя і може змінюватися, — свід-
чення незадовільної роботи лікарів первинних 
структур охорони здоров’я щодо вторинної про-
філактики АГ.

Відомо, що незбалансоване харчування, над-
мірне вживання кухонної солі, недостатня фі-
зична активність, зловживання алкоголем спри-
яють розвитку АГ. Поінформованість населен-
ня про значення цих факторів значною мірою 
визначає успіх її первинної профілактики. Однак 
74% опитаних осіб не можуть назвати жодного 
фактора ризику розвитку АГ. Найчастіше причи-
нами її розвитку вважають вживання алкоголю 
і стреси. Вживання кухонної солі та переїдання 
відзначають відповідно 8,3 та 7,6% респонден-
тів; 14,3% опитуваних вважають, що фізична 
культура знижує АТ, і майже стільки ж (12,9%) 
вважають фізкультуру фактором, що сприяє 
розвитку АГ, решта взагалі не змогли відпові-
сти, як впливає фізкультура на рівень АТ.

У літературі є повідомлення про ефективність 
санітарно-профілактичної роботи при АГ. Амери-
канські дослідники відзначають підвищення поін-
формованості населення країни внаслідок прове-
дення Національної освітньої програми боротьби 
з АГ. Так, за 9 років кількість осіб, які знають про гі-
пертензивну дію кухонної солі, збільшилася від 
5 до 31%, а обізнаних про значення незбалансовано-
го харчування і переїдання — від 9 до 35%. У Мол-
дові внаслідок проведення освітніх заходів серед 
населення за 4 роки обізнаність про гіпертензивну 
дію кухонної солі зросла від 8,0 до 32,3%, а про над-
лишкову масу тіла — від 2,6 до 18,1%. Ступінь ефек-
тивності освітніх заходів залежить від інтенсивності 
та форм їх проведення, від соціальних та культуро-
логічних характеристик популяції, що визначають її 
готовність сприйняти таке втручання, але, безсум-
нівно, існує принципова можливість підвищення 

рівня знань про АГ і поліпшення ставлення хворих 
до її лікування.

Світовий досвід щодо контролю АГ в популяції 
переконливо доводить, що населення має знати 
свій АТ, розуміти, підвищений він чи ні, а за на-
явності АГ — лікувати її. Проведені нами дослі-
дження показали, що знають про наявність у себе 
АГ 80,8% міських жителів нашої країни і 67,8% — 
жителів сільської місцевості. Приймають які-
небудь антигіпертензивні препарати відповідно 
48,4 та 38,3% хворих, а ефективність лікування 
становить лише 18,7% у міській та 8,1% — у сіль-
ській популяціях (табл. 1.4).

Відомо, що жінки більше уваги приділяють 
своєму здоров’ю, більш сумлінно ставляться 
до рекомендацій лікаря, ретельніше виконують 
його призначення. Тому серед них порівняно 
з чоловіками достовірно більше осіб, які знають 
про підвищений АТ, значно більший відсоток 
охоплення медикаментозним лікуванням і ви-
щий показник його ефективності.

Інформованість населення про підвищений 
АТ, а також поширеність АГ залежать від освіт-
нього рівня обстежених: з підвищенням рівня 
освіти знижується частота АГ і зростає обізна-
ність населення про захворювання.

Поінформованість хворих про наявність АГ та 
кількість осіб, які лікуються, незалежно від статі 
збільшується з віком, в той час як ефективність 
лікування у всіх вікових групах змінюється мало.

Для зниження ризику розвитку тяжких 
ускладнень АГ важливим є своєчасне призначення 
антигіпертензивної терапії, яка обов’язково має 
включати і заходи щодо зміни способу життя. 
Результати проведених досліджень свідчать, що 
на рівні первинних структур охорони здоров’я 
майже повністю ігноруються випадки АГ І сту-
пеня, в лікуванні відзначається явна недооцінка 
важливості застосування немедикаментозних ме-
тодів корекції підвищеного АТ, акцент робиться 
на призначенні лікарських засобів. 

Відповідно до сучасних уявлень у терапії АГ 
перевагу слід віддавати медикаментозним пре-
паратам першого ряду, до яких відносять діуре-

           
Стандартизовані за віком показники контролю АГ в Україні (%)

Показник
Міська популяція Сільська популяція

чоловіки жінки обидві 
статі чоловіки жінки обидві 

статі
Поширеність АГ 32,5 29,1 29,3 37,9 35,1 36,3
Обізнаність щодо наявності АГ 58,0 88,1 80,8 55,5 87,4 67,8
Охоплення медикаментозним лікуванням 36,0 56,1 48,4 23,3 55,7 38,3
Ефективність лікування 9,0 24,5 18,7 3,4 15,2 8,1
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тики, блокатори β-адренорецепторів, інгі бітори 
АПФ, антагоністи кальцію тривалої дії та анта-
гоністи рецепторів ангіотензину ІІ. Блокатори 
α-адренорецепторів, алкалоїди раувольфії, аго-
ністи центральних α2-адренорецепторів, вазо-
дилататори, становлячи групу препаратів друго-
го ряду, не розглядаються як препарати вибору, 
оскільки вони часто не відповідають вимогам 
тривалої терапії і можуть призначатися лише 
в окремих випадках.

Проведені дослідження свідчать, що стерео-
типи медикаментозної терапії АГ не відповідають 
сучасним концепціям: 16,6% міських і 29,1% — 
сільських жителів з підвищеним АТ як монотера-
пію застосовують препарати другого ряду. 

Адекватне антигіпертензивне лікування 
сприяє збільшенню середньої тривалості жит-
тя хворих на 8 років та істотній зміні структури 
летальності, насамперед за рахунок зменшення 
кількості фатальних мозкових інсультів та ІМ 
майже в 2 рази.

Таким чином, на сучасному етапі необхідно 
продовжувати підвищення інформаційного рівня 
населення про АГ і мотивацію хворих до контро-
лю та лікування АГ спільними зусиллями медич-
них працівників і засобів масової інформації.

Установлені факти зумовили необхідність 
проведення національних програм щодо вияв-
лення та боротьби з АГ. В наш час такі програми 
активно розробляють та успішно впроваджують 
у багатьох країнах світу, зокрема в Україні.

Указом Президента України від 4 лютого 
1999 р. № 117/99 затверджена Програма про-
філактики та лікування артеріальної гіпер тензії 
в Україні. Мета програми — зниження захворю-
ваності населення на АГ, ІХС, судинні ураження 
мозку, смертності від ускладнень АГ, збільшен-
ня тривалості й підвищення якості життя хворих 
серцево-судинними захворюваннями.

Завдання програми:
• пропаганда здорового способу життя;
• зміцнення охорони здоров’я кадрами та ре-

сурсами, необхідними для здійснення медико-
санітарної освіти населення, виявлення хворих 
на АГ, профілактика АГ та її ускладнень;

• створення стандартів діагностики і ліку-
вання на підставі наукових даних, забезпечення 
ефек тивної діагностичної, лікувальної, реабілі-
таційної допомоги при АГ та її ускладненнях;

• забезпечення населення ефективними 
анти гіпертензивними засобами та приладами 
для вимірювання АТ.

Виконання програми розраховане на 
1999–2010 рр.

Реалізація заходів, передбачених програмою, 
дозволить домогтися підвищення показників 
громадського здоров’я та економічного ефекту, 
а саме:

• підвищення обізнаності населення про на-
явність АГ до 90%;

• збільшення до 70–75% кількості хворих 
на АГ, які регулярно приймають антигіпертен-
зивні препарати;

• зниження захворюваності на цереброваску-
лярні хвороби при АГ на 20–30%, а при ІХС — 
на 10%;

• зниження смертності від мозкового інсуль-
ту на 20–30%, від ІХС — на 10%;

• зменшення втрати працездатності внаслі-
док зниження тимчасової і стійкої непрацездат-
ності та передчасної смерті.

З огляду на поширеність АГ та її ускладнень, 
ефективне проведення профілактичних і ліку-
вальних заходів сприятиме підвищенню загаль-
ної тривалості життя населення.

Реалізація програми передбачає не лише 
постій не розширення знань лікарів про нові 
найбільш ефективні антигіпертензивні лікар-
ські засоби, але й навчання індивідуальному 
підходу до їх призначення хворому з урахуван-
ням їх вартості та фінансових можливостей па-
цієнта, а також активному контролю ефектив-
ності призначеного лікування та коригуванню 
супутніх факторів ризику. Це потребує значних 
зусиль з боку медичних працівни ків первин-
них структур охорони здоров’я, оскільки пере-
важна більшість хворих все ще лікуються не-
ефективно і, таким чином, залишаються у групі 
підвищеного ризику розвитку ускладнень АГ.

Тютюнопаління. Зв’язок тютюнопалін-
ня з роз витком хвороб системи кровообігу силь-
ний, стійкий і доведений результатами великих 
епі деміологічних, клінічних і експериментальних 
досліджень. Найпоширенішими захворюван-
нями і патологічними станами серцево-судин-
ної системи, спричиненими тютюнопалінням, 
є ІХС, зокрема ІМ, раптова коронарна смерть, 
церебральні судинні порушення тощо. 

Серед можливих зв’язків тютюнопалін-
ня з атеросклерозом виділяють 4 основні ме-
ханізми ураження серцево-судинної системи: 
гіперкоагуляція, порушення транспорту кисню 
монооксидом вуглецю, звуження коронарних 
судин, несприятливі гемодинамічні ефекти ні-
котину. Біологічні ефекти тютюнопаління зале-
жать від компенсаторних можливостей серцево-
судинної системи та піддаються індивідуальним 
коливанням.
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Численні епідеміологічні обстеження насе-
лення різних країн не тільки встановили зв’язок 
тютюнопаління з розвитком ІХС, виникненням 
ІМ або раптової коронарної смерті, але й проде-
монстрували значне зниження ризику коронар-
ної смерті у осіб, які відмовилися від куріння.

За даними Фремінгемського дослідження, 
тютю нопаління в 2 рази підвищує ризик розвитку 
сте нокардії та ІМ і в 4,9 раза — раптової смерті. 
Результати 5 проспективних досліджень у США 
показали, що серед чоловіків віком 40–64 ро-
ків, що викурюють не менше 20 сигарет на добу, 
в 2,5 раза частіше реєструють ІХС та в 3,2 раза — 
напади її загострення.

Встановлено, що тютюнопаління зумовлює 
понад 80% всіх випадків смерті від ІХС у чоло-
віків віком 35–44 років і 27% в 45–64 роки. За-
галом близько 1/3 випадків смерті від цього за-
хворювання серед осіб середнього віку пов’язане 
з тютюнопалінням.

Відносний ризик розвитку ІХС особливо ви-
сокий в молодих вікових групах чоловіків та жі-
нок, які курять. Так, нефатальний ІМ у чоловіків 
віком 30–49 років, які курять, виникає у 5 разів, 
в 50–59 років — у 3 рази, в 60–79 років — у 2 рази 
частіше, ніж у їх однолітків, які не курять. Ре-
зультати міжнародного дослідження MONICA 
свідчать, що 65% випадків нефатального ІМ се-
ред чоловіків та 55% серед жінок віком 35–39 ро-
ків спричинені тютюнопалінням. Серед чоло-
віків молодого віку, які курять, фатальний ІМ 
реєструють в 4 рази частіше, ніж серед тих, хто 
не курить. 

За допомогою численних епідеміологічних 
і клі нічних досліджень, проведених протягом 
останніх 30 років, доведено, що всі форми спо-
живання тютюну (куріння цагарок, сигарет, си-
гар, трубок, вживання жувального чи нюхального 
тютюну), а також продукти його згоряння, впли-
ваючи на тих осіб, які самі не курять (пасивне чи 
змушене тютюнопаління), значно підвищують їх 
захворюваність і передчасну смертність.

Ризик виникнення захворювань залежить як 
від кількості сигарет, що викурюється, так і від 
тривалості тютюнопаління. В наш час не існує 
поняття безпечної сигарети або безпечного рівня 
куріння.

Споживання тютюну значно впливає на стан 
здоров’я людини, оскільки в тютюновому димі 
міститься багато хімічних компонентів (нікотин, 
смоли, монооксид вуглецю) і подразнюючих ре-
човин.

Тютюнопаління впливає на організм людини 
негайно та спричиняє тривалі ефекти. Негайний 

вплив — наслідок прямої нікотиніндукованої 
вазоконстрикції та підви щення рівня адрена-
ліну в крові; проявляєть ся у підвищенні ЧСС 
на 30%, АТ — на 5–10 мм рт. ст., уповільненні 
периферичного кровообігу, що спричиняє зни-
ження температури верхніх і нижніх кінцівок. 
Тривалі ефекти пов’язані зі смолами, що містять 
понад 40 канцерогенних речовин і є причиною 
злоякісних захворювань; окисом вуглецю і га-
зами, що сприяють розвитку ССЗ; подразню-
ючими речовинами та ціаністим воднем, що 
зумовлюють виникнення бронхіту й емфіземи 
ленень. Нікотин як такий не грає провідної ролі 
в розвитку захворювань, однак, з ним пов’язане 
виникнення залежності, яка підтримує спожи-
вання тютюну і перешкоджає відмові від тютю-
нопаління.

Відомо, що найнебезпечнішими наслідками 
тютюнопаління щодо розвитку гострої серцево-
судинної патології є нікотиніндукована пряма 
вазоконстрикція, прискорення згортання крові 
(підвищення концентрації фібриногену, в’яз-
кості крові, здатності тромбоцитів до агрегації) 
і зниження транспорту кисню еритроцитами. 
Нікотин як м’який симпатоміметик активує 
симпатичну нервову систему. В поєднанні з ва-
зоконстрикторною дією це може послужити 
причиною маніфестації ішемії. 

Нині вважають, що основну ушкоджуваль-
ну дію на серцево-судинну систему зумовлює 
окис вуглецю і окисні гази. Окис вуглецю змен-
шує транспорт кисню кров’ю та його достав-
ку до міо карда, внаслідок чого настає компен-
саторне збільшення коронарного кровотоку, 
спрямоване на адекватне забезпечення потреби 
в кисні. При хронічному впливі окису вугле-
цю розвивається поліцитемія, підвищується 
в’язкість крові, що сприяє розвитку гостро-
го тромбозу. Гази-окислювачі модифікують 
ЛПНЩ, підвищуючи їх атерогенність, спричи-
няють ушкодження ендотелію та порушують ви-
вільнення окису азоту з амінокислоти α-аргініну. 
Вони також змінюють функцію тромбоцитів 
і сприяють розвитку тромбозів. 

Компоненти тютюнового диму можуть впли-
вати на метаболізм серцево-судинних препара-
тів, рецепторний апарат, активувати речовини-
антагоністи, підсилювати несприятливі ефекти 
лікарських засобів або створювати додаткові умо-
ви, що провокують виникнення побічних ефек-
тів медикаментозного лікування. Тютюнопалін-
ня служить причиною несприятливого впливу 
на ефективність і безпеку лікування пацієнтів 
з серцево-судинною патологією. 
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Результати експериментальних досліджень 
показали, що компоненти тютюнового диму 
послаблюють гіпотензивний ефект блокаторів 
β-адренорецепторів. Хворим з підвищеним АТ, 
які курять, потрібні препарати для його корекції 
у більш високих дозах. 

У пацієнтів з ІХС, які курять, спостерігають 
зниження антиангінального ефекту атенололу, 
пропранололу і ніфедипіну; застосування блока-
торів β-адренорецепторів на 30% частіше супро-
воджується різноманітними побічними ефекта-
ми, серед яких — порушення ритму серця, біль 
у нижніх кінцівках і задишка.

Смертність від ССЗ серед курців в 2 рази 
вища, ніж серед тих, хто не курить. Тютюнопа-
ління на 30–40% зумовлює смертність від ІХС. Її 
ризик підвищується на 1,9% у тих, хто викурює 
щодня 10 сигарет і на 3,4% — при щоденному ви-
курюванні більше 20 сигарет. У курців зменшу-
ється тривалість життя, а раптова серцева смерть 
настає в 2 рази частіше. Після припинення курін-
ня знижується ризик захворювань, однак, він все 
одно вищий, ніж у осіб, які ніколи не курили. 

Чим раніше людина відмовляється від тютю-
нопаління, тим більш сприятливий для неї про-
гноз. Вже через рік після припинення куріння 
ризик розвитку ІХС знижується на 50%, а ймо-
вірність ІМ або смерті від нього у пацієнтів з діа-
гностованою ІХС знижується на 30–36%. Най-
кращі результати реєструють через 10–14 років 
після відмови від куріння.

За даними R. Doll та співавторів (2004), осо-
би, які регулярно курять, в середньому втрачають 
10 років життя, тобто вмирають на 10 років рані-
ше, ніж їх однолітки, які не курять. Найбільший 
внесок в роки втраченого життя належить ІХС та 
інсульту. Встановлено, що ті, хто кидає курити 
у віці до 60; 50 і 40 років, зберігають у середньому 
3; 6 або 9 років життя порівняно з тими, хто про-
довжує курити. Особи, які припинили курити 
до 30 років, мають практично таку ж тривалість 
життя, як і ті, які не курять. 

Спостереження за курцями протягом 10 років 
продемонструвало значно вищу частоту стено-
кардії серед чоловіків, які регулярно курять.

Епідеміологічні дослідження показали, що 
при щоденному викурюванні 20 сигарет у віці 50; 
60 і 70 років частота коронарної патології стано-
вить 11,9; 18,3 та 19,0 на 1 тис. населення; показ-
ники для тих, які не курять, становлять 3,6; 5,7 
і 15,3 відповідно.

У осіб, які викурюють щодня 15 сигарет, ризик 
захворіти на ІХС у 2 рази, а у тих, хто викурює 40 си-
гарет — в 12,5 раза вищий, ніж у тих, які не курять. 

Поширеність ІХС серед курців становить 15,8%, 
серед тих, хто ніколи не курив, — 14,2%, а серед 
тих, хто курив у минулому, вона значно вища — 
21,7%. Така ситуація пояснюється тим, що від-
мова від куріння в переважній більшості випадків 
пов’язана з погіршенням стану здоров’я. 

Кумулятивним впливом хронічної тютюнової 
інтоксикації є зменшення очікуваної тривалос-
ті життя: 35-річна жінка, яка курить, проживе 
на 5 ро ків, а 35-річний чоловік, який курить, — 
на 7 років менше, ніж їх однолітки, які не курять.

Існують значні відмінності в поширеності 
тютюнопаління як у різних країнах, так і серед 
різних груп населення. Активні заходи щодо бо-
ротьби з тютюнопалінням, здійснювані у краї-
нах Західної Європи і США протягом ос танніх 
50 років, сприяли значному зниженню розпо-
всюдженості тютюнопаління. Так, у США се-
ред чоловіків вона знизилася від 52,0 до 20,9%, 
а серед жінок — від 34,0 до 21,3%, однак рівень 
поширеності тютюнопаління там залишається 
досить високим, кількість курців збільшується 
щорічно на 1 млн чоловік. У Фінляндії реалізація 
національної програми по інтегральній профі-
лак тиці сприяла зниженню частоти тютюнопа-
ління серед населення на 24%. Відзначено 
зниження на 19% поширеності тютюнопаління 
у Великобританії і на 22% — у Франції. 

Незважаючи на це, поширеність тютю-
нопаління у світі залишається високою і коли-
вається у різних вікових групах від 20 до 65% се-
ред чоловіків та від 2 до 42% серед жінок. Більш 
високі показники серед чоловічого населення 
відзначають у країнах Південно-Східної Азії 
(62–64%), Росії (58%), Греції (53%), а серед жі-
нок — у Сербії та Чорногорії (42%), Греції (39%) 
та Словаччині (32%).

Перші систематизовані й достовірні відо-
мості про поширеність тютюнопаління серед до-
рослого населення України отримані нами в епі-
деміологічних дослідженнях наприкінці 70-х ро-
ків ХХ ст. Тоді в популяції віком 20–59 років 
вона становила 51,1% серед чоловіків і 5,4% 
серед жінок. Найвищу частоту тютюнопаління 
реєстрували у віці 20–29 років: 65,1% у чоловіків 
і 7,9% — у жінок. З віком кількість курців змен-
шувалася до 37,2% серед чоловіків і до 2,6% — 
серед жінок. 

Відмінною рисою епідеміології тютюнопалін ня 
в Україні є істотні розбіжності в поширеності цієї 
звички серед міських та сільських жителів. За на-
шими даними щоденно курять серед чоловіків ві-
ком 18–64 років у сільській місцевості 61,1% осіб, 
а в міській — 42,4%. Максимально тютюнопалін-
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ня поширене серед осіб віком 18–39 років, його 
частота істотно знижується у 50–59 років, а се-
ред осіб старше 60 років співвідношення кілько-
сті чоловіків-курців, які проживають у міській 
та сільській місцевості, вирівнюється (рис. 1.5). 

У багатьох популяційних дослідженнях вияв-
лено, що ризик розвитку ССЗ залежить від інтен-
сивності тютюнопаління. Так, збільшення щоден-
но викурюваних сигарет на 10 штук супроводжу-
ється ростом смерті від всіх ССЗ на 16%. Частота 
фатального і нефатального ІМ та інсульту у осіб, 
які викурюють 40 сигарет на день, в 4 рази вища, 
ніж у чоловіків, які курять до 10 сигарет в день. 

Серед жінок ці відмінності ще більш вираже-
ні. Ризик розвитку ІМ у молодих жінок віком 16–
44 років підвищується від 2,5% при викурюванні 
1–5 сигарет до 74,6% при інтенсивності тютюно-
паління більше 40 сигарет в день. 

Серед чоловіків, які курять, основну частину 
складають особи, що викурюють щодня по 10–
20 сигарет (40,0–45,3%). Вікова динаміка інтен-
сивності тютюнопаління має вигляд параболічної 
кривої: середня кількість сигарет, що викурюють 
щодня, однакова у віці 20–29 і 60–64 років — від-
повідно 14,2 і 15,8, а максимальна — у 40–49 ро-
ків, становлячи 18,2 сигарет. Для жінок характер-
ний лінійний ріст інтенсивності тютюнопаління: 
середня кількість сигарет, що викурюють щодня, 
збільшується від 6,9 в 20–29 років до 10 в 50–
59 років.

Як свідчить анамнез, кожен четвертий 
(24,5%) починає палити у віці до 15 років, 67% — 
до 24 ро ків. З віком початку тютюнопаління тіс-
но пов’яза ні його стаж та розвиток нікотинової 
залежності.

Більш висока поширеність тютюнопаління 
в сільській місцевості супроводжується більшою 
його інтен сивністю. Так, серед жителів села пе-
реважають злісні (які викурюють щодня понад 
20 сигарет) курці — 59,3%, тоді як серед міських 

чоловіків — особи, які викурюють до 10 сигарет 
на день (43,3%). 

Низька поширеність тютюнопаління серед 
жінок зберігалася до середини 80-х років ХХ ст. 
На сьогодні кожна 5-та жінка, яка проживає 
в місті, активно курить, в той час як наприкінці 
1970-х років курила лише кожна 20-та. Негатив-
на тенденція росту цього показника серед жінок 
супроводжується підвищенням інтенсивності 
тютюнопаління. Середня кількість сигарет, які 
щодня викурюють, збільшилася від 6,4 до 7,2.

Поширеність тютюнопаління серед міських 
жінок приблизно в 2 рази вища, ніж серед сіль-
ських (14,6 та 6,3%). Ця ситуація характерна 
для всіх вікових груп, проте з віком розбіжності 
стають більш вираженими. Переважають особи, 
які викурюють щодня до 10 сигарет (92% в селі 
й 81% — у місті); 4–5% жінок, незалежно від міс-
ця проживання, викурюють 10–19 сигарет. Зліс-
них курців серед жінок значно менше, ніж серед 
чоловіків, проте серед міських мешканок майже 
15% щодня викурюють пачку сигарет та більше.

Добре відомо, що жінки до початку менопау-
зи захищені від розвитку ІХС гормональним 
естрогенним фоном. Тютюнопаління спричиняє 
руйнівну дію на естрогени. Останні досліджен-
ня показують, що викурювання однієї сигарети 
знижує позитивну дію естрогенів навіть у тих фа-
зах менструального циклу, коли їх концентрація 
максимальна. Таким чином, жінки, які курять, 
самі руйнують свій захист, тому проблеми з сер-
цем та судинами виникають у них раніше і часті-
ше, ніж у їх одноліток, які не курять. 

Одним із вкрай несприятливих факторів тю-
тюнопаління жінок репродуктивного віку є ку-
ріння в період вагітності. Анкетування показало, 
що 29,7% жінок, які курять, зменшивши кількість 
сигарет, продовжували курити в першу половину 
вагітності, а 5% — до пологів. 
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Рис. 1.5. Поширеність тютюнопаління серед населення України, %



С
Е

К
Ц

ІЯ
 4

Ф
А

К
ТО

РИ
 Р

И
ЗИ

К
У

 С
С

З 
ТА

 ЇХ
 Р

О
Л

Ь 
У

 Р
О

ЗВ
И

ТК
У

 А
ТЕ

РО
С

К
Л

Е
РО

ЗУ

ГЛАВА 1  ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК... ____________________________  167

Характерною рисою популяції жінок є більш 
пізній вік початку тютюнопаління порівняно 
з чоловіками. Лише 8,2% жінок починають кури-
ти до 15 років, а у 31,4% звичка до тютюнопалін-
ня формується після 24 років. У жінок вона зу-
мовлена бажанням активно і свідомо залучитися 
до куріння. Результати анкетування свідчать, що 
32,5% опитаних почали курити, намагаючись пе-
ребороти стресові ситуації, пов’язані зі страхом 
втратити роботу чи робоче місце; 28% — внаслі-
док конфліктів в особистому житті; 15,3% вважа-
ють, що тютюнопаління допомагає їм у створен-
ні іміджу сучасної жінки; 12% розглядають його 
як фактор, що допомагає перебороти самітність 
і сприяє комунікабельності; 12,2% опитаних 
не змогли сформулювати конкретної причини.

На жаль, у країні відсутня державна систе-
ма моніторування тютюнопаління серед на-
селення. Ґрунтуючись на даних епідеміоло-
гічних обстежень населення, виконаних нами 
з інтервалом у 25 років, можна констатувати, 
що поширеність тютюнопаління серед чоло-
віків сільської міс цевості залишається ста-
більною, тоді як у місті спостерігається стійка 
тенденція до зниження як частоти, так і ін-
тенсивності тютюнопалін ня. Виявлено зна-
чне зростання розповсюдженості тютюнопа-
ління серед жінок. При цьому темп приросту 
жінок-курців у сільській місцевості значні-
ший, ніж у міський: за чверть сторіччя кіль-
кість таких жінок у місті збільшилася майже 
у 3 рази, а в селі — в 10 разів. Відзначимо змі-
щення віку початку тютюнопаління до молод-
шого. Внаслідок цього тютюнопаління серед 
жінок може набути характеру, схожого з чо-
ловічим, тобто тютюнопаління з вираженою ні-
котиновою залежністю, високою інтенсивніс-
тю та відповідними наслідками для здоров’я.

Інформованість тих, хто курить, про зв’язок 
тютюнопаління з онкологічними та ССЗ досить 
висока і становить 78,2% серед чоловіків та 80,5% 
серед жінок. Згодні з цим 72,0% чоловіків і 66,5% 
жінок. Проте лише кожен 4-й чоловік і кожна 
5-та жінка, які курять, стурбовані шкідливим 
впливом тютюнопаління на здоров’я. Водночас 
за даними поштового опитування, проведено-
го на ми в рамках програми ВООЗ щодо профі-
лактики хронічних неінфекційних захворювань 
(програма CINDI), саме наявність серйозних 
захворювань або особисте усвідомлення загроз-
ливої небезпеки, пов’язаної з тютюнопалінням, є 
провід ною причиною відмови від цієї шкідливої 
звички як серед чоловіків (53,6%), так і серед жі-
нок (40,7%). Кожен 3-й респондент віком старше 

45 років, який курить, знає про наявність у нього 
ССЗ (27,0%); у кожного 5-го відзначається висо-
кий АТ, у кожного 10-го (13,5%) — гастрит або 
виразкова хвороба; у 17,6% жінок і майже у 40% 
чоловіків — хронічний бронхіт або БА. Лише 
третина тих, хто палить, оцінюють своє здоров’я 
як добре. Тільки 22% чоловіків і 17% жінок одер-
жують рекомендації медичних працівників щодо 
відмови від тютюнопаління. 

Відомо, що одним із факторів, які пере-
шкоджають пропаганді відмови від тютюно-
паління з боку лікаря чи медичної сестри, є 
тютюнопалін ня медичного працівника. Прове-
дене в Італії до слідження показало, що лікарі, 
які не курять самі, у 2 рази частіше консульту-
ють своїх пацієнтів щодо відмови від тютюнопа-
ління порівняно з тими, хто палить. У країнах, 
де поширеність тютюнопаління серед медичних 
працівників знижується, боротьба з цією шкід-
ливою звичкою проходить значно легше і ефек-
тивніше. За даними ВООЗ (2005) у таких краї-
нах, як Швейцарія, Норвегія, Словенія, Ізра-
їль, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Ісландія 
та Ірландія питома вага лікарів, які не курять, 
не перевищує 10%. Серед англійських лікарів ця 
звичка поширена у 2 рази менше, ніж в популя-
ції загалом (6,8%). 

За нашим даними курять 38–45% лікарів-
чоловіків та 8,5–15% лікарів-жінок. Опиту-
вання медиків Києва показало, що курять 38% 
терапевтів-чоловіків і 10% жінок, серед інших 
медичних фахівців — 44% чоловіків і 12% жінок. 

Більшість із тих, хто курить (40–80% у різних 
країнах), бажає позбавитися цієї звички. За на-
шими даними 60% чоловіків і 40% жінок, які бе-
руть участь у міжнародній антитютюновій ком-
панії «Quit and Win», здійснювали більше 3 спроб 
відмови від тютюнопаління.

На жаль, більшість людей, які намагаються 
самостійно відмовитися від тютюнопаління, не-
забаром поновлюють його. Так, за даними різних 
досліджень лише 3–10% з тих, хто кинув курити, 
утримуються від тютюнопаління протягом на-
ступних 6 міс. Основна причина низької ефек-
тивності самостійної відмови від тютюнопалін-
ня — нікотинова (тютюнова) залежність. 

У МКХ-10 тютюнова залежність разом з ал-
когольною і наркотичною віднесена до катего-
рії «Розумові й поведінкові порушення, зумов-
лені використанням психоактивних сполук», 
тобто тютюнопаління класифікується як за-
хворювання.

В нікотиноманії виділяють елементи психо-
логічної та фармакологічної (фізіологічної) за-



С
Е

К
Ц

ІЯ
 4

Ф
А

К
ТО

РИ
 Р

И
ЗИ

К
У

 С
С

З 
ТА

 ЇХ
 Р

О
Л

Ь 
У

 Р
О

ЗВ
И

ТК
У

 А
ТЕ

РО
С

К
Л

Е
РО

ЗУ

168  ______________________________ ГЛАВА 1  ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК...

лежності. Остання зумовлена тривалим надхо-
дженням в організм нікотину і залежить від віку 
початку, стажу та інтенсивності тютюнопаління. 
У більшості курців спостерігають такі ознаки за-
лежності — толерантність, абстинентний синд ром 
і нездатність самостійно припинити надходжен-
ня нікотину в організм.

В Україні налічується майже 9 млн активних 
курців. Вони становлять 1/3 всього працездатного 
населення країни. 

Ситуація щодо тютюнопаління в Україні пев-
ною мірою зумовлена нижчезазначеними факто-
рами:

• низький рівень громадського усвідомлення 
значення і небезпеки тютюнопаління для окре-
мих громадян і суспільства в цілому;

• проникнення на український ринок транс-
національних тютюнових компаній з їх масштаб-
ною і витонченою рекламою тютюнових виробів;

• недостатнє виконання Закону України 
«Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів та їх шкідливого 
впливу на здоров’я населення»;

• низька участь медичних працівників в анти-
тютюновій пропаганді і наданні допомоги тим, 
хто бажає відмовитися від тютюнопаління.

Слід підкреслити, що хоча тютюнопаління є не-
залежним чинником ризику, його дія підсилюється 
у 5–8 разів при поєднанні з високим рівнем АТ, по-
рушеним обміном ліпідів, надлишковою масою тіла 
чи ожирінням та низькою фізичною активністю. 

При поєднанні тютюнопаління з професій но-
вироб ничими факторами воно чинить потенцію-
ючий вплив, частіше за мультиплі кативним типом.

У ряді досліджень встановлено, що тютюнопа-
ління спричиняє підвищення АТ. У курців рівень 
САТ на 3–7 мм рт. ст., а ДАТ — на 2–6 мм рт. ст. 
вищий, ніж у некурців. Дані двох проспективних 
досліджень свідчать, що ризик розвитку систо-
лічної АГ у курців вищий, ніж у осіб, які не вжи-
вають тютюн.

Не викликає сумніву той факт, що загальний 
серцево-судинний ризик значно зростає у курців 
з високим АТ. Тому в рекомендаціях Європейсь-
кого товариства кардіологів підкрес люється, 
що хворим на АГ, які курять, необхідно обов’яз-
ково відмовитися від цієї шкідливої звички.

Надлишкова маса тіла і ожиріння. Жирова тка-
нина у здорових людей становить 15–20% маси 
тіла. Її кількість визначається двома протилежни-
ми процесами — ліпогенезом та ліполізом. Провід-
не значення у регуляції цих процесів належить сис-
темі гіпоталамус — гіпофіз, яка контролює харчову 

поведінку, апетит і кількість спожитої їжі, тобто 
аліментарні фактори.

Збільшення маси тіла порівняно з ідеальною 
реєструється дослідниками з початку 1960-х ро-
ків у різних країнах, причому як серед дорослого, 
так і серед дитячого населення.

Це достовірно пов’язане з переїданням, по-
ліпшенням матеріально-побутових умов і гіпо-
динамією, зумовленою науково-технічним про-
гресом.

Діти і підлітки з надлишковою масою тіла, як 
правило, залишаються повними і в дорослому 
віці, хоча у більшості дорослих з надлишковою ма-
сою тіла в дитинстві вона була нормальною. Збе-
реження набутого в молодості ожиріння до самої 
старості становить більш високий ризик для здо-
ров’я, ніж ожиріння, набуте в дорослому віці. 

Для діагностики надлишкової маси тіла і ожи-
ріння використовують ІМТ, який є показником 
не кількості жиру, а пропорційності ма си, і роз-
раховується за формулою:

ІМТ =
маса тіла, кг .

(зріст, м)2

Ідеальна маса тіла дорослої людини колива-
ється в межах 20–24,9 кг/м2 (рис. 1.6).

Відносний ризик для здоров’я, пов’язаний 
з ожирінням, можна визначити за шкалою ВООЗ 
(табл. 1.5). 
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Рис. 1.6. Карта ІМТ
Надлишкова маса тіла — серйозна проблема 

в багатьох країнах світу. Це досить розповсю-
джений фактор ризику серед всіх вікових груп, 
частота якого коливається в межах 13,6–50,4% 
в різних популяціях. 
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Таблиця 1.5 
Ризик розвитку захворювань залежно 

від маси тіла

Маса тіла ІМТ, 
кг/м2

Ризик 
розвитку 

захворювань
Недостатня <18,5 Низький
Нормальна 18,5–24,9 Низький
Надлишкова 25,0–29,9 Підвищений
Ожиріння I ступеня 30,0–34,9 Високий
Ожиріння  II ступеня 35,0–39,9 Дуже високий
Ожиріння  III ступеня ≥40 Надзвичайно 

високий

Переважна більшість досліджень свідчить, що 
надлишкову масу тіла в 1,5–5,0 разів частіше від-
значають серед жінок, ніж серед чоловіків, хоча 
деякі дослідники не знаходять різниці в поши-
реності надлишкової маси тіла серед чоловіків 
і жінок.

За результатами проведених нами епідеміо-
логічних досліджень в Україні надлишкову масу 
тіла виявляють у 37,5% чоловіків та у 29,5% жінок, 
які проживають в містах, і відповідно у 37,6 та 
33,1% жителів сільської місцевості (табл. 1.6).

Таблиця 1.6 
Поширеність надлишкової маси тіла 

та ожиріння серед населення України, %

Показник
Чоловіки Жінки

Місто Село Місто Село
Надлишкова маса 
тіла

37,5 37,6 29,5* 33,1*

Ожиріння 14,6 18,0 23,6** 36,5**
*р<0,05; **р<0,0001.

Крім того, у 14,6% міських та 18,0% сільських 
чоловіків і відповідно у 23,6 та 36,5% жінок від-
значають ожиріння. Таким чином, проблеми 
з надмірною масою тіла мають більше половини 
обстежених незалежно від статі, причому поши-
реність ожиріння серед міських жінок в 1,6 раза, 
а серед сільських — в 2 рази вища, ніж серед чо-
ловіків.

Протягом 25-річного періоду спостережен ня 
міського населення поширеність надлишкової 
маси тіла в чоловічій популяції знизилася від 45,9 
до 37,5%, а частота ожиріння майже не змінила-
ся. У жіночій популяції реєструють достовірно 
позитивні зміни обох показників: частота над-
лишкової маси тіла знизилася від 40,0 до 29,5%, 
а поширеність ожиріння — від 33,1 до 23,6%. Се-
редньопопуляційний рівень ІМТ не змінився се-
ред чоловіків і достовірно знизився серед жінок.

Результати наших досліджень свідчать, що 
за останні десятиріччя значно змінилися звички 
харчування населення: знизилася калорійність 
добових раціонів за рахунок зменшення спо-
живання тваринних білків (м’яса, риби) і жирів, 
свіжих овочів та фруктів тощо. Це, безумовно, 
вплинуло на вищезазначені зміни.

Аналіз поширеності надлишкової маси тіла 
залежно від рівня освіти показав, що чоловіків 
з нормальною масою тіла найменше серед осіб 
з вищою освітою. У жінок відзначена протилеж-
на тенденція — з підвищенням освітнього рівня 
збільшується кількість жінок з нормальною ма-
сою тіла.

Надлишкова маса тіла позитивно корелює 
з малорухомим способом життя, цукровим діа-
бетом, рівнем АТ, вмістом ХС і ТГ у плазмі крові 
та негативно — з рівнем ХС ЛПВЩ. Підвищений 
рівень ХС спостерігається у людей молодого віку 
з надлишковою масою тіла в 2 рази частіше, ніж 
у людей того ж віку з нормальним ІМТ. Ризик 
розвитку АГ у осіб з надлишковою масою тіла 
підвищується в 8 разів порівняно з худорлявими.

У осіб з надлишковою масою тіла частіше ви-
являють цукровий діабет. Якщо маса тіла пере-
вищує норму на 15%, він розвивається у 2 рази 
частіше, а якщо на 25% — у 10 разів частіше, ніж 
у людей з нормальною масою.

Зв’язок надлишкової маси тіла із захворюва-
ністю ІХС більше виражений у молодому віці, 
причому найчіткіша асоціація простежується 
при раптовій смерті. 

Патогенетична дія надлишкової маси тіла 
на серцево-судинну систему проявляється в під-
вищенні гемодинамічного навантаження на сер-
це за рахунок подовження судинної системи, 
збільшення ОЦК, підвищення периферично-
го опору, погіршення метаболічних процесів 
у міокарді за рахунок жирової дистрофії, зни-
ження напруження кисню в артеріальній крові 
внаслідок недостатньої легеневої вентиляції.

Основною ознакою ожиріння вважають на-
копичення в організмі жирової тканини: у чоло-
віків — понад 10–15%, у жінок — понад 20–25% 
норми, що служить причиною значних порушень 
стану здоров’я. 

Ризик розвитку супутніх ожирінню захворю-
вань значною мірою залежить від того, як жир 
розподіляється на тулубі. Для встановлення ха-
рактеру розподілу жиру в організмі використову-
ють відношення об’єму талії та стегон (ОТ/ОС). 
Ожиріння вважається абдомінальним, якщо цей 
показник >0,85 у жінок і >1,0 — у чоловіків. Цей 
тип ожиріння — найбільш несприятливий і, як 
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правило, сполучається з комплексом гормональ-
них та метаболічних змін. Абдомінальне ожирін-
ня розглядається як самостійний фактор ризику 
розвитку цукрового діабету, ІХС, АГ і як один 
із компонентів метаболічного синдрому. 

Дослідження останніх років показали, що на-
дійною ознакою надлишкового накопичення жи-
рової тканини є показник ОТ. Високий ризик су-
путніх захворювань відзначають при ОТ>102 см 
у чоловіків та >88 см у жінок.

Значно більшого ризику розвитку захворю-
вань зазнають пацієнти, які мають надлишки жиру 
у верхній частині тулуба, нагадуючи форму яблука, 
на відміну від тих, у кого надлишки жиру розміщені 
в нижній частині тулуба, що нагадує форму груші.

Існує три основних типи ожиріння, а саме:
• аліментарне, зумовлене незбалансованістю 

між надходженням в організм калорій та енер-
говитратами. Цей тип ожиріння найпоширені-
ший і тісно пов’язаний з харчуванням, більшою 
мірою з переїданням, яке визначають як спожи-
вання більшої кількості калорій, ніж це потрібно 
організму для основного обміну речовин та під-
тримання необхідного рівня фізичної активності 
(80–85% всіх випадків);

• ендокринне, обумовлене недостатньою ак-
тивністю залоз внутрішньої секреції (10–13% 
всіх випадків ожиріння);

• церебральне, зумовлене порушенням ре-
гуляції центрів голоду і апетиту (2–3% випадків 
ожиріння).

Фактори, що впливають на масу тіла:
• демографічні: вік, стать, етнічне походження;
• соціальні: рівень доходів, освіти, сімейний 

статус, якість споживаних продуктів;
• біологічні: стан метаболізму й ендокринної 

системи;
• поведінкові: характер харчування, тютю-

нопаління, вживання алкоголю, низька фізична 
активність.

Ожиріння часто супроводжується супутньою 
па тологією: цукровим діабетом, АГ, атеросклеро-
зом, ІХС, СН, деякими формами раку, порушен-
ням ре продуктивної функції, захворюваннями 
опорно-рухового апарату. За даними досліджень 
цукровий діабет і АГ у осіб з ожирінням спосте-
рігають в 2,9 раза, а гіперліпідемію — в 1,5 раза 
частіше, ніж серед населення загалом. Ризик 
розвитку цих захворювань значно підвищується 
при збільшенні ІМТ.

Результати епідеміологічних досліджень свід-
чать про наявність зв’язку між поширеністю ССЗ 
і ожирінням. Так, за даними проспективного до-
слідження в Чикаго частота ІХС у 2 рази вища 

у осіб з надлишковою масою тіла. В кооператив-
ному дослідженні в 7 країнах у пацієнтів з ІХС 
виявлено відносно більшу масу тіла порівняно 
з особами без ознак ІХС, поширеність остан-
ньої була в 2 рази вища у групі осіб з ожирінням. 
У Фремінгемському дослідженні надлишкова 
маса тіла — фактор ризику розвитку стенокардії 
та раптової смерті.

З підвищенням ІМТ статистично зростає часто-
та ІХС: при його високому рівні патологію виявля-
ють у 2 рази частіше, ніж при низькому. За нашими 
даними, ІХС реєструють у кожної 4-ї особи з над-
лишковою масою тіла віком 50–59 років і у кож-
ної 3-ї в 60–69 років. У пацієнтів з ІХС ожиріння 
відзначають у 3 рази частіше, ніж у осіб без її ознак.

У пацієнтів з ожирінням виявляють збіль-
шення серцевого викиду, пов’язаного з необ-
хідністю забезпечення зростаючих метаболіч-
них потреб, яке досягається не за рахунок ЧСС, 
а за рахунок росту ударного об’єму. Високий 
серцевий викид — причина розвитку ексцен-
тричної ГЛШ та діасто ліч ної дисфункції. Якщо 
ж потовщення стінки шлуночка відбуваєть-
ся несинхронно з дилата цією його порожни-
ни, створюються умови для формування си-
столічної дисфункції з подаль шим розвитком 
кардіопатії ожиріння та застійної СН на фоні 
збільшення внутрішньосудинного об’єму. При-
єднання АГ до клінічної картини по силює 
прогресування структурно-функціональ них 
порушень у міокарді. Формування ГЛШ є са-
мостійним предиктором розвитку раптової 
смерті, причому за даними Фремінгемсько го 
дослідження половина чоловіків віком стар-
ше 45 років з ознаками ГЛШ, зафіксованими 
на ЕКГ, помирали протягом наступних 8 років. 

Дані Фремінгемського дослідження свідчать, 
що збільшення маси тіла на 10% супроводжуєть-
ся підвищенням концентрації ХС у плазмі крові 
на 0,3 ммоль/л, а кожні зайві 4,5 кг маси тіла підви-
щують САТ на 4,4 мм рт. ст. Ризик розвитку ХСН 
зростає на 5% при підвищенні ІМТ на 1 кг/м2.

Інсулінорезистентність, що виникає вна-
слідок ожиріння, є сполучною ланкою між 
ожирінням, порушенням толерантності 
до глюкози, АГ і дис ліпідемією.

Розвиток атеросклерозу при ожирінні зумов-
лений високим вмістом ХС внаслідок підви-
щення швидкості його добової продукції у осіб 
з цією патологією (20 мг/кг жирової маси) по-
рівняно з особами з нормальною масою тіла 
(12 мг/кг відповідно), а також іншими пору-
шеннями в ліпідному обміні (підвищення рів-
ня ТГ, ЛПНЩ, зниження рівня ЛПВЩ), що є 
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причиною зміни трофіки й ураження судинної 
стінки. Крім того, постійна гіперінсулінемія, 
яка супроводжує ожиріння, спричиняючи під-
вищення рівня ТГ у крові, сприяє відкладенню 
ліпідів у судинній стінці. 

Підвищення АТ при ожирінні відзначають 
у 2,0–4,6 раза частіше, ніж при нормальній масі 
тіла. За виразом Д.Я. Шуригіна, «гіпертонія йде 
за ожирінням, як тінь за людиною».

Зі збільшенням маси тіла зростає смертність, 
скорочується тривалість життя. При надлишку 
маси тіла на 10% смертність підвищується на 8%, 
якщо маса тіла перевищує норму на 50% — смерт-
ність зростає на 56%.

Проведені нами дослідження показали, що 
чим більше маса тіла, тим значніші відмінності 
між смертністю осіб з надлишковою та нормаль-
ною масою тіла за наявності у них інших факторів 
ризику. Так, АГ у осіб з нормальною масою тіла 
підвищує ризик смерті від ССЗ у 3,5 раза, в осіб 
з надлишковою масою тіла — у 3,7 раза, а в осіб 
з ожирінням — у 4,7 раза. Поєднання АГ та дислі-
попротеїнемії — одне з найбільш несприятливих: 
смертність від ССЗ при такій комбінації серед осіб 
з надлишковою масою тіла в 3 рази, а з ожирін-
ням в 3,5 раза вища, ніж у групі з аналогічним по-
єднанням факторів ризику і нормальною масою 
тіла. Високий АТ, порушений обмін ліпідів і тю-
тюнопаління підвищують ризик смерті у людей 
з нормальною масою тіла в 5,5 раза, у осіб з над-
лишковою масою тіла — в 6,2 раза, а в осіб з ожи-
рінням — майже у 8 разів. 

Графік відносного ризику смерті залежно від 
ІМТ має вигляд прямої лінії для серцево-судинних 
захворювань, J-подібної кривої — для онкологіч-
них захворювань і U-подібної кривої — для всіх 
захворювань.

Групи осіб з різними значеннями ІМТ від-
різняються не лише за показниками смертності, 
але й за термінами її настання. Так, серед людей 
з надлишковою масою тіла, які вмерли від ССЗ, 
середній період від моменту обстеження до на-
стання смерті становить 14,8±0,8 року, а з ожи-
рінням III ступеня — 5,4±1,2 року. Таким чином, 
надлишок маси тіла впливає не тільки на рівень 
смертності, але й на тривалість життя.

Маса тіла на 27,4% визначає смертність від 
ССЗ, на 22,5% — від ІХС та на 12,3% — від мозко-
вого інсульту.

Надлишкова маса є результатом дисбалансу між 
надходженням та витратами енергії і в 60–90% ви-
падків зумовлена переїданням. Про переважне зна-
чення аліментарно-конституціонального фактора 
у розвитку ожиріння свідчить той факт, що лише 

38,3% осіб з надлишковою масою тіла ведуть мало-
рухомий спосіб життя, а раціони біль шо сті обсте-
жених характеризуються надмірною калорійністю.

Сьогодні існує безліч клініко-епідеміологічних 
і експериментальних даних про зв’язок харчу-
вання зі станом здоров’я та розвитком різних за-
хворювань. Провідним фактором, що визначає 
нижчу серцево-судинну захворюваність в Япо-
нії та її лідерство в довголітті серед інших країн, 
вважають особливості харчування в цій країні.

У Китаї ріст споживання м’яса, птахів, риби, 
яєць, молока, жирів, овочів, фруктів та алкоголь-
них напоїв супроводжується підвищенням ІМТ се-
ред жителів, особливо серед чоловіків. Дослідники 
вважають, що зазначені зміни в харчуванні насе-
лення спричиняють підвищення ризику ССЗ.

Надмірне вживання вуглеводів спричиняє роз-
виток АГ. Рафіновані вуглеводи активують САС, 
підсилюючи екскрецію відповідних гормонів. 
Крім того, всмоктування натрію в кишечнику 
підсилюється у присутності глюкози, а вуглевод-
на дієта може викликати затримку води і натрію 
в організмі. Більше того, вживання вуглеводів 
прискорює розвиток нейрогенної гіпертензії. Та-
ким чином, вуглеводна дієта у відповідних умовах 
може стати додатковим фактором ризику розвит-
ку АГ.

Високий рівень ССЗ реєструють у Скандинав-
ських країнах, де їжа багата жирами та жирними мо-
лочними продуктами, але містить мало овочів.

Низька захворюваність населення Середзем-
но мор’я певною мірою зумовлена дієтою з висо-
ким вмістом поліненасичених жирних кислот.

Таким чином, можна виділити принаймні три 
обставини, що визначають підвищений інтерес 
до ожиріння:

• значна кількість людей мають надлишкову 
масу тіла чи ожиріння найчастіше за рахунок пе-
реїдання;

• існує тісний зв’язок цих факторів ризику 
з рядом патологічних процесів — атеросклеро-
зом, ІХС, АГ, цукровим діабетом;

• наявність надлишкової маси тіла та ожирін-
ня скорочує тривалість життя людей.

Як свідчать результати проведених нами до-
сліджень, надлишкова маса тіла і ожиріння ві-
діграють провідну роль у формуванні здоров’я 
населення. Поєднання надлишкової маси тіла з 
АГ, тютюнопалінням та/чи порушеним обміном 
ліпідів в 3–4 рази підвищує ризик розвитку ССЗ 
з летальним кінцем, а тому зменшення маси тіла 
при її надлишку є важливою складовою профілак-
тики на популяційному та індивідуальному рівні.
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Недостатня фізична активність. Фізична ак-
тивність — це сукупність різних моделей пове-
дінки, що визначається як рух тіла з допомогою 
м’язової сили і витрат енергії. Вона вимірюється 
ступенем перевищення витрат енергії над основ-
ним обміном речовин. Регулярна фізична актив-
ність підвищує фізичну працездатність або тре-
нованість — здатність здійснювати фізичні дії, 
не відчуваючи втоми, і можливість підтримки 
такої здатності протягом життя. Фізична трено-
ваність — об’єктивний показник регулярної фі-
зичної активності. 

На сьогодні обговорюється питання: чим визна-
чається рівень рухової активності людини? Його 
спадкоємними і генетичними ознаками чи умова-
ми життя і тренуванням? Результати досліджень 
свідчать, що фізична активність значною мірою за-
лежить від функціональних можливостей індивіда, 
рівня його фізичного виховання, побутових, при-
родних умов, способу життя і роду занять.

При фізичному навантаженні закономірно 
поглиблюється дихання, що збільшує життєвий 
обсяг легень, забезпечує підвищення рівня погли-
нання кисню та насичення ним крові на 15–30%. 
Якщо в стані спокою тканини використовують 
30% кисню крові, то при фізичному навантажен-
ні у нетренованих осіб — 47%, а у тренованих — 
73%. При недостатній руховій активності знижу-
ється ефективність окисного фосфорилювання, 
що приводить до накопичення продуктів непов-
ного окиснення вуглеводів, а це в свою чергу 
ушкоджує ендотелій судин і спричиняє розвиток 
атеросклерозу. І навпаки, під впливом регуляр-
них дозованих фізичних навантажень підвищу-
ється еластич ність судин і зменшується ЗПСО. 

Позитивний вплив фізичних вправ реалізу-
ється також за допомогою ЦНС. Фізична ак-
тивність сприяє створенню домінанти рухового 
аналізатора і функціонуючих нервових центрів. 
При цьому відбувається врівноваження проце-
сів збудження та гальмування, з’являються нові 
кортико-вісцеральні та кортико-судинні зв’язки, 
що зумовлює рівновагу нервової діяльності.

Рухова активність сприяє поліпшенню реоло-
гічних властивостей крові й стану мікроциркуля-
торного русла. У процесі м’язового скорочення 
зі стінки судин вивільняються простацикліни — 
гуморальні фактори з вазодилативним ефектом, 
підвищується концентрація антикоагулянтів 
крові та її фібринолітична активність.

Завдяки активізації обмінних процесів при фі-
зичній активності забезпечуються норма лізація 
ліпідного обміну та зменшення маси тіла.

Регулярні фізичні навантаження сприяють 
зміцненню не лише скелетних, але й серцевого 
м’яза, підвищуючи його працездатність. Трено-
ване серце більш адекватно реагує на зростаюче 
навантаження внаслідок здатності до еконо-
мізації роботи міокарда. Ударний об’єм нетре-
нованого серця становить близько 50–60 см3, 
а тренованого — 80–100 см3.

Фізичні тренування мають велике значення 
у неспецифічній профілактиці багатьох захворю-
вань серцево-судинної, нервової, дихальної сис-
тем та опорно-рухового апарату. Разом з іншими 
факторами недостатня фізична активність є ва-
гомим та значно поширеним фактором ризику 
розвитку ССЗ. 

Так, у країнах Євросоюзу відсоток осіб, фі-
зична активність яких не перевищує 3,5 год/тиж, 
варіює від 15% у Фінляндії до 70% у Португалії. 
Чверть дорослого населення Америки взагалі 
не мають ніяких фізичних навантажень і лише 
23% осіб регулярно займаються фізичними тре-
нуваннями. 

Результати проведених нами епідеміологічних 
досліджень свідчать про значну поширеність не-
достатньої фізичної активності серед населення 
України — 43,6%. Цей показник в жіночій попу-
ляції перевищує аналогічний у чоловіків: 48,3 та 
39,1% відповідно (табл. 1.7). 

Розповсюдженість недостатньої фізичної 
актив ності не залежить від віку, залишаючись 
однаково високою у всіх вікових категоріях. 

Таблиця 1.7 
Поширеність недостатньої фізичної 

активності серед міського населення 
України,%

Вік Чоловіки Жінки
20–29 29,3 49,7
30–39 44,1 49,7
40–49 45,2 40,2
50–59 33,6 50,2
60–64 43,5 56,9

Стандартизований 
показник

39,1 48,3

Виявлено, що 40,8% чоловіків та 43,5% жінок  
понад 5 год робочого часу проводять в положен-
ні сидячи; компенсувати недостатню фізичну 
актив ність обстежені намагаються, головним чи-
ном, за рахунок ходьби. Лише 19,3% чоловіків та 
14,0% жінок займаються ранковою гімнастикою 
і тільки відповідно 16,5 та 7,6% — яким-небудь 
видом спорту. 

Особи, професійна діяльність яких пов’язана 
з фізичним навантаженням, значно менше за-
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цікавлені у фізичній активності в години до-
звілля. Однак найбільшу профілактичну дію зу-
мовлює фізична активність в години дозвілля, 
а не під час виконання професійних обов’язків.

Останнім часом фізична активність у вільний 
від роботи час здобуває все більшу популярність. 
Дослідження свідчать про достовірне збільшення 
питомої ваги дорослого населення, яке регулярно 
займається фізичною культурою і спортом. Про-
те не більше 20% осіб мають той рівень фізичної 
активності, що рекомендується для поліпшення 
стану серцево-судинної системи.

Аналіз 25-літньої динаміки поширеності не-
достатньої фізичної активності свідчить про до-
стовірне збільшення в українській по пуляції 
кількості чоловіків, які ведуть малорухомий 
спосіб життя, від 18,7 до 39,1%, а жінок — від 35,7 
до 48,3%, причому це стосується всіх вікових груп. 

Недостатня фізична активність асоціюєть-
ся з такими патологічними станами, як ІХС, 
АГ, мозковий інсульт, ожиріння, інсуліннеза-
лежний цукровий діабет, остеопороз. Фізичні 
навантаження ефективні в комплексі неме-
дикаментозної терапії та реабілітації хворих із 
серцево-судинною патологією. За допомогою 
використання адекват ної стану хворого системи 
фізичних наванта жень можна досягти певного 
зниження АТ.

Найбільше (>200) досліджень з метою ви-
вчення впливу фізичної активності на розви-
ток різних захворювань проведено в США, 
де кількість смертей, пов’язаних з малорухо-
мим способом життя, що становить близько 
250 тис. на рік, співвідноситься з рівнем смерт-
ності внаслідок таких факторів ризику, як АГ, 
дисліпопротеїнемія та ожиріння. 

Ризик розвитку серцево-судинної патоло-
гії у осіб з низьким рівнем фізичної активності 
у 2 рази вищий, ніж у таких з достатнім її рівнем. 
За результатами досліджень, у фізично активних 
жінок ризик ІХС на 60–75% нижчий, ніж у мало-
рухомих. В епідеміологічному обстеженні 6 тис. 
осіб протягом 6 років встановлено, що у пацієн-
тів з ІХС з найвищим рівнем фізичної тренова-
ності в 4 рази нижча смертність, ніж у пацієнтів 
з низькою фізичною працездатністю.

Зниження загальної смертності та смертності 
від ІХС на 27–31% можна досягти лише шляхом 
підвищення інтенсивності фізичних наванта-
жень, причому цей ефект значно превалює над 
іншими у зміні способу життя. 

Таким чином, потенційними перевагами фі-
зичної активності для здоров’я є:

- зниження ризику загальної смерті у осіб, які ве-
дуть здоровий спосіб життя; 

- зниження ризику розвитку ІХС і мозкового ін-
сульту; 

- зниження ризику розвитку АГ на 35–53% та 
позитивний вплив аеробної активності у пацієнтів 
з підвищеним АТ;

- поліпшення співвідношення ліпопротеїнів, 
зниження рівня загального ХС, ТГ, підвищення 
вмісту ЛПВЩ у ліпідному спектрі крові; 

- нормалізація балансу надходження та витрат 
енергії, зменшення маси тіла і профілактика ожи-
ріння; 

- відновлення психологічної рівноваги (бороть-
ба з депресією та стресом);

- зниження рівня глюкози у крові й підвищен ня 
толерантності до глюкози, зниження ризику інсу-
ліннезалежного цукрового діабету;

- зниження активності фібриногену і ХІІ фак-
тора згортання крові, підвищення фібринолітичної 
активності.

В останні роки доведено, що поряд з класич-
ними факторами ризику важливу роль у патоге-
незі ССЗ відіграє запалення. Встановлено, що 
фізична активність (прогулянки протягом 60 хв 
3 рази на тиждень) позитивно впливає на його по-
казники.

Нераціональне харчування. Харчування — важ-
лива складова здорового способу життя, що, від-
повідно до оцінки експертів ВООЗ, на 68–74% 
визначає рівень здоров’я населення. Існують до-
кази наявності зв’язку між АГ і вживанням наси-
чених жирів, кухонної солі, алкоголю. 

Наукові дослідження свідчать, що раціон з ве-
ликою кількістю жирів і малою кількістю овочів 
та фруктів, риби певною мірою сприяє розвитку 
хвороб системи кровообігу.

Нераціональне харчування є визначальним 
у виникненні й розвитку надлишкової маси 
тіла та ожиріння, порушень ліпідного обміну 
і толерант ності до вуглеводів, АГ.

Харчування має численні складові, пов’язані 
з ризиком для здоров’я, але найбільш важливи-
ми є їх пропорції. Ступінь ризику підвищується 
при високому вмісті жиру в раціоні, особливо на-
сичених жирних кислот, надмірній калорійності 
та підвищеному вживанні солі; зниження ризи-
ку пов’язане з достатнім споживанням складних 
вуглеводів та харчової клітковини.

У проведених дослідженнях споживання ве-
ликої кількості фруктів та овочів сприяло зни-
женню частоти розвитку стенокардії, ІМ та моз-
кового інсульту. Так, у осіб, рівень споживання 
фруктів і овочів яких вище 90-го процентиля, су-
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марний ризик розвитку ІХС на 15% нижчий, ніж 
у тих, чиї показники нижче 10-го процентиля. 
Показано, що збільшення споживання фрук тів 
і овочів приблизно на 150 г/добу супроводжуєть-
ся зниженням на 20–40% ризику розвитку ІХС, 
а мозкового інсульту — на 10–25%.

Зменшення споживання жирів і кухонної солі 
при збільшенні кількості споживаних фруктів і ово-
чів супроводжується помірним зниженням АТ.

Проте інформація про інші компоненти харчу-
вання, зокрема з ліпотропною і антиоксидантною 
дією, нечисленна, непереконлива і має потребу 
в подальшому вивченні. 

Порушення в харчуванні, що сприяють розвитку 
захворювань, наведені в табл. 1.8.

В оптимальному варіанті харчування забез-
печує організм енергією та основними нутрієн-
тами залежно від трудової діяльності людини, 

віку, статі, конституції, способу життя, націо-
нальних традицій, а також клімато-географічних 
умов проживання.

У медичній практиці для визначення якості 
харчування населення використовують показник 
процентного споживання енергії, отриманої від 
вживання жиру. Згідно з даними FAО (Food and 
Agricultural Organization), більшість населення Єв-
ропи живе в країнах, де цей показник дуже висо-
кий і становить >35%. Протягом останніх 20 років 
майже у всіх країнах відзначають стабіль ний ріст 
споживання жирів. Поряд з цим незначна кіль-
кість клітковини в харчуванні населення і надмір-
не споживання цукру та солі становлять загальну 
проблему для більшості країн. 

Здорове харчування спрямоване на:
- зниження споживання жирів до 30% кало-

рійності добового раціону, але не менше 15%, 
в тому числі насичених — до 10%, поліненасиче-
них — понад 7%; 

- обмеження споживання ХС їжі до 300 мг/добу;
- збільшення споживання складних вуглеводів 

до 50–70% загальної калорійності їжі і клітковини 
до 27–40 г/добу за рахунок овочів й фруктів (не мен-
ше 400 г щодня);

- зменшення споживання цукру до 10% або 
60 г/добу;

- зменшення кількості вживання кухонної солі 
до 6 г/добу;

- обмеження вживання алкогольних напоїв.
Результати проведених нами епідеміологіч-

них досліджень щодо вивчення фактичного хар-
чування українського населення свідчать, що 
30,5% чоловіків і 23,9% жінок порушують ре-
жим харчування, приймаючи їжу 2 рази на добу, 
і лише 5,6% харчуються частіше 4 разів на добу. 
Ця негативна риса в режимі харчування найпо-
ширеніша у віці 25–34 років. 

Не дотримуються будь-яких обмежень у хар-
чуванні 79,4% чоловіків і 57,9% жінок; дотриму-
ються спеціальних дієт відповідно 20,6 і 42,1%, 
з них 6,3 і 18,5% — з метою зменшення маси тіла; 
7,4 і 13,2% — внаслідок шлунково-кишкових за-
хворювань; 1,5 і 2,1% — у зв’язку з цукровим діа-
бетом, а 1,8 та 3,9% перебувають на гіпохолесте-
риновій дієті. При цьому поширеність надлиш-
кової маси тіла та ожи ріння в чоловічій популяції 
становить 46,3%, а в жіночій — 49,3%, а гіперхо-
лестеринемії — відповідно 36,8 та 50,1%. 

З віком кількість осіб, які дотримуються ді-
єти, майже не змінюється, в той час як частота 
патологічних станів, що потребують корекції 
харчування, підвищується. 

Таблиця 1.8 
Порушення в харчуванні, що сприяють 
розвитку хвороб системи кровообігу

Дисба-
ланс Помилки в харчуванні

Енерге-
тичний

Переважання загальної калорійності їжі 
над енерговитратами організму

Жиро-
вий

Надлишкове вживання ХС (>300 мг/добу) 
Надмірне вживання загальних жирів 
(>30% добової калорійності)
Переважання жирів тваринного похо-
дження, дефіцит рослинних жирів
Співвідношення поліненасичених 
та насичених жирних кислот <0,5
Дефіцит ліпотропних речовин (холін, 
метіонін, фосфоліпіди, стерини, лецитин)
Порушення співвідношення між 
поліненасиченими жирними кислотами 
сімейства ώ-3 і ώ-6

Вугле-
водний 

Надлишок рафінованих простих 
вуглеводів (>80 г/добу)
Недостатнє споживання складних 
вуглеводів та харчових волокон 
(<10 г/добу)

Білко-
вий

Надлишок білків (>1,2 г на 1 кг маси тіла 
на добу)
Переважання білків тваринного похо-
дження над рослинними (>50%) 

Вітамін-
ний

Недостаток вітамінів В, РР, фолієвої, 
аскорбінової кислот, каротиноїдів, токо-
феролу, холіну

Міне-
ральний

Недостаток калію, магнію, кальцію, 
заліза, марганцю, міді, селену
Надлишок кухонної солі (>10 г/добу)

Режиму 
харчу-
вання

Прийом їжі рідше 3 разів на день
Нерегулярність харчування
Переїдання у вечірній час (після 20:00)
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Молоді жінки дотримуються дієти для змен-
шення маси тіла в 2,5 раза частіше, ніж жін-
ки віком 55–64 років, хоча поширеність над-
лишкової маси тіла та ожиріння серед останніх 
в 3,4 раза вища. 

Важливим фактором здорового харчування 
є якість і кількість вживаних жирів. Порушен-
ня співвідношення тваринних і рослинних 
жирів у раціоні (в нормі 1,0:1,0 в молодому 
віці та 0,8:1,0 в старших вікових групах) може 
спричиняти виникнення дисліпідемії, АГ, 
підвищення ІМТ. Аналіз показав, що для при-
готування їжі переважна більшість населення 
використовує рослинне масло, а для бутер-
бродів — вершкове. Смалець та інші тваринні 
жири найчастіше використовують особи стар-
ших вікових груп. 

Досолюють їжу 80,2% чоловіків та 74,9% жі-
нок, причому відповідно 8,5 і 4,5% завжди дода-
ють у страви сіль, навіть не куштуючи їх. 

Відзначимо недостатнє споживання населен-
ням свіжих овочів та фруктів. Вони щодня наявні 
в раціоні лише у 16,5% чоловіків та 23,1% жінок, 
а кожен третій чоловік і кожна четверта жінка 
споживають їх лише в сезон.

Харчування населення в цілому характеризу-
ється: 

а) достатнім вмістом білків у раціоні, більша 
частина з яких — тваринного походження;

б) надмірним вживанням жирів;
в) незбалансованістю жирних кислот у складі 

жирового компоненту раціону внаслідок надмір-
ного споживання жирів тваринного походження: 
їх співвідношення становить 0,5 у раціоні чолові-
ків і 0,7 — у раціоні жінок;

г) недостатньою кількістю вуглеводів, пере-
важну більшість яких становлять прості вуглево-
ди, а саме цукор і цукромісткі продукти, а також 
крохмаль; 

д) недостатньою кількістю вітамінів А, В2, В6, 
РР у раціоні осіб обох статей та вітаміну С у раціо-
ні жінок;

е) недостатньою кількістю кальцію в раціоні 
осіб обох статей, магнію, фосфору і цинку в ра-
ціоні жінок;

є) порушеннями в режимі харчування, а саме: 
дворазовий прийом їжі з тривалими (>6 год) ін-
тервалами між ними, висока енергетична цін-
ність вечірнього прийому (до 50–60% добової 
калорійності) у 30,2% обстежених.

Співвідношення білків, жирів і вуглеводів 
у фактичному харчуванні становить 1:1,5:3,5, 
що істотно відрізняється від рекомендованого — 
1:1:4 (рис. 1.7).
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Рис. 1.7. Співвідношення основних компонентів 
раціону харчування населення України 
(% загальної калорійності)

Вживання алкоголю. Останнім часом зро-
стає споживання алкогольних напоїв і кількість 
пов’язаних з цим проблем у країнах Центральної 
та Східної Європи, де значну частину населення 
можна віднести до групи ризику.

Вживання алкоголю пов’язане з соціально-
демографічними, економічними та культурними 
факторами. Чоловіки вживають більше алкого-
лю, ніж жінки. Проте в деяких країнах відзна-
чають ріст вживання алкогольних напоїв серед 
жінок і наближення його до рівня споживання 
чоловіками. Серед представників обох статей 
вживання алкоголю знижується з віком.

Сукупний медико-соціальний ефект вживан-
ня алкоголю виражається у підвищенні загальної 
смертності.

Вживання алкоголю і проблеми, пов’язані 
з цим, існують дуже давно. Виділяють поняття 
небезпечного та шкідливого для здоров’я вжи-
вання алкоголю.

Небезпечне вживання — заподіяння шкоди 
у разі зловживання: ≥350 г етанолу протягом 
тижня для чоловіків та ≥210 г — для жінок.

Шкідливе вживання — будь-яке вживання, що 
може завдати шкоди психологічному чи фізич-
ному стану людини.

Існує певна залежність між дозою вживаного 
алкоголю і різними фізичними, психологічними 
та психічними порушеннями, а також соціаль-
ною шкодою.

Вживання алкоголю підвищує ризик розвит-
ку мозкового інсульту, підвищує АТ та спричи-
няє розвиток застійної кардіоміопатії. Зв’язок 
між вживанням алкогольних напоїв і АТ вста-
новлено у багатьох популяційних досліджен-
нях. Загалом він має лінійну залежність, хоча 
в деяких дослідженнях відзначено пороговий 
ефект на рівні 50–100 мл міцних спиртних на-
поїв на добу. Разом з тим виявлено позитивний 
вплив вживання алкоголю в помірних дозах 
на ризик виникнення ІХС. 
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Встановлено, що серед осіб, які часто вживають 
алкоголь, достовірно вища смертність від хвороб 
системи кровообігу порівняно з тими, хто помір-
но та рідко вживає алкогольні напої. Смертність 
від ІХС на 35,5% вища серед частопитущих; у них 
же на 40,0% частіше виникає мозковий інсульт.

Основний механізм впливу алкоголю — його 
дія на судинний тонус через вегетативну нер-
вову систему та ендокринний апарат, центри 
головного мозку, що беруть участь у регуляції 
серцево-судинної діяльності, підвищення судин-
ної проникності. Алкоголь здатний збільшувати 
згортання крові, впливаючи на її антитромбінову 
активність, підвищуючи концентрацію фібрино-
гену та показник гематокриту, змінюючи струк-
туру і активність кров’яних пластинок.

Психоемоційні фактори ризику. Нарівні з тра-
ди ційними факторами ризику — АГ, дисліпіде-
мією, тютюнопалінням, надлишковою масою 
тіла і недостатньою фізичною активністю, важ-
ливу роль у розвитку хвороб системи кровообігу 
відіграють психоемоційні та соціальні фактори. 
Взаємозв’язок цих факторів ризику та ССЗ здав-
на є предметом уваги вчених, але лише в останні 
роки після завершення тривалих проспективних 
досліджень отримано докази того, що порушен-
ня емоційної сфери людини є незалежними фак-
торами ризику розвитку ІХС та АГ.

Серед таких порушень — дія гострої психіч ної 
травми, хронічне психоемоційне перенапружен-
ня, несприятливі життєві події та зміни, психоло-
гічні характеристики людей (тип поведінки, тем-
перамент, риси характеру). У медичній літературі 
психоемоційні й соціальні фактори узагальнені 
під терміном «стрес» або «психоемоційне на-
пруження», до яких відносять депресію, тривогу 
або їх поєднання, що отримало назву тривожно-
депресивних станів. 

Серед основних джерел стресу виділяють со-
ціальну і правову незахищеність населення, не-
задоволеність матеріальним становищем та умо-
вами проживання, невпевненість у майбутньому. 
До груп населення з найбільш високим рівнем 
психоемоційного напруження відносять жінок, 
осіб віком старше 40 років, людей з вищою осві-
тою, розлучених, пенсіонерів, безробітних, а та-
кож осіб з низькою самооцінкою. Представники 
цих груп потребують підвищеної уваги в наданні 
психологічної допомоги.

Вивчення психосоціальних факторів ризику 
має тривалу історію. Ще в 1868 г. німецький лікар 
Von Busch відзначив, що особи, які голосно роз-
мовляють, надмірно заглиблені в свою роботу, 
мають схильність до серцевих нападів. На почат-

ку ХХ ст. W. Osler охарактеризував хворих з груд-
ною жабою як сильних, енергійних, впевнених 
в собі осіб, що мають напружену й емоційно на-
сичену роботу. У 50-ті роки ХХ ст. M. Friedman та 
R. Rosenman описали психологічний тип А, що 
відповідає «портрету коронарного хворого», який 
згодом уточнювався та доповнювався: це люди 
з прискореним темпом життя, амбіційні, здатні 
енергійно просуватися по службі, агресивні, по-
стійно зайняті на роботі та вдома, незадоволені 
завершеною роботою, з відчуттям браку часу, не-
вмінням та небажанням відпочивати. 

У проспективному дослідженні за участю 
3,5 тис. практично здорових осіб встановлено, що 
особи з поведінковим типом А віком 30–49 ро-
ків хворіють на ІХС у 6,5 раза, а віком 50–59 ро-
ків — в 1,9 раза частіше, ніж особи з типом Б. На 
сьогодні в дослідженнях з використанням методу 
коронарографії доведено взаємозв’язок типу по-
ведінки А з розвитком атеросклеротичних змін 
коронарних судин. 

Поведінка типу А, навіть за відсутності клі-
нічних ознак ІХС, асоціюється з гіпер активністю 
симпатичної нервової системи, підвищенням 
АТ, рівня ліпідів крові, атеросклеротичною облі-
терацією коронарного русла, підвищенням коа-
гуляційного потенціалу, тобто з багатьма ланка-
ми патогенезу ІХС. 

У багатьох дослідженнях встановлено, що 
ворожість — незалежний чинник ризику ІХС та 
впливає на смертність від неї.

Зростання серцево-судинної захворюваності 
в багатьох країнах протягом останніх десятиліть 
певною мірою пов’язане з психосоціальним не-
благополуччям у сучасному суспільстві. Соці-
альне неблагополуччя неодмінно асоціюється 
з підвищенням рівня емоційного стресу, що, 
в свою чергу, приводить до збільшення кількості 
депресивних і тривожних порушень у населен-
ня. За останні 30 ро ків кількість хворих з депре-
сивними порушення ми збільшилася більше ніж 
у 17 разів і за прогнозами ВООЗ до 2020 р. серед 
10 провідних причин інвалідності й смертності 
депресія займе 2-ге місце, поступаючись лише 
ІХС. Поширеність депресії в популяціях різних 
країн становить 3–6% залежно від використову-
ваних дослідниками критеріїв. 

Наявність взаємозв’язку між депресією та роз-
витком ІХС доведена скандинавським проспек-
тивним дослідженням, в якому протягом 27 років 
спостереження встановлено, що захворюваність 
на ІХС, в тому числі ІМ, в 1,7 раза вища у лю-
дей з депресією порівняно з особами без неї. Ре-
зультати тривалих епідеміологічних досліджень 
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у США та Японії переконливо довели, що наяв-
ність депресії в 2 рази підвищує ризик розвитку 
мозкового інсульту, особливо ішемічного.

У пацієнтів з ІХС депресію виявляють значно 
частіше, ніж в середньому в популяції: поширеність 
її серед цих пацієнтів становить близько 20%. Піс-
ля перенесеного ІМ або операції АКШ психоемо-
ційні порушення виявляють у кожного третього, 
а після інсульту — у кожного другого хворого.

Рівень смертності хворих, які перенесли ІМ, 
з супутньою депресією, в 3–6 разів вищий, ніж 
у хворих без неї. Депресія — незалежний предик-
тор смерті у пацієнтів з ІХС. Психоемоційні по-
рушення підвищують ризик раптової коронарної 
смерті не лише у хворих, але й у здорових осіб.

Незважаючи на клінічне значення, в більшості 
випадків депресія вчасно не діагностується і не лі-
кується. Труднощі у виявленні депресії зумовлені 
тим, що такі депресивні симптоми, як астенія, зни-
ження настрою, апатія, порушення апетиту та сну 
часто розцінюють як природну психологічну реак-
цію пацієнта на основне захворювання.

Депресія майже завжди супроводжується три-
вожними симптомами, які значно підвищують 
ризик розвитку ІХС і зумовлюють її тяжкість. 
Про зв’язок традиційних факторів ризику і три-
вожно-депресивних станів свідчить той факт, що 
серед хворих з АГ поширеність останніх достовір-
но вище, ніж у осіб з нормальним рівнем АТ; у па-
цієнтів з тривожно-депресивними станами часто-
та АГ, абдомінального ожиріння та інших факто-
рів ризику вища. Проведене в США дослід ження 
за участю 3 тис. осіб з нормальним АТ показало, 
що високий рівень тривоги і депресії у людей ві-
ком 45–64 років є незалежним чинником ризику 
розвитку АГ незалежно від раси.

Відомо, що жінки порівняно з чоловіками ха-
рактеризуються більшим рівнем стресу і підвище-
ною реакцією на нього, у них в 1,5–2,0 рази 
часті ше виникають різні депресивні порушення. 
Встановлено, що депресивний епізод хоча б 1 раз 
протягом життя відзначають у 20% жінок і лише 
у 10% чоловіків. Це співвідношення 2:1 у захво-
рю ваності депресією не залежить від расової та 
етнічної належності, економічного статусу та віку.

Більша поширеність психоемоційних по-
рушень у жінок зумовлена біологічними осо б-
ливостями жіночого організму, а також психоло-
гічними і соціальними факторами. 

Серед механізмів підвищеної схильності осіб 
з емоційними порушеннями до розвитку ССЗ ви-
діляють поведінкові (тютюнопаління, вживання 
алкоголю, недотримання рекомендацій ліка ря, не-
дисциплінованість у лікуванні) і патофізіо логічні. 

Серед останніх, по-перше — гіперактивність 
гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи 
індукує АГ, гіперхолестеринемію, гіпертриглі це-
ридемію, гіперглікемію, інсулінорезистентність 
та ожиріння. Другий патофізіологічний механізм, 
пов’язаний з системою згортання крові — у хво-
рих з депресією підвищені реактивність тром-
боцитів, рівень внутрішньоклітинного віль ного 
кальцію, фібриногену і фактора VII, що сприяють 
тромбоутворенню. Третій механізм — порушення 
ендотеліальної функції і внаслідок цього наяв-
ність підвищеного ризику розвитку атеросклеро-
тичного процесу. 

Проведене нами дослідження серед жінок ві-
ком 20–64 роки з використанням госпітальної 
шкали тривоги і депресії (HADS), розробленої 
A.S. Zigmond і R.P. Snaith для скринінгового ви-
явлення цих станів, визначило ознаки тривожно-
депресивних станів у 53,9% обстежених, причому 
у 31,7% осіб вони мали субклінічний характер, 
а у 22,2% — клінічно виражений (табл. 1.9). 

Тривожно-депресивні стани достовірно біль-
ше поширені серед жінок з низьким рівнем осві-
ти (62,1%) та у вдов (72,2%).

Поширеність тривожно-депресивних станів 
підвищується з віком від 38,8% у віці 20–24 років 
до 67,1% — в 55–64 роки.

Нами встановлено, що у жінок з ознаками 
тривожно-депресивних станів достовірно часті-
ше реєструється АГ, надлишкова маса тіла і по-
рушення ліпідного обміну (рис. 1.8). 

Серед осіб з клінічно вираженими стана-
ми, тобто з максимальними значеннями даних 
HADS (13–21 бал), відносний ризик виник-
нення гі пертригліцеридемії в 2,7 раза, ожирін-
ня в 2,2 раза, АГ в 1,7 раза, гіперхолестеринемії 

Таблиця 1.9 
Поширеність 

тривожно-депресивних станів в жіночій 
популяції, %

Вік, років

Тривожно-депресивні 
стани

Субклінічно 
виражені

Клінічно 
виражені

Зага-
лом

20–24 26,2 12,6 38,8
25–34 24,1 14,1 38,2
35–44 29,9 21,9 51,8*
45–54 37,4 23,3 60,7*
55–64 35,5 31,6* 67,1*

Стандартизова-
ний показник 31,7 22,2 53,9

*р<0,001 порівняно з віковою групою 20–34 років.
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в 1,6 раза вищий, ніж у осіб з мінімальними зна-
ченнями HADS (0–4 бала). Відносний ризик ви-
никнення ІХС у жінок з клінічними тривожно-
депресивними станами становить 2,1; ІМ — 2,0.

Ç òðèâîæíî-äåïðåñèâíèìè ñòàíàìè
Áåç òðèâîæíî-äåïðåñèâíèõ ñòàí³â

²ÌÒ Ã³ïåðòðèãë³öå-
ðèäåì³ÿ

Ã³ïåðõîëåñòå-
ðèíåì³ÿ

Рис. 1.8. Поширеність факторів ризику у жінок 
з тривожно-депресивними станами та без 
них (%) 

Таким чином, поширеність тривожно-депре-
сивних станів у неорганізованій жіночій по-
пуляції не поступається за частотою традицій-
ним факторам ризику ССЗ. Результати дослі-
джень свідчать про наявність у осіб з ознаками 
тривожно-депресивних станів АГ, надлишкової 
маси тіла і порушень ліпідного обміну.

Для підвищення ефективності профілактич-
них заходів необхідно контролювати не лише 
добре відомі фактори ризику, але й виявляти та 
коригувати психоемоційні порушення.
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ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗА МКХ-10

Порушення ліпідного спектра крові займа-
ють провідне місце в переліку факторів ризику 
основних захворювань серцево-судинної систе-
ми і відповідно до існуючої МКХ 10-го перегля-
ду вони були віднесені до IV класу захворювань, 
а саме «Хвороби ендокринної системи, розла-
ди харчування і порушення обміну речовин», 
позначені рубрикою Е78.

E78 Порушення обміну ліпопротеїнів та інші 
ліпідемії.

Виключений: сфінголіпідоз (E75.0–E75.3)
E78.0 Ізольована гіперхолестеринемія
E78.1 Ізольована гіпертригліцеридемія
E78.2 Змішана гіперліпідемія
Виключено: церебротендинозний холестероз 

[Ван-Богарта — Шерера — Епштейна] (E75.5)
E78.3 Гіперхіломікронемія
E78.4 Інші гіперліпідемії
E78.5 Гіперліпідемія неуточнена
E78.6 Недостатність ліпопротеїнів 
E78.8 Інші порушення обміну ліпопротеїнів
E78.9 Порушення обміну ліпопротеїнів 

неуточнені

КЛАСИФІКАЦІЯ ДИСЛІПІДЕМІЙ

На сучасному етапі для характеристики по-
рушень ліпідного спектра крові використо-

вують наступну термінологію: дисліпідемія, 
гіперліпопротеїнемія та гіперліпідемія.

Термін дисліпідемія є найбільш широким, 
тому що включає підвищення рівня ліпідів і лі-
попротеїнів вище оптимального значення та/або 
можливе зниження показників частини ліпідного 
спектра, а саме ЛПВЩ або альфа-ліпопротеїнів.

Термін гіперліпопротеїнемія означає будь-яке 
підвищення рівня ліпідів і ліпопротеїнів у плазмі 
крові вище оптимального рівня.

Термін гіперліпідемія — найбільш простий, 
тому що для його використання досить тільки 
визначення підвищення ліпідів крові (ХС і ТГ) 
вище оптимального рівня.

Для характеристики гіперліпопротеїнемій 
найбільш вживаною є класифікація ВООЗ 
(табл. 2.1).

I фенотип характеризується ізольованим 
підвищенням рівня ХМ. ХС і ТГ можуть 
бути помірно підвищені. Цей фенотип гіпер-
ліпопротеїнемії відзначають рідко і зазвичай 
не асоціюють із розвитком атеросклерозу. Однак 
ремнанти, що утворюються в процесі гідролізу 
ХМ, можуть бути атерогенними.

Для IIa фенотипу характерне підвищення 
концентрації ХС ЛПНЩ і ХС, рівень ТГ 
перебуває в межах норми. Цей фенотип досить 
розповсюджений у популяції і тісно пов̓язаний 
із розвитком атеросклерозу коронарних судин. 
При спадкових порушеннях ліпідного обміну 
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IIa фенотип діагностують у хворих із сімейною 
і полігенною гіперхолестеринемією.

При IIb фенотипі підвищені концентрації 
ХС ЛПНЩ і ХС ЛПДНЩ. В осіб із феноти-
пом IIb спостерігають комбіновану гіпер лі-
попротеїнемію, тому що підвищені концентрації 
ХС і ТГ. Це розповсюджений і атерогенний 
тип. У випадках первинної гіперліпопротеїнемії 
IIb фенотип відзначають частіше у хворих із 
сімейною комбінованою гіперліпопротеїнемією. 
Часто комбінована гіперліпопротеїнемія служить 
проявом вторинних порушень ліпідного обміну.

III фенотип проявляється підвищенням 
рівня ЛППЩ і, як наслідок, ХС і ТГ. Це доволі 
рідкісний вид порушення ліпідного обміну, ча-
сто асоціюється із фенотипом Е2/2 апобілка Е, 
при якому рецептори печінки гірше, ніж 
при інших фенотипах апо-Е, зв̓язують ЛППЩ. 
III фенотип зазвичай виявляють при метаболічних 
порушеннях, зокрема у хворих із метаболічним 
синдромом і цукровим діабетом. При підозрі 
на III фенотип істотну роль у діагностиці відіграє 
електрофорез сироватки крові в агарозному гелі. 
На електрофореграмі з̓являється характерна ши-
рока бета-смуга, яка відображає високий вміст 
ЛППЩ у крові. У носіїв III фенотипу з вищевка-
заними порушеннями існує високий ризик роз-
витку атеросклерозу.

Для IV фенотипу характерна підвищена 
концентрація ЛПДНЩ і гіпертригліцеридемія. 
Це розповсюджений тип дисліпідемії, його ви-
являють у 40% хворих із порушеннями ліпідного 
обміну. IV фенотип може бути проявом сімейної 
гіпертригліцеридемії, а також частим про-
явом вторинних порушень ліпідного обміну. 
У комбінації із низькою концентрацією ХС 

ЛПВЩ цей фенотип характеризується високою 
атерогенністю.

V фенотип виявляють рідко. Характе-
ризується він одночасним підвищенням кон-
центрації ХМ і ЛПДНЩ, а також гіпертри-
гліцеридемією і помірним підвищенням вмісту 
ХС. Зазвичай немає чіткого зв̓язку між V фено-
типом і розвитком атеросклерозу. Однак вира-
жена гіпертригліцеридемія, характерна для цьо-
го фенотипу, небезпечна розвитком гострого 
панкреатиту. 

Класифікація ВООЗ не враховує фено-
тип, для якого характерне вибіркове знижен-
ня ХС ЛПВЩ (гіпоальфаліпопротеїнемія). 
Цей фенотип частіше відзначають у чоловіків, 
він супроводжується ураженням коронарних 
і мозкових судин. Слід зазначити, що наведе-
на класифікація не дозволяє поставити діагноз 
захворювання, що спричинило дисліпідемію, 
однак дає можливість установити ступінь її 
атерогенності.

Водночас у медичній літературі для оцінки 
рівнів ліпопротеїнів часто використовується 
класифікація компонентів ліпідного спектра крові, 
запропонована в Третій доповіді по лікуванню 
дисліпідемій у дорослих (Adult Treatment Panel — 
ATP-III) Національної освітньої програми по хо-
лестерину США (табл. 2.2).

У 2003 р. проф. М.І. Лутай запропонував 
Українському товариству кардіологів нову Клінічну 
класифікацію дисліпідемій, створену на основі 
рекомендацій Сінгапурського кардіологічного 
товариства — Clinical Practice Guidelines «Lipids» 
(2001) і доповнену шостим варіантом первин-
них дисліпідемій — ізольованим зниженням 
ХС ЛПВЩ (гіпоальфаліпопротеїнемією), що до-
сить рідко діагностується.

Таблиця 2.1
Класифікація гіперліпопротеїнемій (ВООЗ) за D. Fredrickson, 1970

Фенотип ХС плазми ТГ Зміни 
ліпопротеїнів Атерогенність

I Незначно 
підвищений

Підвищені  
або в нормі

↑ ХМ Неатерогенний фенотип

IIa Підвищений У нормі ↑ ЛПНЩ Висока

IIb Підвищений Підвищені ↑ ЛПНЩ і ЛПДНЩ Висока

III Підвищений Підвищені ↑ ЛППЩ Висока

IV Частіше в нормі Підвищені ↑ ЛПДНЩ Помірна

V Незначно 
підвищений

Підвищені ↑ ХМ і ЛПДНЩ Низька

↑ — підвищення концентрації.
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Таблиця 2.2
Класифікація ХС ЛПНЩ, загального ХС, 

ХС ЛПВЩ і ТГ, мг/дл/ммоль/л
ХС ЛПНЩ

<100 (<2,6)
100–129 (2,6–3,3)
130–159 (3,4–4,0)
160–189 (4,1–4,8)
≥190 (≥4,9)

Оптимальний рівень
Вищий оптимального
Гранично високий
Високий
Дуже високий

Загальний ХС
<200 (<5,2)
200–239 (5,2–6,1)
≥240 (≥6,2)

Бажаний
Гранично високий
Високий

ХС ЛПВЩ
<40 (<1,0)
≥60 (≥1,6)

Низький
Високий

ТГ
<150 (<1,7) Нормальний
150–199 (1,7–2,2) Гранично підвищений
200–499 (2,3–4,4) Високий
≥500 (≥4,5) Дуже високий

Клінічна класифікація первинних дисліпідемій 
Українського наукового товариства кардіологів 
(Лутай М.І., 2003)

У клінічній класифікації дисліпідемій 
Україн ського наукового товариства кардіологів 

(2003), наведеній у табл. 2.3, рівень ліпідів крові 
було рекомендовано вважати патологічним, 
якщо показник загального ХС ≥6,2 ммоль/л 
(240 мг/дл), ХС ЛПНЩ ≥4,1 ммоль/л (160 мг/дл) і 
ТГ ≥2,3 ммоль/л (200 мг/дл).

Діагноз дисліпідемії, гіперліпопротеїнемії 
та гіперліпідемії не є самостійним, а повинен 
бути включеним в основний клінічний діагноз 
серцево-судинного захворювання. Для широко-
го використання в клінічному діагнозі в 2007 р. 
запропоновано спрощений варіант класифікації 
дисліпідемій.

Клінічна класифікація дисліпідемій Українського 
наукового товариства кардіологів (2007)

1. Гіперхолестеринемія (відповідає типу IIa 
за D. Fredrickson).

2. Комбінована дисліпідемія (відповідає 
типу IIb і типу III за D. Fredrickson).

3. Гіпертригліцеридемія (відповідає типу IV 
за D. Fredrickson).

Слід відзначити, що останнім часом зазнали 
змін нормативні величини основних характери-
стик ліпідограми. Відповідно до третього пере-
гляду Рекомендацій Європейського товариства 
кардіологів по профілактиці серцево-судинних 
захворювань (ССЗ) (2007) вважають опти-

Таблиця 2.3
Клінічна класифікація первинних дисліпідемій 

Українського наукового товариства кардіологів (2003) 
Первинні дисліпідемії

Дисліпідемії
Підвищення концентрації

ліпопротеїнів ліпідів у сироватці крові
1. Гіперхолестеринемія. Тип IIА
- набута (полігенна)
- сімейна (моногенна) гіперхолестеринемія

ЛПНЩ ХС

2. Комбінована (змішана) дисліпідемія. Тип IIb
- набута
- сімейна комбінована гіперліпідемія

ЛПНЩ та ЛПДНЩ ХС і ТГ

3. Ремнантна дисліпідемія
(бета-ліпопротеїнемія)
Тип III

Ремнантні частки ЛПДНЩ ХС і ТГ

4. Гіпертригліцеридемія. Тип IV
- набута
- сімейна ендогенна

ЛПДНЩ ТГ

5. Тяжка гіпертригліцеридемія
- сімейна хіломікронемія
а) Тип I
б) Тип V

ХМ
ХМ та ЛПДНЩ

ТГ
ТГ

Ізольоване зниження рівня ХС ЛПВЩ Зниження ХС ЛПВЩ для чоловіків <1,0 ммоль/л (40 мг/дл), 
для жінок <1,3 ммоль/л (50 мг/дл) за відсутності значних 

змін рівня ХС ЛПНЩ і ТГ
Високий рівень ХС ЛПВЩ >60 мг/дл (>1,6 ммоль/л) — 

 негативний фактор ризитку атеросклерозу та ІХС
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мальними наступні рівні ліпідів і ліпопротеїнів 
(табл. 2.4).

При реалізації заходів первинної і вторинної 
профілактики серцево-судинних ускладнень 
відповідно до рекомендацій Європейського 
товариства кардіологів (2007) лікарі повинні 
орієнтуватися на наступні цільові рівні загально-
го ХС і ХС ЛПНЩ:

• для загальної популяції цільовий рівень ХС 
у плазмі крові повинен становити <5,0 ммоль/л 
(190 мг/дл), а рівень ХС ЛПНЩ <3 ммоль/л 
(115 мг/дл);

• цільові рівні для пацієнтів з ІХС, клініч ними 
проявами ССЗ і пацієнтів із цукровим діабетом: 
для загального ХС <4,5 ммоль/л (175 мг дл), 
при можливості <4,0 ммоль/л (155 мг/дл) і для ХС 
ЛПНЩ <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), при можливості 
<2,0 ммоль/л (80 мг/дл).

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ДИСЛІПІДЕМІЙ

ССЗ, як і раніше, посідають перше місце 
в структурі смертності громадян України (63,4% 
у 2006 р.), причому в більшості випадків в основі 
їх патогенезу лежить атеросклеротичне уражен-
ня кровоносних судин, що визначає в 66,6% 
розвиток ІХС, а в 21,5% — цереброваскулярних 
захворювань. В Україні протягом 2005 р. тільки 
за статистикою звернень до лікаря зареєстровано 
більше ніж 7,9 млн пацієнтів з ІХС, серед яких 
особи зі стенокардією склали близько 36%.

Експериментальні, епідеміологічні і клінічні 
дослідження, проведені за останні 50 років, ви-
явили тісний зв̓язок між порушенням ліпідного 
спектра (дисліпідеміями) та розвитком атеро-
склерозу. За даними Національного науково-
го центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стра-

Продовження табл 2.3
Вторинні дисліпідемії

1. Ендокринні і метаболічні захворювання
Цукровий діабет
Тип IV, рідко V

ЛПДНЩ та рідко ХМ ТГ

Гіпотиреоз
Тип IIа, рідше IIb або III

ЛПНЩ, зниження ЛПВЩ ХС

Синдром Іценко — Кушинга
Тип IIа, IIb або IV

ЛПДНЩ та ЛПНЩ ХС і ТГ

Подагра, тип IV ЛПДНЩ ТГ
2. Захворювання нирок

Нефротичний синдром
Тип IIа, IIb 

ЛПДНЩ і ЛПНЩ ХС і ТГ

ХНН
Тип IV

ЛПДНЩ ТГ

3. Інші захворювання
Синдром холестазу 
Тип IIа, рідше IIb 

ЛПНЩ, зниження ЛПВЩ ХС

Емоційний стрес
Тип IV

ЛПДНЩ ТГ

4. Вплив токсичних та лікарських речовин
Алкоголь
Тип IV, рідко V

ЛПДНЩ та рідко ХМ, 
можливе підвищення ЛПВЩ

ТГ

Гестагени
Тип IV, рідко V

ЛПДНЩ та рідко ХМ ТГ

Тіазидні діуретики
Тип IIа, IIb або IV

ЛПДНЩ і ЛПНЩ,
зниження ЛПВЩ

ХС і ТГ

Блокатори β-адренорецепторів
Тип IV

ЛПДНЩ та рідко ХМ,
зниження ЛПВЩ

ТГ

Таблиця 2.4
Оптимальні характеристики ліпідів 

і ліпопротеїнів (Європейське товариство 
кардіологів, 2007)

Ліпідні 
параметри

Значення 
в ммоль/л

Значення 
в мг/дл

Загальний ХС <5,0 <190
ХС ЛПНЩ <3,0 <115
ХС ЛПВЩ >1,0 (чол.) 

1,3 (жін.)
>40 (чол.) 
50 (жін.)

ТГ <1,7 <150
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жеска» АМН України в українській популяції 
підвищення рівня загального ХС серед населення 
працездатного віку спостерігається в середньому 
в 40–50% випадків. Проте слід зазначити, що всі 
епідеміологічні дослідження ліпідного спектра 
в популяції, що проводилися дотепер в Україні, 
виконані згідно з протоколом, відповідно до яко-
го гіперхолестеринемією вважається рівень за-
гального ХС >6,2 ммоль/л та рівень ХС ЛПНЩ 
>4,1 ммоль/л, а гіпер тригліцеридемією — 
рівні ТГ крові >2,3 ммоль/л, що, безумовно, 
не відповідає сучасним європейським вимо-
гам діагностики дисліпідемій і призводить 
до значного зниження в українських статистич-
них звітах відсотка пацієнтів із порушеннями 
ліпідного спектра крові, маскуючи відповідно 
від 20 до 60% хворих із цим прогностично зна-
чимим фактором ризику.

У той же час виявлений прямий кореляційний 
зв̓язок між захворюваністю та смертністю від 
ІХС, з одного боку, і рівнем ХС у крові — з іншого, 
а гіперхолестеринемія в поєднанні з палінням, 
ожирінням, АГ, цукровим діабетом і віком є 
основним предиктором розвитку атеросклерозу 
та його ускладнень. Підтвердження прогностич-
ного значення гіперхолестеринемії отримано 
в результаті багатоцентрових досліджень, на-
самперед таких як MRFIT (Multiple Risk Factor 
Intervention Trial) і Seven Countries Study, згідно 
з якими у великих популяціях продемонстрова-
ний ріст абсолютних і відносних характеристик 
смертності від ІХС у прямій залежності від рівня 
загального ХС (рис. 2.1).

Визначальну роль у створенні концепції 
фак торів ризику відіграло Фремінгемське 
дослідження, його підходи послужили основою 
для розробки концепції заходів як первинної, так і 
вторинної профілактики ССЗ.

Під первинною профілактикою слід розуміти 
сукупність заходів, спрямованих на попере-
дження дії факторів ризику (у тому числі 
дисліпідемії), що призводять до виникнення 
клінічних симптомів ІХС та інших проявів атеро-
склерозу. Під вторинною профілактикою мається 
на увазі вся сукупність терапевтичних заходів, 
спрямованих на попередження ускладнень ІХС, 
поліпшення її клінічного перебігу та прогнозу. 
Такі заходи передбачають вплив на фактори ри-
зику шляхом модифікації способу життя і засто-
сування медикаментозного лікування.

Зниження смертності від ССЗ у розвинених 
країнах відзначали паралельно зі зниженням се-
реднього рівня ХС у крові у дорослого населення. 
В результаті реалізації Національної освітньої про-

грами по холестерину в США було продемонстро-
вано, що зниження на 1% середнього рівня за-
гального ХС у жителів країни зумовило зниження 
смертності від ССЗ на 2%. 
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Рис. 2.1. Показники смертності від ІХС залежно 
від рівня ХС (дані MRFIT, 1982)

Дослідження останніх років показали, 
що поряд із гіперхолестеринемією цілий ряд 
інших порушень ліпідного спектра також є 
чинником ризику ІХС і атеросклерозу. Це 
стосується гіпертригліцеридемії та низького рівня 
ХС ЛПВЩ у плазмі крові. Головна особливість фак-
торів ризику полягає в тому, що вони, як правило, 
підсилюють дію один одного, тобто за наявності 
двох факторів ризику ймовірність розвитку атеро-
склерозу збільшується не в 2, а в 3 рази і більше. 
Відповідно будь-яка стратегія профілактики 
передбачає комплекс ний вплив на всі фактори 
ризику, наявні у хворого, а інтенсивність втру-
чання й цільові рівні показників (загального ХС, 
ХС ЛПНЩ, ТГ) залежать від сумарного абсолют-
ного ризику розвитку ІХС та її ускладнень про-
тягом певного періоду. Слід мати на увазі, що 
ефект від проведення профілактичних заходів 
у певних категорій осіб тим вищий, чим вищий 
абсолютний ризик розвитку ІХС. У зв̓язку із цим 
стратифікація ризику і визначення близького та 
віддаленого прогнозів у конкретного пацієнта має 
першочергове значення для вибору методу впливу 



184  _______ ГЛАВА 2  ДИСЛІПІДЕМІЇ: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

С
Е

К
Ц

ІЯ
 4

Ф
А

К
ТО

РИ
 Р

И
ЗИ

К
У

 С
С

З 
ТА

 ЇХ
 Р

О
Л

Ь 
У

 Р
О

ЗВ
И

ТК
У

 А
ТЕ

РО
С

К
Л

Е
РО

ЗУ

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1980 1985 1990 1995 2000

Україна 
Болгарія 
Румунія 
Угорщина 
Чехія 
Польща 
Греція
Німеччина
Фінляндія
Великобританія 
Швеція 
Італія 
Нідерланди 
Іспанія 
Франція

Рис. 2.2. Серцево-судинна смертність у європейських країнах, стандартизована на 1000 мешканців 
за віковими та гендерними критеріями

на дисліпідемію (зміна способу життя, медика-
ментозне лікування).

У третій версії Рекомендацій Європейського то-
вариства кардіологів, опублікованих у 2003 р., — 
«Європейські рекомендації із профілактики 
серцево-судинних захворювань у клінічній 
практиці» велика увага приділена питанням, 
що стосуються гіперхолестеринемії та цільових 
рівнів ХС залежно від категорій ризику. Серед 
нововведень звертає на себе увагу система оцінки 
ризику SCORE, графічне подання якої нагадує 
шкалу з кольоровими квадратами, прийняту 
в 1998 р. Істотна відмінність від попередніх 1-ї і 2-ї 
версій Рекомендацій Європейського товариства 
кардіологів полягає в тому, що показники ризику 
розраховані не за даними Фремінгемського до-
слідження, а на підставі аналізу 12 європейських 
епідеміологічних досліджень. У тому числі вра-
ховували дані найбільшого міжнародного про-
екту EUROASPIRE, який включав 205 178 осіб 
по всій Європі, серед яких зареєстровано близь-
ко 7000 смертей від ССЗ. Створено два варіанти 
таблиць для країн з низьким і високим рівнем 
ризику ССЗ, на жаль, в Україні застосовується 
останній варіант. Крім того, на відміну від 
попередньої версії Рекомендацій у якості основ-
ного прогностичного критерію виступає не ризик 
розвитку основних коронарних подій (нефаталь-
ного ІМ або смерті від ІХС), а ймовірність тільки 
фатальних серцево-судинних подій, тобто смерті 
від будь-якого ССЗ у найближчі 10 років життя 
пацієнта. За величину високого ризику прийня-
тий показник 5% і більше. У молодих пацієнтів, 
крім визначення ризику на найближчі 10 років, 
пропонується оцінювати ризик при проекції 
сукупності факторів ризику на вік 60 років.

З 1995 р. Європейським товариством кардіо-
логів реалізується Європейська програма 
по первинній і вторинній профілактиці серцево-
судинних захворювань (Euro Heart Survey on 
Secondary and Primary Prevention of Coronary 
Heart Disease). У науковій літературі дана ро-
бота представлена двома звітними доповідями 
EUROASPIRE-I (EUROpean Action on Secondary 
Prevention through Intervention to Reduce Events), 
у якій підсумована робота за 1995–1996 рр., 
і EUROASPIRE-II за період 1999–2000 рр. 
Відповідно до них Україна перебуває серед країн 
з найбільш несприятливим профілем серцево-
судинної смертності, стандартизованої на 1 тис. 
жителів (рис. 2.2). У процесі виконання Euro 
Heart Survey, а також беручи до уваги основні 
цілі первинної й вторинної профілактики, 
виконаний аналіз проведених заходів щодо 
модифікації способу життя (відмова від 
тютюнопаління, прийом збалансованої здорової 
їжі, достатня фізична активність), а також облік 
адекватності контролю інших факторів ризику, 
що модифікуються, (рівень АТ <140/90 мм рт. ст.; 
рівень загального ХС <5,0 ммоль/л (190 мг/дл); 
ХС ЛПНЩ <3,0 ммоль/л (115 мг/дл), а також до-
сягнення контрольного рівня глюкози в пацієнтів 
із цукровим діабетом). Згідно з отриманими да-
ними відсоток поширеності гіперхолестеринемії 
з рівнем ХС >5 ммоль/л (190 мг/дл) у країнах 
Європи досить високий і становить приблизно 
58% (рис. 2.3). У цей же час в Україні офіційна 
епідеміологічна статистика враховує лише рівні 
ХС тільки >6,2 ммоль/л (240 мг/дл). Дані зміни 
виявлені тільки в 35% популяції, тобто показник 
відповідно до сучасних вимог штучно занижений. 



ГЛАВА 2  ДИСЛІПІДЕМІЇ: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ _______  185

С
Е

К
Ц

ІЯ
 4

Ф
А

К
ТО

РИ
 Р

И
ЗИ

К
У

 С
С

З 
ТА

 ЇХ
 Р

О
Л

Ь 
У

 Р
О

ЗВ
И

ТК
У

 А
ТЕ

РО
С

К
Л

Е
РО

ЗУ

0 20 40 60 80 100%

77  
73

43
60

66
65

60
54

57
44

64
68

53
40

54
58

Бельгія
Чехія

Фінляндія
Франція

Німеччина
Греція

Угорщина
Ірландія

Італія
Нідерланди

Польща
Словенія

Іспанія
Швеція

Великобританія
Усі 

Рис. 2.3. Поширеність гіперхолестеринемії 
>5 ммоль/л у різних країнах

За період з 2004 по 2007 р. з ініціативи Націо-
нального наукового центру «Інститут кардіології 
ім. М.Д. Стражеска» АМН України та Україн-
ської асоціації кардіологів виконане багатоцен-
трове дослідження з виявлення гіперхолестери-
немії, у якому проаналізована кількість пацієн-
тів із рівнем гіперхолестеринемії >5,0 ммоль/л 
(190 мг/дл) та рівнем гіперхолес теринемії 
>6,2 ммоль/л (240 мг/дл). У роботі взяли участь 
ліпідні центри на базі 19 обласних кардіодис-
пансерів України та експрес-лабораторія Націо-
нального наукового цент ру «Інститут кардіології 
ім. М.Д. Стражеска» АМН України. Обстежені 
6564 пацієнти, що звернулися за спеціалізованою 
допомогою, отже, мова йде не про популяційне 
дослідження, а про виявлення гіперхолестери-
немії у пацієн тів на прийомі у лікаря-кардіолога. 
За результатами обстеження всіх 6564 пацієнтів гі-
перхолестеринемія >5,0 ммоль/л (190 мг/дл) вияв-
лена в 65,5%, а гіперхолестеринемія >6,2 ммоль/л 
(240 мг/дл) — у 28,0%, причому в 4358 обстежених 
за результатами роботи ліпідних центрів на базі 
19 обласних кардіодиспансерів гіперхолестери-
немія >5,0 ммоль/л (190 мг/дл) виявлена в 63,6%, 
а гіперхолестеринемія >6,2 ммоль/л (240 мг/дл) — 
в 27,3%, тоді як у 2206 обстежених в експрес-
лабораторії на базі Національного наукового 
центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» 
АМН України гіперхолестеринемія >5,0 ммоль/л 
(190 мг/дл) виявлена в 69,3%, а гіперхолестерине-
мія >6,2 ммоль/л (240 мг/дл) — у 29,3%, що може 
свідчити про те, що в Національний науковий 
центр звертаються по допомогу пацієнти, які на-
лежать до більш тяжкого контингенту (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Виявлення гіперхолестеринемії 
за результатами роботи ліпідних центрів 
у 2004–2007 рр. (n=6564)

Згідно з даними EUROASPIRE-II дослі-
джен ня Euro Heart Survey використання ліпідо-
знижувальних препаратів у Європі становить у се-
редньому 55% від потреби їхнього призначення 
(рис. 2.5), тоді як в Україні цей показник не пере-
вищує 1% (рис. 2.6), що вказує на недостатнє вико-
ристання такого антиатеросклеротичного потенці-
алу. В той же час, відповідно до звіту АНА за 2007 р., 
проведення медикаментозних і немедикаментозних 
заходів, спрямованих на нормалізацію ліпідного 
профілю в рамках реалізації Національної освітньої 
програми по ХС у США з 1971 по 2000 р., призвело 
до того, що поширеність серед популяції дорослого 
населення «високої гіперхолестеринемії» або рівня 
загального ХС >6,2 ммоль/л (240 мг/дл) знизилася 
з 30 до 18% і продовжує знижуватися (рис. 2.7). Так, 
уже в 2004 р. гіперхолестеринемія >6,2 ммоль/л 
(240 мг/дл) становила 16,8%, а поши реність гіпер-
холестеринемії >5,2 ммоль/л (200 мг/дл) — усього 
48,4%. При цьому відзначено, що зниження на 10% 
рівня загального ХС призвело до зменшення на 30% 
усіх випадків ССЗ.

Важливою обставиною, встановленою в остан-
ніх дослідженнях, є те, що деякі ліпідознижувальні 
препарати, такі як статини, крім їхньої прямої дії, 
мають неліпідні ефекти, з чим пов̓язують їх сприят-
ливий вплив на прогноз ІХС і показники серцево-
судинної смертності в осіб з нормальним рівнем ХС 
(CARE, HPS). Сьогодні ефективність ліпідознижу-
вальної терапії в аспекті її сприятливої дії на усклад-
нення та смертність від коронарної патології доведе-
на для широкого спектра пацієнтів при проведенні 
первинної (WOSCOPS, AFCAPS, ALLHAT-LLT, 
ASCOT-LLA, CARDS, 4D) і вторинної профілак-
тики (4S, CARE, LIPID, HPS, IDEAL, TNT), а та-
кож у пацієнтів із гострим коронарним синдромом 
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(MIRACL, PROVIT-TIMI 22, A to Z). Доцільність 
активного впливу на дисліпідемію підтверджують 
недавні дослідження, що показали переваги 
агресивної ліпідознижувальної терапії поряд з коро-
нарною ангіопластикою (AVERT), а також отримані 
останнім часом переконливі докази можливості до-
сягнення регресу атеросклеротичних бляшок шля-
хом застосування агресивної ліпідознижувальної 
терапії (REVERSAL, 2004; ASTEROID, 2006).
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Рис. 2.5. Застосування ліпідознижувальної терапії
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Рис. 2.7. Динаміка поширеності ожиріння, АГ і гіпер-
холестеринемії в США з 1971 по 2000 р.

Державні програми по профілактиці атеро-
склерозу сприяли зменшенню захворюваності 
й смертності від ІХС на 30–50% у більшості 
країн Європи й Америки. Слід визнати не-
переконливими твердження про те, що сучасні 
ліпідознижувальні засоби (статини та фібрати) 
коштують дорого і можуть призводити до усклад-
нень при тривалому застосуванні, в той час, як 
відомо, що лікування інфаркту або інсульту 
в кілька разів дорожче вартості первинної 
і вторинної профілактики. Недостатньо актив-
на тактика корекції гіперхолестеринемії часто 
зумовлена невірною інформацією про цільові 
рівні атерогенних ліпопротеїнів у хворих з ІХС 
і перебільшенням можливих несприятливих 
впливів статинів на печінку при їх тривалому 
застосуванні. У той же час хочеться сподіватися, 
що проведення широкої просвітницької робо-
ти як серед медичного персоналу, так і серед 
пацієнтів, адекватне проведення первинної й 
вторинної профілактики вплине на показники 
здоров̓я населення України.

ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ 
ДИСЛІПІДЕМІЙ

Характеристика ліпідів плазми крові
Основними ліпідами плазми крові є вільні, тоб-

то неетерифіковані жирні кислоти, ТГ, фосфоліпіди 
та ефіри ХС.

Більша частина жирних кислот утворюється 
в печінці з вуглеводних попередників. Лише 
лінолева кислота та продукт її метаболізму — 
арахідонова кислота не синтезуються в організмі 
і є незамінними жирними кислотами. Вільні 
жирні кислоти циркулюють у крові в поєднанні 
з альбумінами. Вони надходять у кров з їжі 
або з жирової тканини, де містяться у вигляді 
ТГ і зго дом мобілізуються за допомогою 
ліпопротеїнліпази. Окислення вільних жир-
них кислот — важливе джерело енергії, зокре-
ма в серцевому м̓язі. Швидкість їхнього обміну 
дуже висока — що хвилини утилізується близь-
ко 20–40% кількості жирних кислот у плазмі 
крові. Вони відіграють важливу роль у ліпідному 
обміні, етерифікуючи ХС і гліцерин. Виділяють 
насичені жирні кислоти (пальмітинова, стеа-
ринова), мононенасичені жирні кислоти 
(олеїнова) та поліненасичені жирні кисло-
ти (лінолева, арахідонова, ейко запентаєнова, 
докозагексаєнова). Насиче ність залежить від 
числа подвійних зв̓язків у складі жирних кис-
лот. Незамінні жирні кислоти не синтезуються 
в організмі людини і повинні надходити в складі 
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харчових продуктів. Насичені жирні кислоти 
переважають у жирах тваринного походження, 
мононенасичені та поліненасичені жирні кисло-
ти — у рослинних оліях та у риб̓ячому жирі.

ТГ — це об'єднання 3 етерів жирних кис-
лот і гліцерину, що є багатоатомним спиртом. 
Екзогенні або «харчові» ТГ ресинтезуються 
в клітинах тонкої кишки з моногліцеридів і над-
ходять у кров у вигляді ХМ. Ендогенні ТГ синтезу-
ються головним чином у печінці з вільних жирних 
кислот, звідки транспортуються з кров̓ю пере-
важно в складі ЛПДНЩ. Після прийому жирної 
їжі концентрація ТГ у крові швидко підвищується, 
але вже через 10–12 год дорівнює вихідному 
рівню. На сьогодні для оцінки порушення обміну 
ТГ запропоновані тести з харчовим навантажен-
ням жиром (вершковим маслом, сметаною). 
У хворих на цукровий діабет, з метаболічним 
синдромом і ожирінням концентрація ТГ трива-
лий час (>12 год) не дорівнює вихідному рівню. 
Цей феномен у світовій літературі позначається 
терміном «постпрандіальна дисліпідемія». Хворі 
з постпрандіальною дисліпідемією більше схильні 
до розвитку атеросклерозу.

Фосфоліпіди — це складні ліпіди, що склада-
ються із гліцерину, жирних кислот, фосфорної 
кислоти і азотовмісних сполук. Синтезуються май-
же у всіх тканинах, найбільше в печінці. Як і ХС, 
є складовими клітинних мембран, а в плазмі 
крові відіграють важливу роль у забезпеченні 
розчинності ліпопротеїнових часток. Їхній вміст 
у крові не пов̓язаний із ризиком розвитку ІХС, 
тому при призначенні гіполіпідемічної терапії 
концентрація фосфоліпідів у плазмі крові, як 
правило, не береться до уваги. 

ХС належить до групи стероїдів (як статеві гор-
мони і жовчні кислоти), оскільки містить у своєму 
складі циклічні структури. ХС знаходиться в ор-
ганізмі у вигляді вільного стерину і його ефірів. 
Ефір ХС представлений сполукою ХС із однією 
з жирних кислот. Функції ХС зумовлені тим, що 
він поряд з фосфоліпідами входить до складу 
клітинних мембран, регулюючи їхню проникність 
і активність мембранних ферментів, а також є по-
передником деяких біологічно активних речовин 
(стероїдних гормонів, вітамінів групи D і жовчних 
кислот). ХС частково надходить із їжею в складі 
ХМ (20–30%), але в основному синтезується 
de novo (70–80%) в організмі людини. Здатністю 
синтезувати ХС володіє більшість клітин, але 
основний процес здійснюється в печінці, де 
формуються і основні метаболіти ХС — жовчні 
кислоти. ХС, що надійшов у просвіт тонкого ки-
шечнику в складі жовчних кислот, піддається 

зворотному всмоктуванню і знову надходить 
у печінку (внутрішньопечінковий шлях обміну 
ХС). Як ми вже відзначали, ХС буває вільним 
і етерифікованим. Вільний ХС метаболічно ак-
тивний, тоді як ефіри ХС є його формою, що 
транспортується і депонується. Етерифікований 
ХС переважає в складі кори надниркової зало-
зи, у плазмі крові, в атеросклеротичних бляш-
ках. У складі клітинних мембран ХС перебуває 
у вільному стані.

У плазмі крові ХС і ТГ перебувають у поєднанні 
з білками, утворюючи ліпопротеїни. Ці сполуки за-
безпечують їх транспорт і являють собою сферичні 
частки різного розміру, що складаються з вільного 
та етерифікованого ХС, ТГ, фосфоліпідів і білків, 
кількість яких варіює. Усередині знаходиться 
гідрофобне ядро із щільно розміщених молекул ТГ і 
ефірів ХС. Зовні ядро вкрите шаром з фосфоліпідів, 
що забезпечують стабілізацію ліпопротеїнової 
частки в розчиненому стані, а також невеликою 
кількістю вільного ХС і білків — аполіпопротеїнів 
або апобілків. Апобілки виконують структурну 
й адресну функції. Завдяки високоспецифічній 
взаємодії між апобілками ліпопротеїнів і білками-
рецепторами на клітинній мембрані здійснюється 
рецептор-опосередковане зв̓язування ліпопро-
теїнів із клітинами. Полярні частини молекул 
апобілков, фосфоліпідів і вільного ХС створюють 
зовнішній, гідрофільний шар ліпопротеїнових 
часток, тоді як ефіри ХС і ТГ становлять їхнє 
гідрофобне ядро. Основними ліпопротеїнами, за-
лежно від їхньої щільності, розмірів і складу ліпідів 
(табл. 2.5), а також апобілков, є ХМ, ЛПДНЩ, 
ЛППЩ, ЛПНЩ, ЛПВЩ.

Екзогенні ліпіди — ТГ і ХС (приблизно 100 г/добу 
і 1 г/добу відповідно) надходять до епітеліальних 
клітин кишечнику, де вони всмоктуються, 
інкорпоруючись у більші ліпопротеїнові част-
ки — ХМ, найбільші за розмірами і найлегші 
ліпопротеїнові частки. Їхня щільність стано-
вить 0,95 г/мл. ХМ синтезуються в епітеліальних 
клітинах тонкого кишечнику з ліпідів екзо-
генного (харчового) походження; через систе-
му лімфатичних судин ХМ надходять у грудну 
лімфатичну протоку і звідти в кров, де піддаються 
ліполізу під дією ліпопротеїнліпази плазми крові. 
До складу ХМ входять ТГ, у меншій кількості 
ефіри ХС, фосфоліпіди і апобілки. У результаті 
ліполізу ХМ втрачають значну частину ТГ і пере-
творюються в ремнанти (залишки) ХМ. Основ-
ними білками ремнант ХМ є апобілки: апо-В-48, 
апо-Е і апо-С. Саме завдяки апо-Е ремнанти 
зв̓язуються з рецепторами печінки. Ізольовану 
гіперхіломікронемію виявляють рідко, остан-
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ня зазвичай свідчить про спадковий дефект лі-
попротеїнліпази. Гіперхіломікронемія не є біо хі-
мічним маркером атеросклерозу, але супутня їй гі-
пертригліцеридемія може спровокувати розвиток 
гострого панкреатиту. Основною функцією ХМ 
є транспорт харчових ТГ, з яких вони складаються 
на 90%, і ХС через лімфу в плазму крові. Потра-
пляючи в капіляри жирової тканини й м̓язів, ХМ 
взаємодіють із ліпопротеїнліпазою, що пов̓язана 
із глікозаміногліканами на зовнішній поверхні 
ендотелію капілярів. У результаті гідролізу ХМ 
звільняють вільні жирні кислоти і моногліцериди, 
які надходять до адипоцитів та м̓язових клітин, де 
метаболізуються, а ХМ перетворюються на рем-
нанти, відносно бідні на ТГ і багаті на етери ХС. 
Ремнанти захоплюються рецепторами печінки, 
які розпізнають апо-Е та надходять всередину 
гепатоцита. Таким чином, у результаті транспор-
ту ХМ харчові ТГ доставляються в жирову тка-
нину, а ХС — у печінку. У фізіологічних умовах 
ХМ присутні в крові тільки після прийому їжі, що 
містить жири (до 12 год), але не натще. У печінці 
ХС частково перетворюється на жовчні кисло-
ти, що виділяються з жовчю в тонку кишку, де 
останні, виступаючи в ролі детергентів, полегшу-
ють всмоктування аліментарних жирів.

Ендогенні ліпіди, представлені ТГ, синтезо-
ваними в печінці з жирних кислот і гліцерину, 
разом з невеликою кількістю етерифікованого 
ХС виділяються в кров у складі ядра ЛПДНЩ. 
Основні структурно-функціональні білки 
ЛПДНЩ — апо-В-100, апо-Е і апо-С-I, C-II, 
C-III. ЛПДНЩ в основному складаються з ендо-
генних ТГ і меншою мірою з ефірів ХС, тому їхній 
підвищений зміст у плазмі крові проявляється 
гіпертригліцеридемією і часто діагностується 
у хворих з інсуліннезалежним цукровим діабетом, 

гіпотиреозом, ожирінням. Гіпертригліцеридемія 
в поєднанні з низьким рівнем ЛПВЩ слу-
жить фактором ризику розвитку атеросклеро-
зу. У капілярах жирової й м̓язової тканини під 
впливом ліпопротеїнліпази відбувається гідроліз 
ТГ із відділенням жирних кислот, які надходять 
у тканини й використовуються для ресинтеза ТГ. 
Унаслідок цього багаті на ТГ ЛПДНЩ аналогічно 
ХМ перетворюються на багаті етерифіковані ХС 
їх ремнанти — ЛППЩ. Основні транспортні 
і функціональні білки ЛППЩ — апо-В-100 
і апо-Е. Завдяки цим білкам ЛППЩ зв̓язуються 
з відповідними рецепторами печінки. Щільність 
ЛППЩ — 1,006–1,019 г/мл. Підвищена кон цен-
т рація в крові ЛППЩ визначається при гіпер-
холестеринемії і гіпертригліцеридемії. Досить 
рідко в клінічній практиці відзначають ізольоване 
підвищення ЛППЩ, яке пов̓язане зі спадко-
вим дефектом печінкової ліпопротеїнліпази 
і супроводжується прогресуючим атеросклеро-
зом. У нормі ЛППЩ частково катаболізуються 
в печінці шляхом рецептор-опосередкованого 
ендоцитозу з розпізнаванням апо-Е і апо-В, част-
ково за допомогою печінкової ліпази перетво-
рюються на ЛПНЩ у результаті вилучення з них 
більшої частини ТГ зі збільшенням відносного 
вмісту ефірів ХС. При цьому губиться більша час-
тина апопротеїнів.

Ядро новоствореного ЛПНЩ складається 
переважно з етерів ХС, а оболонка містить 
тільки апо-В-100 і апо-Е. Оскільки в цих 
ліпопротеїнах міститься всього 70% ХС плаз-
ми крові, їхньою основною функцією є транс-
порт ХС до позапечінкових клітин організму. 
Підвищений вміст у плазмі крові ЛПНЩ чітко 
пов̓язаний із розвитком атеросклерозу коро-
нарних, сонних артерій і периферичних судин. 

Таблиця 2.5
Характеристика основних класів ліпопротеїнів крові

Ознака ХМ ЛПДНЩ ЛППЩ ЛПНЩ ЛПВЩ
Фізичні властивості:
щільність, г/мл
середній діаметр, нм
електрофоретична 
рухливість

0,95
100–1000

Не рухаються

1,006
43

Пре-β

1,006–1,019
27

β

1,019–1,063
22

β

1,063–1,210
9,5–6,5

α
Склад, %
  ТГ
  ХС
  Фосфоліпіди
  Білок

90
5
4
1

65
13
12
10

28
38
20
14

10
43
22
25

2
18
30
50

Основні ліпіди
ядра

ТГ
їжі

Ендогенні
ТГ

Етери
ХС, ТГ

Етери
ХС

Етери
ХС

Основні апопротеїни AI, AII, B, CI, 
CII, CIII

B, CI, CII,
CIII, E

B,
CIII, E

B AI, AII
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Однак для того, щоб ЛПНЩ стали атероген-
ними, вони повинні модифікуватися. Причи-
ною модифікації найчастіше служить процес 
перекисного окислювання ЛПНЩ. Окислені 
ЛПНЩ змінюють свої властивості у двох на-
прямках: спочатку підвищується їхня взаємодія 
з рецепторами печінки, потім вони стають ак-
тивними хемоаттрактантами (подразниками) 
для моноцитів. Активовані моноцити крові 
проникають у субендотеліальний простір су-
дин, перетворюючись у макрофаги, які фаго-
цитують модифіковані ЛПНЩ і перетворю-
ються на «пінисті» клітини, тобто клітини, 
переповнені етерами ХС. Активовані макрофа-
ги і «пінисті» клітини вивільняють біологічно 
активні речовини: фактори росту, протизапальні 
цитокіни, молекули адгезії. У результаті 
значно підсилюються процеси проникності 
ендотелію і росту атеросклеротичної бляшки, 
що в підсумку веде до звуження просвіту судини 
і/або розриву покришки бляшки з утворенням 
внутрішньосудинного тромбу. Саме ХС ЛПНЩ, 
з огляду на його важливу роль у формуванні 
атеросклеротичної бляшки, представляє головну 
мішень гіполіпідемічної терапії.

Катаболізм ЛПНЩ здійснюється трьо-
ма шляхами: метаболізацією позапечінковими 
паренхіматозними клітинами (основний шлях), 
системою фагоцитуючих клітин (клітинами-
скевенджерами або «сміттярами») і печінкою. 
У лізосомах периферійних клітин із ЛПНЩ 
вивільняється вільний ХС, що за механізмом 
зворотного зв̓язку регулює синтез ХС усередині 
клітини шляхом інгібування ферменту 
ГМГ-КоА-редуктази. Цей фермент каталізує пере-
творення ГМГ-КоА на мевалонову кислоту — клю-
човий момент синтезу ХС. Клітини-скевенджери 
поглинають тільки модифіковані ЛПНЩ, які 
змінили свої властивості внаслідок процесу 
вільнорадикального окислення ліпідів і перетво-
рюються на вищевказані «пінисті» клітини.

Надлишок ХС у складі ЛПНЩ надходить 
у печінку, взаємодіючи зі специфічними клітин-
ними рецепторами, де він використовується для 
утворення жовчних кислот. У патологічних умовах 
атерогенні ліпопротеїни, багаті на ХС (ЛПНЩ, 
ЛППЩ, ЛПДНЩ), ініціюють механізми форму-
вання атеросклеротичної бляшки в артеріальній 
стінці.

ЛПВЩ прийнято вважати антиатерогенним 
фактором. Низькі концентрації ХС ЛПВЩ мо-
жуть бути пов̓язані не тільки з раннім розвитком 
атеросклерозу, але також з погіршенням про-
гнозу для осіб, що мають ССЗ. Негативні ефекти 

низького вмісту ХС ЛПВЩ залежать від безлічі 
медико-соціальних причин і тісно пов̓язані 
із загальним ризиком ССЗ в урбанізованих 
суспільствах, де люди курять, ведуть малорух-
ливий спосіб життя, вживають велику кількість 
продуктів тваринного походження. Низькі 
концентрації ЛПВЩ метаболічно пов̓язані із 
високими концентраціями ЛППЩ і ЛПДНЩ. 
Експерименти на тваринах продемонструва-
ли антиатерогенну активність ЛПВЩ. Участь 
ХС ЛПВЩ у транспорті ХС від інших органів 
до печінки або «зворотний транспорт ХС» — 
основний механізм, завдяки якому ХС ЛПВЩ 
може захистити стінку артерії. Існують також 
численні механізми, що пояснюють його пря-
мий захисний ефект: стимуляція простацикліну, 
блокада синтезу фактора активації тромбоцитів 
в ендотеліальних клітинах, стимуляція анти-
оксидантної активності, інгібування адгезії мо-
ноцитів на ендотеліальних клітинах на ранніх ста-
діях атеросклеротичного процесу та ін. Як і для 
ТГ, не визначені точні цільові рівні, до яких слід 
підвищувати концентрацію ХС ЛПВЩ. Однак 
ХС ЛПВЩ <1 ммоль/л (40 мг/дл) у чоловіків 
і <1,2 ммоль/л (46 мг/дл) у жінок вважають мар-
кером підвищеного серцево-судинного ризику. 
При виявленні цього лікар повинен звернути 
увагу пацієнта на необхідність зміни способу 
життя, зниження високого рівня ХС ЛПНЩ 
і нормалізації АТ.

Комбінацію помірно підвищеного рівня ТГ 
і низьких концентрацій ХС ЛПВЩ зазвичай спо-
стерігають у пацієнтів з ранньою маніфестацією 
атеросклеротичного ураження. Виділяють так 
звану атерогенну дисліпідемію або атероген-
ну тріаду, яка включає підвищення сумарної 
концентрації ХС ЛППЩ і ХС ЛПДНЩ, наявність 
маленьких щільних часток ХС ЛПНЩ і низьку 
концентрацію ХС ЛПВЩ. Комбінація високого 
рівня ТГ і низького рівня ХС ЛПВЩ характер-
на не тільки для пацієнтів із цукровим діабетом 
ІІ типу, але також і для пацієнтів з абдомінальним 
ожирінням і асоціюється з високим ризиком 
серцево-судинної патології.

Надлишок вільного ХС, що накопичився в пе-
риферичних клітинах, ЛПВЩ видаляють шляхом 
зв̓язування апо-А зі специфічними рецептора-
ми. «Навантажені» ХС ЛПВЩ частково транс-
портують його назад із тканин у печінку, де він 
катаболізується із утворенням жовчних кислот, 
частково передають ХС ЛПДНЩ, у результаті 
чого останні перетворюються на ЛППЩ, а потім 
на ЛПНЩ. У такий спосіб замикається коло пе-
ретворень ХС. Виділяють два підкласи ЛПВЩ: 
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ЛПВЩ-2 і ЛПВЩ-3. ЛПВЩ-3 мають дискоїдну 
форму і саме вони починають активне захоплю-
вання ХС із периферичних клітин і макрофагів, 
перетворюючи на ЛПВЩ-2 сферичні частки, 
багаті на етери ХС і фосфоліпіди. Апобілки апо-А1 
і апо-А2 являють собою основні білки ЛПВЩ, 
за допомогою яких останні зв̓язуються з рецепто-
рами печінки і клітинами судинної стінки. Рівень 
ХС ЛПВЩ у плазмі крові перебуває у зворотній 
залежності від розвитку атеросклерозу: чим ниж-
чий вміст ХС ЛПВЩ, тим вища ймовірність роз-
витку атеросклерозу.

Гіпертригліцеридемія також пов̓язана із ри-
зиком розвитку атеросклерозу, але цей зв̓язок 
не настільки важливий, як при гіперхолесте-
рине мії, і продовжує обговорюватися кліні-
цистами. Метааналіз 17 популяційних дослі-
джень, що вклю чають >46 000 чоловіків 
і >10 000 жінок, показав, що ризик ССЗ зростав 
з підвищенням рівня гі пер тригліцеридемії, але 
був більш тісно пов̓язаний з помірною, ніж 
з тяжкою гіпертригліцеридемією. Це пояснюєть-
ся тим, що перша відбувається шляхом накопи-
чення в плазмі ХС ЛППЩ і маленьких часток 
ХС ЛПДНЩ, тоді як остання зумовлена нако-
пи ченням великої кількості ХС ЛПДНЩ і ХМ.

Зв̓язок гіпертригліцеридемії з атеросклерозом 
на сьогодні пояснюють трьома патогенетичними 
механізмами:

1. Подібно ХС ЛПВЩ деякі багаті на ТГ 
ліпопротеїни можуть проникати в стінку артерії, 
де згодом накопичуються, спричиняючи ате-
рогенну дію. Це стосується маленьких часток 
ХС ЛПДНЩ і ХС ЛППЩ.

2. Метаболізм багатих на ТГ ліпопротеїнів 
тісно пов̓язаний із метаболізмом атерогенних 
ХС ЛПНЩ і ХС ЛППЩ. Маленькі щільні ЛПНЩ 
з̓являються в плазмі крові при концентрації 
ТГ >1,4 ммоль/л. Високі концентрації ТГ за-
звичай спостерігаються в осіб з низькими 
концентраціями антиатерогенних ЛПВЩ.

3. Гіпертригліцеридемія часто поєднується 
з іншими факторами ризику ССЗ, і таке сполу-
чення може потенціювати ранній початок хворо-
би. Перелік цих факторів включає метаболічний 
синдром, цукровий діабет II типу, АГ, низьку 
фізичну активність, ожиріння, низьке спожи-
вання фруктів і овочів і т.д. При цьому рівні ТГ 
>1,7 ммоль/л (150 мг/дл) вважають маркером 
підвищеного серцево-судинного ризику, однак 
концентрація ТГ <1,7 ммоль/л не розглядається 
як цільовий рівень терапії.

Серцево-судинний ризик опосередкова-
ний також, як зазначалося, концентрацією 

білкових компонентів ліпопротеїнів — 
апопротеїнів. На сьогодні обговорюється роль 
5 класів аполіпопротеїнів — А, В, C, Д та Е. 
Аполіпопротеїни або апопротеїни викону-
ють три основні функції: 1) взаємодіють із 
фосфоліпідами, допомагають солюбілізувати 
ефіри ХС і ТГ; 2) регулюють взаємодію ліпідів 
з ферментами — ліпопротеїнліпазою; 3) забезпе-
чують зв̓язування ліпопротеїнів зі специфічними 
рецепторами клітинної мембрани в місцях 
їхньої взаємодії. Так, апопротеїн А (апо-А) — 
головний компонент білка ЛПВЩ. Низькі 
концентрації його субчастки апо-А1, подібно 
до низьких концентрацій ХС ЛПВЩ, пов̓язані із 
погіршенням прогнозу ССЗ.

На противагу цьому апопротеїн B (aпo-В) — 
головний компонент білка ЛПНЩ, ЛППЩ, 
ЛПДНЩ і ХМ. Однак ХМ зазвичай не присутні 
в плазмі крові натще, і майже весь aпo-В перебу-
ває в атерогенних ліпопротеїнах. Концентрація 
aпo-В може бути маркером атерогенності 
ліпопротеїнів плазми крові, особливо у пацієнтів 
із гіпертригліцеридемією і в осіб з нормальними 
концентраціями ХС ЛПНЩ, тому що відзначено, 
що рівні aпo-В >150 мг/дл тісно пов̓язані із 
підвищеним серцево-судинним ризиком.

Велике значення для розуміння патоге-
незу і лікування хворих із первинними гіпер-
тригліцеридеміями послужило відкриття особли-
востей метаболізму аполіпопротеїну Е (апо-Е) 
і мутацій гена ліпопротеїнової ліпази. Апо-Е 
є одним із ключових регуляторів рівня ліпідів 
у плазмі крові. Активність апо-Е-рецепторів 
печінки, зокрема, визначає ступінь катаболізму 
багатих на ТГ часток або ремнантів ЛПДНЩ 
і ЛППЩ. Велике клінічне значення в ліпідному 
обміні відіграють різні ізоформи апо-Е. Ізоформа 
апо-Е3 вважається «нормальною». Навпаки, 
гомозиготність по аллелі апо-Е2/апо-Е2 є при-
чиною розвитку рідкісного типу гіперліпідемії — 
III типу.

Описано також участь у процесах атероге-
незу ліпопротеїну (а), що за фізико-хімічними 
властивостями подібний до ЛПНЩ, але на до-
даток має апо-а (читати як «ей» маленьке) 
і в свою чергу має структурну спорідненість 
із молекулою плазміногену. Ліпопротеїн (а) 
має атерогенні і тромбогенні властивості, під-
вищення його рівня в плазмі крові >30 мг/дл 
тісно корелює з розвитком і прогресуванням 
атеросклерозу коронарних і сонних артерій. 
Ліпопротеїн (а) — це атерогенна ліпопротеїнова 
частка із щільністю 1,051–1,082 г/мл, із середнім 
діаметром 26 нм, подібна до ЛПНЩ; основ-



ГЛАВА 2  ДИСЛІПІДЕМІЇ: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ _______  191

С
Е

К
Ц

ІЯ
 4

Ф
А

К
ТО

РИ
 Р

И
ЗИ

К
У

 С
С

З 
ТА

 ЇХ
 Р

О
Л

Ь 
У

 Р
О

ЗВ
И

ТК
У

 А
ТЕ

РО
С

К
Л

Е
РО

ЗУ

ною відмінністю між ними служить наявність 
у складі ліпопротеїну (а) молекули унікального 
апобілка апо-А, ковалентно пов̓язаного з мо-
лекулою апо-В-100. Показано, що первин-
на структура активних ділянок апо-А має 
98% гомології з молекулою плазміногену. 
Ця структурна подібність забезпечує участь 
ліпопротеїну (а) у процесах атеротромбогене-
зу шляхом прикріплення тромбу на ділянках 
судинної стінки, багатих на ліпопротеїн (а). 
Концентрація ліпопротеїну (а) у крові людини 
прямо залежить від ступеня атеросклеротичного 
ураження коронарних, сонних і периферичних 
артерій. Зараз ліпопротеїн (а) розглядають як 
незалежний біохімічний маркер атеросклерозу.

Ступінь атерогенності ліпопротеїнів за-
лежить не тільки від їх концентрації, але й від 
їхнього розміру. Найменшими з ліпопротеїнів 
є ЛПВЩ, вони легко можуть проникати 
в стінку артерії та залишати її, не спричиня ючи 
атеросклерозу. У той же час ЛПНЩ, ЛППЩ 
і маленькі ЛПДНЩ мають також невеликі 
розміри, що дозволяє їм проникнути в стінку 
артерії, але при цьому, будучи модифікованими 
в результаті окислення, вони можуть там за-
тримуватися і поступово ініціювати атероскле-
ротичний процес. Найбільші ліпопротеїни ХМ 
і великі ЛПДНЩ власно не є атерогенними, 
однак високі концентрації цих великих багатих 
на ТГ ліпопротеїнів можуть спричиняти захво-
рювання підшлункової залози.

Встановлено, що більшість ХС у плазмі 
крові зазвичай перебуває у вигляді ХС 
ЛПНЩ. За останні 25 років можна визначити 
кілька ключових досягнень серед досліджень 
обміну ліпідів, які так чи інакше вплинули 
на клінічну практику. Одне з них — це відкриття 
Мішелем Брауном і Джозефом Гольдштейном 
механізму генетичних порушень при спадко-
вій гіперхолестеринемії. Розшифровка його 
у вигляді дефекту рецепторів до ЛПНЩ ста-
ла основою для присудження цим видатним 
вченим Нобелівської премії в 1985 р. і дала 
ключ до розуміння механізму атерогенності 
ліпопротеїнів.

Виявлений позитивний зв̓язок між рівнем 
загального ХС, а також ХС ЛПНЩ і ризиком 
ССЗ. Це стосується як пацієнтів без кардіальної 
патології, так і пацієнтів з установленою коро-
нарною хворобою; чоловіків і жінок, хоча загаль-
ний рівень ризику в жінок нижчий; поширюється 
на всі вікові групи. У той же час загальний серцево-
судинний ризик, відповідно до Рекомендацій 
Європейського товариства кардіологів, залежить 

не тільки від рівня ХС, але й від цілого ряду інших 
факторів ризику: віку, статі, тютюнопаління 
та АГ. Гіпертригліцеридемія, низький рівень 
ХС ЛПВЩ і цукровий діабет значно погіршують 
ефекти ХС ЛПНЩ навіть при помірно під-
вищених їхніх концентраціях. Разом з тим ІХС 
виявляють досить рідко в популяціях з рівнем 
загального ХС <3–4 ммоль/л (115–155 мг/дл), 
навіть за наявності інших факторів ризику. На-
впаки, ІХС неминуча в пацієнтів, яким не про-
водилася терапія, з важкими формами сімейної 
гіперхолестеринемії навіть за відсутності інших 
факторів ризику, що підтверджує провідну роль 
дисліпідемій в атерогенезі. ХС ЛПНЩ може бути 
значно підвищеним у пацієнтів зі звичайною 
формою гетерозиготної сімейної гіперхолесте-
ринемії [7–12 ммоль/л (270–465 мг/дл)] і дуже 
високим при рідкісній гомозиготній формі 
[12–20 ммоль/л (465–770 мг/дл)].

Подібно до інших класів ЛПНЩ неодно-
рідні. Найбільш атерогенні маленькі, щільні 
ЛПНЩ. Вони з̓являються в плазмі крові 
при концентрації ТГ >1,4 ммоль/л і пов̓язані 
з раннім розвитком ІХС в осіб молодого віку. 
Атерогенність ХС ЛПНЩ підтверджена резуль-
татами епідеміологічних і клінічних досліджень 
по ангіографічних або клінічних кінцевих точ-
ках. Зниження ХС ЛПНЩ повинне бути основ-
ним завданням як первинної, так і вторинної 
профілактики.

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ І ЛАБОРАТОРНЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ХВОРИХ 

ІЗ ДИСЛІПІДЕМІЯМИ

Зовнішні прояви дисліпідемії
У більшості хворих з помірною дисліпідемією 

зовнішні ознаки порушень ліпідного обміну 
відсутні. Поява зовнішніх ознак порушення 
ліпідного обміну у вигляді ксантелазм на повіках 
(рис. 2.8), ліпоїдної дуги рогівки, туберозних 
і сухожильних ксантом на ділянках шкіри ки-
стей рук, ліктьових і колінних суглобів (рис. 2.9), 
ахіллових сухожиль частіше відзначають у хворих 
із сімейною гіперхолестеринемією або іншими 
спадковими порушеннями ліпідного обміну. 
Жовтувате забарвлення долоневого малюнка ха-
рактерне для хворих з гіперліпідемією ІІІ типу 
(рис. 2.10), а еруптивні ксантоми, розсіяні 
по всьому тілу, типові для хворих із комбінованою 
дисліпідемією.
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Рис. 2.8. Ксантелазми повік у хворого з гіпер холес-
теринемією (Мітченко О.І., Романов В.Ю., 
2004. Відділ дисліпідемій Національного 
нау кового центру «Інститут кардіології 
ім. М.Д. Стражеска»)

Рис. 2.9. Еруптивно-туберозні ксантоми лік-
тьового суглоба при сімейній комбінованій 
дисліпідемії (Мітченко О.І., Романов В.Ю., 
2003) 

Рис. 2.10. Жовте забарвлення долонь і еруптивний 
ксантоматоз у хворої з III типом гиперліпіде-
мії (Мітченко О.І., Романов В.Ю., 2008)

Виявлення супутніх факторів ризику ССЗ
Під час обстеження пацієнта важливо ви-

явити супутні, неліпідні фактори ризику. Спо-
лучення декількох факторів ризику істотно 
збільшує небезпеку розвитку основних серцево-
судинних ускладнень у хворих з дисліпідеміями. 
Виділяють фактори ризику, що модифікуються, 
та ті, що не модифікуються. До перших нале-
жать тютюнопаління, АГ, надмірна маса тіла, 
низька фізична активність. Факторами ризику, 
що не модифікуються, є вік пацієнта, стать, об-
тяжена спадковість, тобто розвиток клінічних 
проявів ІХС серед найближчих родичів у чоловіків 
<55 років, у жінок <65 років. Цукровий діабет 
ІІ типу розглядається як еквівалент ІХС, тобто за-
хворювання, при якому ризик розвитку судинних 
ускладнень надзвичайно високий (табл. 2.6).

Таблиця 2.6
Основні фактори ризику розвитку 

й прогресування ІХС
Вік Чоловіки >45 років

Жінки >55 років або з ранньою 
менопаузою

Ранній початок 
ІХС у найближчих 
родичів

ІМ або раптова смерть 
у чоловіків <55 років, у жінок 
<65 років

Тютюнопаління Незалежно від кількості
АГ АТ >140/90 мм рт. ст. або про-

ведення антигіпертензивної 
терапії

Гіперхолесте-
ринемія 

Загальний ХС >5 ммоль/л 
(200 мг/дл); ХС ЛПНЩ 
>3,0 ммоль/л (115 мг/дл)

Гіпертригліце-
ридемія

ТГ >1,7 ммоль/л (150 мг/дл)

Низький рівень 
ХС ЛПВЩ

У чоловіків <1 ммоль/л 
(40 мг/дл); у жінок 
<1,2 ммоль/л (46 мг/дл)

Цукровий діабет Глюкоза крові натще 
>7,0 ммоль/л (125 мг/дл)

Абдомінальне 
ожиріння 

Об̓єм талії:
у чоловіків >102 см,
у жінок >88 см (ATP-III, 2001);
або в чоловіків >94 см,
у жінок >80 см (IDF, 2005)

Лабораторне визначення ліпідного спектра крові
Беручи до уваги необхідність моніторування рів-

нів ліпопротеїнів у клінічній практиці, слід корис-
туватися лабораторною діагностикою, яка дозволяє 
виділити групи ризику. Існуючі методи визначення 
ліпопротеїнів враховують головним чином ті або 
інші фізико-хімічні характеристики, які дозволяють 
ідентифікувати окремі їх класи, що мають певний 
склад і специфічні шляхи метаболізму. При прямо-
му їх визначенні в клініко-лабораторній практиці 
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застосовують дві методики. Одна з них заснована 
на особливостях, що виявляються при проведенні 
електрофорезу, згідно з якими розрізняють ХМ, 
які залишаються на старті; пре-β-ліпопротеїни, 
β-ліпопротеїни, що займають проміжне положення, 
та α-ліпопротеїни як найбільш рухливі фракції. Ін-
ша методика враховує характер поділу ліпопротеїнів 
при ультрацентрифугуванні. Відповідно до цієї 
методики залежно від питомої щільності 
виділяють ХМ як найлегші частки, а наступні — як 
ЛПДНЩ, ЛПНЩ і ЛПВЩ. Між ліпопротеїнами, 
які ідентифікуються зазначеними методами, 
існує певна аналогія, тобто пре-β-ліпопротеїни, 
β-ліпопротеїни і α-ліпопротеїни відповідають 
ЛПДНЩ, ЛПНЩ і ЛПВЩ.

Разом з тим найчастіше лабораторним шля-
хом визначаються тільки три складові ліпідного 
спектра, а саме ХС, ТГ і ХС ЛПВЩ. Прогностич-
но значимий ХС ЛПНЩ у цій ситуації обчислю-
ють за формулою Friedewald*:

• у ммоль/л: ХС ЛПНЩ = загальний ХС — 
ХС ЛПВЩ — (0,45 · рівень ТГ);

• у мг/дл: ХС ЛПНЩ = загальний ХС — 
ХС ЛПВЩ — (0,2 · рівень ТГ).

Для запобігання виникнення похибок 
у «Європейських рекомендаціях із профілактики 
серцево-судинних захворювань у клінічній 
практиці» рекомендовано визначати ХС не-
ЛПВЩ натще. Цей ХС знаходиться в ЛПНЩ, 
ЛППЩ, ЛПДНЩ. Розрахований шляхом про-
стого вирахування ХС ЛПВЩ із загального 
ХС ХС не-ЛПВЩ, на відміну від ХС ЛПНЩ, 
не вимагає умови, щоб рівень ТГ був <5 ммоль/л. 
Цей показник подібно до апо-B визначає ступінь 
атерогенності ліпопротеїнів у плазмі і є більше 
доступним, ніж визначення апо-B. Лікарі, що 
використовують ХС не-ЛПВЩ для оцінки ризи-
ку ССЗ своїх пацієнтів, повинні розглядати його 
рівень <4 ммоль/л (150 мг/дл) як цільовий.

Визначення декількох змінних плазмо-
вих ліпопротеїнів, з одного боку, уточнює, але 
з іншого — ускладнює оцінку серцево-судинного 
ризику. Як приклад можна навести обчислення 
співвідношення загального ХС або ХС ЛПНЩ 
до ХС ЛПВЩ. Разом з тим слід вказати, що ви-
значення загального ХС, а не ХС ЛПНЩ для ви-
значення ризику ССЗ у наших умовах важливіше, 
оскільки, як випливає з формули Friedewald, по-
милка, допущена при вимірюванні ХС ЛПВЩ або 
*Обчислення дійсне тільки, якщо концентрації ТГ 
<4,5 ммоль/л (400 мг/дл). Помилка у визначенні ХС ЛПВЩ 
або у визначенні ТГ у пацієнтів, що порушили дієтичні 
рекомендації перед здачею крові, неухильно може виклика-
ти помилку в обчисленні найбільш прогностично значимого 
ХС ЛПНЩ!

ТГ, торкнеться обчислення прогностично значимо-
го ХС ЛПНЩ. Для цієї цілі більш перспективно для 
оцінки ризику використовувати відношення загаль-
ного ХС до ХС ЛПВЩ. Відношення загального ХС 
до ХС ЛПВЩ >5 вказує на підвищений ризик ССЗ, 
що особливо важливо при оптимальних і гранич-
них концентраціях загального ХС — 5–6,5 ммоль/л 
(190–250 мг/дл). Значення визначення відношення 
загального ХС до ХС ЛПВЩ як індикатора ризику 
ССЗ засноване на ідеї щодо близьких фізіологічних 
співвідношень між ЛПНЩ і ЛПВЩ і на концепції 
балансу між «прямим» і «зворотним» транспор-
том ХС.

Необхідно також враховувати, що дисліпідемія 
може бути вторинною відносно інших станів, 
і по очевидних причинах вони повинні бути усунуті 
перед початком дієти й особливо медикаментозної 
терапії. Вони включають зловживання алкоголем, 
цукровий діабет, гіпотиреоз, хвороби печінки і ни-
рок і прийом деяких лікарських засобів. Виключен-
ня вимагає клінічної оцінки і проведення де яких 
клінічних тестів у вигляді визначення тиреотроп-
ного гормону, АлАТ, ГГТ, альбуміну, глюкози, 
рівня глікозильованого гемоглобіну і креатиніну 
в плазмі крові; визначення середнього змісту 
еритроцитів, глюкози і білка в сечі. Пацієнти, 
у яких передбачається генетичне захворювання 
типу сімейної гіперхолестеринемії, повинні кон-
сультуватися з фахівцями, включаючи встановлен-
ня молекулярного генетичного діагнозу.

Визначення ризику загальної серцево-судинної 
смертності з використанням системи SCORE

Пацієнти із установленими ССЗ є групою 
високого ризику розвитку серцево-судинних 
ускладнень. Таким пацієнтам необхідні заходи 
щодо модифікації способу життя, за наявності по-
казань — призначення медикаментозної терапії. 
У групах із безсимптомним перебігом, тобто 
у відносно «здорових» пацієнтів, профілактичні 
заходи необхідно проводити відповідно до рівня 
загального ризику розвитку ССЗ. Запропоно-
вано різні моделі для підрахунку ризику ССЗ 
у пацієнтів із безсимптомним перебігом. Ці мо-
делі використовують мультифакторіальний ана-
ліз різних комбінацій факторів ризику в популя-
ціях для визначення подальшого прогнозу.

На сучасному етапі пропонується використо-
вувати модель визначення загального ризику, що 
ґрунтується на системі SCORE (Systematic Coronary 
Risk Evaluation — Систематична оцінка коронарно-
го ризику), вперше представлену в Рекомендаціях 
Європейського товариства кардіологів у 2003 р. 
Існують деякі відмінності від попередніх варіантів 
підрахунку. Система SCORE базується на даних 
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ряду останніх проспективних європейських бага-
тоцентрових досліджень і враховує всі варіанти фа-
тальних атеросклеротичних кінцевих точок, тобто 
фатальних серцево-судинних подій за 10-річний 
період. У системі SCORE використані наступні 
фактори ризику: стать, вік, тютюнопаління, САТ, 
загальний ХС або співвідношення ХС і ЛПВЩ. 
Критерієм високого ризику був визначений ризик 
≥5%, на відміну від попереднього ≥20% у діаграмах 
з використанням комплексної коронарної крапки. 

Практикуючі лікарі повинні використовува-
ти визначення загального ризику ССЗ із метою 
інтенсифікації профілактичних заходів, тобто 
при необхідності рекомендувати дієтичні заходи, 
індивідуалізувати фізичну активність, призначати 
або коригувати медикаментозну терапію, адапту-
вати дозування препаратів або їхніх комбінацій для 
контролю над факторами ризику.

Загальний серцево-судинний ризик може 
бути легко підрахований з використанням 
діаграми (рис. 2.11), де практикуючим лікарям 

і пацієнтам запропоноване використання систе-
ми SCORE для визначення загального серцево-
судинного ризику і шляхів його зниження (як 
шляхом модифікації способу життя, так і меди-
каментозною терапією) відповідно до доведеної 
ефективності і безпеки (ґрунтуючись на даних 
багатоцентрових досліджень).

Система SCORE дозволяє визначити загаль-
ний прогнозований серцево-судинний ризик 
до 60-літнього віку. Визначення цього ризику 
особливо важливо для довгострокового прогнозу 
у пацієнтів молодого віку (20–30 років) при низь-
кому абсолютному ризику, але вже з несприят-
ливим профілем факторів ризику. Це дозволяє 
віднести таких пацієнтів до категорії більш висо-
кого ризику, що з віком буде підвищуватися.

До категорій високого загального ризику розвитку 
фатальних серцево-судинних подій належать:

1. Пацієнти із встановленим ССЗ (хворі з будь-
якими клінічними проявами ІХС, периферич-
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Рис. 2.11. 10-річний ризик фатальних ССЗ у європейських регіонах високого ризику з урахуванням статі, 
віку, CАТ, загального ХС і тютюнопаління 
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ним атеросклерозом, атеросклерозом мозкових 
артерій, аневризмою черевного відділу аорти).

2. Пацієнти з безсимптомним перебігом, що 
мають

2.1. Множинні фактори ризику, що визнача-
ють 10-літній ризик ≥5% у цей момент і до досяг-
нення 60-літнього віку.

2.2. Значно підвищені рівні одного фак-
тора ризику: загального ХС >8 ммоль/л 
(320 мг/дл); ХС ЛПНЩ >6 ммоль/л (240 мг/дл); 
АТ >180/110 мм рт. ст. 

2.3. Цукровий діабет ІІ типу або діабет І типу 
з мікроальбумінурією.

3. Найближчі родичі хворих з раннім початком 
ССЗ: у чоловіків віком до 55 років, у жінок — 
65 років.

Інструкція з використання діаграми. Для оцін ки 
персонального 10-літнього ризику кардіо васку-
лярної смерті необхідно знайти відповідне місце 
в таблиці з урахуванням статі, віку, статусу курця. 
Знаходять місце в таблиці з найбільш близьким зна-
ченням САТ (мм рт. ст.) і загального ХС (ммоль/л 
або мг/дл).

Оцінка факторів ризику у віковому аспекті 
визначається у верхній частині таблиці. Це може 
бути корисним для дачі рекомендацій людям мо-
лодого віку. Осіб з низьким рівнем ризику слід 
інформувати про необхідність підтримувати цей 
низький рівень ризику надалі. Максимальну ува-
га необхідно приділяти особам середнього віку, 
що мають ризик ≥5%. Для визначення відносного 
персонального ризику порівнюють отримані 
резуль тати з параметрами, що відповідають пацієн-
там, які не курять, того ж віку і статі, з рівнем АТ 
<140/90 мм рт. ст. і загальним ХС <5 ммоль/л 
(200 мг/дл). Діаграму можна використовувати для 
порівняльної оцінки переходу з однієї категорії ри-
зику в іншу, наприклад при відмові від тютюнопа-
ління або зниженні інших факторів ризику.

Примітка: слід зазначити, що загальна 
кількість факторів ризику може бути вищою, ніж 
зазначена в діаграмі, оскільки: 

- можливий перехід до наступної вікової 
категорії; 

- у пацієнтів із безсимптомними доклінічни-
ми проявами атеросклерозу (наприклад за дани-
ми КТ, ультрасонографії); 

- при сімейному анамнезі попередніх ССЗ;
- у випадках, якщо в пацієнта визнача-

ють низький рівень ХС ЛПВЩ, підвищений 
рівень ТГ, СРБ, фібриногену, гомоцистеїну, 
аполіпопротеїну В або ліпопротеїну (a), знижен-
ня толерантності до глюкози;

- при ожирінні та гіподинамії. 

Слід брати до уваги, що вищевказаний 10-річ-
ний прогноз кардіоваскулярної смертності >5% 
(>0,5% за рік) вважається високим для первинної 
профілактики. Його не слід безпосередньо пере-
носити на ризик виявленої ІХС, тобто використо-
вувати для вторинної профілактики! Відповідно 
до останніх Рекомендацій по діагностиці 
і профілактиці стабільної стенокардії (2006) 
Європейського суспільства кардіологів ризик для 
встановленої ІХС може бути розцінений як висо-
кий при смертності за рік >2%, помірний — 1–2%, 
низький — <1%. Стратифікацію ризику в остан-
ньому випадку необхідно проводити відповідно 
до клінічних проявів, результатами стрес-тестів, 
станом функції шлуночків серця та станом коро-
нарного русла.

ПЕРВИННА І ВТОРИННА 
ПРОФІЛАКТИКА ССЗ 

ІЗ УРАХУВАННЯМ ВИЯВЛЕННЯ 
ДИСЛІПІДЕМІЙ

Первинна профілактика спрямована на знижен-
ня найближчого (≤10 років) і віддаленого (>10 років) 
ризику виникнення ІХС і передбачає зміну способу 
життя: зменшення споживання жирів тваринного 
походження і ХС, підвищення фізичної активності, 
контроль маси тіла, зниження рівня ХС у плазмі 
крові. Цільові рівні ХС ЛПНЩ при проведенні 
первинної профілактики залежать від абсолютного 
ризику, чим вищий ризик — тим нижчий цільовий 
рівень ХС ЛПНЩ.

Основою первинної профілактики є зміна 
способу життя, однак високі рівні загального ХС 
(>8 ммоль/л (320 мг/дл)) або наявність множин-
них факторів ризику є показанням до призначен-
ня ліпідознижувальної терапії.

Кожному пацієнтові з високим рівнем 
ХС ЛПНЩ або іншою формою гіперліпідемії 
слід провести клініко-лабораторне обстежен-
ня для виключення вторинних дисліпідемій ще 
до початку ліпідознижувальної терапії.

Причинами вторинних дисліпідемій можуть 
бути:

• цукровий діабет
• гіпотиреоз
• обструкція жовчовивідних шляхів
• ХНН 
• прийом препаратів, що підвищують рівень 

ХС ЛПНЩ, ТГ і що зменшують ХС ЛПВЩ (про-
гестерон, анаболічні стероїди, ГКС).

При виключенні вторинної дисліпідемії 
цільові рівні ХС для ліпідознижувальної терапії 
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при первинній профілактиці визначаються 
відповідно до категорії ризику.

Вторинна профілактика
Останні проведені клінічні дослідження про-

демонстрували зниження загальної й коронарної 
смертності, основних коронарних подій, необхід-
ності в проведенні інвазивних процедур на коро-
нарних артеріях та інсульту в осіб із встановленою 
ІХС під впливом ліпідознижувальної терапії. Як 
встановлено, рівень загального ХС <4,5 ммоль/л 
(175 мг/дл), при можливості <4,0 ммоль/л 
(155 мг/дл) і ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), 
при можливості <2,0 ммоль/л (80 мг/дл) є опти-
мальним, тому він визначений як цільовий рівень 
терапії при вторинній профілактиці. Це 
підтверджується результатами клінічних до-
сліджень по оцінці клінічних і ангіографічних 
кінцевих точок і результатами проспективних епі-
деміологічних досліджень. Ті ж цільові рівні слід 
використовувати і у пацієнтів з еквівалентами 
ризику ІХС. Якщо хворі госпіталізовані у випадку 
розвитку гострого коронарного синдрому або з ме-
тою проведення інвазивних процедур на коронар-
них артеріях, визначення рівня ліпідів необхідно 
провести відразу при госпіталізації або протягом 
24 год. Цільові рівні повинні орієнтувати лікаря 
на початок ліпідознижувальної терапії до або 
відразу після проведення процедур. Корекція 
терапії може бути проведена через 12 тиж.

ДІАГНОСТИКА ДИСЛІПІДЕМІЙ 
І АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕННЯ 
ХВОРИХ ІЗ УРАХУВАННЯМ 

РИЗИКУ РОЗВИТКУ 
ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ССЗ

Кожній людині віком старше 20 років 
при зверненні до медичної установи необхідно 
визначити рівні ХС і ТГ (табл. 2.7); при подаль-
шому обстеженні лікар повинен:

• зібрати анамнез, провести клінічне обсте-
ження; 

• при підвищенні рівня ХС і/або ТГ прове-
сти визначення розгорнутого ліпідного профілю 
плазми: ХС, ХС ЛПВЩ, ТГ, ХС ЛПНЩ; 

• у пацієнтів без клінічних ознак ІХС і ате-
росклерозу будь-якої іншої локалізації оцінити 
за шкалою SCORE фатальний 10-річний ризик ССЗ 

• намітити поетапну ціль гіполіпідемічної 
терапії: зниження ХС ЛПНЩ, потім підвищення 
ХС ЛПВЩ і в підсумку зниження ТГ;

• почати немедикаментозну терапію: до-
тримання дієти, корекція маси тіла, підвищення 
фізичної активності, відмова від тютюнопаління; 

• якщо шляхом модифікації способу жит-
тя протягом 8–12 тиж не вдається досягти 
поставленої мети, зберігаючи всі попередні умо-
ви, почати медикаментозну гіполіпідемічну 
терапію. Якщо у хворих із встановленою ІХС 
або її еквівалентами рівень ХС >4,5 ммоль/л, 
а ХС ЛПНЩ >2,5 ммоль/л, медикаментозну 
терапію необхідно почати одночасно із заходами 
щодо немедикаментозної профілактики ІХС; 

• контролювати показники ліпідного обміну, 
рівень ферментів АлАТ, АсАТ, КФК 1 раз на 3 міс 
протягом першого року спостереження.

Таблиця 2.7
Категорії осіб, що підлягають 

лабораторному скринінгу залежно від 
ступеня ризику ССЗ

Вік ≥20 років Що визна-
чати

У здорових осіб, що звернулися 
до медичної установи

ХС і ТГ

У пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом, 
з АГ, в осіб з декількома факторами ри-
зику (сумарний фатальний ризик >5%)

Натще ХС, 
ХС ЛПВЩ, 
ТГ, ХС 
ЛПНЩ

Примітка: у будь-якого пацієнта віком 
≥20 років, що звернувся до лікувальної установи, 
необхідно визначити показники ХС і ТГ. Якщо 
в обстежуваного виявлена гіперхолестеринемія 
і/або гіпертригліцеридемія (натще), необхідно виз-
начити повний ліпідний профіль (ХС, ХС ЛПВЩ, 
ТГ, ХС ЛПНЩ) натще. Рекомендується розраху-
вати індекс атерогенності 

ХС — ХС ЛПВШ
ХС ЛПВЩ

як важливий показник загрози розвитку і прогре-
сування атеросклерозу.

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 
ІЗ ДИСЛІПІДЕМІЄЮ

Модифікація факторів ризику в пацієнтів з дис-
ліпідеміями

Поведінкові фактори ризику
Зміна способу життя (здоровий спосіб життя) 

необхідна більшості пацієнтів з діагностованим 
ССЗ і особам із високим ризиком розвитку цієї 
патології. Однак в останніх публікаціях звертають 
увагу на значні розходження між рекомендаціями 
зі зміни способу життя та фактичним дотриман-
ням їх на практиці. Зміна поведінкових факторів 
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ризику аналогічна як для пацієнтів із ССЗ, так 
і для осіб з високим рівнем ризику розвитку цієї 
патології, але зміни зазначених факторів ризику 
(неправильне харчування, тютюнопаління, си-
дячий спосіб життя), що склалися протягом ба-
гатьох років, вимагають професійного підходу.

Багатьом пацієнтам досить важко змінити 
спосіб життя тільки за порадою лікаря. Це вла-
стиво особам соціально та економічно дезадапто-
ваним, самотнім, що перебувають у хронічному 
стресовому стані.

Крім того, негативні емоції, включаючи 
депресію, гнів і агресивний настрій, можуть бути 
бар̓єром для профілактичних заходів у такої гру-
пи осіб. Терапевт може перебороти ці бар̓єри 
за допомогою простого набору питань. Однак, 
хоча бесіда і розуміння лікаря можуть бути ко-
рисними, а в деяких випадках і достатніми для 
усунення факторів ризику, для того щоб упора-
тися з постійними негативними емоціями і стре-
совим станом пацієнтові може бути необхідна 
психологічна допомога або проведення від-
повідної медикаментозної терапії. Оскільки 
психосоціальні фактори незалежні від стандарт-
них факторів ризику, по можливості необхідно 
прагнути їхньої нормалізації.

Стратегічні кроки для підвищення ефектив-
ності рекомендацій включають: 

• розвиток довірчих відносин між терапевтом 
і пацієнтом; 

• розуміння пацієнтом зв̓язку між способом 
життя, здоров̓ям і хворобою; 

• допомога пацієнтам у зміні поведінки;
• зацікавленість пацієнтів у цій модифікації 

поведінки; 
• залучення пацієнтів до ідентифікації 

й аналізу факторів ризику;
• використання комбінованих стратегій для 

зміцнення самосвідомості пацієнта; 
• проектування плану модифікації способу 

життя; 
• контроль ефективності при наступному 

спостереженні; 
• залучення до рішення цього питання інших 

підрозділів органів охорони здоров̓я.
Відмова від тютюнопаління

Всі курці повинні заохочуватися в прагненні 
відмовитися від тютюнопаління. Стратегія містить 
у собі «5А»: 

1A) — «ask» (запитати): систематично іденти-
фікувати курців; 

2А) — «assess» (оцінити): ступінь готовності 
до відмови від тютюнопаління; 

3A) — «advise» (радити): переконливо радити 
відмовитися від тютюнопаління; 

4A) — «assist» (брати участь): рекомендувати 
нікотинзамісну терапію та/або фармакологічний 
вплив; 

5A) — «arrange» (упорядковувати): упорядку-
вати графік наступних відвідувань. 

Підвищення фізичної активності
Фізична активність повинна підвищуватися 

в пацієнтів усіх вікових груп — від дитячого до до-
рослого населення. Особливу увагу слід приділити 
групі підвищеного ризику, у якій фізична активність 
повинна приводити до зниження ризику виник-
нення ССЗ. Ціль, до якої необхідно прагнути, — це 
як мінімум півгодини фізичної активності щодня, 
хоча більш помірна активність також приносить 
користь. Здоровим людям необхідно радити ви-
брати найбільш прийнятні фізичні навантаження, 
які вписуються в їхній розпорядок дня, переважно 
30–45 хв 4–5 разів на тиждень, досягаючи 60–75% 
максимального навантаження на серце.

Для пацієнтів із установленим ССЗ рекомендації 
з розширення фізичної активності повинні базува-
тися на всебічному клінічному обстеженні із залу-
ченням результатів навантажувальних тестів.

Для оцінки припустимих фізичних наванта-
жень пацієнта корисно застосовувати наступний 
розподіл фізичної активності (табл. 2.8).

Таблиця 2.8
Зіставлення градацій фізичної активності
Актив-
ність Щоденна Профе-

сійна
Спортив-

на
Легка 
<40 Вт

Самообслу-
говування, 
туалет, одя-
гання

Водіння 
автомобіля

Прогулян-
ки

Середня 
40–85 Вт

Домашні 
роботи

Робота 
стоячи

Велосипед

Енер-
гетична 
85–120 Вт

Сексуальна
активність

Будівельні 
роботи

Плавання

Напруже-
на 120–
160 Вт

Швидкий 
підйом по
сходам

Робота 
на городі, 
у парку

Біг

Атлетич-
на 150–
240 Вт

Підйом ваги 
>40 кг

Робота 
лісоруба

Регбі, фут-
бол

Надмірна маса тіла й ожиріння
Нормалізація маси тіла або зниження на-

явної надмірної маси важливі як для пацієнтів 
з ІХС, так і для осіб з високим ступенем ризику. 
Наявність ожиріння верифікується відповідно 
до критерію ВООЗ (1998) — ІМТ при його 
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значенні >30 кг/м2. Зниження маси тіла 
потрібне особам з ожирінням або надмірною 
масою тіла (25 кг/м2< ІМТ <30 кг/м2), а також 
всім особам з абдомінальним типом ожиріння, 
що визначається за об̓ємом талії (>94 см 
у чоловіків і >80 см у жінок (IDF, 2005)). Зни-
ження маси тіла буде більш успішним, якщо 
буде підтримуватися, з одного боку, професійно 
лікарями, а з іншого боку — наявністю мотивації 
з боку самого пацієнта.

Ліпідознижувальна терапія у пацієнтів із дис-
ліпідеміями

Дієта
Формування здорової дієти є невід̓ємною ча-

стиною лікування пацієнтів із дисліпідеміями. 
У кожному окремому випадку необхідна 
професійна консультація щодо вибору дієти, яка б 
максимально знижувала ризик ССЗ. Правильно 
підібрана дієта сприяє нормалізації маси тіла, АТ, 
ліпідного обміну, контролює рівень глюкози крові 
та знижує ймовірність виникнення тромбозу.

Загальні рекомендації необхідно адаптувати 
відповідно до національних особливостей: 

• необхідно урізноманітити раціон хар-
чування; споживання енергії повинне бути 
відрегульоване відповідно до енерговитрат з ме-
тою підтримки ідеальної маси тіла; 

• пріоритет необхідно надавати таким про-
дуктам, як овочі й фрукти, неочищені злаки й 
хліб грубого помолу, молочні продукти з низь-
ким вмістом жиру, знежирені дієтичні продукти, 
пісне м̓ясо і риба;

• бажано переважне споживання жирних 
сортів риби, які містять омега-3-поліненасичені 
жирні кислоти, що мають специфічні захисні 
властивості; 

• загальне споживання жиру не повинне пе-
ревищувати 30% витраченої енергії, частка наси-
чених жирів не повинна перевищувати ⅓ загаль-
ного споживання жиру; добове споживання ХС 
не повинне перевищувати 300 мг; 

• у низькокалорійній дієті насичені жири мо-
жуть частково заміщатися складними вуглево-
дами, моно- і поліненасиченими жирами овочів 
і морепродуктів. 

• збільшення споживання вуглеводів, що 
містяться у свіжих фруктах, злаках і овочах. 
Гіпертонікам та особам з надмірною масою тіла 
рекомендується додатково знизити споживання 
кухарської солі ≤5 г/добу; обмежити вживання 
алкоголю.

Для осіб з надмірною масою тіла необхідне об-
меження калорійності їжі. Продукти харчування, 
що рекомендуються, зазвичай містять мало жирів 

і/або багато клітковини. Ці продукти повинні бути 
основою раціону (табл. 2.9). Деякі пацієнти з вира-
женою гіпертригліцеридемією мають потребу в дієті, 
що суворо обмежує вміст довголанцюгових жирних 
кислот у продуктах тваринного і рослинного похо-
дження. Метою цієї дієти є запобігання панкреатиту. 
Ця рекомендація істотно відрізняється від загальних 
дієтичних рекомендацій, більшість пацієнтів буде 
потребувати допомоги кваліфікованого дієтолога.

Таблиця 2.9
Харчовий склад антиатерогенної дієти 

Поживні речовини Рекомендоване 
споживання 

Насичені жири* <7% загального калоражу
Поліненасичені жири До 10% загального калоражу

Мононенасичені жири До 20% загального калоражу

Загальні жири 25–35% загального кало-
ражу

Вуглеводи** 50–60% загального кало-
ражу

Харчові волокна 20–30 г/добу
Білок Приблизно 15% загального 

калоражу
ХС <200 мг/дл/добу
Добовий калораж*** Для підтримки бажаної 

маси тіла і запобігання її 
збільшенню необхідно до-
тримуватися балансу між 
споживанням і витратами 
енергії.
Для зменшення маси 
тіла необхідно зменшити 
споживання калорій, але 
не <1200 ккал/добу

*Споживані жирні кислоти сприяють збільшенню 
ХС ЛПНЩ, їх споживання слід обмежити.
**Вуглеводи необхідно отримувати переважно з хар-
чових продуктів, багатих складними вуглеводами, 
включаючи зернові, особливо цільне зерно, а також із 
фруктів та овочів.
***Щоденні енерговитрати повинні включати хоча б 
помірну фізичну активність (приблизно 200 ккал/добу).

Пацієнти з АГ, цукровим діабетом, гіперхо-
лес теринемією або іншими дисліпідеміями 
повин ні консультуватися з дієтологом.

Ліпідознижувальні препарати
Ефективність застосування ліпідозни жуваль-

них препаратів пов̓язана із поліпшенням функції 
ендотелію, стабілізацією атеросклеротичної 
бляшки, гальмуванням або регресією атероскле-
розу. Медикаментозне лікування дисліпідемій 
передбачає використання 4 груп препаратів: 
інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, статинів (ло-
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вастатин, симвастатин, правастатин, аторва-
статин, розувастатин); секвестрантів жовчних 
кислот (колестирамін, колестипол); нікотинової 
кислоти, нікотинаміду, фібратів (гемфіброзил, 
безофібрат, фенофібрат).

Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази (статини)
Статини — основний клас препаратів у ліку-

ванні дисліпідемій. За результатами великих 
рандомізованих досліджень продемонстрована 
їх висока ефективність у зниженні загально-
го ХС і прогностично значимого ХС ЛПНЩ. 
Відповідно до висновків цих досліджень ви-
явлене зниження основних ускладнень ССЗ 
(інфаркту, інсульту, загальної і серцевої смерт-
ності) більше ніж на 25–40%.

На сьогодні застосовують наступні препа-
рати: ловастатин, правастатин, флувастатин, 
симвастатин, аторвастатин і найбільш актив-
ний відносно блокади ГМГ-КоА-редуктази, но-
вий препарат розувастатин. В основі механізму 
дії статинів — часткова зворотна блокада фер-
менту ГМГ-КоА-редуктази, відповідального 
за внутрішньоклітинний синтез ХС. Зниження 
внутрішньоклітинної концентрації ХС приводить 
до відновлення/підвищення функції клітинних 
рецепторів до ЛПНЩ, що забезпечує збільшення 
сироваткового кліренсу і зниження сироват-
кового рівня ХС ЛПНЩ у середньому на 25–
40%. На фоні терапії статинами спостерігають 
помірне підвищення ХС ЛПВЩ (на 5–15%) 
і зниження рівня ТГ на 10–40%. Ефекти статинів 
дозозалежні. Так, наприклад, симвастатин у дозі 
40 мг/добу знижує рівень ХС ЛПНЩ у середньо-
му на 41%, а в дозі 80 мг — на 47%. Разом з тим 
крива залежності ефекту симвастатину від дози, 
як і у інших статинів, має вигляд експоненти: 
кожне подвоєння дози приводить до додаткового 
зниження рівня ХС ЛПНЩ у середньому на 6% 
(«правило шістки»).

Вплив статинів на організм хворого — 
багатоступінчастий процес прояву ефектів пре-
парату в часі, у зв̓язку із чим можна говорити 
про терапевтичний каскад ефектів статинів. 
Найбільш рання дія цих засобів реалізується че-
рез кілька тижнів/місяців після початку терапії 
і проявляється в поліпшенні функції ендотелію, 
зменшенні процесів судинного запалення (зни-
ження рівня СРБ), стабілізації атероматозної 
бляшки, що в результаті приводить до поліпшен-
ня перфузії міокарда, зменшення ішемії. Важли-
вим на цьому етапі є також більш раннє (після 
1 року терапії — у дослідженні HPS) розходжен-
ня кривих виживаності порівняно з очікуваними 
результатами, які могли б бути зумовлені винят-

ково гіполіпідемічним впливом статинів. Напри-
клад, у дослідженні POSCH пацієнтам прово-
дили часткове шунтування тонкого кишечнику, 
що приводило до зниження всмоктування жирів 
і зниження рівня ХС ЛПНЩ на 39%, однак 
підвищення виживаності відзначали тільки че-
рез 3 роки після оперативного втручання. Одним 
із механізмів стабілізуючої дії статинів на ате-
рому є їх вплив на макрофаги. Статини вплива-
ють на нуклеарні α-рецептори пероксисомних 
проліфераторів, у зв̓язку із чим пригнічується 
продукція металопротеїназ та інших факторів, що 
сприяють дестабілізації атероматозної бляшки.

Основними ефектами статинів на друго-
му рівні терапевтичного каскаду є запобігання 
прогресуванню старих бляшок і появі нових, 
а також часткове зменшення (регрес) об̓єму 
вже існуючих. Так, у дослідженні MAAS після 
2-річного лікування симвастатином прогресу-
вання атеросклерозу відзначали на 30% рідше, 
ніж у контрольній групі, а регрес атером — на 30% 
частіше.

Третій рівень каскаду дії статинів досягається 
через ≥4 роки від початку лікування. При цьому 
досягаються основні стратегічні цілі: зниження 
кардіальної та загальної смертності (на 18–30%); 
запобігання серйозним серцево-судинним усклад-
ненням, зменшення потреби в реваскуляризації. 
Найбільш високу ефективність статини демонстру-
ють у групах високого ризику: у пацієнтів похилого 
віку, із супутнім цукровим діабетом, атеросклеро-
зом мозкових і периферичних артерій.

Четвертий рівень дії статинів — позитив-
ний вплив на некардіальну патологію. Так, 
є відомості про позитивний вплив статинів 
не тільки на кількість серцево-судинних усклад-
нень у хворих на цукровий діабет, але й на перебіг 
самого захворювання. Встановлено, що серед 
осіб, що приймають статини, частота розвитку 
цукрового діабету на 30% нижче. Перспектив-
ною є інформація про зниження на фоні терапії 
статинами ризику розвитку хвороби Альцгейме-
ра і судинної деменції. Результати недавно про-
ведених досліджень показали, що застосування 
статинів приводить до дворазового зменшення 
остеопорозу і частоти переломів кісток, осо-
бливо в групі пацієнтів похилого віку. Ці ефекти 
статинів не пов̓язані з ліпідознижувальною дією, 
паралельний аналіз не виявив зазначених ефектів 
ані для нікотинової кислоти, ані для фібратів.

Різні статини відрізняються за фармако-
логічними властивостями. Перші статини (ло-
вастатин, симвастатин і правастатин) були 
виділені з культури пеніцилінових грибів і грибів 
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Aspergillus terreus, у той час як флувастатин, атор-
вастатин і розувастатин — синтетичні препарати. 
Відрізняються статини і за іншими властивостя-
ми: так, ловастатин і симвастатин — ліпофільні 
сполуки, правастатин і флувастатин — більшою 
мірою гідрофільні. Ловастатин і симвастатин над-
ходять в організм у неактивній формі (pro-drugs/
проліки) і перетворюються на активні метаболіти 
в печінці. Суттєва перевага природних статинів 
полягає в тому, що активні форми препарату 
діють тільки в печінці і не досягають периферич-
них тканин, що знижує ризик серйозних побічних 
ефектів, таких як міопатія. Період напіввиведення 
природних статинів із плазми крові становить 
0,5–3 год, що також важливо для зниження ри-
зику побічних явищ. Період напіввиведення 
синтетичного препарату аторвастатину (у вигляді 
активного метаболіту) становить 14 год. Статини 
метаболізуються системою цитохромів, у тому 
числі Р450, у зв̓язку з чим лікарські препарати, що 
впливають на активність печінкових цитохромів, 
можуть значно змінювати їхні властивості 
(біодоступність, тривалість дії та ін.). Найбільш 
виражений гіполіпідемічний ефект характерний 
для розувастатину (табл. 2.10).

На сьогодні для проведення первинної 
і вторинної профілактики ІХС найбільш 
обґрунтованим слід вважати застосування 
статинів, для яких доведений позитивний вплив 
на довгостроковий прогноз (зниження серцево-
судинної смертності на 30–40%). Як показа-
ли результати досліджень (АЕСАР TexCAPS, 
WOSCOPS, 4S, CARE, LIPID, MIRAС, AVERT), 
застосування статинів приводить до зниження 
на 25–40% коронарної смертності, на 26–30% 
знижує ризик розвитку ішемічних подій. При-
значення пацієнтам з ІХС правастатину (CARE, 
1996) і симвастатину (HPS, 2001) супроводжува-
лося зменшенням загальної й серцево-судинної 
смертності як у пацієнтів з підвищеним, так 
і нормальним або трохи зниженим рівнем ХС.

Результати повторних коронароангіографій 
у серії досліджень із застосуванням різних 

гіполіпідемічних препаратів підтвердили їх 
здатність приводити до гальмування і регресії ко-
ронарного атеросклерозу. Клінічний ефект зни-
ження ХС ЛПНЩ за принципом «чим нижче, тим 
краще» був неодноразово підтверджений у серії 
клінічних досліджень, проведених в 80–90-ті 
роки із застосуванням повторних ангіографій, 
які довели регресію атеросклерозу. Був вста-
новлений гіпотетичний діапазон, при яко-
му зниження ХС ЛПНЩ мало анатомічний 
і клінічний ефект — % ХС ЛПНЩ = 25–45%. 
Клінічні дані по безпеці і зниженню серцево-
судинної смертності, отримані в регресивних 
дослідженнях, а також дані тривалої доброї 
переносимості і безпеки застосування статинів 
послужили науковим обґрунтуванням для про-
ведення багатоцентрових клінічних досліджень 
із «твердими» кінцевими точками (серцево-
судинна і загальна смертність).

Однак виражені клінічні ефекти при засто-
суванні ліпідознижувальних засобів, особли-
во статинів, не завжди відповідали результатам 
ангіографічного дослідження. Як виявилося, крім 
гальмування прогресування атеросклерозу шля-
хом зменшення накопичення ліпідів у місці ате-
росклеротичного ураження, статини також реа-
лізують свою дію шляхом нормалізації функції ен-
дотелію і стабілізації атеросклеротичної бляшки, 
яка стає більш щільною і стійкою до механічних 
впливів. Відповідно знижується ймовірність роз-
риву бляшки і розвитку тромбозу і тим самим 
забезпечується попередження гострого коронар-
ного синдрому. Ці додаткові ефекти статинів, 
пов̓язані із поліпшенням функції ендотелію, ви-
вільненням і біодоступністю оксиду азоту, змен-
шенням процесу запалення в атеросклеротичній 
бляшці, міграції і проліферації гладком̓язових 
клітин судинної стінки, агрегації тромбоцитів, 
підвищенням фібринолітичної активності крові 
та інші, добре вивчені в експериментальних 
і клінічних дослідженнях і отримали назву плейо-
тропних, ліпідонезалежних ефектів. Саме з цими 
механізмами багато дослідників пов̓язують 

Таблиця 2.10
Зіставлення ефективності статинів за здатністю до зниження ХС ЛПНЩ

Розуваста-
тин,

мг/добу

Аторваста-
тин,

мг/добу

Симваста- 
тин,

мг/добу

Ловаста- 
тин,

мг/добу

Праваста- 
тин,

мг/добу

Флуваста- 
тин,

мг/добу

Δ ЛПНЩ,
мг/добу

— — 10 20 20 40 –27
5 10 20 40 40 80 –34

10 20 40 80 — — –41
20 40 80 — — — –48
40 80 — — — — –52
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вищу клінічну ефективність статинів порівняно 
з іншими групами ліпідознижувальних препаратів. 
Нещодавно встановлено, що статини в низьких 
дозах викликають неоангіогенез дрібних судин 
міокарда, чим поліпшують його перфузію.

У підходах до призначення гіполіпідемічних 
засобів було зроблено переворот, коли 
з̓ясувалося, що навіть нормальний рівень ХС 
може бути потенційно небезпечним відносно роз-
витку і прогресування атеросклерозу коронарних 
судин. Як виявилося, 35% хворих з ІХС мають 
нормальний рівень загального ХС і ХС ЛПНЩ. 
Однак у таких пацієнтів може спостерігатися 
дисліпопротеїнемія з підвищеним вмістом у крові 
найбільш атерогенної субфракції ЛПНЩ, так 
званих маленьких щільних часток ЛПНЩ, яка 
поєднується з підвищенням ТГ і низьким рівнем 
ХС ЛПВЩ. Особливо часто такі порушення ви-
являють у пацієнтів з метаболічним синдромом і 
цукровим діабетом ІІ типу. У дослідженні CARE 
(The Cholesterol and Recurrent Events Trial) уперше 
показаний ефект ліпідознижувальної терапії (пра-
вастатин) у пацієнтів, які перенесли серцевий на-
пад із середнім рівнем ХС 209 мг/дл. У великому 
дослідженні HPS (Heart Protection Study), у якому 
брали участь 20 536 пацієнтів, оцінювали вплив 
симвастатину (40 мг/добу) і вітамінів (600 мг 
вітаміну Е; 250 мг вітаміну С; 20 мг β-каротину 
щодня) на загальну смертність і смертність від 
серцево-судинних причин у хворих з ІХС із гру-
пи високого ризику. За результатами дослідження 
зроблені наступні висновки: 

• застосування вітамінів було безпечним, 
однак не знижувало ризик розвитку серцево-
судинних подій протягом 5 років, незважаючи 
на підвищення рівня вітамінів у крові;

• застосування симвастатину 40 мг/добу та-
кож безпечно, але при цьому знижувався ризик 
розвитку несприятливих судинних подій на 24% 
у всіх вікових групах незалежно від статі. У старшій 
віковій групі (в осіб >75 років) лікування спричи-
няло найбільш виражений ефект і привело до зни-
ження ризику смерті на 32%;

• застосування симвастатину не супровод-
жувалося підвищенням частоти онкологічних 
захворювань, сумарний показник смертності від 
всіх причин зменшився на 12%.

Застосування симвастатину супроводжувало-
ся зниженням ризику розвитку судинних подій 
у пацієнтів з початково нормальним рівнем 
ЛПНЩ і ТГ, так само ефективно, як і для пацієнтів 
з високим рівнем зазначених показників. Таким 
чином, призначення статинів рекомендується 
всім пацієнтам з доведеною ІХС і високим ри-

зиком судинних ускладнень незалежно від 
статі, віку і вихідного рівня ХС. Непризначення 
статинів таким хворим є лікарською помилкою.

Прийом статинів як мінімум на третину зни-
жував ризик розвитку ІМ, мозкового інсульту, 
необхідність у реваскуляризації і запобігав судин-
ним ускладненням також незалежно від вихідного 
рівня ХС. У дослідженні захисту серця — HPS 
(Heart Protection Study) продемонстровано, що 
зниження рівня ХС під впливом симвастатину 
знижує ризик частоти ішемічного інсульту. Вста-
новлено, що ефект ліпідознижувальної терапії 
залежить від вихідного рівня ризику: чим вищий 
ризик, тим вищий ефект, тобто абсолютне скоро-
чення ризику було найбільш високим у пацієнтів 
найбільш високого ризику. Головна знахідка HPS 
полягає в тому, що лікування пацієнтів з церебро-
васкулярною патологією, захворюваннями пери-
феричних артерій і цукровим діабетом настільки 
ж ефективно, як і терапія пацієнтів з ІХС.

Слід зазначити, що на сьогодні проведено ряд 
багатоцентрових досліджень, у яких порівнювали 
ефективність та безпеку ліпідознижувальних 
препаратів. Показовими виявилися результа-
ти аналізу зіставних доз статинів у дослідженні 
CURVES (Comparative study of HMG-Co 
Reductase inhibitor, atorvastatin, Versus Equivalent 
dose strengths of Statins) — рандомізованому 
відкритому вивченні статинів у паралель-
них групах порівняння. У ньому аторваста-
тин продемонстрував більш виражене зни-
ження рівня загального ХС і ХС ЛПНЩ у дозі 
10 мг порівняно з дозами 20 мг симвастатину 
і 40 мг правастатину і церивастатину. Побічні 
ефекти на фоні використання аторвастатину 
відзначали тільки у 2% хворих. Наступним слід 
згадати дослідження ACCESS (The Atorvastatin 
Comparative Cholesterol Effi  cacy and Safety Study), 
у якому порівняно з іншим статинами (симва-
статин, ловастатин, правастатин, флувастатин), 
лікування аторвастатином привело до макси-
мального зниження ХС ЛПНЩ як через 6 тиж 
(–36%), так і через 54 тиж терапії (–42%).

Наступна група доказів отримана в багато-
центрових дослідженнях з досягнення клінічних 
точок. Так, у дослідженні ASCOT-LLA (Anglo-
Scandinavian Cardiac Outcomes Trial — Lipid-
Lowering Arm), у якому ліпідознижувальна 
гілка спостереження була закінчена достроково 
у зв̓язку з явною перевагою ліпідознижувальної 
терапії проти плацебо. Аторвастатин знижував 
рівень загального ХС на 1,3 ммоль/л в 1-й рік 
і на 1,1 ммоль/л через 3 роки. У групі аторваста-
тину було зареєстроване зниження відносного 
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ризику первинних кінцевих точок (нефатальний 
ІМ і фатальні випадки ІХС) порівняно з групою 
плацебо на 36%. У групі аторвастатину було та-
кож відзначене зниження відносного ризику для 
фатального і нефатального інсульту на 27%, усіх 
серцево-судинних подій на 21%, а коронарних — 
на 29%. За результатами дослідження MIRACL 
(Myocardial Ischaemia Reduction with Aggressive 
Cholesterol Lowering) — рандомізованого 
подвійного сліпого плацебо-контрольованого 
порівняння застосування 80 мг/добу аторваста-
тину або плацебо з дотриманням дієти відзначали 
редукцію міокардіальної ішемії на фоні агресивної 
холестеринзнижувальної терапії. При цьому су-
марну первинну кінцеву точку (смерть, нефа-
тальний ІМ, зупинка серця з реанімаційними 
заходами, рецидив симптомів ішемії міокарда 
з об̓єктивним підтвердженням, що потребує 
невідкладної повторної госпіталізації) відзначали 
в 14,8% випадків у групі аторвастатину й у 17,4% 
у групі плацебо. Порівняно з плацебо атор-
вастатин знизив ризик ішемії з об̓єктивними 
ознаками, яка вимагає невідкладної повторної 
госпіталізації. Застосування препарату вірогідно 
знизило ризик розвитку фатального і нефаталь-
ного інсульту у хворих з високим ризиком на 50%. 
У групі пацієнтів, які приймали аторвастатин, 
рівень ХС ЛПНЩ знизився з 3,2 до 1,9 ммоль/л. 
Одним з основних висновків цього дослідження 
було те, що в пацієнтів з гострим коронарним 
синдромом лікування аторвастатином, що було 
розпочато в гострий період коронарних подій, 
допомогло запобігти повторенню міокардіальної 
ішемії протягом наступних 4 міс.

Наступним рішенням актуальних завдань 
терапії статинами було дослідження опти-
мального рівня, до якого необхідно знижувати 
ХС ЛПНЩ із метою отримання максималь-
ного клінічного ефекту. Цій меті відповідало 
дослідження PROV-IT, відповідно до якого 
порівнювали лікування високоінтенсивною 
ліпідознижувальною терапією, у якості 
якої застосовувався аторвастатин у дозі 
80 мг/добу, і стандартної ліпідознижувальної 
терапії правастатином у дозі 40 мг/добу. Пере-
вагу інтенсивної терапії було виявлено вже че-
рез 30 днів, вона зберігалося протягом всього 
дослідження. Як і передбачалося, у пацієнтів 
із ХС ЛПНЩ >3,23 ммоль/л найвищий ефект 
лікування (–34% при досягненню первинної 
кінцевої точки) відзначений у групі інтенсивної 
ліпідознижувальної терапії аторвастатином.

Гіпотеза щодо переваги зниження ХС ЛПНЩ 
нижче згаданого цільового рівня в рекомендаціях 

ATP-III (2001), а саме — 2,6 ммоль/л знайшла 
своє підтвердження в дослідженні TNT (Treating 
to New Targets — «Лікування до нових цілей»), 
у якому була порівняна ефективність двох доз 
одного препарату — аторвастатину 10 мг і 80 мг. 
Протягом 5 років отримані переконливі резуль-
тати при інтенсивній ліпідознижувальній терапії 
аторвастатином у дозі 80 мг, що дозволили зни-
зити ризик серцево-судинних ускладнень на 22% 
(р<0,001). Проте було відзначене зростання 
побічних реакцій у вигляді росту гіперферментемії 
на фоні інтенсивного режиму лікування від 0,1–
0,3 до 1,2%.

Додатковий результат переваги своєчасної 
ліпідознижувальної терапії навіть невисокими до-
зами статинів у груп із високим ризиком отрима-
ний відповідно до результатів багатоцентрового 
рандомізованого дослідження CARDS, присвяче-
ного спостереженню хворих із високим ризиком 
серцево-судинних ускладнень (хворі на цукро-
вий діабет), у пацієнтів без серцево-судинних за-
хворювань на момент включення в дослідження. 
Відповідно до отриманих результатів аторваста-
тин у дозі 10 мг/добу забезпечив на 37% знижен-
ня частоти розвитку тяжких серцево-судинних 
ускладнень, на 48% — частоти розвитку інсультів, 
на 27% — смертності від всіх причин. А дебати 
щодо того, чи всім хворим на цукровий діабет 
ІІ типу необхідно призначати статини, відтепер 
повинні трансформуватися в питання: чи існують 
на сьогодні хворі з досить низьким ризиком 
ускладнень, яким статини можна не призначати, 
тобто їх потрібно обов̓язково призначати хворим 
на цукровий діабет ІІ типу.

Проведений нещодавно метааналіз тривалих 
багатоцентрових досліджень (опублікований 
у журналі «Lancet», 2005), у якому проаналізовані 
спостереження 90 056 пацієнтів, які отримували 
терапію статинами, продемонстрував, що зни-
ження ХС ЛПНЩ на 1,0 ммоль/л/рік привело 
до зниження на 12% загальної смертності від 
усіх причин і на 19% — коронарної смертності. 
Ці закономірності з̓являються вже наприкінці 
1-го року спостереження і мають подальший 
достовірний ріст. Протягом 5 років знижен-
ня ХС ЛПНЩ на 20% приводить до зменшен-
ня на 48 випадків з кожної 1000 пролікованих 
із приводу основних серцево-судинних 
подій (інфаркт, інсульт), на 27 — коронарної 
реваскуляризації, при цьому не визначено 
достовірного зростання побічних реакцій, у тому 
числі випадків онкозахворювань. Ці результати 
підтверджені переконливими доказами великих 
метааналізів, проведених іншими дослідниками, 
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в яких отримані відомості про переваги більш 
інтенсивного зниження ХС ЛПНЩ — <70 мг/дл
(1,8 ммоль/л), що знайшло відображення в новій 
редакції американських рекомендацій ATP-III, 
відкоригованих у 2004 р., де вищевказані рівні 
ХС ЛПНЩ позначені як цільові для груп ви-
сокого ризику, насамперед для хворих із 
поєднанням ІХС і цукрового діабету. Проте слід 
зазначити, що такі цільові рівні для ХС ЛПНЩ, 
не прийняті ще для широкого використання 
у хворих з ІХС Європейським кардіологічним 
товариством відповідно до Рекомендацій по діа-
гностиці і лікуванню стабільної стенокардії 
(2006), зазначені як «цільові» для хворих на 
цукровий діабет відповідно до Рекомендацій 
Європейського кардіологічного товариства 
по діагностиці і лікуванню діабету, предіабету 
і кардіоваскулярних захворювань (2007).

Останніми переконливими доказами ефек-
тивності ліпідознижувальної терапії є результати 
двох досліджень — REVERSAL, 2004 і ASTEROID, 
2006. При аналізі підсумків відзначається 
можливість регресу атеросклеротичної бляш-
ки внаслідок інтенсивної терапії статинами 
з об̓єктивізацією отриманих даних шляхом 
проведення внутрішньосудинного УЗД (IVUS). 
Відповідно до отриманих результатів зниження 
ХС ЛПНЩ і підвищення ХС ЛПВЩ привело 
до регресу атеросклеротичних бляшок щодо про-
ведених параметрів дослідження, що дозволило 
рекомендувати подальшу інтенсивну терапію 
статинами всім хворим з діагностованими атеро-
склеротичними ураженнями коронарних судин.

Подальше підвищення ефективності гіпо-
ліпідемічної терапії статинами можливо 3 шля-
хами: 1 — підвищення дози статинів, але цей 
шлях, безумовно, призводить до росту кількості 
побічних реакцій; 2 — застосування нових син-
тетичних статинів, однак слід брати до уваги 
побічні ефекти церивастатину, що значно пере-
вищував за гіполіпідемічною ефективністю інші 
статини, але був знятий з виробництва у зв̓язку 
з більшим відсотком розвитку побічних реакцій; 
3 — застосування комбінації статинів з іншими 
ліпідознижувальними засобами. Найбільші пер-
спективи на сьогодні притаманні комбінації 
статинів з езетимібом, який перешкоджає всмок-
туванню ХС у кишечнику. Позитивний клінічний 
досвід зареєстрований на фоні комбінації езетимібу 
із симвастатином, що привело до значного поси-
лення гіполіпідемічного ефекту ліпідознижуваль-
них засобів.

Секвестранти жовчних кислот
Препарати цієї групи (колестирамін, коле-

стипол) використовують у клінічній практиці 
>3 десятиліть. Препарати відрізняються 
за хімічною структурою, але подібні за ме-
ханізмом дії, який полягає в перериванні 
природної рециркуляції пулу жовчних кислот, 
збагачених ХС. Жовчні кислоти синтезуються 
в печінці. У нормі близько 3% жовчних кислот 
видаляється з організму, а частина, що залиши-
лася, рециркулює після абсорбції в дистальних 
відділах кишечнику. Препарати зв̓язують жовчні 
кислоти в кишечнику, запобігаючи їх реабсорбції 
та підвищуючи їх екскрецію в 2–10 разів. 
Підвищене виведення жовчних кислот приво-
дить до посилення їхнього синтезу в печінці, 
що в свою чергу викликає зниження рівня 
внутрішньопечінкового ХС. Додатково препара-
ти знижують абсорбцію ХС, що надходить із їжею, 
і впливають на рецептори до ЛПНЩ. Основним 
недоліком тривалої терапії секвестрантами жовч-
них кислот є зниження їхньої ефективності, що 
зумовлене вторинною стимуляцією печінкового 
ферменту ГMГ-КoА-редуктази і в свою чергу 
приводить до підвищення синтезу ХС. У зв̓язку 
із цим колестирамін і колестипол часто призна-
чають у комбінації зі статинами, блокуючи цим 
активність ГMГ-КoА-редуктази. Призначення 
секвестрантів жовчних кислот приводить до зни-
ження загального ХС і ХС ЛПНЩ, останнього 
на 15–30%, підвищенню ХС ЛПВЩ у середньо-
му на 5%, показники ТГ можуть варіювати, не-
значно може підвищуватися ХС ЛПДНЩ. Пози-
тивною стороною терапії секвестрантами жовч-
них кислот є відсутність у них системної дії. Од-
нак у цілому вони викликають велику кількість 
побічних реакцій з боку ШКТ: біль, здуття жи-
вота, гастроезофагеальний рефлюкс. Застосу-
вання зазначених препаратів призводить до по-
рушення всмоктування жиророзчинних вітамінів 
(А, D, E). Для секвестрантів жовчних кислот 
характерні взаємодії з тироксином, дигоксином, 
блокаторами β-адренорецепторів, діуретиками, 
варфарином, різними антибіотиками. У зв̓язку 
із чим призначення перелічених препаратів 
рекомендується за 1 год до або через 4–6 год 
після прийому колестираміну/колестиполу.

Нікотинова кислота
Нікотинова кислота являє собою вітамін 

групи В, однак дози, які використовуються для 
корекції ліпідних порушень, набагато перевищу-
ють природну потребу організму власне у вітаміні. 
Нікотинова кислота виявляє позитивну дію прак-
тично при всіх порушеннях ліпідного обміну, 
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за винятком дисліпідемій I типу за Фридериксо-
ном (збільшення кількості ХМ). Нікотинова кис-
лота впливає на печінковий синтез і вивільнення 
ЛПДНЩ. Утворення ЛПДНЩ — перша сходинка 
в ендогенному ліпідному каскаді, зниження синте-
зу і вивільнення ліпопротеїнів-попередників при-
водить до зниження концентрації всіх наступних 
ліпопротеїнів. Механізм впливу нікотинової кис-
лоти на ліпідний обмін може також бути пов̓язаний 
із впливом на рецептори ЛПНЩ. Нікотинова 
кислота виявляє позитивний вплив на вміст 
ХС ЛПВЩ. Підвищення ХС ЛПВЩ найбільш 
значне в осіб із початково підвищеним рівнем 
ТГ. На відміну від усіх інших гіполіпідемічних 
засобів нікотинова кислота знижує концентрацію 
ліпопротеїну (a). Терапія нікотиновою кисло-
тою також знижує концентрацію найбільш ате-
рогенних дрібних щільних часток ЛПНЩ. Дози 
нікотинової кислоти для забезпечення добової 
вітамінної потреби становлять 1–5 мг/добу. Доза 
1 г/добу підвищує рівень ХС ЛПВЩ. Для впливу 
на ХС ЛПНЩ необхідно 2–6 г нікотинової кис-
лоти на добу. Призначення нікотинової кислоти 
приводить до зниження ХС ЛПНЩ на 20–30%, 
ТГ — на 20–50%. Зміни ХС ЛПВЩ залежно від 
вихідного рівня ТГ становлять 15–35%. Застосу-
вання нікотинової кислоти обмежують побічні 
реакції. Найчастіше відзначають гіперемію й 
свербіння шкірних покровів, гіпотензію, зумовлені 
простагландин-залежними механізмами. При-
значення нікотинової кислоти у нижчих дозах 
(50 мг/добу) на початку лікування, поступове їх 
підвищення і комбінація з ацетилсаліциловою 
кислотою, яка виявляє протилежну, антипроста-
гландинову дію, допомагають усунути або істотно 
зменшити вираженість зазначених реакцій. 
Найважливіші побічні реакції нікотинової кис-
лоти пов̓язані із порушенням функції печінки. 
Патологічне підвищення активності печінкових 
трансаміназ відзначають приблизно у 5% хворих, 
що отримують нікотинову кислоту в дозі 3 г/добу. 
Раптове невмотивоване «падіння» рівня ХС може 
бути провісником загрозливої тяжкої печінкової 
дисфункції. Це ускладнення найчастіше 
спостерігали при заміні кристалічної нікотинової 
кислоти на форми пролонгованої дії. Терапія 
нікотиновою кислотою може сприяти розвит-
ку периферичної інсулінорезистентності. У 10% 
пацієнтів на фоні терапії виявляли порушення 
вуглеводного обміну. Міопатія не є характер-
ним ускладненням для монотерапії нікотиновою 
кислотою, однак ризик її розвитку зростає 
при призначенні комбінації з інгібіторами ГMГ-
КoА-редуктази та фібратами. Крім перерахованих 

побічних реакцій, нікотинова кислота може про-
вокувати гіперурикемію (у 5–10% хворих), напади 
подагричного артриту, гастро інтестинальні по-
рушення, нудоту, дискомфорт приблизно в 20% 
пацієнтів (аж до розвитку пептичної виразки).

Похідні фіброєвої кислоти (фібрати)
Фібрати дуже численні, однак найбільше роз-

повсюдження отримали клофібрат, гемфіброзил 
і фенофібрат. У фібратів складний механізм дії, 
що характеризується впливом і на синтез, і на роз-
пад ліпідних часток, збагачених ТГ. Фібрати 
здійснюють тригерний вплив на α-рецептори 
проліфераторів пероксисом. Це підгрупа ядер-
них рецепторів, що контролюють різні клітинні 
функції, зокрема ліпідний метаболізм, окис-
лювання жирних кислот, обмін глюкози, ади-
погенез і клітинну диференціацію. Активовані 
РРАRα регулюють генну експресію синтезу 
апо-А1, транспортного протеїну, беруть участь 
в апо-А1-залежному процесі видалення ХС. Крім 
того, РРАRα впливають на атерогенез на рівні 
судинної стінки. Фібрати підвищують катаболізм 
ліпідних часток, збагачених ТГ за рахунок 
активації ензиму протеїнліпази, яка у свою чергу 
каталізує гідроліз ХМ і ЛПДНЩ. Вплив фібратів 
на обмін ЛПНЩ багатогранний і функціональ-
но залежить від відносної активності ЛПНЩ-
рецепторів і вихідного рівня ТГ. У пацієнтів 
із гіпертригліцеридемією часто зростає 
концентрація атерогенних дрібних щільних ча-
сток ЛПНЩ. Фібрати зменшують частку дрібних 
щільних ЛПНЩ на користь більших, з меншою 
щільністю і тому потенційно менш атерогенних, 
що мають більшу спорідненість до клітинних 
рецепторів ЛПНЩ.

Фібрати, як правило, призначають у випад-
ках дисліпідемії з підвищенням ТГ і зниженням 
ЛПВЩ. Терапія фібратами дозволяє домогтися 
зниження ТГ на 20–50%, що супроводжується 
підвищенням ЛПВЩ на 5–20%. Вплив на ЛПНЩ 
менш передбачуваний, відзначено зниження 
концентрації ЛПНЩ на 10–20%. Фібрати також 
впливають на синтез фібриногену, плазмовий акти-
ватор фібриногену, адреналін-індуковану агрегацію 
тромбоцитів. З побічних ефектів найчастіше 
відзначають гастроінтестинальні симптоми (у 5% 
хворих). Не виключена провокуюча роль фібратів 
(зокрема клофібрату) у розвитку жовчнокам̓яної 
хвороби. Порушення функції печінки і міопатія 
не характерні для монотерапії фібратами, але ри-
зик їх розвитку підвищується у випадку комбінації 
з іншими препаратами, особливо статинами. 
Фібрати потенціюють дію варфарину.
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Останні відомості про гіполіпідемічний вплив 
фібратів отримані після завершення велико-
го міжнародного багатоцентрового плацебо-
контрольованого дослідження FIELD (2006), 
відповідно до якого в групі хворих, що прийма-
ють фенофібрат у дозі 200 мг/добу, рівень за-
гального ХС знизився на 11%, ХС ЛПНЩ — 
на 12%, ТГ — на 29%, а ХС ЛПВЩ зріс на 5%. 
Складність порівняльної характеристики груп 
фенофібрату порівняно з плацебо зумовлена до-
зволом приймати додаткову гіполіпідемічну 
терапію одночасно з досліджуваною, хоча потреба 
в ліпідознижувальних засобах у групі фенофібрату 
була вірогідно нижчою — 8% проти 17% (р<0,0001) 
протягом 5 років спостереження. Також у групі 
плацебо частіше відзначене призначення 
інгібіторів АПФ, блокаторів β-адренорецепторів 
і діуретиків, що не могло не вплинути на кінцеві 
точки дослідження. У результаті відповідно 
до висновків FIELD основні коронарні події 
у групі фенофібрату відзначали на 11% менше, 
ніж у групі плацебо, проте ці результати не були 
достовірними, хоча кількість нефатального 
інфаркту зменшилася на 24% у групі фенофібрату 
(р<0,01) і на 21% зменшилася потреба в проведен-
ні коронарної реваскуляризації (р<0,05). Пере-
вагами терапії фенофібратом також було змен-
шення прогресування альбумінурії (р<0,05) 
і випадків ретинопатії, яка вимагає застосування 
лазеротерапії (р<0,001).

Основний висновок дослідження полягав 
у тому, що хоча фенофібрат вірогідно не зни-
зив ризик розвитку первинної кінцевої точки 
(основних коронарних подій), однак відзначене 
достовірне зменшення розвитку нефатального 
ІМ і необхідності в реваскуляризаціїї у хворих 
на цукровий діабет. Більш часте призначен-
ня статинів хворим, рандомізованих до групи 
плацебо, могло маскувати позитивний вплив 
фенофібрату. Таким чином, зроблено висновок 
про позитивний вплив фенофібрату на перебіг 
цукрового діабету ІІ типу на ранніх етапах захво-
рювання без маніфестації ІХС; фенофібрат за-
стосовують у якості монотерапії, у комбінації зі 
статинами, а також фенофібрат є альтернативою 
статинам при їх непереносності хворими; сприяє 
зменшенню мікросудинних ускладнень цукро-
вого діабету; відзначена хороша переносимість 
при призначенні в комбінації зі статинами.

Короткий аналіз усіх класів гіполіпідемічних 
засобів представлений у табл. 2.11.

Цільові рівні гіполіпідемічної терапії 
Цільовими рівнями загального ХС і фракцій 

ліпопротеїнів у плазмі крові прийнято вва-

жати ті рівні, досягнення яких у результаті 
ліпідознижувальних заходів (дієта, підвищення 
фізичної активності, медикаментозна терапія, 
у ряді випадків — плазмоферез) дозволяє спри-
ятливо впливати на клінічний перебіг захворю-
вання та прогноз життя хворого.

Фізіологічні концентрації ХС ЛПНЩ, 
відповідно до рекомендацій Європейського то-
вариства кардіологів, знаходяться у діапазоні 
1–2 ммоль/л (40–80 мг/дл), але чи є клінічна 
необхідність у зниженні ХС ЛПНЩ у пацієнтів 
до таких низьких рівнів? Це питання продовжує 
залишатися предметом дискусії. Аналіз 
результатів досліджень CARE (Cholesterol And 
Recurrent Events) і WOSCOPS (West Of Scotland 
Coronary Prevention Study) дозволив припусти-
ти, що зниження рівня ХС ЛПНЩ <3 ммоль/л 
(115 мг/дл) не має клінічного значення, у той 
час як дослідження 4S і LIPID (Long-term 
Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease) 
продемонстрували, що немає того рівня ХС 
ЛПНЩ, при якому подальше його зниження 
буде недоцільним. У той же час дослідження 
HPS продемонстрували подібні результати 
внаслідок зниження ХС ЛПНЩ як у діапазоні 
від 3 до 2 ммоль/л, так і при зниженні його від 
4 до 3 ммоль/л, однак автори висловлюють при-
пущення, що зниження ХС ЛПНЩ до 2 ммоль/л 
має певні клінічні переваги. Це твердження та-
кож підтверджується результатами дослідження 
АSСО-LLA, у яких продемонстровані клінічні 
ефекти при зниженні ХС ЛПНЩ від 3,4 ммоль/л 
до 1,2 ммоль/л. У дослідженні HPS усі пацієнти 
одержували симвастатин (40 мг/добу) у помірних 
дозах і було відзначено, що зниження рівня ХС 
ЛПНЩ приблизно на 1 ммоль/л супроводжува-
лося порівнянним позитивним впливом на ризик 
розвитку ССЗ незалежно від того, чи був рівень ХС 
ЛПНЩ 3 ммоль/л, 4 ммоль/л або 5 ммоль/л на по-
чатку дослідження. Відповідно до рекомендацій 
Європейського товариства кардіологів, цільовий 
рівень ХС плазми в загальній популяції пови-
нен бути <5 ммоль/л (190 мг/дл), а рівень ХС 
ЛПНЩ <3 ммоль/л (115 мг/дл). Для пацієнтів із 
клінічними проявами ССЗ і цукровим діабетом 
цільові рівні ліпідознижувальних заходів повинні 
бути нижчими: загальний ХС <4,5 ммоль/л 
(175 мг/дл), при можливості <4,0 ммоль/л 
(155 мг/дл) і ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), 
при можливості <2,0 ммоль/л (80 мг/дл). Для 
ХС ЛПВЩ і ТГ цільові рівні не визначені, але 
концентрації ХС ЛПВЩ і ТГ можуть викори-
стовуватися як маркери підвищеного ризику 
ССЗ. Рівні ХС ЛПВЩ <1,0 ммоль/л (<40 мг/дл) 



206  _______ ГЛАВА 2  ДИСЛІПІДЕМІЇ: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

С
Е

К
Ц

ІЯ
 4

Ф
А

К
ТО

РИ
 Р

И
ЗИ

К
У

 С
С

З 
ТА

 ЇХ
 Р

О
Л

Ь 
У

 Р
О

ЗВ
И

ТК
У

 А
ТЕ

РО
С

К
Л

Е
РО

ЗУ
у чоловіків і <1,2 ммоль/л (46 мг/дл) у жінок, 
рівні ТГ, визначені натще >1,7 ммоль/л 
(150 мг/дл), служать маркерами підвищеного 
серцево-судинного ризику й повинні врахо-
вуватися при виборі медикаментозної терапії. 
У пацієнтів з безсимп томним перебігом за-
хворювання при високому багатофакторному 
ризику розвитку серцево-судинної патології, 
у яких рівні загального ХС і ХС ЛПНЩ близькі 
до 5 ммоль/л і 3 ммоль/л, необхідно проводи-

ти подальше зниження загального ХС до рівня 
<4,5 ммоль/л (175 мг/дл) і ХС ЛПНЩ до рівня 
<2,5 ммоль/л (100 мг/дл) помірними дозами 
ліпідознижувальних препаратів.

У цієї категорії пацієнтів (схема 2.1), відповідно 
до Рекомендацій Європейського товариства кардіо-
логів по профілактиці ССЗ (2003), першим кроком 
повинна бути оцінка загального серцево-судинного 
ризику та ідентифікація факторів ризику, які необ-
хідно усунути. Якщо у пацієнта 10-річний ризик 

Таблиця 2.11
Ліпідознижувальні препарати

Класи 
препаратів,
добові дози

Ліпідознижувальні 
ефекти Побічні ефекти Протипоказання

Результа-
ти клінічних 
досліджень

Інгібітори ГМГ-
КоА-редуктази 
 (статини)*

ЛПДНЩ ↓
18–55%

ЛПВЩ ↑ 
5–15% 

ТГ ↓ 7–30% 

Міопатія, 
підвищення 

рівня печінкових 
ферментів 

Абсолютні:
• гострі і хронічні 

захворювання 
печінки, печінкова 

недостатність 
Відносні:

• супутнє застосу-
вання лікарських 

препаратів

Зниження частоти 
основних коро-
нарних подій, 

необхідності коро-
нарного втручання, 
зниження частоти 

інсульту та загальної 
смертності 

Секвестранти 
жовчних кислот 

ЛПНЩ ↓
15–30%

ЛПВЩ ↑ 
3–5% 

ТГ — немає змін 
або росту

Шлунково-кишкові
захворювання, 

запор,
знижене 

засвоєння 
інших препаратів,
особливо вітамінів

Абсолютні:
• дисліпо -

протеїн емія
• TГ >400 мг/дл

Відносні:
• TГ >200 мг/дл

Зниження частоти 
основних коронар-

них подій

Нікотинова 
 кислота 

ЛПНЩ ↓ 
5–25%

ЛПВЩ ↑ 
15–35% 

ТГ ↓ 
20–50% 

Приливи,
гіперглікемія,
гіперурикемія

подагра,
гастрит,
гепатит

Абсолютні:
• хронічні захворю-

вання печінки 
• тяжка подагра

Відносні:
• цукровий діабет
• гіперурикемія

• пептична виразка

Зниження частоти 
основних коро-
нарних подій та, 

вірогідно, загальної 
смертності

Фібрати ЛПНЩ ↓ 
5–20%

(можуть 
підвищуватися 

у пацієнтів з висо-
ким рівнем ТГ)

ЛПВЩ ↑ 
10–20% 

ТГ ↓ 
20–50% 

Диспепсія,
жовчнокам̓яна хво-

роба,
міопатія,

підвищена 
неішемічна
смертність 

у дослідженні WHO

Абсолютні:
• тяжка ниркова 

недостатність
• тяжка печінкова 

недостатність

Зниження частоти 
основних

коронарних подій

*Ловастатин (20–80 мг), правастатин (20–40 мг), симвастатин (20–80 мг), флувастатин (20–80 мг), аторваста-
тин (10–80 мг).
Циклоспорин, макролідні антибіотики, різні протигрибкові засоби та інгібітори цитохрому P450 (фібрати 
і нікотинову кислоту слід застосовувати з обережністю).
Колестерамін (4–16 г), колестипол (5–20 г).
Нікотинова кислота короткої дії (кристалічна) (1,5–3 г), нікотинова кислота пролонгованої дії (1–2 г).
Гемфіброзил (600 мг), фенофібрат (200 мг), клофібрат (1000 мг).
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серцево-судинної смерті <5% і не буде перевищу-
вати 5% при проекції поєднання факторів ризику 
на 60-річний вік, пацієнтові необхідно дати реко-
мендації з дотримання збалансованої дієти, розши-
рення фізичної активності й припинення тютюно-
паління з метою збереження серцево -судинного 
ризику на низькому  рівні. Оцінка ризику повинна 
бути повторена через 5 років. Слід звернути увагу, 
що подібна оцінка загального ризику не підхо-
дить пацієнтам із сімейною гіперхолестеринемі-
єю, тому що починаючи з величини загального ХС 
>8 ммоль/л (320 мг/дл) і ХС ЛПНЩ >6 ммоль/л 
(240 мг/дл) пацієнтів слід віднести до категорії ви-
сокого загального ризику  ССЗ.

У випадку, якщо 10-річний ризик серцево-
судинної смерті >5% або може бути >5% 
при проектуванні поєднання факторів ри-
зику на 60-річний вік, слід провести аналіз 
ліпопротеїнів плазми крові і дати рекомендації 
з модифікації способу життя, особливо щодо 
дієтотерапії. Оцінку ризику загальної серцево-
судинної смертності слід проводити з використан-
ням шкали SCORE. Для оцінки ризику необхідно 
враховувати первинний рівень загального ХС (або 
співвідношення загального ХС до ХС ЛПВЩ). 
Якщо через 3 міс рівні загального ХС і ХС ЛПНЩ 
будуть <5 ммоль/л (190 мг/дл) і 3 ммоль/л (115 мг/
дл) відповідно, серцево-судинний ризик складе 
<5%, таким пацієнтам слід щорічно проходити 
повторне обстеження для підтвердження низько-
го рівня серцево-судинного ризику.

При збереженні серцево-судинного ризику 
>5% слід застосовувати ліпідознижувальну терапію 
для зниження рівня загального ХС і ХС ЛПНЩ. 
Цільові рівні в таких пацієнтів становлять для за-
гального ХС <4,5 ммоль/л (175 мг/дл) і ХС ЛПНЩ 
<2,5 ммоль/л (100 мг/дл). Необхідно згадати, що 
спочатку клінічні дослідження, що документува-
ли клінічне поліпшення в результаті використан-
ня ліпідознижувальної терапії статинами, були 
обмежені, — у них брали участь пацієнти віком 
<70 років і при рівні загального ХС >5 ммоль/л. 
Останні розробки продемонстрували, що ця 
терапія може також бути ефективною і у похилому 
віці, а також в осіб з нижчим рівнем ХС.

Слід також згадати про пацієнтів із сімейною 
гіперхолестеринемією або іншими серйозни-
ми, генетично зумовленими порушеннями 
метаболізму ліпідів. У цьому випадку зниження ХС 
ЛПНЩ навіть нижче рівня 3 ммоль/л (115 мг/дл) 
із приєднанням комбінованої ліпідознижувальної 
терапії з под війним або потрійним режимом 
препаратів є важ ко здійсненним завданням і 
лікар має підготувати пацієнта до цієї ситуації. 
Дослідження із застосуванням статинів показали, 
що зниження загального ХС принаймні на 20% і 
ХС ЛПНЩ на 30% супроводжується вираженим 
клінічним ефектом.

Метаболічний синдром як вторинна мета терапії 
(результат, що не залежить від ліпідознижувальної 
терапії)

Існують докази того, що ризик ІХС може 
бути знижений без ліпідознижувальної терапії 

Загальний ризик <5%
Загальний ХС ≥5 ммоль/л (190 мг/дл)
Рекомендації по зміні способу життя для зниження 
рівня загального ХС <5 ммоль/л (190 мг/ дл) і ХС ЛПНЩ 
<3 ммоль/л (115 мг/дл)
Повторний огляд не рідше ніж через кожні 5 років

Загальний ризик ≥5%
Загальний ХС ≥5 ммоль/л (190 мг/дл)
Вимірювання загального ХС, ХС ЛПВЩ і ТГ натще
Вимірювання ХС ЛПНЩ
Необхідно дати рекомендації пацієнту по зміні способу 
життя на наступні 3 міс
Повторні вимірювання

 

Загальний ХС <5 ммоль/л (190 мг/дл) і ХС ЛПНЩ 
<3 ммоль/л (115 мг/дл)
Дотримуватися рекомендацій відносно зміни спосо-
бу життя, щорічний контроль. Якщо загальний ризик 
залишається ≥5% — призначення медикаментів 
для зниження рівня загального ХС до <4,5 ммоль/л 
(175 мг/дл) і ХС ЛПНЩ до <2,5 ммоль/л (100 мг/ дл)

Загальний  ХС ≥5 ммоль/л (190 мг/дл) або ХС ЛПНЩ 
>3 ммоль/л (115 мг/дл)
Дотримуватися рекомендацій відносно зміни способу 
життя та розпочати медикаментозну терапію

Схема 2.1. Рекомендації щодо корекції рівня ліпідів у пацієнтів із безсимптомним перебігом захворювання
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модифікацією інших факторів ризику. Одна 
з потенційних вторинних цілей терапії — усу-
нення метаболічного синдрому, що представляє 
собою поєднання ліпідних і неліпідних факторів 
ризику метаболічного походження. Цей синдром 
тісно пов̓язаний із генералізованим метаболіч-
ним порушенням, названим інсулінорезистент-
ністю. Додатковий вісцеральний жир (особли-
во при абдомінальному типі ожиріння) і низь-
ка фізична активність сприяють розвитку 
інсулінорезистентності, що у деяких осіб може 
бути спадково детермінованою.

Фактори ризику формування метаболічного 
синдрому здатні взаємно потенціюватися; 
у поєднанні підвищують ризик ІХС незалежно від 
рівня ХС ЛПНЩ. Діагноз метаболічного синд-
рому встановлюють при наявності ≥3 факторів 
ризику, наведених у табл. 2.12, які можна легко 
визначити в клінічній практиці.

Лікування метаболічного синдрому здійс нюється 
2 шляхами: 1 — зменшенням основних причин 
(ожиріння і низька фізична активність) і 2 — усунен-
ням комбінації ліпідних і неліпідних факторів ризи-
ку. Слід зазначити, що останнім часом концепція 
метаболічного синдрому привертає підвищену ува-
гу кардіологів, ендокринологів та інших фахівців 
у зв̓язку з надзвичайно прогресуючим характером 
поширення ожиріння, цукрового діабету і про-
явів усього кластера суміжних факторів ризику. 
До 2005 р. метаболічний синдром верифікувався 
відповідно до критеріїв, викладених в 2001 р. у доку-

ментах програми АТР-III. Однак з метою уніфікації 
всіх підходів до діагностики метаболічного синд-
рому в 2005 р. введені нові критерії метаболічного 
синдрому відповідно до консенсусу Міжнародної 
протидіабетичної асоціації (IDF).

Істотною відмінністю останніх було затвер-
дження абдомінального ожиріння як основного 
критерію і зменшення нормативних критеріїв 
об̓єму талії (<94 см для чоловіків і <80 см для 
жінок), гіперглікемії натще (>5,6 ммоль/л). 
При цьому ще раз було підкреслено, що 
макросудинні ускладнення (ІМ, інсульт) є основ-
ною причиною смерті пацієнтів з метаболіч-
ним синдромом і цукровим діабетом. Діагноз 
метаболічного синдрому відповідно до IDF (2005) 
встановлюється при наявності абдомінального 
ожиріння як основного критерію і двох будь-
яких критеріїв з нижчеперелічених.

Усунення основних причин метаболічного 
 синдрому

Первинні заходи щодо усунення всіх ліпідних 
і неліпідних факторів ризику, пов̓язаних з ме-
таболічним синдромом — це зменшення маси тіла 
і підвищення фізичної активності.

Зниження маси тіла. Надмірна маса тіла 
і ожиріння визнані основними факторами ризи-
ку ІХС при метаболічому синдромі і є основною 
мішенню додаткових терапевтичних втручань. 
Зменшення маси тіла сприяє зниженню ХС 
ЛПНЩ і зменшує вираженість інших компонентів 
метаболічного синдрому.

Таблиця 2.12
Визначення метаболічного синдрому

Фактор  ризику
Визначальний рівень

АТР-III, 2001 IDF, 2005
Абдомінальне 
ожиріння* 
Чоловіки
Жінки

Об̓єм талії

>102 см 
>88 см 

>94 см 
>80 см 

ТГ ≥1,7 ммоль/л (150 мг/дл) ≥1,7 ммоль/л
(150 мг/дл)

ХС ЛПВЩ
Чоловіки

Жінки

<1,0 ммоль/л 
( 40 мг/дл)

<1,3 ммоль/л
(50 мг/дл)

<1,0 ммоль/л 
(40 мг/дл)

<1,3 ммоль/л
(50 мг/дл)

АТ ≥130/85 мм рт. ст. ≥130/85 мм рт. ст.
Рівень глюкози 
натще

≥6,1 ммоль/л
(110 мг/дл)

≥5,6 ммоль/л 
(100 мг/дл)

Надмірна маса тіла і ожиріння тісно пов̓язані з інсулінорезистентністю і метаболічним синдромом. Проте виявлення 
саме абдомінального ожиріння більш тісно корелювало з вираженістю інших компонентів метаболічного синдро-
му, ніж підвищення ІМТ. Тому просте вимірювання об̓єму талії рекомендуєтся для виявлення абдомінального типу 
ожиріння як компоненту метаболічного синдрому.
*Рівні ХС ЛПВЩ, які були нижчі відповідно IDF (2005), у 2006 р. були адаптовані згідно з АТР-III (2001).
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Фізична активність. Низька фізична актив-
ність — також один з головних факторів ризику 
ІХС при метаболічному синдромі. Потенціює 
вираженість ліпідних і неліпідних факторів ризи-
ку. На противагу цьому раціональне підвищення 
фізичної активності знижує рівні ХС ЛПДНЩ, 
підвищує ХС ЛПВЩ, а в деяких осіб знижує рів-
ні ХС ЛПНЩ. Це поєднується зі зниженням АТ, 
зменшенням інсулінорезистентності та сприят-
ливо впливає на всю серцево-судинну систему.

Усунення інших факторів ризику при мета-
болічному синдромі, тобто нормалізацію під-
вищеного АТ, лікування дисліпідемій і виявлених 
порушень вуглеводного обміну, необхідно прово-
дити відповідно до прийнятих Рекомендацій Євро-
пейського й Українського товариств кардіологів.

СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ 

Лікування специфічних дисліпідемій
Дуже високий ХС ЛПНЩ (≥190 мг/дл). Осо-

би з дуже високим ХС ЛПНЩ зазвичай мають 
генетично детерміновані форми гіперхолестери-
немії: моногенну сімейну гіперхолестеринемію, 
сімей ний дефект аполіпопротеїну B і полігенну 
гіпер холестеринемію. Раннє виявлення цих по-
рушень в осіб молодого віку необхідне з метою 
запобігання передчасного розвитку ІХС. У цьому 
випадку для ідентифікації стану дуже важливим 
є обстеження близьких (кровних) родичів. Стан-
дартна ліпідознижувальна терапія може бути не-
достатньою, і нерідко з̓являється необхідність 
у комбінованій терапії, як наприклад, поєднання 
статинів і секвестрантів жовчних кислот для до-
сягнення цільових рівнів ХС ЛПНЩ.

Підвищений рівень сироваткових ТГ. Резуль-
тати метааналізу проспективних досліджень 
продемонстрували, що підвищення рівня ТГ є 
незалежним чинником ризику ІХС. Фактори, 
що сприяють підвищенню рівня ТГ в організмі, 
включають ожиріння і надмірну масу тіла, низь-
ку фізичну активність, тютюнопаління, зловжи-
вання алкоголем, гіпервуглеводну дієту (>60% 
добового калоражу). Аналогічний ефект спричи-
няє поєднання в пацієнта декількох захворювань 
(наприклад цукрового діабету ІІ типу, ХНН, не-
фротичного синдрому), вплив деяких препаратів 
(наприклад ГКС і блокаторів β-адренергічних 
рецепторів у високих дозах) і генетичні пору-
шення (сімейна комбінована гіперліпідемія, сі-
мейна гіпертригліцеридемія і сімейна дисліпо-
протеїнемія).

У реальній клінічній практиці підвищення 
рівня сироваткових ТГ найчастіше відзначають 

в осіб з метаболічним синдромом, хоча вторинні 
або генетичні фактори також впливають. Вміст 
сироваткових ТГ класифікується: 

• нормальний рівень ТГ <150 мг/дл; 
• гранично підвищений рівень ТГ — 150–

199 мг/дл; 
• високий рівень ТГ — 200–499 мг/дл; 
• дуже високий рівень ТГ ≥500 мг/дл. 
При виділенні гіпертригліцеридемії як не-

залежного фактора ризику ІХС приймається 
до уваги наявність високої атерогенності лі-
попротеїнів, збагачених ТГ. Останні частково 
представлені ремнантами (залишками) ліпо-
протеїнів, що утворюються внаслідок розпаду 
ЛПДНЩ. У клінічній практиці ЛПДНЩ — най-
більш доступні для вимірювання атерогенних 
ремнантів ліпопротеїни, які є мішенню для лі-
підознижувальної терапії. На сьогодні ідентифі-
кують суму ХС ЛПНЩ + ЛПДНЩ, так званий 
ХС ліпопротеїнів невисокої щільності — ХС не-
ЛПВЩ (визначається як результат віднімання: 
загальний ХС — ХС ЛПВЩ) як вторинну ціль 
терапії для осіб з високим рівнем ТГ (≥200 мг/дл). 
Цільовий рівень ХС не-ЛПВЩ в осіб з високим 
сироватковим рівнем ТГ встановлений на 30 мг/дл 
вищий, ніж ХС ЛПНЩ, з огляду на те, що рівень 
ХС ЛПДНЩ ≤30 мг/дл є нормальним.

Стратегія лікування для осіб з підвищеним рів-
нем ТГ залежить від етіологічних причин і ступеня 
їхнього підвищення. Для осіб з гіпертригліцериде-
мією первинною метою терапії є досягнення ці-
льового рівня ХС ЛПНЩ. Якщо рівень ТГ погра-
нично високий (150–199 мг/дл), акцент терапев-
тичних заходів слід зробити на зменшенні маси 
тіла і підвищенні фізичної активності. Для осіб 
з високим рівнем ТГ (200–499 мг/дл) вторинною 
метою терапії є ХС не-ЛПВЩ. Для досягнення ці-
льових рівнів ХС не-ЛПВЩ, поряд зі зниженням 
маси й підвищенням фізичної активності, необ-
хідно призначати ліпідознижувальну терапію, яка 
включає 2 етапи. Спочатку терапія повинна бути 
спрямована на досягнення цільового рівня ХС 
не-ЛПВЩ за рахунок збільшення доз ліпідозни-
жувальної терапії, а потім призначають нікотино-
ву кислоту або фібрати для досягнення цільового 
рівня ХС не-ЛПВЩ і подальшого зниження рівня 
ХС ЛПДНЩ. При нечастих випадках дуже висо-
кого рівня ТГ (≥500 мг/дл) у першу чергу необ-
хідно виключити наявність гострого панкреатиту. 
Слід призначити дієту з низьким вмістом жирів 
(≤15% споживаних калорій) і лікарські препарати, 
що сприяють зниженню рівня ТГ (фібрати або ні-
котинову кислоту). Тільки після зниження рівня 
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ТГ <500 мг/дл необхідно приступити до зниження 
ХС ЛПНЩ із метою зниження ризику ІХС.

Низький рівень ХС ЛПВЩ. Відповідно до ре-
зультатів останніх досліджень низький рівень ХС 
ЛПВЩ є самостійним предиктором ІХС і визнача-
ється як рівень <40 мг/дл, що пред̓являє більш сер-
йозні вимоги до терапії порівняно із прийнятим ра-
ніше рівнем <35 мг/дл. Низький рівень ХС ЛПВЩ 
змінює цільовий рівень ХС ЛПНЩ при проведенні 
ліпідознижувальної терапії і використовується як 
фактор ризику при оцінці 10-річного ризику ІХС.

Зниження рівня ХС ЛПВЩ може бути зу-
мовлене рядом причин, пов̓язаних з інсу ліно-
резистентністю та метаболічним синдромом (ожи-
ріння, низька фізична активність, високий рівень 
ТГ і цукровий діабет ІІ типу). Інші причини — 
тютюнопаління, високе споживання вуглеводів 
(>60% добового калоражу) і прийом деяких лікар-
ських препаратів (блокатори β-адренорецепторів, 
анаболічні стероїди, гестагени).

Незважаючи на те що результати клінічних 
досліджень дають підставу очікувати від підви-
щення рівня ХС-ЛПВЩ відповідного зниження 
ступеня ризику ІХС, спеціальний цільовий рі-
вень для ХС ЛПВЩ не визначений. Крім того, 
на сьогодні немає фармакологічних препаратів, 
здатних істотно підвищити рівень ХС ЛПВЩ. 
Проте низький рівень ХС ЛПВЩ слід враховува-
ти при виборі лікувальної тактики.

У всіх осіб з низьким рівнем ХС ЛПВЩ пер-
винне завдання терапії — зниження рівня ХС 
ЛПНЩ. Після досягнення цільового рівня ХС 
ЛПНЩ необхідне вживання заходів по змен-
шенню маси тіла і підвищенню фізичної актив-
ності (при наявності метаболічного синдрому). 
Якщо низький рівень ХС ЛПВЩ поєднується 
з високим рівнем ТГ (200–499 мг/дл), необхідна 
ліпідознижувальна терапія для досягнення ці-
льового рівня ХС не-ЛПВЩ, як зазначено вище. 
При рівні ТГ <200 мг/дл (ізольованому низько-
му рівні ХС ЛПВЩ) призначають фібрати або 
нікотинову кислоту; однак лікування при та-
ких порушеннях сироваткових ліпопротеї нів 
в основ ному показане пацієнтам з ІХС і еквіва-
лентами ризику ІХС.

Діабетична дисліпідемія. Це порушення 
ідентифікують як високоатерогенну дисліпіде-
мію (підвищення рівня ТГ і змісту маленьких 
щільних ЛПНЩ і низький рівень ХС ЛПВЩ) 
в осіб із цукровим діабетом ІІ типу. Незважаю-
чи на підвищення рівня ТГ і/або зниження рів-
ня ХС і ХС ЛПВЩ у такого контингенту хворих, 
первинною метою ліпідознижувальної терапії є 
зниження рівня ХС ЛПНЩ так само, як і в осіб 

без цукрового діабету. Оскільки цукровий діабет 
визначений як еквівалент ризику ІХС, цільовий 
рівень ХС ЛПНЩ для осіб із цукровим діабетом 
<100 мг/дл. Тому при рівні ХС ЛПНЩ ≥130 мг/дл 
пацієнтам із цукровим діабетом необхідно про-
водити ліпідознижувальну терапію одночасно 
з модифікацією способу життя. Якщо рівні ХС 
ЛПНЩ перебувають у діапазоні 100–129 мг/дл, 
можливі 2 терапевтичних підходи: використання 
комбінованої ліпідознижувальної терапії з дода-
ванням фібратів або нікотинової кислоти або ж 
модифікація інших факторів ризику, включа-
ючи гіперглікемію. Якщо рівні ТГ ≥200 мг/дл,
ХС не-ЛПВЩ стають вторинною ціллю ліпідо-
знижувальної терапії. Ряд останніх багатоцен-
трових клінічних досліджень (наприклад до-
слідження впливу антигіпертензивної та ліпідо-
знижувальної терапії на частоту серцевих нападів 
[ALLHAT]) вірогідно встановив переваги ліпі-
дознижувальної терапії в осіб із цукровим діабе-
том старших вікових груп. В осіб похилого віку 
із цукровим діабетом (≥65 років) без додаткових 
факторів ризику ІХС необхідна більш ретельна 
оцінка клінічного статусу, включаючи наявність 
супутніх захворювань, що допоможе визначити 
необхідну тактику лікування.

СПЕЦІАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ 
РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Чоловіки середнього віку (35–65 років). У цілому 
ризик ІХС у чоловіків вищий, ніж у жінок. У за-
значеній віковій групі чоловіків вища поширеність 
основних факторів ризику ІХС, схильність до аб-
домінального ожи ріння і метаболічного синдрому. 
Тому потреба в інтенсивній ліпідознижувальній 
терапії у чоловіків середньої вікової групи надзви-
чайно висока.

Жінки (45–75 років). У жінок ІХС мані-
фестує приблизно на 10–15 років пізніше по-
рівняно із чоловіками і більшість випадків ІХС 
діагностується після 65 років. У жіночій по-
пуляції існують всі фактори ризику, але ран-
ній (віком до 65 років) розвиток ІХС відзна-
чений тільки у жінок із множинними фак-
торами ризику і метаболічним синдромом. 
У той же час, незважаючи на очікуваний захис-
ний ефект терапії естрогенами, немає перекон-
ливих даних про позитивний ефект застосування 
замісної гормональної терапії для зниження ри-
зику ІХС у жінок у постменопаузальний період. 
Навпаки, відзначено позитивний ефект терапії 
статинами у жінок цієї вікової групи.
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Старші вікові групи (чоловіки ≥65 років і жінки 
≥75 років). У осіб похилого віку (≥65 років) дуже 
високий ризик розвитку основних коронарних 
подій. Високий рівень ХС ЛПНЩ і низький рі-
вень ХС ЛПВЩ є факторами ризику ІХС у стар-
ших вікових групах. Результати дослідження ве-
ликого контингенту хворих у віковому діапазоні 
65–75 років по вторинній профілактиці показали 
значне скорочення ризику ІХС внаслідок прове-
дення терапії статинами. Отже, не існує вікових 
обмежень для пацієнтів з діагностованою ІХС 
при призначенні ліпідознижувальної терапії. 
З метою первинної профілактики для старших 
вікових груп рекомендується модифікація спо-
собу життя.

Дорослі молодого віку (чоловіки 20–35 років; 
жінки 29–45 років). У цьому віковому контин-
генті ІХС виявляють досить рідко, за винятком 
випадків з тяжкими факторами ризику, напри-
клад сімейною гіперхолестеринемією, викурю-
ванням великої кількості цигарок, декомпенсо-
ваним цукровим діабетом. Дослідження, присвя-
чені віддаленому прогнозу, продемонстрували, 
що збільшення сироваткового ХС у молодому 
віці визначає більш високий ступінь ризику ІХС 
при досягненні середнього віку. Таким чином, 
ідентифікація факторів ризику в молодому віці — 
важлива мета віддаленої профілактики. У цій віко-
вій групі раннє виявлення ХС ЛПНЩ ≥130 мг/дл 
у поєднанні зі здоровим способом життя здатне 
попередити розвиток ІХС. Особливу увагу слід 
приділяти молодим людям, які курять, з висо-
ким рівнем ХС ЛПНЩ (160–189 мг/дл), якщо 
ж визначаються дуже високі рівні ХС ЛПНЩ 
(≥190 мг/дл), ліпідознижувальну терапію необ-
хідно призначати так само, як і в старших вікових 
групах. У випадках тяжких генетичних форм гі-
перхолестеринемії слід призначати комбіновану 
ліпідознижувальну терапію (наприклад статини 
+ секвестранти жовч них кислот).

ДОДАТОК 1

Стандарти лікування хворих з дисліпідемією:
Лікувальна програма
Перелік і обсяг обов̓язкових медичних заходів 

асортименту
Хворі з дисліпідеміями повинні одержувати 

комплексне лікування:
1. Немедикаментозна терапія (дієта, корекція 

маси тіла, підвищення фізичної активності, від-
мова від тютюнопаління) для досягнення опти-
мальних характеристик ліпідного профілю.

2. Медикаментозне лікування відповідно 
до різних варіантів дисліпідемій: 

a) Гіперхолестеринемія — статини.
б) Комбінована дисліпідемія — статини, де-

яким пацієнтам можна рекомендувати комбіна-
цію статинів та фібратів. 

в) Гіпертригліцеридемія — фібрати та/або статини. 
3. У пацієнтів із безсимптомним перебігом: 

якщо шляхом модифікації способу життя про-
тягом 8–12 тиж не вдається досягти необхідного 
ефекту, почати медикаментозну гіполіпідемічну 
терапію відповідно до варіанта дисліпідемії (ста-
тини та/або фібрати).

4. У хворих з діагностованою ІХС або її екві-
валентами терапію статинами необхідно почати 
одночасно із заходами щодо немедикамен тозної 
профілактики.

5. Контролювати показники ліпідного обмі-
ну, печінкові та м̓язові ферменти: АлАТ, АсАТ, 
КФК 1 раз на 3 міс. 

Перелік та обсяг додаткових медичних заходів:
1. При супутній АГ — антигіпертензивна те-

рапія.
2. При супутньому цукровому діабеті — гіпо-

глікемізуюча терапія.
3. При тяжких формах сімейних дисліпідемій 

можлива корекція ліпідного профілю методом 
плазмоферезу.

Характеристика кінцевого очікуваного ре-
зультату лікування:

1. Досягнення цільових рівнів ХС і ХС ЛПНЩ: 
• для загальної популяції цільовий рівень ХС 

плазми повинен бути <5,0 ммоль/л (190 мг/дл), 
а рівень ХС ЛПНЩ <3 ммоль/л (115 мг/дл);

• для пацієнтів з ІХС, її еквівалентами та па-
цієнтів із цукровим діабетом цільовий рівень ХС 
повинен бути <4,5 ммоль/л (175 мг/дл), при мож-
ливості <4,0 ммоль/л (155 мг/дл), а рівень ХС 
ЛПНЩ — <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), при можли-
вості <2,0 ммоль/л (80 мг/дл).

2. Для пацієнтів із сімейною гіперхолес терине-
мією або іншими генетичними порушеннями 
мета болізму ліпідів, при неможливості знижен-
ня ХС ЛПНЩ нижче рівня 3 ммоль/л (115 мг/дл) 
із залученням комбінованої ліпідознижувальної 
терапії, з подвійними або потрійними режимами 
препаратів необхідно намагатися знизити рівні 
загального ХС не менше ніж на 20% і ХС ЛПНЩ 
на 30%, що повинно супроводжуватися вираже-
ним клінічним ефектом.

Тривалість лікування
Хворі мають потребу в довічному немедика-

ментозному та медикаментозному лікуванні.
Критерії якості лікування
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У переважної більшості пацієнтів з дисліпі-

деміями критерієм якості є досягнення цільових 
рівнів ХС і ХС ЛПВЩ. 

У хворих із сімейною гіперхолестеринемією 
або іншими генетичними порушеннями мета-
болізму ліпідів зниження рівня загального ХС 
на 20% і ХС ЛПНЩ на 30% є критерієм досяг-
нення вираженого клінічного ефекту.

Ймовірні побічні дії та ускладнення
Можлива поява побічних ефектів відпо-

відно до фармакологічних властивостей ліпідо-
знижувальних препаратів (статинів, фібратів): 
підвищення рівня трансаміназ (АлАТ, АсАТ 
більш ніж в 3 рази) і КФК (більш ніж в 10 разів). 
При підозрі на розвиток побічних реакцій потріб-
на відміна ліпідознижувальних препаратів.

Рекомендації щодо подальшого надання медич-
ної допомоги

Хворі повинні перебувати на диспансерному 
спостереженні за місцем проживання. Конт-
ролювати параметри ліпідного обміну, рівень 
печінкових і м̓язових ферментів: АлАТ, АсАТ, 
КФК із частотою 1 раз на 3 міс протягом першого 
року. Надалі слід проводити щорічне обов̓язкове 
обстеження, а за його результатами — корекцію 
терапії не рідше ніж 1 раз на рік.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Хворі з дисліпідеміями повинні дотримуватися 

низькокалорійної дієти, загальне споживання жиру 
не повинне перевищувати 30% споживаної енергії, 
частина насичених жирів не повинна перевищува-
ти третини від загального споживання жиру. Спо-
живання ХС повинне бути <300 мг/добу. Рекомен-
дується дієта, збагачена харчовими волокнами. На-
сичені жири можуть частково бути замінені склад-
ними вуглеводами й омега-3-поліненасиченими 
жирними кислотами морепродуктів.

Для хворих з АГ і осіб з надмірною масою тіла 
рекомендується додатково знизити споживання 
солі до ≤5 г/добу; обмежити прийом алкоголю.

Вимоги до режиму роботи, відпочинку, реабілітації
Необхідне дозоване фізичне навантаження 

відповідно до рекомендацій лікаря після одер-
жання результатів навантажувальних тестів.

ДОДАТОК 2

Рекомендовані наступні цільові рівні ХС:
1. Пацієнтам з ІХС або еквівалентами ризи-

ку ІХС: ХС <4,0 ммоль/л (155 мг/дл) і для ХС 
ЛПНЩ <2,0 ммоль/л (80 мг/дл).

2. Для загальної популяції цільовий рівень ХС 
плазми повинен бути <5 ммоль/л (190 мг/дл), 
а рівень ХС ЛПНЩ — <3 ммоль/л (115 мг/дл).

Для різних варіантів дисліпідемій рекомен-
дується наступна терапія:

1. Гіперліпідемія IIA типу (високий рівень ХС 
ЛПНЩ) — статини.

2. Гіперліпідемія IV типу (високий рівень 
ТГ) — фібрати.

3. Гіперліпідемія IIB типу (високий рівень ХС 
ЛПНЩ і ТГ) — статини, якщо високий рівень 
ХС ЛПНЩ є переважним порушенням, і фібра-
ти, якщо переважає високий рівень ТГ. Деяким 
пацієнтам можна рекомендувати комбінацію 
статинів та фібратів.

Формули перерахунку:
Загальний ХС, ЛПНЩ і ЛПВЩ у ммоль/л · 38,7 = 
мг/дл ТГ у ммоль/л · 88,6 = мг/дл

ДОДАТОК 3

Дієтичні рекомендації Європейського това-
риства кардіологів і Європейського товариства 
атеросклерозу.

Загальні принципи: 
• частка всіх жирів у загальній енергетичній 

цінності їжі повинна становити ≤30%;
• частка тваринних (насичених) жирів пови-

нна становити не більше ⅓ загальної кількості 
споживаного жиру; 

• обмеження добового споживання ХС — 
<300 мг; 

• збільшення споживання моно- і полінена-
сичених жирів з овочів і морської риби; 

• збільшення споживання вуглеводів, що міс-
тяться у свіжих фруктах, злаках і овочах. 

Рекомендовані продукти

Злаки Хліб грубого помолу, вівсяна каша, пластівці різних злаків, макаронні вироби з цільного 
зерна і коричневий (неочищений) рис, підсушений хліб

Молочні 
продукти Знежирене молоко, йогурт, сир

Супи Овочеві, консоме
Риба Варена, копчена, смажена без шкіри
Морепродукти Устриці, гребінці
М̓ясо та інші 
продукти

Індичка, курятина, телятина, дичина, кролятина, молода баранина. 1–2 рази на тиждень 
пісна яловичина, бекон, свинина. Яєчний білок
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Жири
Поліненасичені олії: соняшникова, кукурудзяна, олія сафлора і волоського горіха. 
Мононенасичені олії: маслинова, рапсова. «М̓які» (негідрогенізовані) сор ти маргарину, що 
містять багато моно- або поліненасичених жирів

Фрукти та овочі
Усі свіжі та заморожені овочі, особливо бобові: свіжі та висушені боби, квасоля, чечевиця, 
нут (турецький горіх), цукрова кукурудза, варена картопля, у тому числі в мундирі. Усі свіжі 
або сушені фрукти, консервовані фрукти без цукру

Десерти Фруктове морозиво, желе, пудинги на «знятому» молоці, фруктові салати, гоголь-моголь
Випічка
Кондитерські 
вироби Лукум, нуга, карамельні цукерки

Горіхи Волоські, мигдаль, каштан
Напої Чай, фільтрована або розчинна кава, низькокалорійні безалкогольні напої
Приправи Перець, гірчиця, пряні трави, спеції

Продукти обмеженого вжитку
Злаки Макаронні вироби з білого борошна та білий (шліфований) рис 
Молочні про-
дукти

Частково знежирене молоко, знежирені та нежирні сорти сиру (камамбер, едам, фета, 
ricotta), нежирний йогурт. 2 яйця на тиждень

Супи Все, що не ввійшло до двох перших категорій
Риба Смажена на рекомендованій олії
Морепродукти Мідії, омари, креветки різних видів, кальмари 
М̓ясо та інші 
продукти

Гуси, качки, будь-яке м'ясо з наочною наявністю жиру, сосиски, салямі, м̓ясні пироги, 
паштети, шкіра домашньої птиці. 2 яйця на тиждень

Жири Смажена або картопля фрі, приготовані із застосуванням рекомендованих жирів 
Фрукти та овочі
Десерти
Випічка Пісочні та бісквітні тістечка, приготовані на ненасичених маргаринах та жирах
Кондитерські 
вироби

Марципан, халва

Горіхи Бразильский, кеш̓ю, арахіс, фісташки
Напої Алкогольні напої, нежирні напої з какао
Приправи Салатні соуси з низьким вмістом жиру

Продукти, вживання яких небажане
Злаки Круасани, булочки
Молочні про-
дукти

Цільне молоко, згущене молоко, сливки, штучне молоко, жирні сири, жирний йогурт 

Супи Супи з великим вмістом жиру, крем-супи
Риба Ікра, смажена риба на жирі, який не рекомендується
Морепро дукти
М̓ясо та інші 
продукти

Жири Вершкове масло, шпик, сало, топлений жир, пальмова олія, тверді маргарини, 
гідрогенізовані жири

Фрукти 
та овочі

Смажена картопля чи картопля-фрі, овочі та рис, які готують на оліях чи жирі, що не реко-
мендуються 

Десерти Вершкове морозиво, пудинги або пиріжки, які готують з маслом або вершками 
Випічка Комерційні пісочні тістечка, бісквіти, пироги, пудинги та ін.
Кондитерські 
вироби

Шоколад, ірис, вершкова помадка, кокосові палички 

Горіхи Кокосовий горіх, солоні горіхи
Напої Шоколадні напої, кава по-ірландськи, солодові напої, заварена кава, безалкогольні напої
Приправи Додавання солі, салатних соусів, майонезу та ін. 
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До лікаря-практика звертаються хворі на атеро-
склероз на етапі виражених клінічних проявів проце-
сів, поєднаних із наявністю стенозувальної бляшки. 
Тому в більшості випадків саме стеноз є основною 
мішенню терапевтичних і мікрохірургічних втручань, 
що сприяють відновленню прохідності судини, але 
практично не впливають на атеросклероз. Це озна-
чає, що для успішного попередження розвитку чи 
прогресування атеросклерозу необхідно впливати 
на його патогенетичні механізми, серед яких одне з 
перших місць займає запалення.

Сьогодні розуміння патогенезу атеросклерозу 
вийшло далеко за межі оцінки значимості гіпер-
холестеринемії як провідного механізму процесу. 
Одним з етапів становлення нового підходу до ви-
вчення атерогенезу стала робота англійського вче-
ного Росса «Атеросклероз — запальний процес» 
(1999). У ній наводяться дані про те, що атероскле-
роз — це ряд послідовних клітинних і молекуляр-
них реакцій, які свідчать про його запальну при-
роду: від першого етапу — появи ліпідних плям, 
до останнього — руйнування атеросклеротичної 
бляшки й розвитку ІМ. Після цієї публікації жодна 
з робіт, присвячених вивченню як патогенезу, так і 
клінічних проявів атеросклерозу, не обходиться без 
констатації його запальної природи.

Роль запалення у патогенезі атеросклерозу 
і його клінічних проявів досить наочна при ана-
лізі даних багатьох досліджень. Ще в 1954 р. Cole 
і спів автори повідомили, що двомісячна смерт-
ність при гострому ІМ і кількості лейкоцитів 
у периферичній крові, що перевищує 15 тис./мм3, 
становить 32%, тоді як при вмісті лейкоцитів 
<9 тис./ мм3 смертність не досягає 9%. У дослі-
дженні GISSI серед 11 324 пацієнтів з гострим 
ІМ і рівнем лейкоцитів у крові <6 тис./мм3 смерт-
ність протягом 4 років становила 6,9%, при вмісті 
лейкоцитів >9 тис./мм3 — 17,7%. При цьому про-
гностична значимість лейкоцитозу мала характер, 
незалежний від вираженості інших факторів ате-
рогенезу.

Застосування сучасних технологій ведення 
пацієнтів з гострим ІМ сприяло істотному змен-
шенню значимості лейкоцитозу та, відповідно, 
активності запалення, у визначенні наслідків ін-
фаркту. Так, при проведенні стандартної терапії 
частота випадків смерті у верхній і нижній квар-
тилях вмісту лейкоцитів становили 18,6 і 4,7%, 
після проведення тромболізису чи реваскуляриза-
ції — 9,3 і 3,5% відповідно, проте, це розходження 
зберігало статистичну значимість.

Відсутність єдиного розуміння патогенетич-
ної суті запалення в атерогенезі стала очевидною 
внаслідок проведення ряду досліджень, результа-
ти яких свідчать, що ознаки запалення мають не-
специфічний характер та їх відзначають при різ-
них формах кардіальної патології. Насамперед 
констатовано, що розвиток СН також можна 
розглядати як прояв запального процесу. До-
ведено також, що розвиток і прогресування СН 
поєднується з підвищенням вмісту в плазмі крові 
найважливіших медіаторів запалення — ФНП-α 
та інтерлейкіну (ІЛ)-6. Їх високий рівень — про-
гностична ознака тяжкого клінічного перебігу 
і кінцевого результату. Більше того, тривала ін-
фузія ФНП-α тваринам спричиняла різке при-
гнічення скоротливої функції міокарда і ремо-
делювання ЛШ, що розвивалося паралельно зі 
зростанням активності матриксних металопро-
теїназ. Блокада рецепторів ФНП-α при хроніч-
ному перевантаженні серця тиском попереджала 
розвиток СН; подіб ний ефект виникав при акти-
вації тканинного інгібітору матриксних метало-
протеїназ, який контролює активність як власне 
протеїназ, так і ФНП-α.

В ході багатьох досліджень виявлено також не-
розривний зв’язок між системним запаленням, що 
супроводжується підвищенням рівня СРБ у плаз-
мі крові, та метаболічним синдромом. Важливим 
фактором, відповідальним за розвиток хронічно-
го запалення в цих умовах, є жирова тканина, яка  
продукує прозапальні медіатори типу ФНП-α та 

ГЛАВА 3  АТЕРОСКЛЕРОЗ: ПОЄДНАННЯ 
ЗАПАЛЕННЯ ТА МОДИФІКАЦІЇ 
ЛІПОПРОТЕЇНІВ КРОВІ ЯК ОСНОВА 
ЙОГО ПАТОГЕНЕЗУ

Т.В. Талаєва, В.В. Братусь
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ІЛ-6, тоді як останній є одним із основних стиму-
ляторів продукції СРБ у печінці. 

Пізніше в дослідженнях, присвячених патогене-
зу гіпертонічної хвороби, також було встановлено її 
поєднання із запаленням. Показано, що вміст цито-
кінів у крові вірогідно корелює з рівнем АТ, а у ми-
шей — з відсутністю ІЛ-6 психоемоційний стрес 
супроводжується в 2 рази меншою гіпертензивною 
реакцією. Крім того, інфузія ангіотензину II мишам 
з генетичною відсутністю продукції активних форм 
кисню не приводить до розвитку гіпертензії, а біль-
шість антигіпертензивних препаратів — блокаторів 
рецепторів ангіотензину II 1-го типу, блокаторів 
кальцієвих каналів, інгібіторів АПФ — паралельно 
з нормалізацією АТ зменшує вираженість запален-
ня та оксидантного стресу. 

Встановлено, що у пацієнтів із фібриляцією 
передсердь, особливо у персистувальній формі, 
закономірно спостерігається підвищений рівень 
СРБ. Доведений також зв’язок фібриляції перед-
сердь із підвищенням рівня ФНП-α у крові, є дані 
про подібний зв’язок з кількістю циркулюючих 
лейкоцитів. Крім того, встановлено, що трива-
лість пароксизмів фібриляції передсердь перебу-
ває у прямому зв’язку з рівнем СРБ і розмірами 
передсердя, і це розглядають як підтверджен-
ня зв’язку фібриляції передсердь із запаленням 
і структурним ремоделюванням. Крім того, рівень 
СРБ — чутлива прогностична ознака відновлення 
ритму після кардіоверсії, а між рівнем ІЛ-6 у кро-
ві у пацієнтів з фібриляцією передсердь і ризиком 
розвитку інсульту існує пряма залежність.

Все це означає, що запалення різного ступе-
ня вираженості відзначають практично при всіх 
основ них формах кардіальної патології. Тому для 
визначення ролі запалення як специфічного фак-
тора, що лежить в основі атерогенезу, необхідне 
розуміння його компонентів, а також патогенетич-
ної ролі на різних етапах розвитку захворювання.

Насамперед, необхідно розрізняти локальне 
запалення, яке виявляють безпосередньо в тка-
нинах, і системне, яке проявляється певними 
порушеннями складу та біохімічних властивос-
тей крові. Системне запалення не є запаленням 
у пов ному розумінні слова; воно відображає про-
запальні зміни, які проявляються накопиченням 
у крові хемокінів і цитокінів — медіаторів запа-
лення, розчинених форм їх рецепторів, молекул 
адгезії, активацією клітинних елементів — мо-
ноцитів, лейкоцитів, лімфоцитів, тромбоцитів. 
Водночас, саме локальне запалення, його місце-
знаходження і визначає специфіку відповіді, що 
розвивається. Якщо запалення виникає в міо-
карді, то його наслідком є міокардит, кардіоміо-

патія, СН, аритмії, якщо в печінці — то гепатит, 
у нирках — гломерулонефрит, у суглобах — рев-
матоїдний артрит. Атеросклероз — це запалення 
у стінці великих магістральних артерій. При цьо-
му патогенетична і морфологічна картина запа-
лення практично єдина й не залежить від його 
локалізації, за винятком невеликих варіацій за-
лучення клітинних елементів у процес. 

На сьогодні причина та механізми розвитку за-
палення у стінках артерій досить повно визначе-
ні. Встановлено, що протизапальні й антиатеро-
генні властивості судинної стінки визначаються 
нормальним функціонуванням ендотелію, його 
здатністю продукувати та вивільняти оксид азо-
ту (NO) — потужну біологічно активну сполуку. 
NO виявляє аутокринну і паракринну дію, тобто 
діє як у місці свого вивільнення, так і в безпосе-
редній близькості. У клітинах ендотелію NO при-
гнічує активність ядерного фактора транскрипції 
NF-kB, що регулює експресію генів, які визнача-
ють розвиток запальної відповіді. В результаті цьо-
го пригнічується продукція прозапальних та міто-
генних факторів: ендотеліну-1 та ангіотензину II, 
хемокін-моноцитарного хемотаксичного фактора; 
секреція супероксидного радикалу — основного 
фактора оксидантного стресу, експресія молекул 
адгезії. Вивільняючись у стінку, NO викликає роз-
слаблення гладком’язових клітин, тому його нази-
вають «ендотелійзалежний фактор розслаблення». 
Крім цього, NO пригнічує міграцію та проліфера-
цію гладком’язових клітин, резидентних макро-
фагів, попереджає потовщення та ремоделювання 
стінки. NO вивільняється також у кров, пригнічує 
активність і адгезивність запальних клітин, знижує 
тромбоцитарну активність. 

Основним фактором, що у фізіологічних умовах 
регулює здатність ендотеліоцитів вивільняти NO, є 
пристінкова напруга зсуву, що виникає в результаті 
дії потоку крові на ендотелій. При ламінарному по-
тоці крові, тобто лінійному та орієнтованому по осі 
судини, напруга зсуву максимальна. Це поєднується 
з утворенням значної кількості NO і зводить до мі-
німуму взаємодію між ендотеліоцитами та кліти-
нами крові. Однак у зонах зі зниженою напругою 
зсуву, які відповідають ділянкам судини зі зміненою 
геометрією або в ділянці відхождення бічних гілок, 
продукція NO зменшена. У результаті реципрок-
но активуються фактори, відповідальні за розвиток 
локального запалення та оксидантного стресу, на-
самперед — NF-kB, зростає продукція в ендотелії 
хемоатрактантів, цитокінів, мітогенних факторів і 
молекул адгезії, стимулюється міграція в судинну 
стінку моноцитів, Т-лімфоцитів і гладком’язових 
клітин. Все це завершується появою неоінтими, по-
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товщенням і ремоделюванням судинної стінки на-
віть при відсутності традиційних ліпідних факторів 
атерогенезу.

Ця послідовність подій, що приводить до ре-
моделювання судинної стінки, підтверджена 
в ході експериментів з однобічною коарктацією 
сонної артерії. В умовах зниження тиску і, відпо-
відно, напруги зсуву в сегменті артерії, дисталь-
ному щодо накладеної манжетки, вміст супер-
оксидного радикалу збільшився в 4,1 раза у по-
єднанні зі зменшенням продукції NO, щільною 
інфільтрацією нейтрофільними гранулоцитами, 
активацією локального запалення, вираженим 
потовщенням стінки і зменшенням просвіту су-
дини. Зростання радикальної та запальної ак-
тивності повністю пригнічувалося у тварин, що 
одержували ЛПВЩ або лише білок апо-А-1 без 
ліпідів. При цьому інфільтрація нейтрофільними 
гранулоцитами зменшувалась на 75–95%. У сон-
ній артерії, де гемодинамічні умови не змінюва-
лися, без змін залишилася і структура стінки. 

Процес формування фібросклеротичних змін 
у типових зонах в результаті в’ялоплинного ло-
кального запалення починається з перших днів 
життя. Однак, у зв’язку з низькою інтенсивністю 
і швидкістю прогресування, зміни структури су-
динної стінки в нормальних умовах досягають ге-
модинамічної значимості, тобто впливу на мож-
ливість кровопостачання серця, лише наприкінці 
7–8-ї декади життя. Крім цього, структурні зміни 
характеризуються як фібросклеротичні й мають 
вигляд щільних бляшок, не схильних до розпа-
ду. При достатній вираженості вони проявля-
ються клінічно нападами стабільної стенокардії, 
але практично ніколи не є причиною розвитку 
гострих коронарних явищ. Тому істинне атеро-
склеротичне ураження стінки артерії виникає 
лише при поєднанні первинних змін у судинній 
стінці із системними порушеннями обміну ліпо-
протеїнів, тому теза Анічкова: «Без ліпідів немає 
атеросклерозу», — лишається непорушною. 

Однак уявлення про характер ліпідного ком-
понента атерогенезу істотно змінилися. Сьогодні 
перше місце займає не кількісний бік змін, не роз-
виток гіперхолестеринемії, а якісні порушення 
структури та функції ліпопротеїнів, у розвитку 
яких запалення (системного характеру) відіграє 
одну з головних ролей, що зводяться, насамперед, 
до модифікації ліпопротеїнів, у результаті якої 
вони здобувають проатерогенні властивості. 

Нативним ліпопротеїнам не характерні атеро-
генні властивості, незалежно від їх рівня у крові, 
й інкубація макрофагів у середовищі, що містить 
нативні ліпопротеїни, не приводить до утворення 

пінистих клітин. Лише попередньо модифікова-
ні ліпопротеїни захоплюються ненасичуваним 
чином макрофагами, що приводить до їх перена-
вантаження ефірами ХС та до утворення пінистих 
клітин. Характерно, що між вмістом у крові загаль-
ного ХС або ХС ЛПНЩ і кількістю модифікова-
них ліпопротеїнів немає прямої залежності, і у па-
цієнтів з гострим ІМ на фоні частої нормалізації 
вмісту загального ХС і ТГ у крові різко зростають 
вміст модифікованих  ліпопротеїнів і загальний 
атерогенний потенціал плазми крові. Аналогіч-
на картина характерна для хворих на цукровий 
діабет, у яких на фоні інтенсивної проатерогенної 
модифікації ліпопротеїнів і швидко прогресуючо-
го атеросклерозу гіперхолестеринемія відсутня чи 
маловиражена. Ці дані свідчать про те, що стан-
дартний діагностичний прийом — визначення 
вмісту загального ХС і ХС ЛПНЩ у плазмі крові 
дає лише недостовірну інформацію про характер 
обміну ліпопротеїнів в організмі і загальний ате-
рогенний потенціал крові. 

Необхідно пам’ятати, що ХС і ліпопротеїни, 
до складу яких він входить, — це не фактори роз-
витку атеросклерозу, а компоненти гомеостазу 
організму. ХС — необхідний компонент клітин-
них мембран, і його видалення з них супроводжу-
ється загибеллю клітини протягом кількох секунд. 
ЛПНЩ — основна форма транспорту ХС до клі-
тин, де вони зв’язуються відповідними мембран-
ними рецепторами, захоплюються клітиною і по-
ставляють їй необхідний ХС. Однак практично всі 
клітини, за винятком клітин ендотелію, не мають 
прямого контакту із кров’ю й не можуть еліміну-
вати з неї ліпопротеїни. Для цього ліпопротеїни 
мають пройти через ендотелій та інші структури 
судинної стінки і з’явитися в міжтканинній рідині. 
Це означає, що судинна стінка не є, як вважалося, 
нездоланною перешкодою для транспорту ліпо-
протеїнів, який здійснюється шляхом трансцитозу 
через утворені в ендотеліоцитах канали. При цьому 
ліпопротеїни не зазнають внутрішньоклітинних 
метаболічних змін. 

Ситуація істотно змінюється за наявності струк-
турних змін стінки, розвитку в ній вираженого суб-
ендотеліального шару, утвореного запальними клі-
тинами крові, фібробластами, гладком’язовими клі-
тинами і матриксними білками. Ці білки (насамперед 
хондроїтин сульфат) мають виражену спорідненість 
до ЛПНЩ, що зумовлене наявністю поверхневого 
негативного заряду у ЛПНЩ і позитивного — у ма-
триксних білків. Завдяки цьому ЛПНЩ зв’язуються 
з білками судинної стінки й акумулюються в ній. Ха-
рактерно, що спорідненість модифікованих ЛПНЩ 
до матриксних білків на кілька порядків вища, ніж 
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до нативних, тому що вони характеризуються більш 
високим негативним зарядом. Завдяки цьому вміст 
ЛПНЩ у стінці ураженої артерії більше ніж у 70 ра-
зів перевищує їх вміст у крові. 

По мірі збільшення товщини стінки вповіль-
нюється дифузія через неї ЛПНЩ і істотно полег-
шується їхнє захоплення, депонування і модифі-
кація. Таким чином, наявність преатеросклеро-
тичних змін у судинній стінці, зумовлених розви-
тком у ній в’ялоплинного локального запалення, є 
обов’язковою умовою для відкладення у стінці ліпі-
дів і ліпопротеїнів. Саме на цьому етапі зміни набу-
вають рис, характерних для атеросклерозу, тобто по-
єднання фібросклеротичних і атероматозних явищ.

Модифікація ЛПНЩ (у всякому разі початко-
ва) відбувається безпосередньо в крові та пов’язана, 
насамперед, з їх окисненням. Цей процес визна-
чається наявністю у фосфоліпідах і ефірах ХС, що 
входять до складу ЛПНЩ, ненасичених жирних 
кислот, вразливих до дії вільних радикалів. Перок-
сидація ЛПНЩ здійснюється і в нормальних умо-
вах, але її інтенсивність різко зростає при розвит-
ку системного запалення та оксидантного стресу, 
коли кількість модифікованих ЛПНЩ збільшуєть-
ся на 3 порядки — від 0,02 до 5%. 

Окиснені ЛПНЩ виявляють цитотоксичні 
властивості, вони здатні ушкоджувати ендоте-
ліоцити та призводити до розвитку системного 
запалення. Це зумовлено існуванням захисних 
механізмів, які здійснюють швидку елімінацію 
окиснених ЛПНЩ із крові. В їх основі лежить 
функція клітин ретикулоендотеліальної систе-
ми. Елімінація модифікованих ЛПНЩ здійсню-
ється як шляхом їх захоплення макрофагами та 
ендотеліоцитами через відповідні скавенджер-
рецептори, так і через зв’язування ЛПНЩ білка-
ми позаклітинного матрикса. Все це є захисною 
реакцією, спрямованою на попередження по-
шкоджувальної дії модифікованих ЛПНЩ. 

Поява ліпідних плям у субендотелії магі-
стральних артерій, що є відображенням нако-
пичення в ньому пінистих клітин і вільних поза-
клітинних ліпідів, спостерігають навіть у дітей. 
Воно має зворотний характер завдяки тому, що 
ці ліпіди захоплюються макрофагами, процесу-
ються в них, а ХС із макрофагів виводиться за до-
помогою тих же механізмів, що й з інших клітин, 
за участю ЛПВЩ. Однак з появою надлишкової 
кількості модифікованих ліпопротеїнів і висна-
женням можливостей системи зворотного транс-
порту ХС макрофаги перевантажуються ефірами 
ХС і піддаються апоптозу. В результаті цього 
в інтимі накопичуються вільні окиснені ліпіди, 

що супроводжується ініціацією чи різкою акти-
вацією локальної запальної відповіді.

Однак помилково вважати зміни обміну ліпі-
дів і профілю ліпопротеїнів при запаленні лише як 
прояв первісно патологічного процесу. Ліпіди та лі-
попротеїни при запаленні відіграють захисну роль, 
і при початковому низькому їх рівні запалення про-
ходить зі значно тяжчими ускладненнями і частіше 
призводить до летального кінця. Клінічний перебіг 
СН у осіб зі зниженим вмістом ліпідів і ліпопротеї-
нів у крові має тяжчий характер, а смертність серед 
інфікованих тварин у ході експерименту обернено 
залежала від рівня ліпідів у крові. 

Захисна дія ліпопротеїнів визначається наяв-
ністю в них антиоксидантних сполук і ферментних 
систем, які захищають високовразливі ненасичені 
жирні кислоти, що входять до складу фосфоліпідів. 
Це вітамін Е, який міститься в ЛПНЩ і ЛПДНЩ, 
ферменти параксоназа та фосфоліпаза А2, апо-
білок апо-А-1, які є компонентами ЛПВЩ. 

Після того, як вичерпуються ці захисні ме-
ханізми, ненасичені жирні кислоти, що входять 
до складу фосфоліпідів ліпопротеїнів, взаємоді-
ють із вільними радикалами і піддаються перок-
сидації, але при цьому вони інактивують радика-
ли і попереджають їх пошкоджувальну дію. Лі-
попротеїни також здатні зв’язувати ендотоксин, 
і комплекс, що утворився, виводиться із крові 
макрофагами, що попереджає розвиток вираже-
ної ендотоксемії. 

Ці порушення поєднуються зі зростанням 
вмісту в крові ліпопротеїнів у результаті як по-
силеної їх продукції гепатоцитами, так і упо-
вільнення катаболізму. Медіатори запалення, 
насамперед — ФНП-α та ІЛ-6, активують син-
тез і вивільнення у кров ЛПДНЩ паралельно із 
пригніченням ліпопротеїнової ліпази — одного 
із ключових ферментів, завдяки яким здійсню-
ється метаболізм ліпопротеїнів і підтримується їх 
нормальний рівень і спектр у крові. В результаті 
розвиваються гіперхолестеринемія та гіпертри-
гліцеридемія, знижується вміст ЛПВЩ у крові. 

У процесі цих реакцій змінюються біологічні 
властивості ліпопротеїнів, їх обмін набуває про-
атерогенної спрямованості, однак такі порушен-
ня становлять меншу загрозу для існування ор-
ганізму, ніж ендотоксин, медіатори запалення, 
вільні радикали. Крім цього, тривалий час змі-
ни, що виникають, мають зворотний характер, 
і при зменшенні вираженості порушення обміну 
ліпопротеїнів поступово нівелюються. 

Пряма залежність між наявністю системного 
запалення і проатерогенними порушеннями об-
міну ліпопротеїнів особливо чітко проявляється 
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у дітей з гострими респіраторними захворюван-
нями без попереднього ожиріння чи порушен-
ня обміну ліпідів. На піку розвитку запальної 
відповіді в них відзначається закономірне зрос-
тання вмісту в крові загального ХС і ТГ, ЛПНЩ 
і ЛПДНЩ, підвищення коефіцієнта атероген-
ності, рівня в крові атерогенно модифікованих 
ЛПНЩ і ЛПДНЩ, пропорційних інтенсивності 
запалення. Після проведеного лікування і при-
гнічення запальної реакції показники метабо-
лізму ліпопротеїнів частково нормалізувалися, 
однак порушення зберігалися ще протягом три-
валого періоду, що створювало умови для сумації 
ефекту при повторному розвитку запалення. 

Роль запалення у проатерогенній модифікації 
ліпопротеїнів визначається здатністю вільних ра-
дикалів, продукція яких різко зростає, впливати 
як на ліпідний, так і на білковий компоненти ліпо-
протеїнів. Ненасичені жирні кислоти, що входять 
до складу як фосфоліпідного шару ліпопротеїнів, 
так і до складу ефірів ХС, що містяться в них, ви-
сокосхильні до окиснення навіть при помірній 
інтенсивності вільнорадикальних процесів, що 
розвиваються безпосередньо в крові. У цих умо-
вах виникають мінімально окиснені ЛПНЩ, які 
виявляють цитотоксичну дію, здатність активува-
ти і пошкоджувати ендотелій, а також підвищену 
спорідненість із протеогліканами судинної стінки. 
Внаслідок цього вони фіксуються в субендотелі-
альному шарі, де піддаються остаточній модифі-
кації зі зміною їх апо-білка В-100. В результаті лі-
попротеїни набувають атерогенних властивостей, 
тобто втрачають спорідненість до тканинних В-, 
Е-рецепторів та набувають здатності захоплювати-
ся макрофагами через скавенджер-рецептори SR-
A1 з утворенням пінистих клітин. Надалі пінисті 
клітини піддаються апоптозу, що супроводжуєть-
ся потраплянням їх ліпідного вмісту безпосеред-
ньо в інтиму, посиленням у ній запальної реакції 
та утворенням атероматозної бляшки з високою 
схильністю до розпаду. 

Іншою формою проатерогенної модифікації лі-
попротеїнів крові є продукція в печінці ЛПДНЩ, 
перезбагачених ТГ, і уповільнення їх катаболізму, 
зв’язане як зі зниженням активності ліпопротеї-
нової ліпази — основного ліполітичного фермен-
ту крові, так і зі зниженням ефективності її дії 
на ЛПДНЩ зі зміненою структурою і складом. Ці 
зміни проявляються у спрощеній формі розвит-
ком гіпертригліцеридемії, яка розглядається як 
самостійний незалежний фактор розвитку ате-
росклерозу та ІХС, що визначає характер її клі-
нічного перебігу і ризик розвитку гострих форм 
коронарної недостатності. Ці змінені ЛПДНЩ та 

їх ремнанти, що накопичуються у крові, захоплю-
ються макрофагами через специфічні рецептори 
та підсилюють експресію в них ядерного фактора 
NF-kB з відповідним зростанням продукції віль-
них радикалів, хемоаттрактантів, молекул адгезії, 
тканинного фактора та активацією як системного 
запалення, так і системи згортання крові. 

Подібні зміни характерні для осіб з ожирінням, 
метаболічним синдромом, цукровим діабетом. 
Причиною їх розвитку є поєднання первинних 
порушень обміну ліпідів з високою активністю 
системного запалення і виникненням інсуліно-
резистентності. Подібний тип модифікації ліпо-
протеїнів крові найбільш характерний для паці-
єнтів із безсимптомним перебігом ІХС та різко 
підвищеним ризиком розвитку ІМ. Частота його 
виникнення особливо висока в осіб із вмістом ТГ 
у крові >2,3 ммоль/л, відношенням вмісту загаль-
ного ХС до ХС ЛПВЩ, що >5,0 і концентрацією 
ХС ЛПВЩ <35 мг/дл і досягає 16%. При цьому 
загальний вміст ХС у крові може зберігатися в ме-
жах норми. 

Динаміка атеросклеротичної бляшки включає 
два процеси. З одного боку, це міграція і пролі-
ферація в судинній стінці гладком’язових клітин 
і макрофагів, з іншого боку — їх загибель. Мі-
грація, проліферація й активація гладком’язових 
клітин означає збільшення розмірів бляшки, 
синтез протеогліканів і колагену, але у поєднанні 
зі стабілізацією бляшки. Навпаки, при активації 
макрофагів спостерігається зростання активнос-
ті матриксних металопротеїназ, експресія проза-
пальних цитокінів і хемокінів, активація окси-
дативного стресу та загибель гладком’язових 
клітин. Тому підвищення активності макрофагів 
у бляшці супроводжується активацією локально-
го запалення із руйнуванням сполучнотканин-
ного матриксу і покришки бляшки, зростанням 
погрози порушення її цілісності та розвитку го-
строго коронарного синдрому. Тому нестабільна 
атеросклеротична бляшка характеризується ви-
соким вмістом ліпідів і макрофагів, низьким — 
гладком’язових клітин і колагену, тоді як у ста-
більній переважають гладком’язові клітини, які 
секретують колаген та матриксні білки. 

Активація локального запалення в атероскле-
ротичній бляшці — одна з головних причин її де-
стабілізації та руйнування. Результати тонких 
досліджень показали, що температура тканин 
в ділянці нестабільної бляшки, що руйнується, 
на 1,5 градуса вища, ніж в ділянці стабільної, тоді 
як у стабільної — на 0,5 градуса вища, ніж у нор-
мальних сегментах артерії.
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Доля атеросклеротичної бляшки значною мі-
рою визначається розвитком у ній мережі мікро-
судин. По мірі збільшення товщини стінки по-
гіршується метаболічне забезпечення її клітинних 
елементів, виникають ознаки гіпоксії. Одним 
із наслідків цього є посилена продукція ендоте-
ліального судинного фактора росту, який зумов-
лює утворення мережі мікросудин із системи vasa 
vasorum. Ці тонкостінні судини піддаються дії 
протеолітичних ферментів, які продукуються і на-
копичуються в атеросклеротичній бляшці пропо-
рційно активності запалення, що приводить до їх 
ерозії та розвитку інтрамуральних геморагій. 

Між накопиченням ліпідів у бляшці, інтенсивніс-
тю її неоваскуляризації та схильністю до руйнуван-
ня існує пряма залежність. У більш оптимальному 
варіанті це приводить лише до швидкого збільшен-
ня розмірів бляшки, її гемодинамічної значимості. 
Однак якщо інтрамуральна геморагія поєднується 
з руйнуванням фіброзної покришки бляшки, то ви-
никає пристінковий тромб, що на фоні вираженого 
стенозування може приводити до повної обструкції 
просвіту судини і розвитку гострого коронарного 
синдрому. 

На сьогодні питання про роль системного запа-
лення у прогресуванні атеросклеротичного уражен-
ня і дестабілізації цього процесу перебуває в цен-
трі уваги. Відповідно до клінічних спостережень, 
системний запальний процес істотно прискорює 
розвиток атеросклерозу, що особливо характерно 
для хронічних інфекцій з в’ялим перебігом, спри-
чинених грамнегативними мікроорганізмами типу 
Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, а також ві-
русу герпеса. Відзначено, що факторами, що істотно 
впливають на динаміку ураження при атеросклерозі, 
є парадонтоз, часті ангіни. Появу в крові ендотокси-
ну, що раніше розглядалося як ознака сепсису, нині 
діагностують при помірно вираженому загостренні 
хронічних інфекційних процесів. Показано також, 
що ризик розвитку гострого ІМ у пацієнтів із ІХС 
значно зростає в період епідемії грипу, після про-
ведення оперативних втручань, а у хворих із пере-
садженим серцем спостерігається різко прискорене 
атеросклеротичне ураження вінцевих судин. 

У пацієнтів із гострим коронарним синдромом 
різко (більше ніж у 3,5 раза) підвищений вміст у кро-
ві СРБ порівняно із хворими, в яких діагностована 
хронічна форма ІХС, на 33% збільшений вміст ТГ 
у крові, що може бути як наслідком гострого запа-
лення, так і його причиною, у 3–5 разів підвищений 
вміст у крові модифікованих ЛПНЩ і ЛПДНЩ. 
Системне запалення, що активується, має вираже-
ний аутоімунний компонент, і в ролі аутоантиге-
нів виступають вищезазначені модифіковані ліпо-
протеїни. Про це свідчить збільшення більше ніж 

в 2,5 раза кількості циркулюючих імунних комплек-
сів, а також вмісту в них ХС і ТГ в 2–3 рази, що є 
наслідком включення до складу імунних комплексів 
модифікованих ЛПНЩ і ЛПДНЩ.

Питання про те, яким чином системне за-
палення бере участь у розвитку гострого коро-
нарного синдрому, залишається поки що у сфері 
гіпотез. Швидше за все, цей ефект визначається 
переважно активацією локального запалення, 
що проходить в атеросклеротичній бляшці під 
впливом медіаторів запалення, що циркулюють 
у крові. Однак він може бути пов’язаний також із 
прямою дією факторів системного запалення, на-
самперед — фіксацією імунних комплексів на ен-
дотелії, що вкриває бляшку, з активацією системи 
комплементу, появою комплексу мембранної ата-
ки і руйнуванням ендотеліоцитів. 

Наведені дані свідчать про те, що запалення — 
один із провідних факторів атерогенезу та патогенезу 
ІХС, і дуже важливо враховувати його при оцінці як 
поточного стану атеросклерозу, так і його прогнозу, 
а також коригувального впливу на запалення — най-
важливіший компонент патогенетично обґрунтова-
ного лікування пацієнтів із ІХС як у хронічній фазі, 
так і в період загострення.
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ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗГІДНО З МКХ-10
Метаболічний синдром являє собою кластер 

чотирьох кардіометаболічних факторів ризику, 
які згідно з МКХ-10 визначені так:

1. ожиріння — Е65–Е68;
2. дисліпідемія — Е78;
3. АГ — I10–I15;
4. порушена толерантність до глюкози або 

цук ровий діабет — E10–E14.

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНОГО 
СИНДРОМУ

У Методичному посібнику з діагностики і лі-
кування цукрового діабету, предіабету і серцево-
судинних захворювань, розробленому Європей-
ським кардіологічним товариством (ESC) разом 
з Європейською асоціацією по вивченню цук-
рового діабету (EASD) у 2007 р. наведені три ва-
ріанти ідентифікації метаболічного синдрому: 
відповідно до рекомендацій ВООЗ (1998), Adult 
Treatment Panel III (ATP-III, 2001) і Міжнарод-
ної Федерації по вивченню цукрового діабету 
(IDF, 2005).

1. Критерії метаболічного синдрому, що реко-
мендуються ВООЗ

• Інсулінорезистентність, яка ідентифікуєть-
ся за одним із таких станів:

- цукровий діабет II типу;
- гіперглікемія натще;
- порушення толерантності до глюкози;
- або при нормальному рівні глікемії натще 

(<6,1 ммоль/л (<110 мг/дл)), засвоєння глюко зи 

менше нижнього квартиля для загальної попу-
ляції в умовах гіперінсулінемії та еуглікемії.

• Плюс наявність будь-яких двох факторів 
з нижчеперелічених:

- наявність АГ (САТ ≥140 мм рт. ст. або ДАТ 
≥90 мм рт. ст.) і проведення антигіпертензивної 
терапії;

- рівень ТГ у плазмі крові ≥1,7 ммоль/л 
(≥150 мг/дл) і/або рівень ХС ЛПВЩ<0,9 ммоль/ л 
(<35 мг/дл) у чоловіків або <1,0 ммоль/л (<39 мг/дл) 
у жінок;

- ІМТ <30 кг/м2 і/або коефіцієнт окружності 
талія/стегно >0,9 у чоловіків і >0,85 у жінок;

- рівень альбумінурії ≥20 мкг/хв або спів-
відношення альбумін/креатинін ≥30 мг/м.

2. Критерії метаболічного синдрому, що реко-
мендуються ATP III (Adult Treatment Panel III 
або Третього звіту групи експертів по виявленню, 
оцінці і лікуванню гіперхолестеринемії в дорослих 
у рамках Національної освітньої програми США/
NCEP/по ХС):

• Абдомінальний тип ожиріння, виражений 
як окружність таліїа, b:

- >102 см (>40 дюймів) для чоловіків;
- >88 см (>35 дюймів) для жінок.
• Рівень ТГ ≥1,7 ммоль/л (≥150 мг/дл).
• Рівень ХС ЛПВЩ:
- <1,03 ммоль/л (<40 мг/дл) для чоловіків;
- <1,29 ммоль/л (<50 мг/дл) для жінок.
• Рівень АТ ≥130/≥85 мм рт. ст.
• Рівень глюкози в плазмі крові натще 

≥6,1 ммоль/л (≥110 мг/дл)с.
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Примітки:
анаявність надмірної маси тіла та ожиріння 

пов̓язують із резистентністю до інсуліну і метаболіч-
ним синдромом. Проте ожиріння за абдомінальним 
типом більшою мірою корелює із метаболічним синд-
ромом, ніж підвищений ІМТ. Тому звичайне вимірю-
вання окружності талії рекомендується для виявлення 
«вагового» компоненту метаболічного синдрому;

bу деяких пацієнтів чоловічої статі можуть розви-
ватися множинні метаболічні фактори ризику, якщо 
окружність талії погранично збільшений (наприклад 
94–102 см/37–39 дюймів). Такі хворі можуть мати зна-
чну генетичну схильність до розвитку інсулінорезис-
тентності. Корекція способу життя забезпечує таким 
пацієнтам значну перевагу;

сАмериканською асоціацією по вивченню цукро-
вого діабету (ADA) нещодавно встановлений гранич-
ний рівень, що становить 5,6 ммоль/л або 100 мг/дл, 
перевищення якого свідчить про наявність предіабе-
ту — порушення толерантності до глюкози, або цукро-
вого діабету. Цей новий граничний рівень може бути 
використаний для встановлення більш низької межі 
визначення рівня глюкози як одного з критеріїв мета-
болічного синдрому.

3. Критерії метаболічного синдрому, що реко-
мендуються Міжнародною федерацією по вивчен-
ню цукрового діабету (IDF)

• Наявність ожиріння центрального типу, яке 
визначається як окружність талії (у см), з ураху-
ванням специфіки для різних етнічних груп:

- європейці: ≥94 см у чоловіків, ≥80 см у жінок; 
у США, ймовірно, у клінічній практиці будуть як і 
раніше використовувати критерії, що рекоменду-
ються ATP (102 см у чоловіків і 88 см у жінок);

- жителі Південної Азії: ≥90 см у чоловіків і 
≥80 см у жінок;

- жителі Китаю, Малайзії, азійсько-індійська 
популяція:

■ китайці: у чоловіків ≥90 см, у жінок ≥80 см;
■ японці: у чоловіків ≥85 см, у жінок ≥90 см;
- етнічні центрально- та південноамерикан-

ці — необхідне використання рекомендацій для 
жителів Південної Азії до одержання більш спе-
цифічних даних;

- африканці, що проживають на півдні від 
Сахари — слід використовувати рекомендації 
для європейців до одержання більш специфіч-
них даних;

- східно-середземноморська та середньо-
східна (араби) популяції — слід використовувати 
рекомендації для європейців до одержання більш 
специфічних даних;

• Плюс наявність будь-яких двох факторів із 
чотирьох нижчеперелічених:

- підвищений рівень ТГ: ≥1,7 ммоль/л 
(150 мг/дл) або проведення специфічної гіпо-
ліпідемічної терапії;

- знижений рівень ХС ЛПВЩ: <1,03 ммоль/л 
(40 мг/дл) у чоловіків і <1,29 ммоль/ л (50 мг/дл) 
у жінок, або проведення специфічної терапії із 
приводу дисліпідемії;

- АГ (рівень САТ ≥130 мм рт. ст. або ДАТ 
≥85 мм рт. ст.), або гіпотензивна терапія із при-
воду раніше діагностованої АГ;

- підвищений рівень глюкози в плазмі крові 
натще ≥5,6 ммоль/л (100 мг/дл), або раніше діа-
гностований цукровий діабет II типу. При зна-
ченні показника >5,6 ммоль/л або 100 мг/дл на-
стійно рекомендується проведення пероральної 
проби на толерантність до глюкози, однак це не є 
необхідним для визначення наявності синдрому.

Крім класичного уявлення про метаболіч-
ний синдром, викладеного в трьох вищепере-
рахованих документах, у 1997 р. C. Spencer зі 
спів авторами була висунута концепція менопа-
узального метаболічного синдрому. На підставі 
ретельного аналізу робіт, присвячених впливу 
менопаузи на чутливість до інсуліну, показни-
ки ліпідного і вуглеводного обміну, розподіл 
жирової тканини і систему гемостазу, а також 
даних про вплив замісної гормональної терапії 
на перераховані параметри у жінок, запропоно-
вано виділяти менопаузальний метаболічний 
синдром як патогенетический комплекс фак-
торів ризику серцево-судинних захворювань, 
і в першу чергу ІХС, в основі якого лежить де-
фіцит естрогенів.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ МЕТАБОЛІЧНОГО 
СИНДРОМУ

Поширеність метаболічного синдрому серед 
дорослого населення, оцінена навіть за допомо-
гою більш м̓яких критеріїв 2001 р., досить висо-
ка і в США становить 23,7% (24% серед чоловіків 
і 23,4% серед жінок). При цьому у вікових групах 
20–49 років метаболічний синдром частіше від-
значають у чоловіків, у хворих віком 50–69 років 
поширеність метаболічного синдрому практично 
однакова у чоловіків і жінок, у той час як в осіб 
старше 70 років метаболічний синд ром частіше 
виявляють у жінок. Прийнято вважати, що вища, 
порівняно з чоловіками, частота метаболічного 
синдрому в жінок старших вікових груп зумов-
лена настанням менопаузи. Цей висновок під-
тверджується даними дослідження, проведеного 
в США серед жінок-емігранток з колишнього 
СРСР. У 25% жінок відзначали метаболічний 
синдром за критеріями Національної освітньої 
програми по ХС, при цьому частота його була ви-
щою у жінок у період постменопаузи. При бага-
тофакторному аналізі у жінок з урахуванням віку 
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і менопаузального статусу тільки постменопауза 
була незалежним предиктором компонентів ме-
таболічного синд рому.

ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ 
МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
На початку третього тисячоліття для люд-

ства, що перебороло протягом багатовікової іс-
торії епідемії життєво небезпечних інфекцій, 
на перше місце за актуальністю серед всіх при-
чин захворюваності і смертності вийшла проб-
лема серцево-судинних захворювань. Значну 
роль у цьому зіграла модифікація способу життя, 
пов̓язана із обмеженням фізичної активності, 
підвищенням калорійності харчових продуктів і 
невпинним зростанням емоційно-стресових на-
вантажень. Усе це потенціювало основні фак-
тори ризику виникнення серцево-судинних за-
хворювань, які можуть бути модифіковані, що 
стали негативним надбанням прогресу, такі як: 
підвищення АТ, дисліпідемії, цукровий діабет і 
ожиріння. З 1988 р. після Бантинговської лекції 
G. Reaven взаємозалежне поєднання даних пато-
логій прийнято позначати єдиним терміном «ме-
таболічний синдром Х».

Основна ідея створення концепції метабо-
лічного синдрому полягає у виділенні популяції 
пацієнтів із високим серцево-судинним ризиком, 
у яких проведення профілактичних заходів, що 
включають модифікацію способу життя і застосу-
вання адекватних лікарських засобів може значи-
мо вплинути на основні показники здоров̓я. Ви-
ділення пацієнтів з метаболічним синдромом має 
також велике клінічне значення, оскільки, з од-
ного боку, цей стан є зворотним, тобто при від-
повідному лікуванні можна домогтися зник-
нення або принаймні, зменшення вираженос ті 
основних його проявів, з іншого — воно передує 
виникненню такої патології, як цукровий діабет 
II типу і атеросклероз, що нерозривно пов̓язано 
із підвищенням смертності в популяції.

Ключовим моментом формування метаболіч-
ного синдрому є інсулінорезистентність, що за-
пускає порочне коло симптомів, що призводять, 
у підсумку, до появи тяжких серцево-судинних 
ускладнень — ІМ, мозкового інсульту і недо-
статності кровообігу. У той же час інсуліноре-
зистентність не виникає спонтанно, а, за сучас-
ними уявленнями, ініціюючим моментом як 
інсулінорезистентності, так і всього метаболіч-
ного каскаду найчастіше служить ожиріння, яке 
в свою чергу призводить до розвитку АГ і здатне 
спричиняти зниження чутливості периферичних 
тканин до інсуліну і наступного накопичення 

надмірної маси тіла. Ймовірність розвитку АГ і 
всієї серцево-судинної патології в осіб з надмір-
ною масою тіла на 50% вище, ніж в осіб з нор-
мальною масою тіла за даними Фремінгемсько-
го дослідження. Відповідно до критеріїв ВООЗ, 
виявлення і визначення ступеня надмірної маси 
тіла проводиться за ІМТ, який у нормі становить 
18,5–24,9 кг/м2. Існують переконливі відомості 
про те, що ожиріння може бути як незалежним 
фактором ризику, так і обтяжуючим моментом, 
що значно погіршує перебіг і прогноз як АГ, так 
і ІХС. Відзначено, що ризик розвитку серцево-
судинної і загальної смертності підвищується на-
віть при досягненні меж верхньої границі норми 
маси тіла. За результатами дослідження здоров̓я 
медичних сестер (Nurses Health Study), у жінок, 
ІМТ яких перебував у межах верхньої межі норми 
(від 23 до 24,9), відзначали в 2 рази вищий ризик 
розвитку ІХС, ніж у їх колег з ІМТ <21 кг/м2.

Встановлено, що у пацієнтів із АГ і ожирін-
ням ризик розвитку ІХС підвищений у 2–3 рази, 
а ризик інсульту — в 7 разів. За результатами 
Фремінгемського дослідження відзначено, що 
як САТ, так і ДАТ підвищувалися в середньому 
на 1 мм рт. ст при збільшенні маси тіла на 1 кг.

Ступінь серцево-судинного ризику при ожи-
рінні залежить від розподілу жирової тканини 
в організмі і значно вищий при так званому цент-
ральному або андроїдному типі, тобто при локалі-
зації жиру переважно в області тулуба порівняно 
зі стегнами і сідницями. У пацієнтів з ожирінням 
відзначають збільшення серцевого викиду з ме-
тою заповнення зростаючих метаболічних пот-
реб, яке досягається не за рахунок підвищення 
ЧСС, а за рахунок збільшення ударного об̓єму. 
Високий серцевий викид веде до розвитку екс-
центричної ГЛШ і діастоличної дисфункції. Якщо 
ж потовщення стінки шлуночка відбувається не-
синхронно з дилатацією його порожнини, то 
створюються умови для формування систолічної 
дисфункції з наступним розвитком кардіоміопатії 
ожиріння і застійної СН на фоні збільшення вну-
трішньосудинного об̓єму. Попередня наявність 
або приєднання до клінічної картини АГ збільшує 
прогресування структурно-функціональних по-
рушень у міокарді. Формування ж ГЛШ є само-
стійним предиктором розвитку раптової смерті, 
причому, за даними Фремінгемського досліджен-
ня, половина чоловіків віком старше 45 років 
з ЕКГ-ознаками ГЛШ помирала протягом на-
ступних 8 років.

Відомо, що адипоцити вісцеральної жиро-
вої тканини секретують вільні жирні кислоти, 
що потрапляють у воротну вену печінки. Високі 
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концентрації вільних жирних кислот пригнічу-
ють поглинання інсуліну печінкою, що призво-
дить до гіперінсулінемії і відносної інсуліноре-
зистентності, які поєднуються з гіперглікемією і 
гіпертригліциридемією. У свою чергу гіперінсу-
лінемія призводить до розвитку АГ внаслідок по-
силення реабсорбції натрію в нефронах і затрим-
ки рідини; стимуляції САС; під вищення змісту 
внутрішньоклітинного кальцію і ремоделювання 
артерій з потовщенням їх медії. Згідно з сучасни-
ми уявленнями, поєднуючою основою всіх про-
явів метаболічного синдрому є первинна інсулі-
норезистентність і супутня системна гіперінсу-
лінемія. При цьому ін сулінорезистентність — це 
зниження реакції інсулінчутливих тканин на ін-
сулін при його достатній концентрації. Наявність 
цукрового діабету значно підсилює патогенний 
вплив основних факторів ризику і пред̓являє 
більш жорсткі вимоги до максимально припус-
тимих величин АТ, з іншого боку, контроль АТ, 
гіперліпідемії та гіперглікемії позитивно відобра-
жається на про гнозі для життя хворого.

Як уже згадувалося, найбільш патогенним 
у розвитку метаболічного синдрому є абдомі-
нальний тип ожиріння. КТ і МРТ дозволили ви-
вчити особливості розподілу жирової тканини 
при абдомінальному типі ожиріння. На підста-
ві отриманих даних жирову тканину поділяють 
на вісцеральну (інтраабдомінальну) та підшкір-
ну. Саме підвищення кількості вісцерального 
жиру, як правило, поєднується з гіперінсуліне-
мією, інсулінорезистентністю, АГ та ліпідни-
ми порушеннями. Будова вісце ральної жирової 
тканини характеризується морфологічними та 
функціональними відмін ностями. Інтраабдо-
мінальні адипоцити мають більшу щільність 
β-адренорецепторів, корти костероїдних та ан-
дрогенних рецепторів і відносно меншу щільність 
α2-адренорецепторів і рецепторів до інсуліну. Це 
визначає високу чутливість вісцеральної жиро-
вої тканини до ліполітичної дії катехоламінів і 
низьку — до антиліполітичної дії інсуліну. Інтен-
сивний ліполіз в інтраабдомінальних адипоци-
тах призводить до вивільнення великої кількості 
вільних жирних кислот, які надходять по ворот-
ній вені в печінку, а потім у системний крово-
тік. Печінка піддається потужному і постійному 
впливу вільних жирних кислот, що призводить 
до цілого ряду метаболічних порушень, розви-
вається інсулінорезистентність, а потім системна 
гіпер інсулінемія.

Вільні жирні кислоти в печінці утилізуються 
двома шляхами: або активують глюконеогенез, 
сприяючи збільшенню продукції глюкози і зни-

женню активності нозитол-3-кінази інсуліно-
вого рецептору, порушуючи транспорт глюкози 
всередину клітин, що призводить до розвитку 
гіперглікемії (ефект ліпотоксичності); або вико-
ристовуються для синтезу ТГ. Характер розподі-
лу жирової тканини оцінюють за допомогою від-
ношення окружності талії до окружності стегон 
(ОТ/ОС) пацієнта, вимірених за допомогою сан-
тиметрової стрічки. За наявності абдомінального 
ожиріння цей показник пере вищує 1,0 у чолові-
ків і 0,8 у жінок. Розподіл жирової тканини в тілі 
людини піддається генетичному контролю.

Інсулінорезистентність, яка виникає завдя-
ки надмірному накопиченню жирової тканини, 
служить сполучною ланкою між ожирінням, по-
рушенням толерантності до глюкози, АГ і дислі-
підемією.

Слід вказати, що схильність до інсуліно-
резистентності — це історично сформований 
механізм адаптації організму людини до зміни 
зовнішніх умов для підтримки енергетичного ба-
лансу і нормального функціонування всіх органів 
і систем. Для пояснення цієї генетичної схиль-
ності до інсулінорезистентності J. Neel у 1962 р. 
висунув теорію ощадливого генотипу. Відповід-
но до цієї теорії організм людини в часи благо-
получчя і статку в харчуванні накопичував жири і 
вуглеводи, а в періоди дефіциту їжі зберігав нор-
моглікемію і більш ощадливо витрачав енергію 
за рахунок зниження рівня утилізації глюкози 
в м̓язовій тканині, посилення глюконеогенезу 
і ліпогенезу. Таким чином, інсулінорезистент-
ність сприяла виживанню людини в періоди го-
лоду. Інсулінорезистентність протягом певного 
часу підтримує організм у стані між здоров̓ям і 
хворобою. Однак сьогодні в умовах гіподинамії 
й хронічного переїдання жирів, а також за на-
явності інших несприятливих факторів, цей ме-
ханізм стає патологічним і призводить до розви-
тку цукрового діабету II типу, АГ, атеросклерозу 
(Himsworth H., 1936; Reaven G., 1988; Warram J. и 
соавт., 1990).

У сучасній літературі прийнято вказувати, що 
у 1988 р. G. Reaven ввів термін «синдром Х» або 
«метаболічний синдром», критерії якого були 
уточнені в 2001 р. у рекомендаціях Національ-
ного інституту здоров̓я США, і який нерідко на-
зивають також смертельним квартетом, оскільки 
він включає:

• ожиріння;
• АГ;
• інсулінорезистентність;
• дисліпідемію.
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Однак розгляд проблеми метаболічного синд-
рому розпочався значно раніше. У 1966 р. J. Camus 
запропонував проаналізувати взаємозв̓язок 
між розвитком гіперліпідемії, цукрового діабету 
II типу і подагри. Подібний вид порушень обміну 
речовин він назвав метаболічним трисиндромом 
(trisyndrome metabolique). У 1968 р. Н. Mehnert і 
Н. Kuhlmann описали взаємозв̓язок факторів, що 
призводять до обмінних порушень при АГ і цук-
ровому діабеті, і ввели поняття «синд ром достат-
ку». Пізніше у 1980 р. М. Henefeld і W. Leonhardt 
подібний вид порушень стали описувати як мета-
болічний синдром. А вже наприкінці 1980-х років 
кілька авторів (Christlieb A.R. et al., 1985; Modan М. 
et al., 1985; Landsberg L., 1986; Ferranini Е. et al., 
1987; Lithell Н. et al., 1988) незалежно один від 
одного відзначили взаємозв̓язок між розвитком 
у пацієнтів АГ, гіперліпідемії, інсулінорезистент-
ності та ожиріння.

І лише в 1988 р. G. Reaven у своєї Бантинговсь-
кій лекції, згодом опублікованій у журналі 
«Diabetes», запропонував термін «синдром X», 
до якого він включав тканинну інсулінорезис-
тентність, гіперінсулінемію, порушення толе-
рантності до глюкози, гіпертригліцеридемію, 
зниження ХС ЛПВЩ і АГ. Після чого в 1989 р. 
N. Kaplan показав, що в більшості пацієнтів із 
цим синд ромом спостерігають центральне ожи-
ріння, а для розгорнутої клінічної картини та-
кого виду метаболічних порушень запропонував 
термін «смертельний квартет» (ожиріння, АГ, 
цукровий діабет, гіпертригліцеридемія). Пізні-
ше був виявлений цілий ряд станів, які асоцію-
ються із синдромом інсулінорезистентності: 
ГЛШ із порушенням діастолічної дисфункції, 
підвищення внутрішньосудинної зсілості крові 
та ін. На сьогодні найбільш вживаним терміном 
є «метаболічний синдром». З огляду на ведучий 
патогенетичний механізм його розвитку нерід-
ко як синонім використовують термін «синдром 
інсулінорезистентності».

Золотим стандартом виявлення інсуліно-
резистентності є еуглікемічна клемп-методика 
з використанням біостатора. Суть її полягає 
в тому, що пацієнтові у вену одночасно вводять 
розчини глюкози та інсуліну. Причому кількість 
інсуліну постійна, а глюкози — змінюється для 
того, щоб підтримувати певний (нормальний) рі-
вень глюкози в крові. Кількість глюкози, що вво-
диться, оцінюють у динаміці. Швидкість введен-
ня глюкози відображає біологічну ефективність 
інсуліну. Визначення інсулінорезистентності 
цим методом можливе лише за наявності відпо-

відного устаткування. Непрямими показниками 
інсулінорезистентності можна вважати:

• рівень базальної інсулінемії;
• індекс Саго — відношення глюкози 

(ммоль/л) до рівня інсуліну натще (МО/мл) 
у нормі перевищує 0,33;

• критерій Ноmа — (інсулін натще 
(МО/мл) · глюкоза натощак (ммоль/л) : 22,5) 
у нормі не перевищує 2,77.

M.N. Duncan і співавтори встановили, що 
також можна використовувати індекс інсуліно-
резистентності = (глікемія натще) · (базальний 
рівень імунореактивного інсуліну) : 25.

Підвищене надходження вільних жирних 
кислот у печінку та інсулінорезистентність гепа-
тоцитів призводять до підвищення синтезу ТГ і 
ЛПДНЩ. При інсулінорезистентності знижу-
ється активність ліпопротеїнліпази, яка конт-
ролюється інсуліном. Виникає характерний тип 
дисліпідемії, пов̓язаний із вісцеральним ожи-
рінням: підвищення концентрації ЛПДНЩ і 
ТГ, зниження концентрації ЛПВЩ і збільшення 
кількості дрібних щільних часток ЛПНЩ. Та-
ким чином, ожиріння та інсулінорезистентність 
сприя ють розвитку порушень ліпідного профі-
лю, які поряд з гіперглікемією і АГ призводять 
до більш раннього і швидкого розвитку атеро-
склерозу у хворих з порушеннями вуглеводного 
обміну та вісцеральним ожирінням.

За результатами Фремінгемського дослід-
ження, збільшення маси тіла на 10% супрово-
джувалося підвищенням концентрації ХС у плаз-
мі крові на 0,3 ммоль/л.

У той же час сама концепція метаболічного 
синдрому як кластера факторів ризику цукро-
вого діабету і серцево-судинних захворювань 
зазнала за минулі роки ряд еволюційних пере-
творень. До 2005 р. відповідно до рекомендацій 
АНА і Європейського товариства кардіологів 
верифікацію метаболічного синдрому проводи-
ли згідно з критеріями, викладеними в 2001 р. 
у програмі АТР-III. Однак отримані останнім 
часом дані внесли істотні корективи в профі-
лактичну концепцію метаболічного синд рому. 
Нова редакція визначення метаболічного синд-
рому була представлена у квітні 2005 р. на І Між-
народному конгресі по предіабету та метаболіч-
ному синдрому в Берліні, що проводився Між-
народною федерацією по цукровому діабету та 
на 75-му конгресі Європейського товариства 
по атеросклерозу в Празі.

Основною мотивацією для висування нового 
консенсусу по метаболічному синдрому стало ба-
жання примирити фахівців з різними точками зору; 
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визначити об̓єднаний робочий діагностичний алго-
ритм і підкреслити ті області, де більш необхідне на-
копичення наукових знань. Принципово новою по-
зицією було затвердження абдомінального ожиріння 
як основного критерію діагностики метаболічного 
синдрому та більш жорстких нормативних параме-
трів окружності талії (<94 см для чоловіків і <80 см 
для жінок), ЛПВЩ (>0,9 ммоль/л для чоловіків і 
>1,1 ммоль/л для жінок) і визначення гіперглікемії 
натще при рівні >5,6 ммоль/л глюкози. При цьому 
ще раз було підкреслено, що мак росудинні усклад-
нення (ІХС, ІМ, церебральний інсульт) є головною 
причиною смерті пацієнтів з метаболічним синдро-
мом і цукровим діабетом. Ризик виникнення смерті 
хворого з метаболічним синдромом без клінічних 
проявів коронарної недостатності внаслідок осно-
вних серцево-судинних ускладнень такий же, як 
і у хворих, які раніше перенесли ІМ без метаболіч-
ного синдрому на момент включення в досліджен-
ня. Крім того, ще раз була підкреслена необхідність 
адекватності вибору патогенетично обґрунтованого 
антигіпертензивного ліку вання, здатного захистити 
органи-мішені, оскільки саме конт роль АТ є пер-
шорядним завданням для терапії такого контин-
генту хворих, дозволяючи на 51% зменшити кіль-
кість основних серцево-судинних подій, у той час 
як контроль гіперліпідемії знижує ризик смерті від 
ІХС на 36%, а корекція рівня гіперглікемії може зни-
зити частоту розвитку ІМ тільки на 16%.

Слід зазначити, що єдиної концепції мета-
болічного синдрому для осіб чоловічої і жіночої 
статі не існує, оскільки формування метаболічно-
го синдрому в чоловіків перебуває в прямій за-
лежності від вираженості абдомінального ожи-
ріння, а в жінок така залежність від ожиріння 
з̓являється тільки з настанням менопаузи і гі-
поестрогенемії. Менопаузальний метаболічний 
синдром ми свідомо виділяємо тому, що 50% па-
цієнтів з АГ становлять жінки в період менопау-
зи, частота виявлення цукрового діабету II типу 
в жінок віком 40–50 років — 3–5%, а у жінок ві-
ком 60 років — 10–20%, тобто з віком прогресу-
ють порушення вуглеводного обміну.

Розходження ступеня ризику виникнення фа-
тальних серцево-судинних захворювань знайшло 
своє відображення в системі SCORE, презентованій 
ще в 2003 р. на конгресі Європейського товариства 
кардіологів. Воно свідчить про те, що в чоловіків 
серцево-судинні захворювання починають прогре-
сувати з досягненням 40-річного віку, тоді як в жі-
нок така закономірність виникає лише з досягнен-
ням віку 50–55 років і настанням менопаузи.

У дослідженні DECODE установлено, що під-
вищення АТ і порушення чутливості до інсуліну 

підвищують ризик розвитку серцево-судинних 
захворювань у жінок у постменопаузальний 
період навіть при незначних змінах АТ і чутли-
вості до інсуліну. Найбільш вразливий період 
перехідного віку жінок — пременопауза, тобто 
початковий період зниження функції яєчників 
(в основному у жінок віком старше 45 років і 
до настання менопаузи), що супроводжується 
критичним зниженням рівня естрогенів. Реа-
лізація дефіциту естрогенів у період менопау-
зи включає вплив на метаболізм ліпопротеїнів, 
прямий вплив на біохімічні процеси в стінці су-
дин через специфічні рецептори до естрогенів, 
а також опосередкований вплив через метабо-
лізм глюкози, інсуліну, гомоцистеїну, систему 
гемостазу та ін.

Логічним продовженням таких поглядів 
стала презентація гіпотези про гендерне роз-
ходження в патогенезі метаболічного синдрому 
в чоловіків і жінок у рамках секційних засідань 
«Жінки у серці» у вересні 2005 р. на черговому 
Конгресі європейського товариства кардіологів. 
Основна ідея цієї гіпотези базується на посту-
латі про те, що в чоловіків провідним предик-
тором метаболічного синдрому є абдомінальне 
ожиріння незалежно від віку; у жінок основні 
пускові механізми формування метаболічного 
синдрому — цукровий діабет і менопауза. Ви-
словлено думку про те, що менопауза — це при-
родна модель імунорезистентного стану і ендо-
теліальної дисфункції.

КЛІНІКА І ДІАГНОСТИКА 
МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ, 

ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 
І ПРЕДІАБЕТУ

Неухильне прогресування всесвітньої епіде-
мії цукрового діабету і метаболічного синдрому 
не залишило байдужими більшість практикую-
чих лікарів, які прийшли до висновку, що тіль-
ки полісистемний підхід до рішення цього за-
вдання може увінчатися успіхом. Цукровий діа-
бет і захворювання серцево-судинної системи 
часто являють собою дві сторони однієї медалі: 
з одного боку, цукровий діабет можна розціню-
вати як стан, що сприяє розвитку ІХС, а з ін-
шого боку — у багатьох пацієнтів із уже існую-
чою ІХС відзначають цукровий діабет або пре-
діабетичний стан. Таким чином, давно назріла 
необхідність виробити спільний підхід до цієї 
проблеми з боку кардіологів та ендокринологів, 
який дозволить підвищити якість діагностики і 
лікування в рамках єдиної медичної допомоги 
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мільйонам пацієнтів із серцево-судинними і ме-
таболічними захворюваннями.

Подібний кардіодіабетологічний підхід 
не тільки вкрай важливий для пацієнтів, але й 
відкриває шлях для подальшого прогресу в об-
ласті кардіології і діабетології. Європейське 
кардіологічне товариство (ESC) і Європей-
ська асоціація по вивченню цукрового діабету 
(EASD), відповідаючи на цей заклик, ухвалили 
рішення щодо розробки об̓єднаних, заснованих 
на принципах доказової медицини, рекоменда-
цій із лікування цукрового діабету та серцево-
судинних захворювань. Мета впровадження цих 
рекомендацій полягає в поліпшенні лікувально-
профілактичної допомоги пацієн там з маніфест-
ним цукровим діабетом, хворим з порушеною 
толерантністю до глюкози і високим ризиком 
розвитку цукрового діабету, а також у підви-
щенні ефективності терапії серцево-судинних 
захворювань у цій популяції.

У рекомендаціях були прийняті класи реко-
мендацій і рівні доказовості для оцінки терапев-
тичних підходів, що стали вже традиційними для 
більшості подібних методичних настанов. Суть 
єдиного підходу робочої групи до розглянутої 
проблеми виражена на рис. 4.1.

Наріжний камінь терапії кожного з пато-
логічних станів — встановлення діагнозу та вибір 
найбільш адекватної терапії. Для цього необхід-
ним буде знайомство кардіологів з канонічним 
для діабетологів підходом для верифікації осно-
вного діагнозу відповідно до критеріїв ВООЗ 
(1999) і ADA (1997, 2003) (табл. 4.1)

Таблиця 4.1 
Критерії, які використовуються 

у глюкометаболічній класифікації відповідно 
до рекомендацій ВООЗ (1999) і ADA 

за 1997 і 2003 рр.
Глюкомета-

болічна
категорія

Джерело
Класифікаційні 

критерії, ммоль/л 
(мг/дл)* 

Нормальна 
регуляція 
рівня глюко-
зи в крові

ВООЗ 

ADA (1997)
ADA (2003)

FPG <6,1 (110), 
2-h PG <7,8 (140)
FPG <6,1 (110)
FPG <5,6 (100) 

Гіперглікемія 
натще

ВООЗ

ADA (1997) 

ADA (2003) 

FPG ≥6,1 (110), 
але <7,0 (126); 
2-h PG <7,8 (140)
FPG ≥6,1 (110), але 
<7,0 (126)
FPG ≥5,6 (100) але 
<7,0 (126)

Порушення 
толерантнос-
ті до глюкози

ВООЗ FPG <7,0 (126); 
2-h PG ≥7,8, але 
<11,1 (200)

Порушення 
глюкозного 
гомеостазу

ВООЗ Як для гіперглікемії 
натще або порушення 
глюкозного гомеостазу

Цукровий 
діабет

ВООЗ

ADA (1997) 
ADA (2003)

FPG ≥7,0 (126) 
або 2-h PG ≥11,1 (200)
FPG ≥7,0 (126)
FPG ≥7,0 (126)

*Значення наведені для рівня глюкози в плазмі венозної 
крові; FPG — рівень глюкози в плазмі крові натще; 2-h 
PG — рівень глюкози в плазмі крові через 2 год після 
навантажувальної проби (1 ммоль/л відповідає 18 мг/дл).

ІХС та ЦД

Основний діагноз — ЦД + ІХС

ІХС не діагностована 
ЕКГ, ехоКГ, проби з фізичним 
навантаженням

ІХС діагностована
ЕКГ, ехоКГ, навантажувальні 
проби з позитивними ре-
зультатами. Консультація 
кардіолога

Без патологічних змін. 
 Подальше спостереження

Виявлені патологічні зміни. 
Консультація кардіолога. 
Інвазивна або неінвазивна 
антиішемічна терапія

Основний діагноз — ІХС + ЦД

ЦД не діагностований. 
Рівень ліпідів і глюкози 
у крові, HbА1C. Мета 
при ІМ або гострому 
коронарному синдромі — 
нормоглікемія

ЦД діагностований. 
Скринінг нефропатії. При 
недостатньому контролі 
глікемії (HbА1c >7) — 
консультація діабетолога

Без патологічних змін. 
 Подальше спостереження

Уперше виявлений ЦД або 
порушення толерантності 
до глюкози + метаболічний 
синдром. Консультація 
діабетолога

Рис. 4.1. Єдиний алгоритм обстеження пацієнтів із цукровим діабетом та ІХС. ЦД — цукровий діабет



228  ________________________________________ГЛАВА 4  МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ...

С
Е

К
Ц

ІЯ
 4

Ф
А

К
ТО

РИ
 Р

И
ЗИ

К
У

 С
С

З 
ТА

 ЇХ
 Р

О
Л

Ь 
У

 Р
О

ЗВ
И

ТК
У

 А
ТЕ

РО
С

К
Л

Е
РО

ЗУ
З огляду на той факт, що левова частка в по-

ширеності діабету в популяції належить цукро-
вому діабету II типу, автори настанови, проте, 
приділили належну увагу етіологічній класифі-
кації порушень вуглеводного обміну, усвідом-
люючи те, що уважне ставлення до першопри-
чини захворювання є запорукою вірного вибору 
терапевтичних лікувальних заходів.

Етіологічна класифікація була представлена 
таким чином:

• Цукровий діабет I типу (внаслідок загибелі 
бета-клітин, яка зазвичай веде до абсолютної ін-
сулінової недостатності):

- аутоімунний:
- ідіопатичний.
• Цукровий діабет II типу (може варіювати 

в межах від переважної резистентності до інсу-
ліну в поєднанні з відносною інсуліновою недо-
статністю до переважно секреторного дефекту 
з резистентністю до інсуліну або без неї).

• Інші специфічні типи цукрового діабету:
- зумовлений генетичними дефектами функ-

ції бета-клітин;
- зумовлений генетичними дефектами в дії ін-

суліну (наприклад ліпоатрофічний діабет);
- при захворюваннях екзокринного відділу 

підшлункової залози (наприклад панкреатит, 
травма, панкреатектомія, неоплазія, муковіс-
цидоз);

- при ендокринопатіях (наприклад синд ром 
Кушинга, акромегалія, феохромоцитома, гіпер-
тиреоз);

- медикаментозно або хімічно індукований 
(наприклад спричинений кортизолом, антидеп-
ресантами, тіазидами та ін.);

- спричинений інфекцією (цитомегаловірус);
- рідкісні форми імунологічно зумовленого 

цукрового діабету;
- інші генетичні синдроми, що іноді пов̓я-

зуються із цукровим діабетом (наприклад синд-
ром Дауна, атаксія Фрідрейха, синдром Клайн-
фелтера, синдром Вольфрама).

• Діабет вагітних (включає категорії геста-
ційного порушення толерантності до глюкози 
і власне гестаційний діабет).

Беручи до уваги труднощі інтерпретації рівня 
глюкози в різних середовищах, з якими стика-
ється практикуючий лікар, доцільним, на наш 
погляд, є використання коефіцієнтів перерахун-
ку, представлених у табл. 4.2.

Первинний скринінг для виявлення потен-
ційних хворих на цукровий діабет II типу най-
більш ефективний при використанні шкали для 
неінвазивного визначення ризику (приклад по-

дібної шкали наведений на рис. 4.2) у поєднан-
ні із проведенням діагностичної пероральної 
проби толерантності до глюкози в осіб з висо-
ким ступенем ризику по цій шкалі. Виявлення 
і діагностична класифікація цукрового діабету 
та пре діабетичних станів повинні ґрунтуватися 
на рівні можливого наступного ризику серцево-
судинних ускладнень. Кардіологам добре відо-
мий високий ступінь серцево-судинного ризику, 
характерний для пацієнтів із цукровим діабетом, 
відповідно до якого такі хворі, навіть без про-
явів ІХС, мають такий же ступінь ризику розви-
тку основних серцево-судинних подій, як і хворі 
з постінфаркт ним кардіосклерозом.

Таблиця 4.2 
Коефіцієнти для перерахунку рівня 

плазматичного рівня глюкози
№ 
з/п

Перерахунок для обчислення 
 плазматичного рівня глюкози

1 Глюкоза плазми крові (ммоль/л) = 
0,668+1,119 · глюкоза в цільній крові 
(ммоль/л)

2 Глюкоза плазми крові (ммоль/л) = 
0,102+1,066 · глюкоза капілярної крові 
(ммоль/л) 

3 Глюкоза плазми крові (ммоль/л) = 
–0,137+1,047 · глюкоза сироватки 
(ммоль/л)

Для зручності оцінки ступеня ризику захво-
рювання цукровим діабетом протягом 10-річного 
періоду в дорослих лікарям запропоновано вико-
ристовувати шкалу FINDRISK (FINnish Diabetes 
Risk Score) (див. рис. 4.2).

З огляду на широку поширеність порушень 
вуглеводного обміну необхідно адекватно оці-
нювати епідеміологію цукрового діабету, а також 
порушень толерантності до глюкози та їх співвід-
ношення з ризиком розвитку серцево-судинних 
ускладнень. Гіперглікемію слід розглядати в не-
розривному зв̓язку з ІХС. Кожному підвищен-
ню рівня HbA1c на 1% відповідає певний приріст 
ризику ІХС. Ризик розвитку ІХС для пацієнтів 
із вираженим цукровим діабетом підвищений 
у 2–3 рази у чоловіків і в 3–5 разів у жінок по-
рівняно з особами без діабету. Показник пос-
тпрандіальної (післянавантажувальної) глікемії 
більш інфор мативний для оцінки потенційного 
ризику ІХС, ніж показник рівня глюкози на-
тще, а постпрандіальна (післянавантажувальна) 
гі перглікемія також є предиктором підвищено-
го серцево-судинного ризику в осіб з нормаль-
ним рівнем глюкози в крові натще. Підвищен-
ня контролю постпрандіальної глікемії дозво-
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ляє знизити рівень серцево-судинного ризику 
і смертності. Глюкометаболічні порушення яв-
ляють собою особливо високий ризик серцево-
судинної захворюваності і смертності в жінок, 
які потребують у зв̓язку із цим особливої уваги. 
Ризик розвитку інсульту підвищений у пацієнтів 
із цукровим діабетом і порушенням толерантнос-
ті до глюкози. У пацієнтів з інсультом приховану 
(невизначену) гіперглікемію біль шою мірою ви-
являють при проведенні перорального тесту то-
лерантності до глюкози. Цільовий рівень глікемії 
при лікуванні хворих на цук ровий діабет, що ре-
комендується різними організаціями, наведено 
у табл. 4.3.

Застосування перорального тесту толерант-
ності до глюкози у пацієнтів з мета болічним 
синд ромом дозволяє ідентифікувати осіб з ви-
щим ризиком серцево-судинних ускладнень, 
хоча й не може забезпечити більш ефективний 
або надійний прогноз серцево-судинного ризику, 
ніж використання шкали, що базується на осно-
вних показниках серцево-судинного ризику 
(рівень АТ, тютюнопаління, рівень ХС у плазмі 
крові). Разом з тим слід зазначити, що визна-

ФОРМА ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ II ТИПУ
Виберіть один із варіантів відповідей у колонках праворуч і складіть отримані бали

1. Вік, років
0 балів <45
2 бали 45–54
3 бали 55–64
4 бали >64 років

2. ІМТ, кг/м2 (описання показника 
має бути наведено на звороті фор-
ми)

0 балів <25
1 бал                  25–30
3 бали >30

3. Окружність талії в см, вимірена 
нижче ребер (зазвичай на рівні пупка)
 Чоловіки Жінки

0 балів <94 <80
3 бали 94–102 80–88
4 бали >102 >88 

4. Чи приділяєте ви щоденно як 
мінімум 30 хв фізичній активності 
на роботі та під час відпочинку 
(включаючи звичайну щоденну 
активність)?

0 балів Так
2 бали Ні

5. Як часто ви вживаєте овочі, 
фрукти або ягоди?

0 балів Щоденно
1 бал                  Не кожен день 

6. Чи приймали ви коли-небудь регулярно антигіпертензивні засоби?
0 балів Ні
2 бали Так

7. Чи виявляли у вас коли-небудь підвищений рівень глюкози в крові 
(наприклад при диспансерному обстеженні, під час захворювання, 
у період  вагітності)?

0 балів Ні
5 балів Так

8. Чи відзначають у будь-кого з членів вашої родини або найближчих 
родичів цукровий діабет I або II типу?

0 балів Ні
3 бали Так: дід, бабуся, тітка, дядько або кузени (але не 

батьки, брати, сестри або діти)
5 балов Так: батьки, брати, сестри або діти

Оцінка сумарного ризику
Ризик розвитку цукрового діабету II типу протягом наступних 10 років:

Cума 
балів 

Очікуваний ризик

<7 Низький: розвиток цукрового діабету можливий в 1 випадку із 100 
7–11 Незначно підвищений: розвиток цукрового діабету можливий 

в 1 випадку із 25
12–14 Помірний: розвиток цукрового  діабету можливий в 1 випадку із 6
15–20 Високий: розвиток цукрового діабету можливий у кожному 

третьому випадку
>20 Дуже високий: розвиток цукрового діабету можливий 

у кожному  другому випадку

Рис. 4.2. Шкала FINDRISK 

Таблиця 4.3 
Цільові рівні глікемії при лікуванні пацієнтів 
із цукровим діабетом, що рекомендуються 

різними організаціями

Організація HbA,%

Рівень 
глюкози 
в плазмі 

крові натще, 
ммоль/л 
(мг/дл)

Рівень 
постпран-
діальної 
глікемії, 
ммоль/л 

ADA <7 <6,7 (120) Немає 
даних

Міжнародна 
федерація 
по вивченню 
цукрового 
діабету-
Європа 
(IDF-Europe)

≤6,5 ≤6,0 (108) ≤7,5 (135)

Американсь-
ка колегія 
ендокрино-
логії

≤6,5 <6,0 (108) ≤7,8 (140)
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чення рівня глюкози натще — нечутливий метод 
для виявлення прихованої гіперглікемії. Оцін-
ка ризику передбачуваного розвитку цук рового 
діабету II типу повинна бути частиною загальної 
програми рутинної медичної допомоги, що ви-
користовує всі доступні методи оцінки ризику. 
Пацієнтам без встановленого діагнозу цукрово-
го діабету II типу, але з діагностованою ІХС, слід 
проводити пероральну пробу на толерантність 
до глюкози. Особи з високим ступенем ризи-
ку розвитку цукрового діабету II типу повинні 
одержати консультацію в плані корекції способу 
життя, а за необхідності — отримувати адекватну 
фармакотерапію для зниження ризику розвитку 
цукрового діабету. Ці заходи також здатні знизи-
ти ризик розвитку ІХС. Поява цукрового діабету 
в осіб з порушеною толерантністю до глюкози 
може бути відстрочена застосуванням деяких 
препаратів (наприклад метформіну, акарбози і 
розиглітазону). Пацієнти з цукровим діабетом 
повинні підтримувати достатню фізичну актив-
ність для зниження ризику серцево-судинних 
ускладнень.

ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА 
МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ, 

ДІАБЕТУ Й ПРЕДІАБЕТУ
Першорядне завдання, що стоїть перед ліка-

рями, — вчасно почате лікування, яке вклю-
чає немедикаментозні і медикаментозні методи 
корекції метаболічних порушень і ожиріння, 
а при виборі лікарських засобів необхідно вра-
ховувати їх метаболічні ефекти та органопротек-
торну дію. Терапія метаболічного синдрому має 
на меті виконання 5 основних завдань: нормалі-
зації маси тіла, підвищення фізичної активності, 
проведення антигіпертензивної те рапії, застосу-
вання ліпідознижувальних пре паратів і дезагре-
гантної терапії з використанням ацетилсаліцило-
вої кислоти.

Первинними повинні бути заходи, спрямова-
ні на зменшення маси тіла і нормалізацію мета-
болічних порушень. Вплив зменшення маси 
тіла на рівень АТ був продемонстрований у ряді 
великих багатоцентрових досліджень, таких як 
ТОНР-1, TAIM, TOMHS, XENDOS.

Відзначено, що немедикаментозна терапія, 
пов̓язана з корекцією способу життя, поліпшує 
метаболічний контроль; самоспостереження по-
ліпшує глікемічний контроль; контроль рівня 
глюкози в периферичній крові, що забезпечує 
рівень нормоглікемії (HbA1c=6,5%), знижує 
частоту мікро- і макросудинних ускладнень; ін-
тенсивна інсулінотерапія при цукровому діабеті 

I типу знижує захворюваність і смертність; рання 
інтенсифікація терапії для досягнення встанов-
лених цілей лікування поліпшує комбінований 
показник захворюваності і смертності при цук-
ровому діабеті II типу; у пацієнтів із цукровим 
діабетом II типу при невдалій спробі досягти 
цільового рівня глюкози слід розглянути мож-
ливість раннього призначення інсулінотерапії; 
метформін рекомендується як препарат першого 
ряду у пацієнтів з надмірною масою тіла і цукро-
вим діабетом II типу.

Доцільність призначення адекватної гіпоглі-
кемізуючої терапії підтверджена можливістю її 
впливу на прогностично значимий показник глі-
козильованого гемоглобіну (HbA1c, %). При цьо-
му слід прагнути до досягнення цільового рівня 
HbA1c, який асоціюється з максимально пози-
тивним клінічним ефектом терапії.

Украй важливим є і той факт, що у хворих 
на цукровий діабет II типу можуть відзначати-
ся порушення ліпідного обміну, підвищений 
АТ, а також високий ризик розвитку ІХС. Слід 
проводити модифікацію всіх основних серцево-
судинних факторів ризику.

КОРЕКЦІЯ ДИСЛІПІДЕМІЇ
Хворим із вираженої дисліпідемією, яка 

не піддається корекції дієтотерапією, признача-
ють гіполіпідемічні препарати: статини (симвас-
татин, правастатин, аторвастатин) або фібрати. 
Рішення про медикаметозне лікування дислі-
підемії базується як на даних визначення рівня 
ліпідів після дотримання гіполіпідемічної дієти 
протягом не менше 3–6 міс, так і на результатах 
визначення сумарного ступеня ризику розвитку 
атеросклерозу. При відсутності ефекту немеди-
каментозних методів і гіпоглікемізуючої терапії, 
а в деяких уже згаданих випадках — одночасно із 
цими заходами, використовують гіполіпідемічні 
засоби. Закінчено цілий ряд досліджень, у яких 
проаналізовано результати застосування ліпі-
дознижувальних засобів, насамперед статинів, 
у підгрупі хворих на цукровий діабет II типу. Так, 
у дослідженні 4S (Scandinavian Simvastatin Survival 
Study) симвастатин значно зменшував кількість 
ускладнень ІХС у пацієнтів з цукровим діабе-
том II типу і високим рівнем ЛПНЩ. Загальна 
смертність під впливом симвастатину знизилася 
на 45% у групі хворих на цук ровий діабет II типу 
(на 29% — у групі пацієнтів без цукрового діабе-
ту II типу), а ризик ІМ — на 55% (на 32% у групі 
хворих без цукрового діабету II типу).

У дослідженні CARE (Cholesterol and Recurrent 
Events) інший інгібітор ГМГ-КоА-редуктази — 
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правастатин у хворих з ІХС і цукровим діабетом 
II типу з помірним підвищенням ЛПНЩ також 
вірогідно на 25% попереджав ускладнення ІХС.

У дослідженні HPS (Heart Protection Study), 
у яке були включені >4 тис. пацієнтів із цукровим 
діабетом II типу без ІХС, симвастатин на 25% 
знижував ризик розвитку гострого коронарного 
синд рому, інсульту і необхідність у реваскуляри-
зації. І, нарешті, в 2004 р. були отримані результа-
ти багатоцентрового рандомізованого, подвійно-
го сліпого плацебо-контрольованого досліджен-
ня CARDS, яке стало першим у вивченні засто-
сування статинів для первинної профілактики, 
проведеним винятково у пацієнтів з цукровим 
діабетом II типу. Учасники CARDS приймали 
аторвастатин у дозі 10 мг/добу (в групі з підвище-
ним ризиком серцево-судинної захворюваності 
і смертності, але без встановленого серцево-
судинного захворювання). При цьому середній 
вихідний рівень ХС ЛПНЩ склав 3,0 ммоль/л 
(117 мг/дл). Відповідно до отриманих результа-
тів аторвастатин забезпечив позитивний вплив 
у пацієнтів із цукровим діабетом II типу, у яких 
не було в анамнезі серцево-судинних захворю-
вань і був нормальний або незначно підвище-
ний рівень ХС. У результаті виявлене знижен-
ня частоти серйозних серцево-судинних подій 
на 37% (р=0,001); інсульту — на 48% (р=0,016); 
смертності від усіх причин — на 27% (р=0,059). 
При цьому позитивний ефект не залежав від ви-
хідного рівня ліпідів, статі або віку. Доповідь, 
присвячена дослідженню CARDS, закінчувала-
ся риторичним висловлюванням: «Дебати щодо 
того, чи для всіх пацієнтів із цукровим діабетом II 
типу виправдане лікування статинами, нині по-
винні сфокусуватися на тому, чи існують пацієн-
ти з досить низьким ризиком, щоб не призначати 
їм лікування статинами». Таким чином, статини 
сьогодні — єдині гіполіпідемічні препарати, що 
зарекомендували себе як ефективні в декількох 
багатоцентрових контрольованих дослідженнях 
у попередженні серцево-судинних ускладнень 
у хворих на цукровий діабет II типу.

Підвищений рівень ХС ЛПНЩ і знижений 
ХС ЛПВЩ є важливими факторами ризику в осіб 
із цукровим діабетом. Хворим на цукровий діабет 
при супутній ІХС терапію статинами слід призна-
чати незалежно від вихідного ХС ЛПНЩ і прово-
дити, орієнтуючись на досягнення цільового рів-
ня показника <1,8–2,0 ммоль/л (<70–77 мг/дл). 
Слід розглянути можливість призначення стати-
нів дорослим пацієнтам із цук ровим діабетом II 
типу без супутньої ІХС, якщо рівень загального 
ХС >3,5 ммоль/л (>135 мг/дл); мета цієї терапії — 

домогтися зниження рівня ХС ЛПНЩ у крові 
на 30–40%. З урахуванням ризику розвитку ІХС 
терапію статинами слід призначати всім пацієн-
там з цукровим діабетом I і II типу пожиттєво. 
Додатковим аргументом відносно статинотерапії 
хворих з метаболічним синдромом служать резуль-
тати дослідження JUPITER (2008), у якому при-
йом розувастатину у пацієнтів з невисоким рівнем 
ХС ЛПНЩ (<3,4 ммоль/л) та підвищеним рівнем 
С-реактивного протеїну знизив ризик виникнення 
інфаркту міокарда на 54%, реваскуляризації — на 
46%, кардіоваскулярної смертності — на 47%, що  
практично відповідало поширенню синдрому ін-
сулінорезистентності. У хворих на цукровий діабет 
з гіпертригліцеридемією >2 ммоль/л (177 мг/дл), 
яка зберігається після досягнення цільового рівня 
ХС ЛПНЩ за допомогою статинів, терапія ста-
тинами повинна бути інтенсифікована для зни-
ження до цільового рівня змісту ХС не-ЛПВП, 
не пов̓язаного із ЛПНЩ. У деяких клінічних си-
туаціях доцільно розглянути можливість комбіно-
ваної терапії з додаванням езетимібу, нікотинової 
кислоти або фібратів.

НОРМАЛІЗАЦІЯ РІВНЯ АТ — 
НАЙВАЖЛИВІШИЙ АСПЕКТ ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Цільовий рівень АТ, що рекомендується паці-

єнтам із цукровим діабетом і АГ, <130/80 мм рт. ст. 
Ризик розвитку серцево-судинних ускладнень 
у пацієнтів із цукровим діабетом і АГ значно підви-
щений. Цей ризик може бути ефективно знижений 
проведенням антигіпертензивної терапії. У хворих 
на цукровий діабет для задовільного контролю рів-
ня АТ зазвичай необхідне призначення комбінації 
кількох гіпотензивних засобів. Схема гіпотензив-
ної терапії у пацієнтів із цукровим діабетом пови-
нна включати застосування інгібітору РААС.

Антигіпертензивними препаратами першого 
вибору в таких хворих є інгібітори АПФ, оскіль-
ки в ряді великих багатоцентрових досліджень 
було досить переконливо доведене їх метаболіч-
но нейтральна і органопротекторна дія. Резуль-
тати досліджень UKPDS, ABCD, CAPPP, FACET 
продемонстрували нейтральну дію інгібіторів 
АПФ на вуглеводний і ліпідний обмін.

У дослідженнях HOPE, CAPPP, LIFE вста-
новлено позитивний ефект використання інгібіто-
рів АПФ і антагоністів рецепторів ангіотензину-II 
при тривалому застосуванні, який виражається 
в зниженні ризику розвитку цукрового діабету II 
типу. Така дія може бути пов̓язана з їх здатністю 
блокувати утворення і дію ангіотензину на функ-
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цію ендотелію, на чутливість периферичних тканин 
до інсуліну і зниження інсулінорезистентності.

Цілеспрямоване виявлення мікроальбуміну-
рії і адекватна гіпотензивна терапія, яка включає 
застосування інгібіторів АПФ і блокаторів ре-
цепторів ангіотензину-II, знижує частоту мікро- 
і макроваскулярних порушень при цукровому 
діабеті I і II типу.

Відповідно до цього субдослідження 
PERSUADE у пацієнтів з ІХС і цукровим діабе-
том, проведеного в рамках EUROPA (березень 
2004 р.), периндоприл у дозі 8 мг протягом 4 років 
дозволив знизити ризик виникнення первинної 
кінцевої точки на 19%, ІМ — на 23%, нефаталь-
ного ІМ — на 34%, СН — на 46%. Відзначено, що 
абсолютна ефективність інгібітору АПФ перин-
доприлу була вищою у пацієнтів із цукровим діа-
бетом в 2 рази, що підтверджує ефективність і об-
ґрунтовану доцільність лікування хворих, у яких 
серцево-судинний ризик вищий.

Важливе місце займають антагоністи кальцію 
пролонгованої дії для лікування АГ у хворих з ме-
таболічним синдромом, оскільки доведена їх ме-
таболічно нейтральна дія на вуглеводний і ліпід-
ний обмін (амлодипін у дослідженні ALLHAT), 
а також кардіо- і ренопротекторний ефекти.

Блокатори β-адренорецепторів з високою се-
лективністю здатні вибірково блокува ти β1-адре-
норецептори, такі як бетаксолол, бізопролол, небіво-
лол, можуть успішно використовуватися в лікуванні 
метаболічного синд рому. Застосування діуретиків 
показане таким хворим у зв̓язку з наявністю в пато-
генезі АГ при метаболічному синдромі затримки на-
трію і гіперволемії. Однак не всі діуретики безпечні 
та ефективні у хворих з метаболічними порушення-
ми. На сьогодні широке застосування отримали нові 
тіазидоподібні препарати, що значно відрізняються 
своїми властивостями, такі як індапамід.

Пацієнтам із метаболічним синдромом по-
казане застосування препаратів центральної дії, 
а саме активатора I2-імідазолінових рецеп торів 
(моксонідин). Ця група препаратів має власти-
вість підвищувати чутливість тканин до інсуліну, 
здатністю зменшувати ГЛШ, що поступається 
тільки інгібіторам АПФ, спричиняє виражену 
кардіопротекторну дію. Зважаючи на те, що в роз-
витку метаболічного синдрому основну роль гра-
ють активація симпатичної нервової системи, 
інсулінорезистентність, гі перінсулінемія, а також 
наявність виражених метаболічних порушень, од-
ним із класів рекомендованих гіпотензивних пре-
паратів є препарати центрального типу дії, зокре-
ма моксонідин, який приводить до нормалізації 
рівня глюкози в крові, зниженню інсулінорезис-

тентності, поліпшенню показників ліпідного об-
міну. Екс периментальні та клінічні дослідження 
показали, що моксонідин діє на ключові елементи 
метаболічного синдрому. Сьогодні проводяться 
кілька досліджень із застосуванням моксонідину 
в пацієнтів з метаболічним синдромом. Перева-
ги моксонідину — простота застосування, висока 
ефективність і хороша переносимість як при мо-
нотерапії, так і в комбінації, поліпшення метабо-
лічних показників.

ПРОГНОСТИЧНА ВАЖЛИВІСТЬ 
АДЕКВАТНОГО ЛІКУВАННЯ ІХС 
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Рання стратифікація ризику має бути час тиною 

оцінки стану пацієнтів із цукровим діабетом після 
гострого коронарного синдрому. При лікуван-
ні кожного пацієнта із цукровим діабетом після 
перенесеного гострого коронарного синдрому 
слід прагнути досягти цілей терапії, перелічених 
у табл. 4.4. Пацієнтам з гострим ІМ і цукровим 
діабетом показане призначення тромболітичної 
терапії на тих же підставах, що й хворим без цу-
крового діабету. Пацієнтам із цукровим діабетом 
і гострим коронарним синд ромом по можливос-
ті слід проводити ранню ангіографію й механіч-
ну реваскуляризацію. Застосування блокаторів 
β-адренорецепторів дозволяє знизити захворюва-
ність і смертність у пацієнтів із цукровим діабетом 
і гострим коронарним синдромом.

Найважливішим лікувальним заходом що до 
попередження тромботичних ускладнень мета-
болічного синдрому рекомендоване призначен-
ня ацетилсаліцилової кислоти (HOT, USPHS, 
ETDRS), яка вірогідно знижує ризик розвитку 
основних серцево-судинних ускладнень. Повно-
цінна реалізація всіх перелічених вище терапев-
тичних підходів може істотно вплинути на якість 
життя пацієнтів і запобігти виникненню загро-
жуючих життю серцево-судинних ускладнень. 
Ацетилсаліцилову кислоту пацієнтам із цукро-
вим діабетом призначають за тими ж показанням 
і в тих же дозах, що й пацієнтам без цього захво-
рювання. Хворим на цукровий діабет з гострим 
коронарним синдромом додатково до застосу-
вання ацетилсаліцилової кислоти можна призна-
чати інгібітори агрегації тромбоцитів, індукова-
ною активацією АДФ-рецепторів (кло підогрел).

Призначення інгібітору АПФ додатково 
до іншої терапії знижує ризик розвитку серцево-
судинних ускладнень у пацієнтів із цукровим діа-
бетом і діагностованою ІХС. Ефективний глюко-
метаболічний контроль забезпечує перевагу па-
цієнтам із цукровим діабетом і гострим ІМ. Він 
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дозволяє максимально ефективно реалізовувати 
різні терапевтичні стратегії.

Ретельний облік і аналіз факторів ризику до-
зволяє виділити контингент хворих із високою 
загрозою розвитку основних серцево-судинних 
ускладнень. Акцентування уваги в клінічній 
практиці на пацієнтах із цукровим діабетом, по-
рушеною толерантністю до глюкози і надмір-
ною масою тіла дасть можливість модифікувати 
фактори ризику, а значить, позитивно вплинути 
на прогноз цього серйозного кардіологічного 
контингенту пацієнтів.
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Таблиця 4.4
Рекомендовані цілі терапії у пацієнтів із цукровим діабетом та ІХС (адаптовано 

з рекомендацій Європейської настанови по профілактиці серцево-судинних захворювань)
Показник Цільовий рівень
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<130/80
<125/75
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національними стандартами)
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- натще <6,0 (108)
- максимальна постпрандіальна глікемія <7,5 (135) при цукровому діабеті II типу 

і 7,5–9,0 (135–160) при цукровому 
діабеті I типу

Ліпідний спектр крові, ммоль/л (мг/дл):
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Оптимальна окружність талії (з урахуванням етнічної специфіки), см:
      чоловіки <94
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Дієтичні особливості:
- добове вживання кухонної солі, г <6
- вживання жирів (% від загальної калорійності добового раціону): 
       насичених жирів <10
       трансжирів <2
       поліненасичених n-6 4–8
       поліненасичених n-3 2 г/добу у перерахунку на ліноленову 

кислоту і 200 мг/добу у перерахунку на 
жирні кислоти з дуже довгим ланцюгом
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АПАРАТУРА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ 
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ

Електрокардіографія — метод графічної реєст-
рації змін різниці потенціалів серця, що виникають 
протягом процесів збудження міокарда.

Перша реєстрація електрокардіосигналу, 
прототипу сучасної ЕКГ, була виконана В. Ейнт-
ховеном у 1912 р. у Кембриджі. Після цього ме-
тодика реєстрації ЕКГ інтенсивно вдосконалю-
валася. Сучасні електрокардіографи дозволяють 
здійснити як одноканальний, так і багатоканаль-
ний запис ЕКГ.

В останньому випадку синхронно реєструють-
ся кілька різних електрокардіографічних від-
ведень (від 2 до 6–8), що значно скорочує період 

дослідження і дає можливість отримати більш 
точну інформацію про електричне поле серця.

Електрокардіографи складаються із вхідного 
пристрою, підсилювача біопотенціалів і реєст-
руючого пристрою. Різниця потенціалів, що 
виникає на поверхні тіла при збудженні серця, 
реєструється за допомогою системи електродів, 
закріплених на різних ділянках тіла. Електричні 
коливання перетворюються в механічні зміщення 
якоря електромагніту і тим або іншим способом 
записуються на спеціальній паперовій стрічці, 
що рухається. Зараз використовують безпосе-
редньо як механічну реєстрацію за допомогою 
дуже легкого пера, до якого підводять чорнило, 
так і тепловий запис ЕКГ за допомогою пера, 
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що при нагріванні випалює відповідну криву 
на спеціальному тепловому папері.

Нарешті, існують такі електрокардіографи 
капілярного типу (мінгографи), у яких запис 
ЕКГ здійснюється за допомогою тонкого стру-
меня чорнила, що розприскується.

Калібрування посилення амплітудою 1 мВ, 
що викликає відхилення реєструючої системи 
на 10 мм, дозволяє порівнювати між собою ЕКГ, 
зареєстровані у пацієнта в різний час і/або різними 
приладами.

Стрічкопротяжні механізми у всіх сучасних 
електрокардіографах забезпечують рух папе-
ру з різною швидкістю: 25, 50, 100 мм·с-1 і т.д. 
Найчастіше в практичній електрокардіології 
швидкість реєстрації ЕКГ становить 25 або 
50 мм·с-1 (рис. 1.1).

Рис. 1.1. ЕКГ, зареєстровані зі швидкістю 
50 мм·с-1 (а) і 25 мм·с-1 (б). На початку 
кожної кривої показаний калібрований сиг-
нал

Електрокардіографи повинні встановлю-
ватися в сухому приміщенні при температурі 
не нижче 10 °С і не вище 30 °С. Під час роботи 
електрокардіограф повинен бути заземлений.

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНІ 
ВІДВЕДЕННЯ

Зміни різниці потенціалів на поверхні тіла, 
що виникають під час роботи серця, записуються 
за допомогою різних систем відведень ЕКГ. Кож-
не відведення реєструє різницю потенціалів, що 
існує між двома певними точками електричного 
поля серця, в яких встановлені електроди. Таким 
чином, різні електрокардіографічні відведення 
відрізняються між собою, насамперед ділянками 
тіла, на яких вимірюється різниця потенціалів.

Електроди, встановлені в кожній з обраних 
точок на поверхні тіла, підключаються до гальва-
нометра електрокардіографа. Один з електродів 
приєднують до позитивного полюса гальванометра 
(позитивний або активний електрод відведення), 
другий електрод — до його негативного полюса 
(негативний електрод відведення).

Сьогодні в клінічній практиці найбільш 
широко використовують 12 відведень ЕКГ, 
запис яких є обовWязковим при кожному 
електрокардіографічному обстеженні хворого: 
3 стандартні відведення, 3 посилені однополюсні 
відведення від кінцівок і 6 грудних відведень.

Стандартні відведення
Три стандартних відведення утворюють рівно-

сторонній трикутник (трикутник Ейнтховена), 
вершинами якого є права і ліва рука, а також 
ліва нога із встановленими на них електродами. 
Гіпотетична лінія, що з’єднує два електроди, що 
беруть участь в утворенні електрокардіографічного 
відведення, називається віссю відведення. Осями 
стандартних відведень є сторони трикутника 
Ейнтховена (рис. 1.2).

- +

-
+

-

+

- | - | |

- | |

- | | |

-  | | |

+|
- - - - - - - - - - - + + + + + + + +

- - - - - - - - - - - + + + + + + + +

- - - - - - - - - - - + + + + + + + +

ЕРС ЕРС ЕРС

І відведення ІІ відведення ІІІ відведення

Рис. 1.2. Формування трьох стандартних від ведень 
від кінцівок

Перпендикуляри, проведені з геометрично-
го центра серця до осі кожного стандартного 
відведення, ділять кожну вісь на дві рівні час-
тини. Позитивна частина звернена у бік по-
зитивного (активного) електрода відведення, 
а негативна — до негативного електрода. Якщо 
електрорушійна сила (ЕРС) серця в якийсь мо-
мент серцевого циклу проектується на позитив-
ну частину осі відведення, на ЕКГ записується 
позитивне відхилення (позитивні зубці R, Т, Р), 
а якщо на негативну — на ЕКГ реєструються 
негативні відхилення (зубці Q, S, іноді негативні 
зубці Т або навіть Р). Для запису цих відведень 
електроди накладають на правій руці (червоне 
маркування) і лівій (жовте маркування), а також 
лівій нозі (зелене маркування). Ці електроди по-
парно підключаються до електрокардіографа для 
реєстрації кожного із трьох стандартних відведень. 
Стандартні відведення від кінцівок реєструють 
попарно, підключаючи електроди:

I відведення — ліва (+) і права (–) рука;
II відведення — ліва нога (+) і права рука (–);
III відведення — ліва нога (+) і ліва рука (–).
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Четвертий електрод установлюється на пра-
ву ногу для підключення заземлюючого проводу 
(чорне маркування).

Знаками «+» і «–» тут позначене відповідне 
підключення електродів до позитивного або не-
гативного полюса гальванометра, тобто зазна-
чений позитивний і негативний полюс кожного 
відведення.

Посилені відведення від кінцівок
Посилені відведення від кінцівок були за-

пропоновані Гольдбергером у 1942 р. Вони реєстру-
ють різницю потенціалів між однією із кінцівок, 
на якій встановлений активний позитивний елек-
трод цього відведення (права рука, ліва рука або 
нога) і середнім потенціалом двох інших кінцівок. 
Як негативний електрод у цих відведеннях ви-
користовують так званий обWєднаний електрод 
Гольд бергера, що утворюється при зWєднанні двох 
кінцівок через додатковий опір. Таким чином, 
aVR — це посилене відведення від правої руки; 
aVL — посилене відведення від лівої руки; aVF — 
посилене відведення від лівої ноги (рис. 1.3).

Позначення посилених відведень від кін-
цівок походить від перших букв англійських 
слів: «a» — augmented (посилений); «V» — voltage 
(потенціал); «R» — right (правий); «L» — left 
(лівий); «F» — foot (нога).

- -+ +

-
+

ЕРС ЕРС ЕРС

Відведення aVR Відведення aVL Відведення aVF

right! left! foot

- aVF

+ aVF

- aVL

+ aVL

- aVR

+ aVR

Рис. 1.3. Формування трьох посилених одно-
полюсних відведень від кінцівок. Унизу — 
трикутник Ейнтховена і розміщення осей 
трьох посилених однополюсних відведень 
від кінцівок

ШЕСТИОСЬОВА СИСТЕМА 
КООРДИНАТ (ЗА BAYLEY)

Стандартні і посилені однополюсні відведен-
ня від кінцівок дають можливість зареєструвати 
зміни ЕРС серця у фронтальній площині, тобто 
в тій, у якій розміщений трикутник Ейнтховена. 
Для більш точного і наочного визначення різних 
відхилень ЕРС серця в цій фронтальній площині, 

зокрема для визначення положення електричної 
осі серця, була запропонована так звана шести-
осьова система координат (Bayley, 1943). Її можна 
отримати при сполученні осей трьох стандартних 
і трьох посилених відведень від кінцівок, прове-
дених через електричний центр серця. Останній 
ділить вісь кожного відведення на позитивну і не-
гативну частини, спрямовані відповідно до пози-
тивного (активного) або негативного електродів 
(рис. 1.4).

Рис. 1.4. Формування шестиосьової системи коор-
динат (за Bayley)

Напрямок осей вимірюють у градусах. За поча-
ток відліку (0 °) умовно приймають радіус, проведе-
ний строго горизонтально з електричного цент ра 
серця вліво в напрямку до активного позитивного 
полюса I стандартного відведення. Позитивний 
полюс II стандартного відведення розміщений під 
кутом +60 °, відведення aVF — +90 °, III стандарт-
ного відведення — +120 °, aVL — – 30 °, a aVR — 
-150 °. Вісь відведення aVL перпендикулярна осі 
II стандартного відведення, вісь I стандартного 
відведення — осі aVF, а вісь aVR — осі III стан-
дартного відведення.

Грудні відведення
Грудні однополюсні відведення, запропо-

новані Wilson у 1934 р., реєструють різницю 
потенціалів між активним позитивним електро-
дом, встановленим у певних точках на поверхні 
грудної клітки і негативним обWєднаним елект-
родом Вільсона. Цей електрод утворюється 
при зWєднанні через додаткові опори трьох 
кінцівок (правої і лівої руки, а також лівої ноги), 
обWєднаний потенціал яких близький до нуля 
(близько 0,2 мВ). Для запису ЕКГ використо-
вують 6 загальноприйнятих позицій активного 
електрода на передній і боковій поверхні грудної 
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клітки, які в поєднанні з обWєднаним електро-
дом Вільсона утворюють 6 грудних відведень 
(рис. 1.5):

відведення V1 — у четвертому міжреберWї 
по правому краю грудини;

відведення V2 — у четвертому міжреберWї 
по лівому краю грудини;

відведення V3 — між позиціями V2 і V4, при-
близно на рівні четвертого ребра по лівій 
парастернальній лінії;

відведення V4 — у пWятому міжреберWї по лівій 
серединно-ключичній лінії;

відведення V5 — на тім же рівні по горизонталі, що 
й V4, по лівій передній пахвовій лінії;

відведення V6 — по лівій середній пахвовій 
лінії на тому ж рівні по горизонталі, що й елект-
роди відведень V4 і V5.

V1 V2

V3

V4

V5
V6

Рис. 1.5. Розміщення грудних електродів
Таким чином, найбільш широке поширен-

ня отримали 12 електрокардіографічних від-
ведень (3 стандартних, 3 посилених однополюс-
них відведення від кінцівок і 6 грудних). 
Електрокардіографічні відхилення у кожному 
з них відображають сумарну ЕРС усього серця, 
тобто є результатом одночасного впливу на це 
відведення змінюючого електричного потенціалу 
у лівих і правих відділах серця, у передній і задній 
стінці шлуночків, у верхівці та основі серця.

Додаткові відведення
Діагностичні можливості електрокардіо гра-

фічного дослідження іноді доцільно розширити 
при застосуванні деяких додаткових відведень. 

Їх використовують у тих випадках, коли зви-
чайна програма реєстрації 12 загальноприйня-
тих відведень ЕКГ не дозволяє досить надійно 
діагностувати ту або іншу електрокардіографічну 
патологію або вимагає уточнення деяких змін.

Методика реєстрації додаткових грудних 
відведень відрізняється від методики запису 
6 загальноприйнятих грудних відведень лише 
локалізацією активного електрода на поверхні 
грудної клітки. Як електрод, зWєднаний із нега-
тивним полюсом кардіографа, використовують 
обWєднаний електрод Вільсона.

V7V8
V9

+V9 +V8

+V7

+V6

+V5

+V4
+V3

+V2+V1

а б
Рис. 1.6. Розміщення додаткових грудних електродів

Відведення V7—V9. Активний електрод встанов-
люють по задній пахвовій (V7), лопатковій (V8) 
і паравертебральній (V9) лініях на рівні гори-
зонталі, на якій розміщені елект роди V4—V6 
(рис. 1.6). Ці відведення зазвичай використову-
ють для більш точної діагностики вогнищевих 
змін міокарда в задньобазальних відділах ЛШ.

Відведення V3R—V6R. Грудний (активний) 
електрод розміщують на правій половині 
грудної клітки в позиціях, симетричних зви-
чайним точкам розміщення електродів V3—V6. 
Ці відведення використовують для діагностики 
гіпертрофії правих відділів серця.

Відведення за Небом. Двополюсні грудні 
відведення, запропоновані в 1938 р. Небом, 
фіксують різницю потенціалів між двома точ-
ками, розміщеними на поверхні грудної клітки. 
Для запису трьох відведень за Небом викорис-
товують електроди, призначені для реєстрації 
трьох стандартних відведень від кінцівок. Елект-
род, зазвичай встановлюють на правій руці 
(червоне маркування), поміщають у другому 
міжреберWї по правому краю грудини. Електрод 
з лівої ноги (зелене маркування) переставляють 
у позицію грудного відведення V4 (біля верхівки 
серця), а електрод, що розміщується на лівій 
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руці (жовте маркування), розміщують на тому 
ж горизонтальному рівні, що й зелений елект-
род, але по задній пахвовій лінії. Якщо пере-
микач відведень електрокардіографа перебуває 
в положенні I стандартного відведення, реєст-
рують відведення Dorsalis (D).

Переміщаючи перемикач на II і III стандартні 
відведення, записують відповідно відведення 
Anterior (А) і Inferior (I). Відведення за Небом 
використовують для діагностики вогнищевих 
змін міокарда задньої стінки (відведення D), 
передньої бокової стінки (відведення А) і верхніх 
відділів передньої стінки (відведення I).

ТЕХНІКА РЕЄСТРАЦІЇ ЕКГ
Для отримання якісного сигналу ЕКГ необхід-

но дотримуватися деяких правил її реєстрації.

Умови проведення 
електрокардіографічного дослідження
ЕКГ реєструють у спеціальному приміщенні, 

віддаленому від можливих джерел електричних 
перешкод: електромоторів, фізіотерапевтичних і 
рентгенівських кабінетів, розподільних електро-
щитів. Кушетка повинна перебувати на відстані 
не менше 1,5–2 м від проводів електромережі.

Доцільно екранувати кушетку, підклавши під 
пацієнта ковдру із вшитою металевою сіткою, 
що повинна бути заземлена.

Дослідження проводиться після 10–15-хвилин-
ного відпочинку і не раніше ніж через 2 год після 
прийому їжі. Хворий повинен бути роздягнений 
до пояса, гомілки також звільнені від одягу. 

Запис ЕКГ проводиться зазвичай в положенні 
лежачи на спині, що дозволяє досягти макси-
мального розслаблення мWязів.

Накладення електродів
На внутрішню поверхню гомілок і передпліч 

у нижній їхній третині за допомогою гумових 
стрічок накладають 4 пластинчастих елект-
роди, а на груди встановлюють один або 
кілька (при багатоканальному запису) грудних 
електродів, використовуючи гумову грушу-
присоску. Для поліпшення якості ЕКГ і змен-
шення кількості навідних струмів необхідно за-
безпечити гарний контакт електродів зі шкірою. 
Для цього необхідно: 1) попередньо знежирити 
шкіру спиртом у місцях накладення електродів; 
2) при значній волосистості шкіри змочити 
місця накладення електродів мильним розчи-
ном; 3) використати електродну пасту або рясно 
змочувати шкіру в місцях накладення електродів 
5–10% розчином натрію хлориду.

Підключення проводів до електродів
До кожного електрода, установлено-

го на кінцівках або на поверхні грудної 
клітки, приєднують провід, що йде від 
електрокардіографа і маркірований певними 
кольорами. Загальноприйняті такі маркування 
вхідних проводів: права рука — червоні кольори; 
ліва рука — жовтий; ліва нога — зелений, права 
нога (заземлення пацієнта) — чорний; грудний 
електрод — білий. При наявності 6-канально-
го електрокардіографа, що дозволяє одночас-
но зареєструвати ЕКГ в 6 грудних відведеннях, 
до електрода V1 підключають провід, що має 
червоне забарвлення на наконечнику; до елект-
рода V2 — жовте, V3 — зелене, V4 — коричневе, 
V5 — чорне і V6 — синє або фіолетове. Маркуван-
ня інших проводів таке ж, як і в одноканальних 
електрокардіографах.

Вибір посилення електрокардіографа
Перш ніж починати запис ЕКГ, на всіх ка-

налах електрокардіографа необхідно встанови-
ти однакове посилення електричного сигналу. 
Для цього в кожному електрокардіографі пе-
редбачена можливість подачі на гальванометр 
стандартної каліброваної напруги (1 мВ). Зви-
чайне посилення кожного каналу підбирається 
таким чином, щоб напруга 1 мВ викликала 
відхилення гальванометра і реєструючої систе-
ми рівне 10 мм. Для цього в положенні пере-
микача відведень «0» регулюють посилення 
електрокардіографа і реєструють калібрований 
мілівольт.

При необхідності можна змінити посилення: 
знизити при занадто великій амплітуді зубців 
ЕКГ (1 мВ = 5 мм) або підвищити при малій 
їхній амплітуді (1 мВ = 15 або 20 мм).

Запис ЕКГ
Запис ЕКГ проводять при спокійному дихан-

ні, а також на висоті вдиху (у відведенні III). Спо-
чатку записують ЕКГ у стандартних відведеннях 
(I, II, III), потім у посилених відведеннях від 
кінцівок (aVR, aVL і aVF) і грудних (V1–V6). 
У кожному відведенні записують не менше 
4 серцевих циклів PQRST. ЕКГ реєструють, як 
правило, при швидкості руху паперу 50 мм·с-1. 
Меншу швидкість (25 мм·с-1) використовують 
при необхідності більш тривалого запису ЕКГ, 
наприклад для діагностики порушень ритму.

Відразу після закінчення дослідження 
на паперовій стрічці записують прізвище, імWя та 
по батькові пацієнта, рік народження, дату і час 
дослідження.
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НОРМАЛЬНА ЕКГ

Зубець Р
Зубець Р відображає процес деполяризації пра-

вого і лівого передсердь. У нормі у фронтальній 
площині середній результуючий вектор деполя-
ризації передсердь (вектор Р) розміщений май-
же паралельно осі II стандартного відведення 
і проектується на позитивні частини осей від-
ведень II, aVF, I та III. Тому в цих відведеннях 
зазвичай реєструється позитивний зубець Р, що 
має максимальну амплітуду в I і II відведеннях.

У відведенні aVR зубець Р завжди негатив-
ний, тому що вектор Р проектується на негатив-
ну частину осі цього відведення.

Оскільки вісь відведення aVL перпендику-
лярна напрямку середнього результуючого век-
тора Р, його проекція на вісь цього відведення 
близька до нуля, на ЕКГ у більшості випадків 
реєструються двофазний або низькоамплітуд-
ний зубець Р.

При більш вертикальному положенні серця 
в грудній клітці (наприклад в осіб із астенічною 
статурою), коли вектор Р виявляється паралель-
ним осі відведення aVF (рис. 1.7), амплітуда 
зубця Р збільшується у відведеннях III та aVF 
і зменшується у відведеннях I та aVL. Зубець P 
в aVL при цьому може стати навіть негативним.

Рис. 1.7. Формування зубця Р у відведеннях від 
кінцівок

Навпаки, при більш горизонтальному поло-
женні серця в грудній клітці (наприклад у гіпер-
стеників) вектор Р паралельний осі I стандарт-
ного відведення. При цьому амплітуда зубця Р 
збільшується у відведеннях I і aVL. P aVL стає по-
зитивним і зменшується у відведеннях III і aVF. 
У цих випадках проекція вектора Р на вісь III стан-
дартного відведення дорівнює нулю або навіть має 
негативне значення. Тому зубець P у III відведенні 

може бути двофазним або негативним (частіше 
при гіпертрофії лівого передсердя).

Таким чином, у здорової людини у відве-
деннях I, II і aVF зубець Р завжди позитив-
ний, у відведеннях III і aVL він може бути по-
зитивним, двофазним або (рідко) негативним, 
а у відведенні aVR зубець Р завжди негативний.

У горизонтальній площині середній резуль-
туючий вектор Р зазвичай збігається з напрям-
ком осей грудних відведень V4–V5 і проектується 
на позитивні частини осей відведень V2–V6, як це 
показано на рис. 1.8. Тому в здорової людини зу-
бець Р у відведеннях V2–V6 завжди позитивний.

Рис. 1.8. Формування зубця Р у грудних відведеннях
Напрямок середнього вектора Р майже завжди 

перпендикулярний осі відведення V1, у той же час 
напрямок двох моментних векторів деполяризації 
різний. Перший початковий моментний вектор 
збудження передсердь орієнтований уперед, у бік 
позитивного електрода відведення V1, а другий 
кінцевий моментний вектор (менший за величи-
ною) звернений назад, у бік негативного полюса 
відведення V1. Тому зубець P у V1 частіше буває 
двофазним (+/–).

Перша позитивна фаза зубця P у V1, зумовлена 
збудженням правого і частково лівого передсердь, 
більша за другу негативну фазу зубця P у V1, що 
відображає відносно короткий період кінцевого 
збудження тільки лівого передсердя. Іноді друга 
негативна фаза зубця P у V1 слабко виражена і зу-
бець P у V1 позитивний.

Таким чином, у здорової людини в грудних 
відведеннях V2–V6 завжди реєструється позитив-
ний зубець Р, а у відведенні V1 він може бути дво-
фазним або позитивним.

Амплітуда зубців Р у нормі не перевищує 1,5–
2,5 мм, а тривалість — 0,1 с.

ІНТЕРВАЛ Р‒Q (R)
Інтервал Р–Q (R) вимірюється від початку 

зубця Р до початку шлуночкового комплексу 
QRS (зубця Q або R). Він відображає тривалість 
АV-провідності, тобто час поширення збудження 
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по передсердях, АV-вузлу, пучку Гіса і його роз-
галуженнях (рис. 1.9). Не слід плутати інтервал 
Р–Q (R) із сегментом РQ (R), що вимірюється від 
кінця зубця Р до початку Q або R.

Рис. 1.9. Інтервал Р–Q (R)
Тривалість інтервалу Р–Q (R) коливається 

від 0,12 до 0,20 с і в здорової людини залежить 
в основному від ЧСС: чим вона вища, тим корот-
ший інтервал Р–Q (R).

ШЛУНОЧКОВИЙ КОМПЛЕКС QRST
Шлуночковий комплекс QRST відображає 

складний процес поширення (комплекс QRS) 
і згасання (сегмент RS–Т і зубець Т) збудження 
по міокарду шлуночків. Якщо амплітуда зубців 
комплексу QRS досить велика і перевищує 5 мм, 
їх позначають великими буквами латинського 
алфавіту Q, R, S, якщо мала (<5 мм) — малими 
літерами q, r, s.

Зубцем R позначають будь-який позитивний 
зубець, що входить до складу комплексу QRS. 
Якщо є кілька таких позитивних зубців, їх по-
значають відповідно як R, R′, R″ і т.д. Негатив-
ний зубець комплексу QRS, який безпосередньо 
передує зубцю R, позначають буквою Q (q), а не-
гативний зубець, що з̓являється відразу після 
зубця R, — S (s).

Якщо на ЕКГ реєструється тільки негативне 
відхилення, а зубець R відсутній зовсім, шлу-
ночковий комплекс позначають як QS. Форму-
вання окремих зубців комплексу QRS у різних 
відведеннях можна пояснити існуванням трьох 
моментних векторів шлуночкової деполяризації 
і різною їхньою проекцією на осі ЕКГ-відведень.

Зубець Q
У більшості ЕКГ-відведень формування зуб-

ця Q зумовлене початковим моментним векто-
ром деполяризації міжшлуночкової перегородки, 
що триває до 0,03 с. У нормі зубець Q може бути 
зареєстрований у всіх стандартних і посилених од-
нополюсних відведеннях від кінцівок і у грудних 
відведеннях V4–V6. Амплітуда нормального зуб-
ця Q у всіх відведеннях, крім aVR, не перевищує 

¼ висоти зубця R, а його тривалість — 0,03 с. 
У відведенні aVR у здорової людини може бути 
зафіксований глибокий і широкий зубець Q або 
навіть комплекс QS.

Зубець R
Зубець R у всіх відведеннях, за винятком пра-

вих грудних відведень (V1, V2) і відведення aVR, 
зумовлений проекцією на осі відведення другого 
(середнього) моментного вектора QRS, або умовно 
вектора 0,04 с. Вектор 0,04 с відображає процес по-
дальшого поширення збудження по міокарду ПШ 
і ЛШ. Але, оскільки маса міокарда ЛШ є більшою, 
вектор R орієнтований вліво і вниз, тобто в бік 
ЛШ. На рис. 1.10а показано, що у фронтальній 
площині вектор 0,04 с проектується на позитивні 
частини осей відведень I, II, III, aVL та aVF і на не-
гативну частину осі відведення aVR. Тому у всіх 
відведеннях від кінцівок, за винятком aVR, форму-
ються високі зубці R, причому при нормальному 
анатомічному положенні серця в грудній клітці зу-
бець R у відведенні II має максимальну амплітуду. 
У відведенні aVR, як було сказано вище, завжди 
переважає негативне відхилення — зубець S, Q або 
QS, зумовлений проекцією вектора 0,04 с на нега-
тивну частину осі цього відведення.

При вертикальному положенні серця в грудній 
клітці зубець R стає максимальним у відведеннях 
aVF і II, а при горизонтальному положенні серця — 
в I стандартному відведенні. У горизонтальній 
площині вектор 0,04 с зазвичай збігається з напрям-
ком осі відведення V4. Тому зубець R у V4 перевищує 
за амплітудою зубці R в інших грудних відведеннях, 
як це показано на рис. 1.10б. Таким чином, у лівих 
грудних відведеннях (V4–V6) зубець R формується 
в результаті проекції головного моментного векто-
ра 0,04 с на позитивні частини цих відведень.

Осі правих грудних відведень (V1, V2) зазвичай 
перпендикулярні напрямку головного моментно-
го вектора 0,04 с, тому останній майже не впливає 
на ці відведення. Зубець R у відведеннях V1 та V2, 
як було показано вище, формується в результаті 
проекції на осі цих відведень початкового мо-
ментного вектора (0,02 с) і відображає поширен-
ня збудження по міжшлуночковій перегородці.

У нормі амплітуда зубця R поступово збіль-
шується від відведення V1 до відведення V4, а потім 
знову трохи зменшується у відведеннях V5 і V6. Ви-
сота зубця R у відведеннях від кінцівок не переви-
щує зазвичай 20 мм, а в грудних відведеннях — 
25 мм. Іноді в здорових людей зубець r у V1 на-
стільки слабко виражений, що шлуночковий ком-
плекс у відведенні V1 набуває вигляду QS.
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Рис. 1.10. Формування зубця R у відведеннях від 
кінцівок

Для порівняльної характеристики часу поши-
рення хвилі збудження від ендокарда до епікарда 
ПШ і ЛШ прийнято визначати так званий інтервал 
внутрішнього відхилення (intrinsical defl ection) 
відповідно в правих (V1, V2) і лівих (V5, V6) грудних 
відведеннях. Він вимірюється від початку шлуночко-
вого комплексу (зубця Q або R) до вершини зубця R 
у відповідному відведенні, як показано на рис. 1.11.

Рис. 1.11. Вимірювання інтервалу внутрішнього 
відхилення

При наявності розщеплень зубця R (комплекси 
типу RSR′ або qRsr′) інтервал вимірюється від почат-
ку комплексу QRS до вершини останнього зубця R.

У нормі інтервал внутрішнього відхилення 
у правому грудному відведенні (V1) не перевищує 
0,03 с, а в лівому грудному відведенні V6 — 0,05 с.

Зубець S
У здорової людини амплітуда зубця S у різних 

ЕКГ-відведеннях коливається у великих межах, 
не перевищуючи 20 мм.

При нормальному положенні серця в грудній 
клітці у відведеннях від кінцівок амплітуда S мала, 
крім відведення aVR. У грудних відведеннях зу-
бець S поступово зменшується від V1, V2 до V4, 
а у відведеннях V5, V6 має малу амплітуду або 
відсутній.

Рівність зубців R і S у грудних відведеннях 
(перехідна зона) зазвичай реєструється у відве-
денні V3 або (рідше) між V2 і V3 або V3 і V4.

Максимальна тривалість шлуночкового комп-
лексу не перевищує 0,10 с (частіше 0,07–0,09 с).

Амплітуда і співвідношення позитивних (R) 
і негативних зубців (Q і S) у різних відведеннях 
багато в чому залежать від поворотів осі сер-
ця навколо трьох його осей: передньозадньої, 
поздовжньої і сагітальної.

Сегмент RS–Т
Сегмент RS–Т — відрізок від кінця комплек-

су QRS (кінця зубця R або S) до початку зубця Т. 
Він відповідає періоду повного охоплення збуд-
ження обох шлуночків, коли різниця потенціалів 
між різними ділянками серцевого м̓яза відсутня 
або мала. Тому в нормі у стандартному і посиле-
ному однополюсному відведеннях від кінцівок, 
електроди яких роміщені на великій відстані від 
серця, сегмент RS–Т роміщений на ізолінії і його 
зміщення вгору або вниз не перевищує 0,5 мм. 
У грудних відведеннях (V1–V3) навіть у здорової 
людини нерідко відзначають невелике зміщення 
сегмента RS–Т вгору від ізолінії (не більше 2 мм).

У лівих грудних відведеннях сегмент RS–T 
частіше реєструється на рівні ізолінії — так само, 
як у стандартних (±0,5 мм).

Точка переходу комплексу QRS у сег-
мент RS–Т позначається як j. Відхилення точки j 
від ізолінії часто використовують для кількісної 
характеристики зміщення сегмента RS–Т.

Зубець Т
Зубець T відображає процес швидкої кінцевої 

реполяризації міокарда шлуночків (фаза 3 транс-
мембранного ПД). У нормі сумарний результую-
чий вектор шлуночкової реполяризації (вектор Т) 
зазвичай має майже такий же напрямок, як і 
середній вектор деполяризації шлуночків (0,04 с). 
Тому в більшості відведень, де реєструється ви-
сокий зубець R, зубець Т має позитивне значен-
ня, проектуючись на позитивні частини осей 
електрокардіографічних відведень (рис. 1.12). 
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При цьому найбільшому зубцю R відповідає 
найбільший за амплітудою зубець Т, і навпаки.

Рис. 1.12. Формування зубця Т у відведеннях від 
кінцівок

У відведенні aVR зубець T завжди негативний.
При нормальному положенні серця в грудній 

клітці напрямок вектора Т іноді буває перпенди-
кулярним осі III стандартного відведення, у зв̓яз ку 
з чим у цьому відведенні іноді може реєструвати-
ся двофазний (+/–) або низькоамплітудний 
(згладжений) зубець T у III.

При горизонтальному положенні серця век-
тор Т може проектуватися навіть на негативну 
частину осі відведення III і на ЕКГ реєструється 
негативний зубець Т у III. Однак у відведенні aVF 
при цьому зубець Т залишається позитивним.

При вертикальному положенні серця в груд-
ній клітці вектор Т проектується на негативну 
частину осі відведення aVL і на ЕКГ фіксується 
негативний зубець T у aVL.

У грудних відведеннях зубець Т зазвичай має 
максимальну амплітуду у відведенні V4 або V3. 
Висота зубця T у грудних відведеннях зазви-
чай збільшується від V1 до V4, а потім трохи 
зменшується в V5–V6. У відведенні V1 зубець Т 
може бути двофазним або навіть негативним. 
У нормі завжди T у V6 > Т у V1.

Амплітуда зубця Т у відведеннях від кінцівок 
у здорової людини не перевищує 5–6 мм, а в груд-
них відведеннях — 15–17 мм. Тривалість зубця Т 
коливається від 0,16 до 0,24 с.

Інтервал Q–T (QRST)
Інтервал Q–Т (QRST) вимірюється від початку 

комплексу QRS (зубця Q або R) до кінця зубця Т. 
Інтервал Q–Т (QRST) називають електричною 
систолою шлуночків. Під час електричної сис-
толи збуджуються всі відділи шлуночків серця. 
Тривалість інтервалу Q–Т у першу чергу залежить 
від частоти ритму серця. Чим вища частота рит-
му, тим коротший належний інтервал Q–Т. Нор-
мальна тривалість інтервалу Q–Т визначається 

за формулою Q–Т=K√R–R, де К — коефіцієнт, 
рівний 0,37 для чоловіків і 0,40 для жінок; R–R — 
тривалість одного серцевого циклу. Оскільки 
тривалість інтервалу Q–T залежить від ЧСС (по-
довжуючись при його уповільненні), для оцінки 
вона повинна бути відкоректована відносно 
ЧСС, тому для розрахунків застосовується фор-
мула Базетта: QТс=Q–T/√R–R.

Іноді на ЕКГ, особливо в правих грудних 
відведеннях, відразу після зубця Т реєструється 
невеликий позитивний зубець U, походжен-
ня якого дотепер невідоме. Є припущення, що 
зубець U відповідає періоду короткочасного 
підвищення збудливості міокарда шлуночків 
(фаза екзальтації), що настає після закінчення 
електричної систоли ЛШ.

АНАЛІЗ ЕКГ
Аналіз будь-якої ЕКГ потрібно починати 

з перевірки правильності техніки її реєстрації. 
По-перше, необхідно звернути увагу на наявність 
різноманітних перешкод, які можуть бути 
зумовлені наведеними струмами, м̓язовим тре-
мором, поганим контактом електродів зі шкірою 
та іншими причинами. Якщо перешкоди значні, 
ЕКГ необхідно зареєструвати знову.

По-друге, необхідно перевірити амплітуду 
контрольного мілівольта, яка повинна відповіда-
ти 10 мм.

По-третє, слід оцінити швидкість руху паперу 
під час реєстрації ЕКГ.

При записі ЕКГ зі швидкістю 50 мм·с-1 1 мм 
на паперовій стрічці відповідає відрізку часу 
0,02 с, 5 мм — 0,1 с, 10 мм — 0,2 с; 50 мм — 1,0 с.

У цьому випадку ширина комплексу QRS 
зазвичай не перевищує 4–6 мм (0,08–0,12 с), 
а інтервал Q–Т — 20 мм (0,4 с).

При записі ЕКГ зі швидкістю 25 мм·с-1 1 мм 
відповідає часовому інтервалу 0,04 с (5 мм — 
0,2 с), отже, ширина комплексу QRS, як правило, 
не перевищує 2–3 мм (0,08–0,12 с), а інтервалу 
Q–T — 10 мм (0,4 с).

Щоб уникнути помилок в інтерпретації змін 
ЕКГ, при аналізі кожної з них слід суворо до-
тримуватися певної схеми розшифровки, яку 
потрібно добре запам̓ятати.

ЗАГАЛЬНА СХЕМА (ПЛАН) 
РОЗШИФРОВКИ ЕКГ

I. Аналіз серцевого ритму і провідності:
1) оцінка регулярності серцевих скорочень;
2) підрахунок ЧСС;
3) визначення джерела збудження;
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4) оцінка функції провідності.
II. Визначення поворотів серця навколо 

передньозадньої, поздовжньої і поперечної осей:
1) визначення положення електричної осі 

серця у фронтальній площині;
2) визначення поворотів серця навколо 

поздовжньої осі;
3) визначення поворотів серця навколо 

поперечної осі.
III. Аналіз передсердного зубця Р.
IV. Аналіз шлуночкового комплексу QRST:
1) аналіз комплексу QRS;
2) аналіз сегмента RS–Т;
3) аналіз зубця Т;
4) аналіз інтервалу Q–Т.
V. Електрокардіографічний висновок.

АНАЛІЗ СЕРЦЕВОГО РИТМУ 
І ПРОВІДНОСТІ

Аналіз ритму серця включає визначення 
регулярності, його частоти, джерела збудження, 
а також оцінку функції провідності.

Аналіз регулярності серцевих скорочень
Регулярність серцевих скорочень оцінюється 

при порівнянні тривалості інтервалів R–R між 
послідовно зареєстрованими серцевими цикла-
ми. Інтервал R–R звичайно вимірюється між 
вершинами зубців R (або S).

Регулярний або правильний ритм серця 
(рис. 1.13) діагностується в тому випадку, коли 
тривалість виміряних інтервалів R–R однако-
вий і розкид отриманих величин не перевищує 
±10% від середньої тривалості інтервалів R–R. 
В інших випадках діагностується неправиль-
ний (нерегулярний) серцевий ритм. Непра-
вильний ритм серця (аритмія) може визначати-
ся при екстрасистолії, миготливій та синусовій 
аритмії і т.д.

Підрахунок ЧСС
Підрахунок ЧСС проводиться за допомо-

гою різних методик, вибір яких залежить від 
регулярності ритму серця.

При правильному ритмі ЧСС визначають 
за формулою:

ЧСС= 60 ,
R–R

де 60 — кількість секунд у хвилині, R–R — тривалість 
ін тервалу, виражена в секундах.

Набагато зручніше визначати ЧСС за допомо-
гою спеціальних таблиць, у яких кожному значен-
ню інтервалу R–R відповідає показник ЧСС.

Рис. 1.13. Оцінка регулярності серцевого ритму
При неправильному ритмі ЕКГ в одно-

му з відведень (найчастіше в II стандартному) 
записується довше, ніж звичайно, наприклад 
протягом 3–4 с.

При швидкості руху паперу 50 мм·с-1 цей час 
відповідає відрізку кривої ЕКГ довжиною 15–20 см. 
Потім підраховують кількість комп лексів QRS, за-
реєстрованих за 3 с (15 см паперової стрічки), і 
отри маний результат множать на 20.

При неправильному ритмі можна обмежитися 
також визначенням мінімальної і максимальної 
ЧСС. Мінімальна ЧСС визначається за три-
валістю найбільшого інтервалу R–R, а макси-
мальна ЧСС — за найменшим інтервалом R–R.

У здорової людини в стані спокою ЧСС ста-
новить від 60 до 90 уд./хв. Підвищення ЧСС 
(>90 уд./хв) називають тахікардією, а зниження 
(<60 уд./хв) — брадикардією.

ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА 
ЗБУДЖЕННЯ

Для визначення джерела збудження або так 
званого водія ритму необхідно оцінити проход-
ження збудження по передсердях і встановити 
відношення зубців R до шлуночкових комплексів 
QRS.

Синусовий ритм
У нормі електричний імпульс, що виникає 

у синоатріальному вузлі, поширюється по пе-
редсердях зверху вниз. Вектор деполяризації 
передсердь (Р) при цьому спрямований у бік по-
зитивного електрода II стандартного відведення 
і на ЕКГ у цьому відведенні фіксуються позитивні 
зубці Р. Позитивний зубець Р також реєструється 
у відведеннях I, aVF, V4–V6. Збудження перед-
сердь при цьому завжди передує збудженню 
шлуночків, тому позитивні зубці Р у II відведенні 
реєструються перед кожним комплексом QRS. 
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У більшості випадків у кожному відведенні вони 
мають однакову форму і зазвичай розміщуються 
на однаковій відстані від комплексу QRS.

При відсутності цих ознак діагностують різні 
варіанти несинусового ритму. До них нале-
жать передсердні ритми, ритми з АV-з̓єднання, 
шлуночкові (ідіовентрикулярні) ритми, фібри-
ляція передсердь тощо.

Передсердний ритм
У тих випадках, коли джерело збудження 

розміщується в нижніх відділах передсердь (на-
приклад в області коронарного синуса), елект-
ричний імпульс по передсердях поширюється 
у зворотному напрямку (знизу вгору) і на ЕКГ 
у II і III стандартних відведеннях реєструються 
негативні зубці Р, що передують комплексам 
QRS. При цьому інтервал Р–Q (R) може бути тро-
хи вкорочений або не змінений.

Оскільки рух хвилі збудження по шлуночкам 
не порушений, реєструються звичайні незмінені 
(вузькі) комплекси QRS, ЧСС становить 60–
90 уд./хв.

Ритми з АV-з̓єднання
Якщо водій ритму локалізується в АV-з̓єднанні, 

збудження шлуночків відбувається звичайним 
шляхом — зверху вниз, а передсердь — ретро-
градно, знизу вгору. Тому на ЕКГ реєструються 
нормальні незмінені комплекси QRS і негативні 
зубці Р. При цьому якщо ектопічний імпульс одно-
часно досягає передсердь і шлуночків, зубець Р 
нашаровується на комплекс QRS і його не видно 
на ЕКГ. Якщо ектопічний імпульс спочатку досягає 
шлуночків і тільки потім передсердь, негативний 
зубець Р розміщується після комплексу QRS. ЧСС 
при ритмі з АV-з̓єднання зазвичай нижче частоти 
синусового ритму і становить 40–60 уд./хв.

Шлуночковий (ідіовентрикулярний) ритм
Якщо джерелом збудження є провідна сис-

тема шлуночків (ніжки і гілки пучка Гіса або во-
локна Пуркіньє), мова йде про так званий шлу-
ночковий (ідіовентрикулярний) ритм. Елект-
ричні імпульси, що виникають у шлуночках, 
генеруються в набагато повільнішому ритмі 
(<40 уд./хв). Збудження проводиться по шлу-
ночкам незвичайним шляхом: воно спочат-
ку охоплює той шлуночок, у якому перебуває 
ектопічний водій ритму, і тільки потім повільно 
досягає протилежного шлуночка. Внаслідок 
цього комплекси QRS розширені і деформовані. 
Збудження не поширюється на міокард перед-
сердь, тому відсутній постійний закономірний 

зв̓язок комплексів QRS із зубцями Р: шлуночки 
збуджуються у своєму повільному ритмі, а пе-
редсердя — у своєму звичайному ритмі, джере-
лом якого залишається синоатріальний вузол. 
Ідіовентрикулярний ритм частіше відзначають 
при повній АV-блокаді.

ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВІ 
БЛОКАДИ

Під внутрішньошлуночковими блокадами (бло-
кадами ніжок пучка Гіса) розуміють уповільнення 
або повне припинення проведення збудження 
по одній, двох–трьох гілках або ніжках пучка Гіса.

Розрізняють такі блокади:
– однопучкові — ураження однієї гілки пуч-

ка Гіса: а) блокада правої ніжки; б) блокада лівої 
передньої гілки; в) блокада лівої задньої гілки;

– двопучкові — поєднане ураження двох 
із трьох гілок пучка Гіса (у різних варіантах): 
а) блокада лівої ніжки (поєднання блокади лівих 
передньої і задньої гілок); б) блокада правої гілки 
і лівої передньої гілки; в) блокада правої гілки 
і лівої задньої гілки;

– трипучкові — одночасне ураження всіх 
трьох гілок пучка Гіса.

Крім того, виділяють так звану вогнищеву 
внутрішньошлуночкову блокаду, що характе-
ризується збудженням проведення у будь-якій 
обмеженій ділянці системи волокон Пуркіньє.

При повному припиненні проведення збуд-
ження по тій або іншій гілці або ніжці пуч-
ка Гіса говорять про повну блокаду. Часткові 
вповільнення провідності свідчать про неповну 
блокаду. Блокади ніжок або гілок пучка Гіса роз-
виваються при гострому інфаркті міокарда, ате-
росклеротичному кардіосклерозі, міокардиті, за-
хворюваннях, що супроводжуються вираженою 
гіпертрофією шлуночків (вади серця, хронічне 
легеневе серце та ін.).

ОДНОПУЧКОВІ БЛОКАДИ

Блокада правої ніжки пучка Гіса
При повній блокаді правої ніжки пучка Гіса про-

ведення по ній збудження припиняється повністю. 
У результаті правий шлуночок і права половина 
міжшлуночкової перегородки збуджуються нетипо-
вим шляхом: хвиля деполяризації переходить із лівого 
боку міжшлуночкової перегородки і від ЛШ, що 
збуджуються першими, і по скорочувальних м̓язових 
волокнах повільно охоплює міокард ПШ. Це різко 
змінює послідовність поширення хвилі деполяриза-
ції, що і є причиною зміни конфігурації шлуночково-
го комплексу QRS, особливо в грудних відведеннях.
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У початковий момент деполяризація шлуночків 
не порушена, оскільки першою, як і у нормі, 
збуджується ліва половина міжшлуночкової пере-
городки. Тому початковий моментний вектор 
(0,02 с), як і у нормі, орієнтований зліва направо 
і трохи вперед, тобто у бік позитивного електрода 
відведення V1. У цьому відведенні фіксується не-
великий позитивний зубець r у V1, що відображає 
поширення збудження по міжшлуночковій 
перегородці. Вектор перших 0,02 с комплек-
су QRS проектується на негативну половину 
відведення V6 і тому тут реєструється невелике не-
гативне відхилення — зубець q у V6.

У наступній стадії деполяризації шлуночків 
права ніжка пучка Гіса заблокована повністю, 
збудження поширюється тільки по ЛШ. ПШ 
у цей період не збуджується. Тому середній мо-
ментний вектор (0,04–0,06 с) орієнтований спра-
ва наліво у бік позитивного електрода V6. У цьо-
му відведенні реєструється позитивний зубець 
R, що відповідає поширенню збудження по ЛШ. 
Оскільки вектори 0,04–0,06 с проектуються 
при цьому на негативну частину осі відведення V1, 
у ньому з̓являється негативний зубець S.

У кінцевій стадії деполяризації шлуночків 
відбувається збудження ПШ із запізненням 
на 0,04–0,06 с, тобто в останні 0,08–0,12 с комп-
лексу QRS. Як було зазначено вище, воно 
здійснюється нетиповим шляхом — по м̓язових 
волокнах. Тому збудження ПШ і відбувається 
уповільнено, коли ЛШ уже збуджений. Кінцеві 
вектори деполяризації шлуночків (0,08–0,12 с) 
звернені вправо вперед, у бік позитивно-
го електрода V1 і проектуються на позитив-
ну частину цього відведення. У зв̓язку з цим 
у відведенні V1 реєструється другий позитивний 
зубець R′ у V1, що відображає процес поширення 
збудження по ПШ. Амплітуда зубця R′ у V1 зви-
чайно більша, ніж зубця r у V1. Зубець R′ у V1 роз-
ширений і часто зазублений.

Кінцевий моментний вектор 0,08–0,12 с, 
пов̓язаний із уповільненим збудженням ПШ, про-
ектується на негативну частину осі відведення V6. 
Тому у відведенні V6 фіксується розширений зу-
бець S.

Таким чином, при повній блокаді правої 
ніжки пучка Гіса у відведенні V1 реєструється 
комплекс QRS типу rSR′ або rsR′, тобто комп-
лекс, що має характерний М-подібний вигляд. 
Тривалість комплексу QRS перевищує 0,12 с. 
У лівих грудних відведеннях (V5, V6) реєструється 
комплекс QRS типу qRs із розширеним і нерідко 
зазубленим зубцем S.

У стандартних і посилених однополюс-
них відведеннях від кінцівок шлуночковий 
комплекс QRS нагадує відповідні комплекси 
в грудних відведеннях. У відведеннях III і aVR, 
позитивні електроди яких розміщені право-
руч, відзначають типову для блокади правої 
ніжки пучка Гіса форму комплексу QRS, що 
має М-подібний вигляд (rSR′, rsR′ або rR′), але 
зубець R′ зазвичай невисокий.

У відведеннях, позитивні електроди яких 
розміщені ліворуч (I та aVL), комплекс QRS 
нагадує такий у лівих грудних відведеннях V5 і 
V6 (qRS) із розширеним і нерідко зазубленим 
зубцем S. Електрична вісь серця має зазвичай 
нормальне, горизонтальне або вертикальне по-
ложення.

Зміна послідовності поширення хвилі збуд-
ження при блокаді правої ніжки пучка Гіса при-
зводить до збудження послідовності руху хвилі 
реполяризації по шлуночкам. Орієнтація векто-
рів реполяризації шлуночків зміщується вліво 
і назад. У зв̓язку з цим у відведенні V1 у період 
реполяризації шлуночків реєструється зміщення 
сегмента RS–Т нижче ізолінії і симетричний не-
гативний або двофазний (–/+) зубець Т, що має 
пологий спуск і більш крутий підйом. На про-
тивагу цьому у відведенні V6 іноді реєструються 
невеликий підйом сегмента RS–Т вище ізолінії 
(частіше на ній) і позитивний зубець Т.

У стандартних і посилених відведеннях від 
кінцівок при блокаді правої ніжки пучка Гіса 
реєструються подібні зміни сегмента RS–Т 
і зубця Т. Зокрема, у відведеннях, позитивні 
електроди яких розміщені справа (III й aVF), 
можуть з̓явитися зниження сегмента RS–Т і не-
гативний зубець Т (рис. 1.14).

Рис. 1.14. ЕКГ при повній блокаді правої ніжки 
пучка Гіса

При неповній блокаді правої ніжки пучка Гіса 
проведення імпульсу по ній збережено, але тро-
хи вповільнено. У цьому випадку у відведенні V1, 
так само, як і при повній блокаді, реєструються 
комп лекси, що мають М-подібний вигляд (rSr´ 
або rSR´). Зубець R у V1 нерідко дещо розшире-
ний. У відведеннях V6 і I визначається невелике 
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розширення зубця S. На відміну від повної блока-
ди, у цих випадках тривалість сегмента QRS мен-
ше 0,12 с (зазвичай 0,09–0,11 с), а зміни сегмен-
та RS–Т і зубця Т відзначають рідко (рис. 1.15).

Рис. 1.15. ЕКГ при неповній блокаді правої ніжки 
пучка Гіса

Блокада лівої передньої гілки пучка Гіса
При повній блокаді лівої передньої гілки пуч-

ка Гіса повністю порушене проведення збудження 
по ній до передньої стінки цього шлуночка.

Деполяризація ПШ при цьому не поруше-
на. У ЛШ збудження безперешкодно прово-
диться по лівій задній гілці пучка Гіса, хви-
ля деполяризації за короткий період охоплює 
міжшлуночкову перегородку і нижні відділи 
задньої стінки ЛШ. Через 0,02 с після цього збуд-
ження досягає міокарда передньої стінки ЛШ 
в основному по анастомозах системи волокон 
Пуркіньє, що існують між лівими задньою і пе-
редньою гілками.

Іншими словами, послідовність охоплен-
ня збудженням міокарда ЛШ різко порушена 
і протікає як би у два етапи: спочатку збуджуються 
міжшлуночкова перегородка і нижні відділи задньої 
стінки, а потім передньобокова стінка ЛШ.

Початковий вектор деполяризації (R1), що 
відображає збудження ПШ, а також нижніх 
відділів ЛШ, орієнтований униз і трохи вправо, 
у бік негативних електродів відведень I і aVL та по-
зитивних полюсів відведень III, aVF (рис. 1.16). 
У зв̓язку з цим на ЕКГ у відведеннях I і aVL 
реєструється невеликий зубець q, а у відведеннях 
II, III і aVF — низькоамплітудний зубець r.

Коли хвиля деполяризації по анастомозах 
між задньою і передньою гілками пучка Гіса 
досягне передньобокової стінки, вектор QRS 
відхиляється вліво і вгору. Тому вектор кінцевої 
деполяризації ЛШ (R2), що формується переваж-
но під дією активації передніх (верхніх) відділів 
ЛШ, має більшу величину та орієнтований вго-
ру, злегка вперед і вліво. Оскільки він зверне-
ний у бік позитивних електродів відведень I 

і aVL, у них реєструється високий зубець R, 
а у відведеннях II, III і aVF — глибокий зубець S 
(вектор R2 орієнтований до негативних полюсів 
осей відведень II, III, aVF).

Рис. 1.16. ЕКГ при блокаді лівої передньої гілки 
 пучка Гіса

Таким чином, при блокаді лівої передньої 
гілки пучка Гіса у відведеннях I і aVL фіксується 
шлуночковий комплекс типу qR, а у від-
веденнях II, III і aVF — комплекс типу rS. Таке 
співвідношення зубців R і S у відведеннях від 
кінцівок характерне для відхилення електричної 
осі вліво. Кут α при блокаді лівої передньої гілки 
пучка Гіса зазвичай становить від –30° до –60° 
або навіть –90°. Поворот електричної осі серця 
вліво є досить істотною ознакою блокади лівої 
передньої гілки пучка Гіса.

У зв̓язку з наявністю широкої мережі 
анастомозів між провідниковими волокнами 
задньої і передньої лівих гілок пучка Гіса час пов-
ного охоплення збудженням ЛШ збільшується 
лише на 0,01–0,02 с. Тому тривалість комплексу 
QRS зазвичай не перевищує 0,10–0,11 с.

Блокада лівої задньої гілки пучка Гіса
При блокаді лівої задньої гілки пучка Гіса по-

рушене проведення електричного імпульсу по цій 
гілці до задньонижніх відділів ЛШ. У зв̓язку 
з цим, так само як і при блокаді лівої передньої 
гілки, змінюється послідовність охоплення збуд-
женням міокарда ЛШ. Тільки тепер збудження 
безперешкодно проводиться спочатку по лівій 
передній гілці пучка Гіса, швидко охоплює 
міокард передньої стінки і тільки після цього 
спускається по анастомозах волокон Пуркіньє 
до міокарда задньонижніх відділів ЛШ.

Початковий вектор лівошлуночкової депо-
ляризації (R1), зумовлений збудженням перед-
ньоверхніх відділів ЛШ, протягом короткого 
періоду звернений вгору, вперед і вліво, у бік 
позитивних електродів відведень I і aVF. Тому 
на ЕКГ у цих відведеннях реєструється неве-
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ликий зубець r в I, aVL, а у відведеннях III, II 
і aVF — невеликий зубець q у III, II, aVF.

Коли почнеться збудження задньонижніх 
відділів ЛШ і задніх відділів міжшлуночкової 
перегородки, вектор деполяризації шлуночків 
R2 буде орієнтований униз, назад і трохи вправо. 
Він спрямований у бік позитивних електродів II, 
III та aVF, у яких реєструються високі зубці R, 
а у відведеннях I і aVL формуються глибокі зубці S. 
Такий напрямок векторів зберігається протягом 
більшої частини збудження шлуночків.

Отже, у відведеннях I і aVL шлуночкові ком-
плекси мають вигляд rS, а в II, III і aVF — qR. 
Таке співвідношення зубців R і S свідчить 
про поворот електричної осі серця вправо. 
ЕКГ-ознакою блокади лівої задньої гілки пуч-
ка Гіса є поворот електричної осі серця вправо: 
кут α ≥+120°. Як і при блокаді лівої передньої 
гілки, тривалість комплексу QRS коливається від 
0,08 до 0,11 с (рис. 1.17).

Рис. 1.17. ЕКГ при блокаді лівої задньої гілки пучка 
Гіса

Слід підкреслити, що основна ЕКГ-ознака 
блокади лівої задньої гілки пучка Гіса — по-
ворот електричної осі серця вправо — може 
відзначатися також при гіпертрофії ПШ. Тому 
наявність блокади лівої задньої гілки може бути 
встановлено тільки після виключення цілого 
ряду захворювань, що призводять до розвитку 
гіпертрофії ПШ: ХОХЛ, мітрального стенозу, 
деяких вроджених вад серця.

ПОЄДНАНІ БЛОКАДИ ДВОХ ГІЛОК 
ПУЧКА ГІСА (ДВОПУЧКОВІ 
БЛОКАДИ)

Блокада лівої ніжки пучка Гіса (поєднана 
блокада обох гілок лівої ніжки)
Блокада лівої ніжки пучка Гіса харак-

теризується збудженням проведення електрич-
ного імпульсу по основному стовбуру ніжки до її 
поділу на дві гілки або одночасне ураження лівої 
передньої і лівої задньої гілок пучка Гіса.

При повній блокаді лівої ніжки ЛШ збуд-
жується нетиповим шляхом. Хвиля деполяризації 

приходить з боку ПШ із великим запізненням 
(на 0,04–0,06 с) і повільно поширюється 
на міокард ЛШ. Це призводить до різкої 
деформації комплексів QRS і збудження процесу 
реполяризації.

Розглянемо більш детально поширення хвилі 
збудження по серцю при повній блокаді лівої 
ніжки пучка Гіса. Деполяризація шлуночків 
починається зі збудження міжшлуночкової 
перегородки, однак у зв̓язку із блокадою лівої 
ніжки пучка Гіса хвиля деполяризації охоплює 
спочатку тільки праву половину перегород-
ки. Між правою і лівою її половинами виникає 
різниця потенціалів. При цьому початковий мо-
ментний вектор деполяризації (перших 0,02 с) 
орієнтований справо наліво у бік позитивних 
електродів лівих грудних відведень (V5, V6), у яких 
фіксується позитивне відхилення — початок зуб-
ця R. І навпаки, у відведеннях V1, V2 зазвичай 
реєструється негативне відхилення — зубець q — 
початок комплексу QS.

У наступний момент починається деполя-
ризація ПШ. Одночасно триває збуджен-
ня міжшлуночкової перегородки, оскільки її 
ліва половина внаслідок блокади проведен-
ня усе ще виявляється незбудженою. Іншими 
словами, у цей період відзначають існування 
двох різнонаправлених векторів: 1) вектор, 
пов̓язаний із тривалою деполяризацією перего-
родки, спрямований у бік позитивних електродів 
лівих грудних відведень (V5, V6); 2) вектор 
правошлуночкової деполяризації спрямований 
вправо, у бік правих грудних відведень (V1, V6). 
Взаємодія цих двох різнонаправлених векторів 
і зумовлює складну конфігурацію зубця R у V6 
і комплексу QS у V1. Зокрема, короткочасна пе-
ревага вектора правошлуночкової деполяризації, 
зверненого вправо, до позитивного електро-
да відведення V1, призводить до появи в цьому 
відведенні на спадному коліні комплексу QS або 
зубця S невеликої зазублини, спрямованої вго-
ру, а у відведенні V6 — зазублини на висхідному 
коліні зубця R у V6, спрямованої вниз.

У кінці шлуночкової деполяризації від-
бувається збудження ЛШ. До цього моменту всі 
інші відділи серця збуджені і кінцевий момент-
ний вектор деполяризації (R2) формується тільки 
під впливом уповільненої активації ЛШ. Вектор 
у зв̓язку із цим має значну величину і звернений 
також у бік позитивних електродів лівих грудних 
відведень (V5, V6). У цих відведеннях реєструється 
розширений, високоамплітудний зубець R, 
а у відведеннях V1, V2 — широкий і глибокий зу-
бець S (комплекс r) або комплекс QS.
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Отже, основною ЕКГ-ознакою повної блока-
ди лівої ніжки пучка Гіса є наявність розширених 
деформованих комплексів QRS. У лівих грудних 
відведеннях (V5, V6) вони мають вигляд широкого 
зубця R із розщепленою або сплощеною верши-
ною, якому не передує зубець q, а в правих груд-
них відведеннях (V1, V2) — вигляд розщепленого, 
широкого і глибокого шлуночкового комплексу 
QS. Нерідко у відведеннях V1, V2 може фіксувати-
ся невеликий початковий зубець r у V1–V2, у той 
час як весь комплекс QRS набуває вигляду rS із 
широким, глибоким і розщепленим зубцем S.

Подібні зміни відзначаються в стандартному 
і посиленому однополюсному відведеннях від 
кінцівок. У відведеннях I і aVL реєструється ви-
сокий розщеплений зубець R, а у відведеннях III 
і aVF — широкий, поглиблений і розщеплений 
комплекс QS або rS. Електрична вісь серця часто 
відхилена вліво. Загальна тривалість комплексу 
QRS перевищує 0,12 с.

Іншою важливою ЕКГ-ознакою блока-
ди лівої ніжки пучка Гіса є значне збудження 
процесу реполяризації шлуночків (рис. 1.18). 
Реполяризація ПШ, як і у нормі, починається 
в епікарді і поширюється до ендокарда. Тому век-
тор правошлуночкової реполяризації спрямова-
ний у бік позитивних електродів правих грудних 
відведень (V1, V2) і негативних електродів відведень 
V5, V6. У зв̓язку зі значною затримкою збуджен-
ня ЛШ, особливо помітною в субепікардіальних 
відділах, процес відновлення вихідного потенціа-
лу ЛШ починається в субендокардіальних від-
ділах. Хвиля реполяризації рухається від ен-
докарда до епікарда, вектор лівошлуночкової 
реполяризації орієнтований у бік негативних 
полюсів відведень V5, V6. Тому в цих відведеннях 
після закінчення комплексу QRS реєструються 
негативні відхилення: зміщення сегмента RS–Т 
нижче ізолінії, а також негативний або двофаз-
ний (+/–) асиметричний зубець Т.

Зубець Т має зазвичай пологий спуск і більш 
крутий підйом, як це показано на рис. 1.18. У той 
же час у відведеннях V1 і V2 фіксуються підйом сег-
мента RS–Т і позитивний зубець Т. У відведеннях 
від кінцівок відзначають подібні зміни процесу 
реполяризації шлуночків: виявляють зниження 
сегмента RS–Т і негативний або двофазний аси-
метричний зубець Т у відведеннях I і aVL, а також 
підйом сегмента RS–Т і позитивний зубець Т 
у відведеннях III і aVF.

Таким чином, при повній блокаді лівої ніжки 
як у лівих, так і правих грудних відведеннях, 
а також у відведеннях від кінцівок визначається 

дискордантність (різнонаправленість) основних 
зубців комплексу QRS, сегмента RS–T і зубця Т.

Рис. 1.18. ЕКГ при різних видах блокад ніжок пучка 
Гіса

При неповній блокаді лівої ніжки проведен-
ня імпульсу по ній збережене, але вповільнене. 
У цьому випадку комплекс QRS має ту ж форму, 
що й при повній блокаді, але загальна тривалість 
QRS не перевищує 0,12 с, становлячи 0,10–0,11 с. 
Окрім того, при неповній блокаді лівої ніжки 
пучка Гіса можуть виявитися невираженими 
збудження процесу реполяризації шлуночків і 
тоді зміни сегмента RS–Т і зубця Т незначні.

Блокада правої ніжки і лівої передньої гілки 
пучка Гіса
При поєднанні блокади правої ніжки і перед-

ньої гілки лівої ніжки пучка Гіса на ЕКГ у грудних 
відведеннях фіксуються ознаки, характерні для 
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блокади правої ніжки. У відведенні V1 відзначають 
деформовані М-подібні шлуночкові комплек-
си (rSR′), розширені до 0,12 с і більше. Часто 
є депресія сегмента RS–Т, з негативним аси-
метричним або двофазним (+/–) зубцем Т. 
У фронтальній площині визначається різке від-
хилення електричної осі серця вліво, характерне 
для блокади передньої гілки лівої ніжки пучка 
Гіса.

Блокада правої ніжки і лівої задньої гілки пучка 
Гіса
Про поєднання блокади правої ніжки і блока-

ди задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса свідчать 
поява на ЕКГ ознак блокади правої ніжки пуч-
ка Гіса переважно в правих грудних відведеннях 
(V1, V2) і відхилення електричної осі серця впра-
во (кут α ≥120), якщо відсутні клінічні дані 
про наявність гіпертрофії ПШ.

БЛОКАДА ТРЬОХ ГІЛОК ПУЧКА ГІСА 
(ТРИПУЧКОВА БЛОКАДА)
Трипучкова блокада характеризується наяв-

ністю порушення провідності одночасно по 
трьох гілках пучка Гіса. Якщо є неповна 
трипучкова блокада, електричний імпульс із 
передсердь проводиться до шлуночків по одній, 
менш ураженій гілці пучка Гіса. При цьому 
АV-провідність або сповільнюється, або 
окремі імпульси в шлуночки не проводяться 
взагалі. На ЕКГ фіксуються різні порушення 
АV-провідності за типом неповної АV-блокади 
I і II ступенів. Оскільки електричний імпульс 
проводиться по шлуночкам нетиповим шляхом 
(по одній із трьох гілок), комплекс QRS 
розширений і деформований. Він має вигляд, 
характерний для блокади двох і більше уражених 
гілок пучка Гіса, по яких імпульс не проводиться 
взагалі (рис. 1.19).

Рис. 1.19. ЕКГ при неповній трипучковій та 
АV-блокаді I ступеня

При наявності повної трипучкової блокади 
електричний імпульс взагалі не проводиться від 

передсердь до шлуночків, тобто має місце повна 
АV-блокада (III ступеня) з повним роз̓єднанням 
передсердного і шлуночкового ритму. Шлуноч-
ки збуджуються під впливом нового ектопічного 
водія ритму, розміщеного нижче місця блока-
ди на гілках пучка Гіса або волокнах Пуркіньє. 
Імпульс по шлуночках проводиться нетиповим 
шляхом, тому комплекс QRS має відповідні зміни, 
що виявляють при двопучкових блокадах гілок 
пучка Гіса. Він розширений (до 0,12 с і більше) 
і деформований. Спостерігається також збуджен-
ня процесу реполяризації у вигляді депресії сег-
мента RS–Т, а також формування негативного або 
двофазного (–/+) асиметричного зубця Т.
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ГЛАВА 2  ПРОБИ З ДОЗОВАНИМ ФІЗИЧНИМ 
НАВАНТАЖЕННЯМ

О.Й. Жарінов, М.К. Фуркало, Т.В. Гетьман

Навантажувальні проби — розповсюджений, 
а також доступний метод діагностики і обсте-
ження пацієнтів із серцево-судинними захво-
рюваннями. Ще у 1929 р. Master і Oppenheimer 
розробили стандартизований протокол наван-
таження для оцінки функціонального стану 
хворих з ІХС. Протягом наступних 30 років 
вивчалися механізми зміщення сегмента ST, 
впливу позиції електродів на зміни ЕКГ, роз-
роблялися нові протоколи навантаження, ви-
значалися діагностичне і прогностичне зна-
чен ня результатів навантажувальних проб 
при різних серцево-судинних захворюваннях. 
Після впровадження коронарної ангіографії 
ста ло очевидно, що діагностика ішемії на основі 
виявлення депресії сегмента ST має певні об-
меження, особливо в популяціях пацієнтів із 
низькою поширеністю ІХС. Проте, незважаючи 
на бурхливий розвиток методів ангіографічної 
діагностики ІХС і неінвазивних методів візуа-
лізації серця, навантажувальні проби залиша-
ються одним із найбільш доступних шляхів 
скринінгового обстеження і діагностики ІХС, 
стратифікації ризику, оцінки функціонального 
стану пацієнтів і ефективності антиішемічної 
терапії. У цьому розділі розглядаються основи 

фізіології навантаження, показання, методика 
проведення та інтерпретація результатів наван-
тажувальних проб.

ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ 
НАВАНТАЖЕННЯ

Навантаження — фізіологічний стрес, що 
сприяє виявленню порушень з боку серцево-
судинної системи, які не можна виявити в стані 
спокою. З огляду на це навантаження може ви-
користовуватися для оцінки функціонального 
стану системи кровообігу. Як навантажен-
ня для серцево-судинної системи можуть 
бути використані три види скорочення м̓язів: 
ізотонічний (динамічний або рухливий), 
ізометричний (статичний) і резистентний 
(комбінація ізометричного та ізотонічного). 
Ізотонічне навантаження — це скорочення 
м̓язів, наслідком якого є рух. У такому випадку 
виникає об̓ємне навантаження ЛШ. Ізометричне 
навантаження — скорочення м̓язів без руху (на-
приклад стискання руки), що призводить до на-
вантаження ЛШ тиском. Серцевий викид у цьо-
му випадку зростає менше, ніж при ізотонічному 
навантаженні, що зумовлено обмеженням 
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м̓язового кровотоку. Резистентне навантаження 
поєднує риси ізометричної та ізотонічної (на-
приклад заняття важкою атлетикою).

Під час ранніх фаз навантаження у вертикаль-
ному положенні відбувається збільшення серце-
вого викиду, що реалізується через підвищення 
ЧСС і механізм Франка — Старлінга. На більш 
пізніх фазах навантаження основним механізмом 
росту серцевого викиду є подальше підвищення 
ЧСС. У здорових людей протягом декількох хви-
лин після початку навантаження досягається 
стабільний стан (steady-state); після цього ЧСС, 
серцевий викид, рівень АТ і вентиляція легень 
підтримуються на відносно стабільному рівні. 
При інтенсивному навантаженні симпатична 
імпульсація досягає максимального рівня, а па-
расимпатична стимуляція різко знижується. Це 
призводить до системної вазоконстрикції, що 
не захоплює судини м̓язів, церебрального і коро-
нарного басейнів. При подальшому підвищенні 
навантаження збільшується кровотік у скелетних 
м̓язах, утричі збільшується споживання кисню, 
зменшується ЗПСО, підвищується рівень САТ, 
середнього гемодинамічного і пульсового АТ. 
Рівень ДАТ може залишитися незміненим або 
незначно зменшитися. Під час вираженого на-
вантаження у вертикальному положенні серцевий 
викид може збільшитися в 4–6 разів порівняно 
з вихідним. Особливістю легеневого судинно-
го русла є відсутність значного підвищення ти-
ску в ЛА при важливому підвищенні серцевого 
викиду. Після припинення навантаження стан 
гемодинаміки повертається до вихідного протя-
гом 6–10 хв. Відновлення показників гемодинамі-
ки може сповільнюватися в детренованих людей 
або при певних патологічних станах.

Споживання кисню при навантаженні
Під час виконання навантажувальної про-

би споживання кисню швидко підвищується 
і стабілізується після другої хвилини кожного 
етапу навантаження, до досягнення дихально-
го порога. Максимальне споживання кисню 
(VO2max) — найбільша кількість кисню, що об-
стежуваний може спожити під час виконання 
динамічного навантаження із залученням значної 
частини м̓язів. Цей показник розглядається як 
об̓єктивний параметр стану серцево-судинної 
системи і толерантності до навантаження. По-
казник VO2max відображає кількість кисню, що 
транспортується і використовується в клітинному 
метаболізмі. Споживання кисню під час наванта-
ження виражається в метаболічних еквівалентах 
(МЕТ) як відношення до потреби в кисні в стані 

спокою. Один МЕТ — одиниця споживання 
кисню в стані спокою, що приблизно відповідає 
3,5 мл кисню на кг маси тіла на хвилину. На по-
казник VO2max впливають вік, стать, звичка 
до навантажень, спадковість, стан серцево-
судинної системи. 

Найвищим є рівень VO2max в осіб віком від 
15 до 30 років. З віком він поступово знижується. 
У чоловіків віком 60 років середній показник 
VO2max становить приблизно ⅔ від такого в осіб 
віком 20 років. Зниження VO2max у середньо-
му відбувається зі швидкістю 8–10% за кожні 
10 років. У жінок рівень VO2max нижче, ніж 
у чоловіків. Це зумовлено меншою масою м̓язів, 
більш низьким рівнем гемоглобіну, ОЦК і серце-
вого викиду.

Показник VO2max істотно залежить від зви-
чайного рівня фізичної активності обстежуваного. 
Зокрема, після 3-тижневого перебування в умовах 
постільного режиму показник VO2max у здорових 
чоловіків зменшується на 25%. У молодих чоловіків 
з помірним рівнем фізичної активності VO2max 
становить приблизно 12 МЕТ, а в спортсменів, 
які тренуються тривалий період (біг на довгі 
дистанції), VO2max може зростати до 18–24 МЕТ 
(60–85 мл/кг/хв). На показник VO2max знач-
но впливає ступінь ураження серцево-судинної 
системи при різних захворюваннях. 

Показник VO2max еквівалентний добутку мак-
симального серцевого викиду і максимальної 
артеріовенозної різниці в насиченні киснем 
артеріальної і венозної крові. Оскільки серцевий 
викид дорівнює добутку ударного об̓єму серця 
і ЧСС, а можливості його збільшення обмежені, 
подальший ріст споживання кисню залежить ви-
нятково від підвищення ЧСС. Отже, показник 
VO2max при максимальному фізичному зусиллі 
можна орієнтовно оцінити за максимальною ЧСС.

Споживання кисню міокардом
Споживання кисню міокардом насамперед 

визначається внутрішньоміокардіальним на-
пруженням стінки (співвідношення добут-
ку тиску і об̓єму ЛШ до товщини його стінки), 
скоротливістю міокарда і ЧСС. Важливим факто-
ром є також фоновий рівень метаболізму міокарда.

Для точного виміру споживання кисню міо-
кардом необхідно оцінювати вміст кисню в коро-
нарних артеріях і венах. Споживання кисню міо-
кардом під час навантаження можна розрахувати 
за показниками добутку ЧСС і САТ (подвійно го 
добутку). Існує лінійна залежність між спожи-
ванням кисню міокардом і коронарним крово-
током. При максимальному навантаженні коро-
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нарний кровотік збільшується в 5 разів порівняно 
з вихідним. При обструктивному ураженні коро-
нарних артерій здатність до підтримки коронар-
ного кровотоку в ураженій ділянці і забезпечення 
метаболічних потреб міокарда під час наванта-
ження втрачається, що служить причиною ішемії 
міокарда. Ішемія звичайно виникає при однако-
вих показниках подвійного добутку, а не при од-
накових рівнях зовнішнього навантаження.

Зміна ЧСС
Негайна відповідь серцево-судинної систе-

ми на навантаження складається в підвищенні 
ЧСС внаслідок зниження парасимпатичного 
тонусу. При цьому підвищується симпатична 
імпульсація до серця і системних судин. Під час 
динамічного навантаження ЧСС підвищується 
лінійно, залежно від рівня навантаження. 
При низьких рівнях навантаження з постійною 
потужністю ЧСС досягає стабільного рівня 
вже через кілька хвилин. При наступних на-
вантаженнях період часу, необхідний для 
стабілізації ЧСС, прогресивно збільшується. 

Відповідь ЧСС на навантаження залежить 
від декількох факторів. Очевидно, зниження 
максимальної ЧСС з віком залежить від стану 
вегетативної нервової системи. Іншими факто-
рами, які впливають на ЧСС, є положення тіла, 
тип динамічного навантаження, загальний стан 
здоров̓я, ОЦК, функціональний стан синусово-
го вузла, вплив препаратів і навколишнього се-
редовища.

При динамічному навантаженні ЧСС під-
вищується більше, ніж при ізометричному 
або резистентному. Прискорення підвищення 
ЧСС під час стандартизованого навантаження 
відзначають після тривалого постільного режи-
му, воно вказує на стан детренованості. 

Зміна АТ
При зростаючому динамічному навантаженні 

рівень САТ підвищується внаслідок збільшення 
серцевого викиду, тоді як рівень ДАТ залишається 
незміненим або трохи знижується. Рівень макси-
мального САТ у чоловіків прямо залежить від віку.

Після максимального навантаження в здоро-
вих людей відзначають поступове зниження САТ, 
що звичайно досягає вихідного рівня протягом 
6 хв і часто залишається нижче вихідного про-
тягом декількох годин. Іноді в здорових людей 
при раптовому усуненні навантаження САТ різко 
знижується, що зумовлено зменшенням венозно-
го повернення крові, зниженням серцевого вики-
ду і невідповідним підвищенням ЗПСО. 

ПОКАЗАННЯ 
ДО НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПРОБ 

І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Показання до проведення навантажувальних проб
Основними показаннями до проведення на-

вантажувальних проб можуть бути:
• діагностика хронічних форм ІХС;
• оцінка функціонального стану хворих ІХС, 

пацієнтів з екстракардіальною патологією і здо-
рових людей, у тому числі спортсменів;

• оцінка ефективності антиішемічної терапії 
і реваскуляризаційних втручань у пацієнтів із 
ІХС.

• стратифікація ризику у пацієнтів із різними 
формами ІХС.

Залежно від завдань дослідження, розрізняють 
такі види навантажувальних проб:

• субмаксимальний або максимальний діа-
гностичний тест;

• субмаксимальний або максимальний тест 
для визначення толерантності до фізичного на-
вантаження;

• субмаксимальний тест із метою стратифіка-
ції ризику;

• субмаксимальний або максимальний тест 
у поєднанні з візуалізацією серця.

Підготовка пацієнта
Перед виконанням навантажувальних проб 

необхідно здійснити такі підготовчі заходи:
• Пацієнт не повинен їсти і курити протягом 

2–3 год перед дослідженням. При необхідності 
допускається вживання рідини або легкий 
сніданок. Одяг і взуття хворого повинні бути 
зручними для виконання навантажувальних 
проб. Не слід виконувати значні фізичні на-
вантаження протягом принаймні 12 год до на-
вантажувальної проби. Якщо пацієнт не вміє 
крутити педалі, потрібно провести навчання пе-
ред виконанням навантажувальної проби.

• Якщо навантажувальна проба виконуєть-
ся з діагностичною метою, розглядають 
необхідність припинення прийому препаратів, 
оскільки деякі лікарські засоби (особли-
во блокатори β-адренорецепторів) вплива-
ють на показники гемодинаміки під час ви-
конання навантажувальної проби і обмежу-
ють інтерпретацію тесту. Потрібно пам̓ятати 
про можливість виникнення феномену відміни 
блокаторів β-адренорецепторів, особливо після 
недавно перенесеного гострого коронарного синд-
рому. Тому дослідження з метою оцінки рівня 
ризику може здійснюватися на фоні проведен-
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ня терапії. У цьому випадку потрібно уточни-
ти, які препарати приймає пацієнт для того, 
щоб виявити та оцінити зміни ЕКГ, зумовлені 
можливими електролітними порушеннями 
і гемодинамічними ефектами фармакологічних 
засобів.

• Коротко з̓ясувати анамнестичні особ-
ливості захворювання і виконати фізикальне 
обстеження для виключення протипоказань 
до навантажувальної проби (табл. 2.1), а також 
виявлення важливих клінічних ознак, таких 
як серцеві шуми, ритм галопу, свист у леге-
нях, вологі хрипи. При наявності прогресуючої 
стенокардії або декомпенсованої СН виконан-
ня навантажувальної проби потрібно відкласти 
до стабілізації стану. З огляду на небезпеку по-
рушень гемодинаміки у пацієнтів зі структур-
ними захворюваннями серця необхідний ре-
тельний контроль його стану під час проведення 
навантажувальної проби, а в деяких випадках — 
її раннє припинення. Потрібно приділити осо-
бливу увагу пацієнтам із АГ та аортальним сте-
нозом.

• Якщо показання до проведення наванта-
жувальної проби не зовсім зрозумілі, потрібно 
здійснити опитування пацієнта і уточнити необ-
хідність обстеження з лікарем. 

• Необхідно зареєструвати стандартну ЕКГ 
у 12 відведеннях у горизонтальному положенні 
і сидячи на велоергометрі для виявлення по-
зиційних змін ЕКГ, особливо депресії сегмен-
та ST. У вертикальному положенні електрична 
вісь серця зміщується вправо зі збільшенням 
вольтажу зубця Р і комплексу QRS у нижніх 
відведеннях. Це може призвести до зменшення 
або зникнення зубців Q у пацієнтів із раніше пе-
ренесеним Q-ІМ нижньої локалізації. 

• Перед проведенням діагностичної наванта-
жувальної проби необхідно провести пробу 
з гіпервентиляцією (форсоване дихання протя-
гом 30–40 с) для виключення псевдопозитивних 
змін ЕКГ (депресія сегмента ST і/або інверсія 
зубця Т) на піку навантаження.

• Потрібно виміряти рівень АТ у положенні 
стоячи і сидячи (при ВЕМ) для виявлення пору-
шень тонусу судин.

• Потрібно проінструктувати пацієнта щодо 
способу виконання проби і пояснити ступінь ри-
зику і можливі ускладнення дослідження. 

Абсолютні і відносні протипоказання 
до навантажувальної проби визначають залежно 
від особливостей конкретної клінічної ситуації. 
У випадках, коли є відносні протипоказання, 
потрібно вибирати субмаксимальну навантажу-

вальну пробу, оскільки вона є більш безпечною 
і забезпечує цінну діагностичну інформацію. 
При виконанні навантажувальної проби лікар 
повинен розуміти ступінь ризику і користь ви-
конання дослідження. Обов̓язковим є гарний 
контакт пацієнта і лікаря щодо важливості про-
цедури навантажувальної проби.

Таблиця 2.1 
Абсолютні і відносні протипоказання 

до навантажувальних проб

Гр
уп

и 
пр

от
ип

ок
а-

за
нн

я

Протипоказання

Аб
со

лю
тн

і 

Гострий ІМ (перші 2 доби)
Нестабільна стенокардія з високим 
ступенем ризику
Неконтрольовані серцеві аритмії, які 
викликають симптоми або порушення 
гемодинаміки
Виражена АГ (АТ >200/110 мм рт. ст.)
Гострий ендокардит, гострий 
міокардит або перикардит
Розшаровуюча аневризма аорти
Симптомний аортальний стеноз
Декомпенсована СН
Гостра емболія легені або інфаркт 
легені
Гострий позасерцевий розлад, 
що може вплинути на фізичну 
працездатність або підсилитися 
внаслідок навантаження (наприклад 
інфекція, ниркова недостатність, 
 тиреотоксикоз)
Відсутність згоди пацієнта

Ві
дн

ос
ні

*

Стеноз стовбура лівої коронарної 
артерії або еквівалентне ураження
Некритичний стеноз клапанів серця
Електролітні порушення
Тахі- або брадиаритмії
Фібриляція передсердь із неконтро-
льованою ЧСС
ГКМП
Порушення функцій мозку, при яких 
співробітництво із хворим неможливе
AV-блокада II ступеня II типу і вище

*Навантажувальна проба можлива, якщо користь вико-
нання проби (тобто важливість отриманої інформації 
для ведення хворого) вища, ніж потенційний ризик.

Реєстрація ЕКГ
Надзвичайно важливий аспект підготовки 

до навантажувальної проби — підготовка шкіри 
в місцях накладення електродів. Гоління, знят-
тя поверхневого шару губкою і її обробка 70° 
спиртовим розчином забезпечують зменшення 
опору шкіри до рівня <5000 Ом, що в свою чер-
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гу дозволяє зменшити шуми і підвищити якість 
електрокардіографічного сигналу. 

Для поліпшення контакту електродів і шкіри 
використовують спеціальний гель. Кабелі, які 
з̓єднують реєстратор і електроди, повинні бути 
легкими і гнучкими. Конструкція більшості 
комерційних кабелів дозволяє зменшити арте-
факти під час руху. Звичайно кабелі використо-
вують протягом року. Після закінчення цього 
строку їх бажано замінити. Місця накладення 
електродів під час виконання навантажувальної 
проби трохи відрізняються від таких при реєстра-
ції звичайної ЕКГ у 12 відведеннях. Електроди 
відведень правої і лівої рук краще розміщувати 
в області плеча або в підключичній області, 
бажано над кісткою, а не м̓язом. Електроди 
відведень нижніх кінцівок накладаються під 
паховою зв̓язкою або на спині. Відведення 
V1 і V2 розміщують у четвертому міжребер̓ї, 
V3 — посередині між відведеннями V2 і V4. 
Відведення V4 перебуває у п̓ятому міжреберному 
проміжку по середньоключичній лінії. Відведен-
ня V4, V5 і V6 розміщують по горизонтальній лінії. 
Підкреслимо, що з 12 відведень 90% всіх депре-
сій сегмента ST відзначають у бічних прекорді-
аль них відведеннях (від V4 до V6). Елевацію 
сегмента ST (над ділянками без патологічного 
зубця Q), зумовлену трансмуральною ішемією 
міокарда, відзначають рідко, причому з однако-
вою частотою — у відведеннях II, aVF і V5.

Для реєстрації високоякісної ЕКГ під час 
виконання навантажувальної проби на сьогодні 
використовуються мікропроцесорні пристрої 
з комп̓ютерним аналізом даних. Програмне за-
безпечення комп̓ютера має певні обмеження 
щодо запобігання шумів і алгоритмів обробки 
сигналу ЕКГ.

Пристрої для навантажувальних проб
Робота велоергометрів базується на принципі 

зміни опору до педалювання, що забезпечує 
достовірний контроль рівня виконаного наван-
таження. Найвищі величини VO2 і ЧСС досяга-
ються при швидкості педалювання 60–80 об./хв. 
Велоергометри калібрують у ватах (1 Вт приблиз-
но дорівнює 1 Дж/с або 6 кг·м/хв). 

Під час ВЕМ-проби рухи верхньої частини ту-
луба обмежені, що полегшує вимір АТ і реєстра-
цію ЕКГ. Потрібно уникати ізометричного або 
резистентного навантаження на руки під час ви-
конання ВЕМ-проби. 

Певним обмеженням при проведенні 
ВЕМ-проби є дискомфорт і втома сідничних 
м̓язів. Втома нижніх кінцівок у недосвідченого 

обстежуваного може призвести до зупинки про-
би ще до досягнення максимального споживан-
ня кисню. У людей, які не звикли користуватися 
велосипедом, рівень VO2max під час ВЕМ-проби 
на 10–15% нижче, ніж при використанні 
тредмілу. У західних країнах частіше проводять 
навантажувальні проби на тредмілі.

На відміну від велоергометра, тредміл дозво-
ляє дозувати навантаження шляхом зміни швид-
кос ті руху і кута нахилу рухливого полотна. Тред-
міл містить бічні або передні поручні, які забез-
пе чують стійкість положення хворого. Потрібно 
звертати увагу пацієнтів на те, щоб вони не три-
малися міцно за ці поручні, оскільки в такий 
спосіб підтримується тулуб і зменшується рівень 
навантаження. Після адаптації до пристрою 
пацієнтам радять злегка триматися за поручні, 
винятково для підтримки рівноваги.

Протоколи дослідження
Протоколи для клінічних навантажувальних 

проб включають початкове навантаження, про-
гресивне збільшення його потужності без зу-
пинки і з адекватним періодом часу на кожному 
рівні навантаження, а також відновний період. 
Особливістю клінічної навантажувальної проби є 
обов̓язковий початковий період — прогрівання — 
з низькою інтенсивністю навантаження.

При ВЕМ-пробі початковий рівень наванта-
ження зазвичай становить 25 Вт (150 кг·м/хв), 
з інкрементами по 25 Вт кожні 3 хв до досягнення 
кінцевих точок навантажувальної проби. У більш 
молодих обстежуваних діагностичну ВЕМ-пробу 
можна почати з навантаження 50 Вт, із ступеня-
ми по 50 Вт кожні 3 хв. Оптимальний протокол 
для будь-якої навантажувальної проби повинен 
включати 9–12 хв безперервного навантажен-
ня з постійною частотою педалювання і визна-
чатися індивідуально. При протоколі з досить 
інтенсивним навантаженням у зв̓язку з раннім 
припиненням проби повноцінно оцінити реак-
цію на фізичне навантаження важко. І, навпа-
ки, при протоколі із занадто легким наванта-
женням тривалість дослідження збільшується. 
У цьому випадку вдається оцінити лише фізичну 
витривалість, а не максимальне споживання кис-
ню та аеробну здатність.

Навантажувальні проби можуть проводитися 
також для оцінки ефективності антиішемічної 
терапії. Метод парних ВЕМ полягає в проведен-
ні двох тестів з фізичним навантаженням 
на велоергометрі або тредмілі протягом одного 
дня, до і після прийому різних доз препарату, із 
застосуванням ідентичних критеріїв припинення 
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навантаження. Перше (контрольне) випробуван-
ня проводять не менш ніж через 2 год після при-
йому їжі, до прийому лікарського засобу, дру-
ге — на фоні його дії. Вибирають час очікуваного 
максимуму дії досліджуваної лікарської форми, 
з огляду на дані про біодоступність препарату 
і його фармакокінетичні особливості. Критерієм 
ефективності антиангінального засобу за дани-
ми парних велоергометричних тестів є приріст 
тривалості навантаження 120 с і більше.

Залежно від мети навантажувальної проби на-
вантаження може бути субмаксимальним (коли 
досягнута ЧСС становить 75–90% максимальної 
для конкретного віку і статі) і максималь-
ним. Для підтвердження діагнозу ІХС, оцінки 
функціонального стану хворих і стратифікації 
ризику проводять навантажувальну пробу з суб-
максимальною ЧСС (табл. 2.2), яку розрахову-
ють за формулою:

Субмаксимальна ЧСС = (220 — вік (років)) · 0,85.
Таблиця 2.2
Субмаксимальні рівні ЧСС при фізичному 

навантаженні (Chung E.X., 1979)

Вік (років) 85–90% 
максимальної ЧСС (уд./хв)

20–29 175–180
30–39 170–175
40–49 165–170
50–59 160–165
60–69 155–160
70–79 150–155

Максимальну навантажувальну пробу пере-
важно проводять із метою ранньої діагностики ІХС 
у пацієнтів із факторами ризику і/або атиповим 
больовим синдромом; для виявлення стенокардії 
великих напружень у фізично тренованих людей; 
уточнення рівня працездатності у спортсменів, 
військових, інших професійних груп. Максималь-
ну ЧСС розраховують за формулою: 

Максимальна ЧСС = 220 — вік (років), зі 
стандартним відхиленням до 10–12 уд./хв. 

Максимальна ЧСС, розрахована за віком, — 
зручний орієнтовний параметр з огляду на мір-
кування безпеки. Проте фонова медикаментозна 
терапія нерідко обмежує можливості досягнення 
максимальної ЧСС для оцінки адекватності ко-
ронарного резерву.

Під час виконання навантажувальної проби 
реєстрацію ЕКГ здійснюють наприкінці кожного 
рівня навантаження, не припиняючи педалюван-
ня. Якщо запис нечіткий і його важко оцінити, 
можна призупинити пробу на кілька секунд і по-
просити пацієнта затримати дихання на видиху 
для стабілізації ізолінії ЕКГ. Вимірювання АТ 

бажано здійснювати щохвилини і обов̓язково 
наприкінці кожного рівня навантаження (за 20–
30 с до його закінчення). Після проби пацієнтам, 
які витримали високе навантаження, необхідно 
продовжити педалювання з малою потужністю 
протягом 1–2 хв. Такий захід безпеки дозволяє 
запобігти виникненню колапсу, викликаного 
генералізованою периферичною вазодилатацією 
і різким зменшенням венозного повернення.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 
НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПРОБ 

І КРИТЕРІЇ ЇХНЬОГО ПРИПИНЕННЯ
Навантажувальні проби здійснюють у першій 

половині дня в просторому, добре провітрювано-
му приміщенні. Крім комп̓ютеризованої си-
стеми для проведення навантажувальної проби 
на велоергометрі або тредмілі, сучасна лаборато-
рія повинна бути оснащена встаткуванням, пре-
паратами для реанімації і надання невідкладної 
допомоги. У перелік обов̓язкового оснащен-
ня входять дефібрилятор, сфігмоманометр, 
повідроводи, мішок Амбу, шприци, система для 
внутрішньовенного введення препаратів і лі-
карські засоби для надання невідкладної допо-
моги: нітрогліцерин у формі таблеток, епінефрин, 
прокаїнамід, верапаміл, атропін, лідокаїн, кис-
лота аденозинтрифосфорна, метамізол натрія, 
0,9% розчин натрію хлориду. Персонал лаборато-
рії повинен бути підготовлений для проведення 
реанімаційних заходів.

Хоча навантажувальні проби вважаються без-
печним методом дослідження, іноді трапляють-
ся випадки серйозних ускладнень (табл. 2.3). 
За даними великих скринінгових випробувань 
на 10 тис. навантажувальних проб у пацієнтів з ІХС 
реєструють до 10 випадків ІМ або смерті. Ступінь 
ризику вищий у пацієнтів, які раніше перенесли 
ІМ, а також у тих, яких обстежують на предмет 
наявності злоякісних шлуночкових аритмій. 

Навантажувальні проби повинні проводитися 
під наглядом лікаря з відповідною підготовкою. 
Лікар відповідає за забезпечення лабораторії, де 
здійснюються навантажувальні проби, необхід-
не оснащення, а також за підготовку персоналу. 
Вибір методів контролю залежить від клінічного 
стану пацієнта. Для цього проводять коротке опи-
тування і фізикальне обстеження, а також ана-
ліз вихідної ЕКГ у 12 відведеннях. Лікар інтер-
пре тує отримані під час навантажувальних проб 
дані, визначає обсяг подальшого обстеження. 

Оцінка інтенсивності навантаження і ступе-
ня втоми хворого може здійснюватися не тільки 
за ЧСС, але і за суб̓єктивною шкалою Борга 
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(табл. 2.4). Шкала Борга досить добре відтворюється 
і допомагає лікареві порівнювати рівень втоми під 
час виконання навантажувальних проб і на фоні 
повсякденної активності. Показник >18 балів 
за шкалою Борга свідчить про виконання макси-
мального навантаження, 15–16 балів — про досяг-
нення анаеробного порога.

Таблиця 2.3
Ускладнення навантажувальних проб

Групи 
 ускладнень Ускладнення

Серцеві Брадиаритмія
Тахіаритмія 
Гострий коронарний синдром 
СН 
АГ, синкопе і шок 
Смерть

Несерцеві Травма кістково-м̓язової 
 системи 
Пошкодження м̓яких тканин

Інші Виражена втома, інколи впро-
довж декількох днів 
Запаморочення 
Втрата свідомості 
Біль у тілі 
Симптоми захворювання, які 
виникають у пізні строки піс ля 
навантажувальних проб

Таблиця 2.4
Шкала Борга для оцінки відчуття втоми

Бали Відчуття втоми
6–7 Мінімальні
8–9 Зовсім незначні

10–11 Незначні
12–13 Дещо важко
14–15 Важко
16–17 Дуже важко
18–20 Дуже-дуже важко

Суб̓єктивними кінцевими точками є також рів-
ні дискомфорту, пов̓язані зі стенокардією. На Захо-
ді рекомендують шкалу оцінки такого дискомфор-
ту від 1 до 4 балів за Borg et al. (1981) (табл. 2.5).

Відповідно до класифікації В.І. Метелиці 
(1996) вираженість больового синдрому під 
час навантажувальних проб оцінюють так: 0 — 
відсутність загрудинного болю, 1 — відчуття 
болю, але немає потреби в припиненні наван-
таження, 2 — загрудинний біль, що зазвичай 
вимагає припинення навантаження або зни-
ження його інтенсивності, 3 — інтенсивний за-
грудинний біль, при якому необхідно прийняти 
нітрогліцерин.

Навантажувальну пробу припиняють при до-
сягненні обстежуваним заздалегідь перед баченої 

субмаксимальної або максимальної ЧСС або 
за іншими критеріями (табл. 2.6). Цільова часто-
та серцевого ритму у різних категорій обстежува-
них коливається. Орієнтація на цільову ЧСС має 
очевидні обмеження у пацієнтів, які отримують 
блокатори β-адренорецепторів, при порушенні 
автоматизму синусного вузла або, навпаки, 
при надмірному підвищенні ЧСС у відповідь 
на навантаження.

Таблиця 2.5
Шкала оцінки стенокардії під час 

навантажувальних проб*
Рівень Опис

1

Початок стенокардії, трохи вираженої, 
але оціненої пацієнтом як звичайна 
стенокардія напруження, яка вже вини-
кала раніше

2
Біль середньої тяжкості, який 
викликає визначений, але ще перено-
симий дискомфорт

3
Тяжкий ангінозний біль на рівні, коли 
пацієнт бажає припинити виконання 
проб навантажень

4
Нестерпний біль у грудній клітці; 
найбільш тяжкий біль, який будь-коли 
відчував пацієнт

*Критерієм припинення навантажувальних проб є 
стенокардія, що наближається до рівня 3.

Таблиця 2.6 
Критерії припинення навантажувальних проб
Досягнення розрахункової субмаксимальної або 
максимальної ЧСС
Депресія сегмента ST (горизонтальна або 
косонисхідна ≥1 мм)
Елевація сегмента ST ≥1 мм у відведеннях без 
зубців Q (крім V1 і aVR)
Середнього ступеня тяжкості або тяжка стенокардія
Відчуття нестачі повітря, значна задишка, ядуха
Відсутність підвищення САТ або його знижен-
ня ≥10 мм рт. ст. при збільшенні потужності 
навантаження, яке супроводжується або 
не супроводжується ознаками ішемії міокарда
Шлуночкова тахікардія, часта шлуночкова 
екстрасистолія, суправентрикулярна тахікардія, 
AV-блокада II або III ступеня, брадиаритмія, бло-
када ніжки пучка Гіса
Підвищення САТ >230 мм рт. ст. і/або ДАТ 
>115 мм рт. ст.
Симптоми з боку ЦНС (атаксія, запаморочення, 
передсинкопе)
Ознаки недостатньої периферичної перфузії 
(ціаноз, блідість, судоми нижніх кінцівок, скоро-
минуща кульгавість)
Значна слабкість, втома, прохання пацієнта зупи-
нити пробу навантаження
Технічні труднощі контролю ЕКГ або САТ

Інтерпретація результатів навантажуваль-
них проб повинна включати оцінку клінічних, 
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гемодинамічних і ЕКГ-критеріїв відповіді на на-
вантаження. Пробу припиняють із появою кожної 
з ознак, наведених у табл. 2.6. Для діагностики 
і оцінки тяжкості ІХС важливим є виникнення 
болю в грудній клітці, характерної для стенокардії, 
особливо якщо вона призводить до припинення 
виконання проби. Найважливішими змінами ЕКГ 
є депресія і елевація сегмента ST. Найпоширеніший 
критерій позитивної навантажувальної проби — 
горизонтальна або косонисхідна депресія, або еле-
вація сегмента ST на 1 мм і більше від ізолінії три-
валістю близько 60–80 мс після закінчення комп-
лексу QRS. Відсутність адекватного підвищення 
САТ або його зниження при збільшенні потужності 
навантаження (з ЕКГ-ознаками ішемії міокарда або 
без них) при проведенні навантажувальної проби 
відзначають рідко (до 5%). Це може бути зумовлено 
дифузною ішемією міокарда з погіршенням його 
скоротливості. Неадекватно високий підйом АТ 
при виконанні навантажувальної проби, а також 
повільне його зниження після припинення проби 
відзначають у пацієнтів із гіпертонічною хворобою 
або з прихованими гіпертензивними реакціями. 
Поява загрозливих порушень серцевого ритму 
і провідності без об̓єктивних ЕКГ-критеріїв ішемії 
міокарда не дозволяє розцінювати навантажуваль-
ну пробу як позитивну, але вимагає її припинення.

Іноді ознаки патологічної відповіді на наван-
таження з̓являються лише у відновний період. 
Після припинення навантажувальної проби 
пацієнта переважно залишають у положенні 
сидячи. Контролювати стан хворого потрібно 
ще протягом 6–10 хв, поки рівні АТ, ЧСС, а та-
кож конфігурація сегмента ST не наблизяться 
до вихідного рівня. Приблизно у 85% випадків 
патологічна відповідь проявляється під час на-
вантаження або протягом перших 5–6 хв періоду 
відновлення. Втім, патологічні зміни ЕКГ іноді 
можуть з̓являтися лише у період відновлення. 
Механічна дисфункція і електрофізіологічні по-
рушення в ішемізованому шлуночку можуть 
зберігатися протягом декількох хвилин або на-
віть годин після проведення навантаження. Іноді 
у відновний період з̓являється АГ, що визначає 
необхідність контролю рівня АТ.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПРОБ

Клінічні аспекти
Типові симптоми стенокардії, викликаної на-

вантаженням, особливо коли вона поєднується 
з депресією сегмента ST, характерні для пацієнтів 
зі стенотичним ураженням коронарних артерій 

і свідчать про наявність ІХС. Під час проведен-
ня навантажувальної проби хворого просять ре-
тельно описувати почуття дискомфорту, щоб 
переконатися в наявності типової стенокардії, 
а не болю в грудній клітці неішемічного похо-
дження. Перед проведенням навантажувальної 
проби необхідно уточнити характерні для кон-
кретного пацієнта ознаки больового синдрому 
і надалі орієнтуватися на них. Атиповий больо-
вий синдром без ЕКГ-ознак ішемії міокарда 
вимагає припинення навантажувальної проби, 
але результат її розцінюється як сумнівний щодо 
діагностики ІХС.

Важливим для клінічної оцінки є зовнішній 
вигляд пацієнта. На погіршення кровопоста-
чання тканин внаслідок неадекватного серце-
вого викиду з вторинною вазоконстрикцією мо-
жуть вказувати локальне зниження температури 
шкіри, холодний липкий піт, а також перифе-
ричний ціаноз під час навантаження. З появою 
таких ознак навантаження потрібно припинити.

Аускультація серця відразу після припинення 
навантажувальної проби може дати інформацію 
про індуковану навантаженням дисфункцію ЛШ. 
Внаслідок дисфункції ЛШ можливе виникнення 
ритму галопу. Поява шуму мітральної регургіта-
ції дозволяє припустити дисфункцію папіляр-
них м̓язів, зумовлену транзиторною ішемією 
міокарда. Бажано, щоб після припинення на-
вантаження пацієнт полежав, а у випадку виник-
нення ортопное — зайняв положення сидячи. 
Важливо враховувати, що вираженість тяжкої 
стенокардії або небезпечні порушення серцевого 
ритму після навантаження можуть зменшитися 
після того, як пацієнт займе положення сидячи, 
оскільки при зниженні напруження стінки ЛШ 
зменшується ішемія міокарда.

Толерантність до навантаження
Толерантність до навантаження або фізична 

працездатність є інтегральним показником фізіо-
логічних можливостей організму. Вона істотно 
відрізняється в людей різного віку, статі, виду 
діяльності. Серед однорідного контингенту обсте-
жуваних толерантність до навантаження залежить 
від маси тіла і росту. Чим більша маса тіла і ріст, тим 
більшою є толерантність до навантаження, за умо-
ви, що основною складовою маси тіла є м̓язова 
маса, а не підшкірно-жирова клітковина. Крім 
зазначених факторів, на толерантність до на-
вантаження впливають рівень фізичної під-
готовки, функціональний стан органів дихання, 
системи крові, кістково-м̓язової системи тощо.
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Оцінка толерантності до навантаження здій-
снюється не тільки при кардіальній патології, 
але і у різних контингентів здорових людей: 
військових, спортсменів, осіб, які за родом 
діяльності займаються фізичними навантажен-
нями. У пацієнтів із серцево-судинними за-
хворюваннями толерантність до навантаження 
визначають для об̓єктивної оцінки адек ватно-
сті антиішемічної терапії, ефективності реа-
білітаційних заходів у постінфарктний період, 
після реваскуляризаційних втручань, операцій 
з корекції набутих вад серця з метою проведення 
експертизи працездатності. 

Максимальна толерантність до навантаження 
у здорових людей залежить від стану коронарно-
го резерву, рівня тренованості, а також умов на-
вколишнього середовища під час проведення на-
вантажувальної проби. При оцінці толерантності 
до навантаження потрібно орієнтуватися на обсяг 
виконаної роботи в МЕТ (або досягнутий рівень 
навантаження у Вт, або кг·м/хв), а не тривалість 
(кількість хвилин) навантаження. Для серійного 
порівняння толерантності до навантаження в окре-
мих пацієнтів (у тому числі парних ВЕМ-проб 
для оцінки ефективності антиішемічної терапії) 
необхідно з̓ясувати використаний у кожно-
му випадку протокол навантажувальної проби, 
проведення медикаментозної терапії, час при-
йому препаратів, рівень системного АТ і виклю-
чити інші стани, які можуть вплинути на рівень 
толерантності до навантаження. Лише після оцін-
ки всіх зазначених факторів зміна толерантності 
до навантаження пов̓язана з прогресуванням ІХС 
або погіршенням функції ЛШ.

Показники очікуваної толерантності до на-
вантаження по потужності, що повинна бути до-
сягнута під час субмаксимальних навантажуваль-
них тестів, наведені в таблиці Шефарда (1969). 
Розрахунок здійснений з урахуванням статі, віку, 
маси тіла обстежених і максимального спожи-
вання кисню (табл. 2.7).

Рівень толерантності до навантаження у хво-
рих кардіологічного профілю можна розрахувати 
за формулою: (досягнутий рівень навантажен-

ня (Вт)/розрахункове субмаксимальне наван-
таження за Шефардом (Вт)) · 100%. Показник 
<60% вказує на низьку толерантність, 60–75% — 
низьку, 75–90% — середню, >90% — високу.

Нормальна толерантність до навантаження 
не виключає вираженої систолічної дисфункції 
ЛШ. Механізми підтримки толерантності 
до навантаження у цих пацієнтів — посилення 
екстракції кисню на периферії, збереження удар-
ного об̓єму і хронотропного резерву, адаптація 
до підвищення тиску заклинювання в легеневих 
артеріолах, дилатація шлуночків, підвищення рів-
ня норадреналіну в стані спокою і під час наван-
таження. Багато пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ 
у стані спокою здатні виконувати звичайні рівні 
навантаження без виникнення побічних ефектів; 
у них втома зберігається протягом певного періоду 
після припинення навантажувальної проби.

Зміни стану гемодинаміки
Рівень АТ залежить від серцевого викиду і пе-

риферичного опору. Адекватним вважається 
приріст САТ під час субмаксимального на-
вантаження не менше ніж на 70–75 мм рт. ст. 
При цьому рівень ДАТ залишається незміненим 
або знижується/підвищується не більше ніж 
на 10 мм рт. ст. Іноді відзначають неадекватне 
підвищення (менше ніж на 20–30 мм рт. ст.) САТ 
або його зниження на висоті навантаження, що 
є наслідком обструкції висхідного відділу аорти, 
тяжкої дисфункції ЛШ, ішемії міокарда, а також 
проведення певних видів медикаментозної терапії 
(наприклад блокаторами β-адренорецепторів). 
За даними більшості досліджень індукована на-
вантаженням АГ у поєднанні з іншими ознаками 
ішемії є предиктором несприятливого прогнозу 
виживаності хворих. Її позитивна предиктивна 
цінність для діагностики стенозу стовбура лівої 
коронарної артерії або трисудинного уражен-
ня становить 50%. АГ під час навантажувальної 
проби також може асоціюватися з виникненням 
тяжких серцевих ускладнень, таких як виражена 
ішемія міокарда і небезпечні порушення серцево-
го ритму. У цих випадках нерідко показане АКШ. 

Таблиця 2.7
Очікувана толерантність до фізичного навантаження (Вт) 
за результатами субмаксимального тесту навантаження 

Вік (років)
Маса тіла (кг)

50 60 70 80 90 100
чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін.

20–29 110 100 140 120 160 140 180 160 210 180 420 –
30–39 100 90 120 110 150 130 170 150 190 170 220 –
40–49 90 80 110 100 130 120 150 140 170 160 210 –
50–59 70 60 90 80 110 90 120 100 140 120 150 –
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Іноді при навантаженнях низького і середнього 
рівня спостерігається надмірне підвищен ня САТ 
(>230 мм рт. ст.), а також ДАТ (на 10–20 мм рт. ст. 
вище вихідного рівня, або >95 мм рт. ст.). Такі 
реакції можуть бути відзначені у хворих з АГ і 
вважаються неадекватними. У деяких пацієнтів з 
ІХС під час фази відновлення відзначають висо-
кий рівень АТ, що перевищує такий на піку на-
вантаження.

У нетренованих людей молодого віку, 
а також у спортсменів, особливо з деяки-
ми функціональними порушеннями, або 
при перетренованості на висоті навантажен-
ня відзначають підвищення САТ до 230–
250 мм рт. ст. і значне зниження ДАТ (<40, іноді 
навіть до 0 мм рт. ст.) — феномен нескінченного 
тону. Такий варіант відповіді АТ на навантажен-
ня розцінюють як дистонічний.

Занадто висока ЧСС при навантаженнях 
малої або середньої потужності під час субмак-
симального навантаження, а також у відновний 
період може бути зумовлена детренованістю, 
вегетативної дисфункцією, СН, тривалим 
постільним режимом, анемією, метаболічними 
розладами або будь-яким станом, що призводить 
до зниження внутрішньосудинного об̓єму або 
периферичного опору судин. Такі зміни досить 
поширені після перенесеного ІМ або АКШ. Не-
значне підвищення ЧСС відзначають у тренова-
них людей, при підвищенні УОК або застосуванні 
препаратів, що знижують ЧСС. Зокрема, розпов-
сюджене при багатьох захворюваннях застосу-
вання блокаторів β-адренорецепторів обмежує 
інтерпретацію даних щодо відповіді ЧСС на на-
вантаження. Інша причина неадекватних змін 
ЧСС під час навантаження — ураження синус-
ного вузла. Адекватне підвищення ЧСС під час 
виконання субмаксимальної навантажувальної 
проби становить 80–90 уд./хв. Хронотропна 
недостатність визначається як неможливість до-
сягнення 85% передбаченої для конкретного віку 
максимальної ЧСС. 

Фізіологічні зміни ЕКГ 
під час навантажувальної проби
Під час навантаження амплітуда зубця Р 

значно збільшується в нижніх відведеннях (II, 
III, aVF), а тривалість зубця Р не змінюється. 
Тривалість інтервалу P–R зменшується, його 
конфігурація в нижніх відведеннях спадна. Цей 
феномен пов̓язаний з реполяризацією перед-
сердь (зубець Та), що може також викликати 
псевдопозитивну депресію сегмента ST у нижніх 
відведеннях. 

Під час навантажувальної проби амплітуда 
і тривалість зубця Q у відведеннях, у яких він є, 
істотно не змінюються. На максимумі наванта-
ження амплітуда зубця Q може трохи зростати 
в нижніх відведеннях. Незначне зниження зуб-
ця R спостерігають у лівих грудних відведеннях 
(V5, V6) при максимальному навантаженні 
і у першу хвилину відновного періоду. У лівих 
грудних і нижніх відведеннях (V5, V6, III, aVF) 
під час навантажувальної проби амплітуда 
зубця S може збільшуватися, з поверненням 
до вихідних показників у відновний період. 
Зменшення амплітуди зубця R супроводжується 
збільшенням глибини зубця S, що пов̓язане 
з фізіологічними змінами електричної осі серця 
при навантаженні. 

Під час навантаження в лівих грудних від-
веденнях відзначають депресію точки J (кінець 
комплексу QRS/початок сегмента ST), що досягає 
найбільшої величини на максимумі навантажен-
ня. Точка J поступово повертається до вихідного 
положення у відновний період. Депресія точки J 
більш поширена в обстежуваних похилого віку, 
але при цьому в нормі відсутня депресія сег-
мента ST через 60–80 мс після точки J. У людей 
з елевацією точки J у стані спокою (феномен 
ранньої реполяризації) на фоні навантаження 
точка J може зміститися на ізоелектричну лінію, 
і це розглядають як варіант норми. 

На ранніх стадіях навантаження у всіх 
відведеннях відзначають поступове зменшення 
амплітуди зубця Т. На максимумі навантажен-
ня зубець Т починає збільшуватися, а на першій 
хвилині відновного періоду його амплітуда 
повертається до вихідного показника.

При навантаженні не відзначають значи-
мих змін зубця U; утім, його іноді важко виявити 
при частоті ритму шлуночків >130 уд./хв з огляду 
на зближення зубців Т і Р при підвищенні ЧСС.

Патологічні зміни ЕКГ 
під час навантажувальної проби
Рівень сегмента ST вимірюють стосовно сег-

мента PQ, оскільки під час навантаження іноді 
важко оцінити сегмент ТP. Оптимально потрібно 
орієнтуватися на 3 послідовні комплекси PQRST 
у тому самому відведенні зі стабільною ізолінією 
і визначити середнє зміщення сегмента ST. Ета-
пи аналізу сегмента ST: 1) оцінка ізолінії по по-
ложенню сегмента PQ або TP; 2) оцінка поло-
ження точки J; 3) оцінка положення сегмента ST 
через 60–80 мс після точки J. При частоті ско-
рочень шлуночків >130 уд./хв зміщення сегмен-
та ST потрібно оцінювати через 60 мс після точ-
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ки J. Коли на вихідній ЕКГ відзначають депресію 
точки J порівняно з сегментом PQ, індуковані 
навантаженням зміни оцінюють у точці J і через 
60–80 мс після неї. При вихідній елевації точ-
ки J у стані спокою (рання реполяризація) і появі 
депресії точки J під час навантаження вираженість 
зміщення сегмента ST оцінюють порівняно з сег-
ментом PQ, а не вихідним положенням точки J. 
Індукована навантаженням ішемія міокарда може 
проявлятися депресією, елевацією (рис. 2.1), 
рідко — нормалізацією сегмента ST. 

Рис. 2.1. Варіанти змін сегмента ST при наван-
тажувальних пробах: 1) горизонталь-
на депресія; 2) коритоподібна депресія; 
3) косонисхідна депресія; 4) косовисхідна 
депресія; 5) елевація сегмента ST 
при незміненому комплексі QRS; 6) елевація 
сегмента ST на фоні патологічного комп-
лексу QRS

Депресія сегмента ST — найпоширеніший про-
яв індукованої навантаженням ішемії міокарда 
(рис. 2.2). Депресія сегмента ST відображає 
електричні градієнти, викликані появою ішемії 
міокарда, і залежить від поширеності зони ішемії, 
наявності рубцевих змін і місць накладення елек-
тродів. Стандартний критерій патологічної від по-
віді — горизонтальна або косонисхідна депресія сег-
мента ST (0,10 мВ (1 мм) протягом 60–80 мс після 
точки J, що зберігається в трьох послідовних комп-
лексах зі стабільною ізолінією. При косовисхід-
ній депресії сегмента ST його зміщення на 1 мм 
і більше через 60–80 мс після точки J розглядається 
як критерій ішемії міокарда. При коритоподібно-
му зміщенні сегмента ST оцінюють амплітуду 
депресії у найнижчій точці сегмента ST. Подібне 
зміщення сегмента ST при навантажувальній 
пробі відзначають рідко, а як діагностично значи-
му розцінюють депресію сегмента ST на 0,10 мВ 
(1 мм) і більше. Косонисхідна і горизонтальна 
депресії сегмента ST більш специфічні для ішемії, 
ніж косовисхідна. При наявності виражених 
вихідних порушень ЕКГ індукована навантажен-
ням депресія сегмента ST стає менш специфічною 
для ішемії міокарда. Ймовірність і тяжкість ІХС 

можна оцінити також за ступенем вираженості, ча-
сом виникнення, тривалістю і кількістю відведень 
із депресією сегмента ST. Для оцінки ступеня 
вираженості стенотичного атеросклерозу коро-
нарних артерій потрібно враховувати також час 
виникнення ішемічних відхилень сегмента ST. 
Про можливе ураження стовбура лівої коронарної 
артерії або множинні ураження судин і поганий 
прогноз виживаності хворих свідчать виникнення 
ішемічних змін сегмента ST при низькому рівні 
навантаження (25–50 Вт) і низьких величинах 
подвійного добутку. Тривале збереження депресії 
сегмента ST у фазі відновлення також є істотним 
маркером тяжкості ІХС.

Рис. 2.2. Діагностична ВЕМ-проба. а — ЕКГ спокою: 
ЧСС — 82 уд./хв, АТ — 118/90 мм рт. ст., 
розрахункове субмаксимальне наванта-
ження — 140 Вт, розрахункова субмак-
симальна ЧСС — 152 уд./хв, максимальна 
ЧСС — 172 уд./хв. б — ЕКГ на фоні наван-
таження 125 Вт: ЧСС — 150 уд./хв, АТ — 
186/110 мм рт. ст., горизонтальна депресія 
сегмента ST — до 2 мм у відведеннях V4–V6. 
Проба позитивна

Індуковану навантаженням елевацію сег-
мента ST зазвичай відзначають у зоні інфаркту, 
де є зубці Q, рідко — у неінфарктній зоні 

а

б
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при незміненому комплексі QRS. Патологічною 
відповіддю вважають розвиток елевації точки J 
>0,10 мВ, що зберігається протягом 60–80 мс 
після точки J у трьох послідовних комплексах зі 
стабільною ізолінією.

Раніше перенесений ІМ — найчастіша при-
чина елевації сегмента ST під час навантажен-
ня. Такі зміни ЕКГ, мабуть, пов̓язані з на-
явністю вираженого гіпокінезу або акінезу 
сегмента стінки ЛШ. У близько 30% пацієнтів 
з ІМ передньої локалізації і 15% пацієнтів з ІМ 
нижньої локалізації, обстежених у ранні строки 
після ІМ, відзначають індуковану навантажен-
ням елевацію сегмента ST у відведеннях із зубця-
ми Q. Зміни сегмента ST можуть супроводжувати-
ся позитивізацією зубця T у цих же відведеннях, 
формуючи графіку омолодження інфарктної 
ЕКГ-кривої. Крім того, іноді відзначають реци-
прокну депресію сегмента ST, що нагадує ішемію, 
у відведеннях, протилежних зоні елевації сегмен-
та ST. Разом з тим наявність елевації і депресії 
сегмента ST протягом одного дослідження може 
вказувати на множинне ураження гілок коро-
нарних артерій. З метою диференціації нової 
зони ішемії міокарда від реципрокних змін 
внаслідок елевації сегмента ST у відведеннях 
із зубцями Q можуть бути використані методи 
візуалізації міокарда. Описані зміни сегмента ST 
у постінфарктних хворих є підставою для припи-
нення навантажувальної проби.

У пацієнтів, які раніше не перенесли ІМ (без 
патологічних зубців Q на ЕКГ у стані спокою), 
оцінка елевації сегмента ST під час наванта-
ження часто дозволяє встановити локалізацію 
тяжкої транзиторної ішемії міокарда внаслідок 
стенотичного ураження або спазму прокси-
мального відділу коронарної артерії. У 30% 
пацієнтів з активною варіантною стенокардією 
(>2 спонтанних епізодів у тиждень) відзначали 
індуковану навантаженням елевацію сегмен-
та ST за механізмом коронарного вазоспазму. 
Зазвичай локалізація індукованої навантажен-
ням елевації сегмента ST відповідає зворотному 
дефекту перфузії при проведенні сцинтиграфії 
міокарда з талієм-201. У пацієнтів із таким 
варіантом відповіді на навантаження частіше 
з̓являються шлуночкові аритмії під час прове-
дення дослідження.

Іншим можливим проявом ішемії є нор-
малізація вихідних змін сегмента ST на висоті 
навантаження, але цей прояв є неспецифічним. 
У деяких пацієнтів із ІХС порушення ЕКГ у ста-
ні спокою, зокрема інверсія зубця T і депресія 
сегмента ST, можуть зникати під час нападів 

стенокардії і навантаження. Такі ж знахідки 
можна відзначати у пацієнтів зі стійким ювеніль-
ним типом ЕКГ у стані спокою. 

У здорових людей відзначені різні коливання 
амплітуди зубця R під час навантажувальної про-
би. Проте характерною відповіддю у здорових 
обстежуваних є збільшення амплітуди зубця R 
при виконанні субмаксимального навантаження, 
з її зменшенням при максимальному. Урахуван-
ня індукованих навантаженням змін амплітуди 
зубця R не дозволяє підвищити діагностичну 
точність обстеження.

Ізольовані зміни зубця T (без ішемічних змін 
сегмента ST) при навантажувальній пробі характе-
ризуються низькою специфічністю і можуть бути 
зумовлені різними причинами, такими як зміна 
положення тіла, фази дихання, гіпервентиляція, 
прийом їжі, тютюнопаління, фонова медикамен-
тозна терапія, а також наявність ішемії/некрозу 
міокарда. У популяціях пацієнтів із низькою по-
ширеністю ІХС нормалізація інвертованих зуб-
ців Т під час навантаження не є діагностичною оз-
накою ІХС. Проте поява динаміки зубця T вимагає 
припинення навантажувальної проби у пацієнтів 
з вогнищевими змінами на вихідній ЕКГ.

Інверсія зубця U може асоціюватися з ГЛШ, 
ІХС, аортальною або мітральною регургітацією. 
Ці стани супроводжуються порушеннями 
розтяжності ЛШ. Індукована навантаженням 
інверсія зубця U у людей із нормальною ЕКГ 
у стані спокою є маркером ішемії міокарда і до-
зволяє припустити ураження лівої передньої 
низхідної артерії. Але зубці U важко розпізнати 
при ЧСС >130 уд./хв. Аналіз цього критерію 
не підвищує інформативність навантажувальної 
проби в конкретного обстежуваного.

Припускають, що оцінка депресії сегмента ST 
залежно від ЧСС може підвищити чутливість на-
вантажувальної проби, зокрема для діагностики 
множинного судинного ураження. Розрахунок 
співвідношення максимальної депресії сегмен-
та ST і ЧСС виконується методом лінійного 
регресійного аналізу. У цьому випадку величи-
на депресії сегмента ST в окремих відведеннях 
співвідноситься з ЧСС наприкінці кожної схо-
динки навантаження. Нахил кривої ST/ЧСС 
>2,4 мВ/уд./хв розглядається як патологічний, 
а її величина >6 мВ/уд./хв дозволяє думати 
про наявність трисудинного ураження коронар-
них артерій. Для використання цього параме-
тра необхідно відповідно модифікувати прото-
кол дослідження із забезпеченням поступового 
підвищення ЧСС. Цей параметр не є точним 
у ранній термін після перенесеного ІМ. Крім 



264  ________________ ГЛАВА 2  ПРОБИ З ДОЗОВАНИМ ФІЗИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

С
Е

К
Ц

ІЯ
 5

М
Е

ТО
Д

И
 Ф

У
Н

К
Ц

ІО
Н

А
Л

ЬН
О

Ї 
Д

ІА
ГН

О
С

ТИ
К

И
 В

 К
А

РД
ІО

Л
О

ГІ
Ї 

індексу ST/ЧСС, при комп̓ютерній обробці ЕКГ 
під час проведення навантажувальної проби ви-
користовують також інші показники: ступінь 
депресії сегмента ST, нахил сегмента ST, площа 
сегмента ST під ізолінією, площа комплексу QRS.

Порушення внутрішньошлуночкової 
провідності
Порушення внутрішньошлуночкової провід-

ності можуть відзначатися як до початку 
навантажувальної проби, так і з̓являтися або 
зникати під час дослідження. Залежна від ЧСС 
внутрішньошлуночкова блокада, що виникає 
під час навантаження, часто передує виникнен-
ню хронічної блокади, що зберігається в стані 
спокою. При наявності блокади лівої ніжки 
пучка Гіса діагноз ішемії міокарда на основі да-
них ЕКГ під час навантажувальної проби зазви-
чай встановити неможливо. У здорових людей 
з вихідною блокадою лівої ніжки пучка Гіса може 
відзначатися більш виражена депресія сегмента ST 
порівняно з такою у стані спокою. Немає різниці 
у відповіді сегмента ST на навантаження в осіб із 
вихідною блокадою лівої ніжки пучка Гіса з або 
без ішемії міокарда. Виникнення блокади лівої 
ніжки пучка Гіса при ЧСС <125 уд./хв у пацієнтів 
з типовою стенокардією часто асоціюється з ІХС, 
тоді як поява блокади лівої ніжки пучка Гіса 
при ЧСС ≥125 уд./хв частіше відзначають у людей 
з інтактними коронарними артеріями. Рідкісним 
феноменом є зникнення під час навантаження 
внутрішньошлуночкових блокад, наявних у стані 
спокою. Вихідна блокада правої ніжки пучка Гіса 
не впливає на інтерпретацію змін сегмента ST, 
за винятком передніх прекордіальних відведень 
(V1–V3), у яких депресія сегмента ST нерідко 
перебуває у стані спокою.

Крім блокад лівої або правої ніжки пучка 
Гіса, під час навантажувальної проби можуть 
індукуватися блокади передньої або задньої 
гілок лівої ніжки пучка Гіса, а також двопучко-
ва блокада при поєднанні блокади правої ніжки 
пучка Гіса і блокади лівої передньої або лівої 
задньої гілок. Наявність таких блокад зазвичай 
залежить від ЧСС. При ЧСС >150 уд./хв іноді 
внутрішньошлуночкові блокади важко відрізни-
ти від шлуночкової тахікардії.

Порушення AV-провідності
У нормі під час навантаження тривалість 

інтервалу P–R зменшується до 0,11–0,12 с, що 
зумовлено посиленням симпатичного тонусу 
і зниженням парасимпатичної активності, осо-
бливо у молодих здорових людей.

AV-блокада I ступеня іноді виникає наприкін ці 
навантаження або у відновний період. Схильність 
до подовження інтервалу P–R збільшується 
у пацієнтів із міокардитом, а також при застосуванні 
препаратів, які подовжують час AV-провідності 
(препарати наперстянки, пропранололу, 
верапамілу). Звичайно поява під час навантажен-
ня AV-блокади I ступеня є рідкісним феноменом. 
Клінічне значення індукованої навантаженням 
AV-блокади II ступеня I типу невідоме. Потрібно 
враховувати, що така блокада може з̓являтися 
при перевищенні критичного рівня частоти сину-
сового ритму. Разом з тим AV-блокада II ступеня 
може також бути проявом тяжкого фонового ура-
ження провідної системи серця. При її появі на-
вантажувальну пробу потрібно припинити.

Набута повна AV-блокада в стані спокою є 
відносним протипоказанням для виконання 
навантажувальної проби. У людей із вродженою 
проксимальною повною AV-блокадою наванта-
жувальну пробу можна проводити, якщо немає 
супутніх тяжких вроджених аномалій.

Дуже рідко безпосередньо після припинення 
навантаження відзначають тривалі періоди зу-
пинки синусного вузла. Зазвичай такі зміни ви-
никають у пацієнтів із тяжкою ІХС.

Навантаження може провокувати, усувати 
або не впливати на аномальну AV-провідність 
у пацієнтів із діагностованим WPW-синдромом. 
Коли навантаження не впливає на вихідну ано-
мальну AV-провідність імпульсів, то під час 
проведення навантажувальної проби можуть 
відзначати виражену депресію сегмента ST. 
При наявності WPW-синдрому депресія сегмен-
та ST може бути не проявом ішемії, а псевдопо-
зитивною або невизначеною знахідкою. Хоча 
навантаження вважаються фактором, що може 
сприяти виникненню тахіаритмій у пацієнтів із 
WPW-синдромом, поширеність тахіаритмій під 
час або після проведення навантаження серед 
цих пацієнтів низька.

Аритмії серця
Навантаження може індукувати серцеві 

аритмії за певних умов, у тому числі на фоні терапії 
діуретиками або дигоксином. До виникнення 
аритмій інколи призводить недавнє вживання 
алкоголю або кофеїну. Оскільки навантаження 
супроводжується збільшенням потреби міокарда 
в кисні, індукована навантаженням ішемія 
міокарда призводить до виникнення ектопічної 
активності. Припускають, що ішемія з депресією 
сегмента ST менш аритмогенна, ніж ішемія 
з елевацією сегмента ST. Механізми формуван-
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ня індукованих навантаженнями аритмій — під-
вищення симпатичного тонусу і/або збіль шення 
потреби міокарда в кисні. Особливо небезпечний 
період безпосередньо після припинення наван-
таження з огляду на поєднання високих рівнів 
катехоламінів і генералізованої вазодилатації. 
Індукована навантаженням і зниженням серце-
вого викиду дилатація периферичних артерій, 
що є наслідком зменшення венозного повер-
нення крові до серця при раптовому припиненні 
активності м̓язів, може призвести до зменшен-
ня коронарної перфузії на початку відновного 
періоду, коли ЧСС ще підвищена. Активація сим-
патичного тонусу може стимулювати активність 
ектопічних водіїв ритму у волокнах Пуркіньє 
шляхом прискорення 4-ї фази ПД і підвищення 
патологічного автоматизму, а індукована наван-
таженням ішемія міокарда сприяє виникненню 
кілець re-entry.

Навантаження може також супроводжу-
ватися зникненням аритмій, наявних у стані 
спокою. Цей феномен пояснюють частотним 
пригніченням формування ектопічних імпульсів 
на фоні синусової тахікардії з підвищенням 
симпатичної і зниженням парасимпатичної 
активності. Індукована навантаженням сину-
сова тахікардія може пригнічувати автоматизм 
ектопічних вогнищ.

Шлуночкова екстрасистолія і нестійка шлу-
ночкова тахікардія — найпоширеніші аритмії 
серця під час навантаження. Рідше відзначають 
суправентрикулярні аритмії. Поширеність арит-
мій прямо залежить від віку і наявності патології 
серця. Шлуночкова екстрасистолія є тривож-
ним сигналом у пацієнтів із кардіоміопатіями, 
ураженнями клапанів серця, тяжкою ішемією 
міокарда, а також із випадками раптової смерті 
в сімейному анамнезі. 

У ранній фазі навантажувальної проби і на по-
чатку періоду відновлення досить поширена си-
нусова аритмія з періодами синусової брадикардії 
і міграції передсердного водія ритму. І в здорових 
осіб, і на фоні серцевої патології можуть вини-
кати передсердні ектопічні скорочення, у тому 
числі групові екстрасистоли. Індуковану на-
вантаженням транзиторну фібриляцію і тріпо-
тіння передсердь відзначають менше ніж у 1% 
пацієнтів, що виконують навантажувальну про-
бу. Ці аритмії можуть бути індуковані і у здоро-
вих людей, і в пацієнтів із ревматичним уражен-
ням серця, гіпертиреозом, WPW-синдромом, 
кардіоміопатіями. Дуже рідко під час проведен-
ня навантаження відзначають пароксизмальну 
AV-вузлову тахікардію. Індуковані навантажен-

нями суправентрикулярні аритмії більшою мірою 
пов̓язані не з ІХС, а з похилим віком, наявністю 
захворювань легень, недавнім вживанням алко-
голю або кофеїну.

Вплив деяких препаратів на інтерпретацію 
навантажувальної проби
Пацієнти зі стенокардією, що приймають 

блокатори β-адренорецепторів, можуть досягати 
більшої толерантності до навантаження з мен-
шою депресією сегмента ST і меншими проявами 
стенокардії. Слід враховувати, що на фоні прийо-
му блокаторів β-адренорецепторів обмежується 
підвищення ЧСС і подвійного добутку, а це 
у свою чергу знижує діагностичну точність ме-
тоду. У випадку постійної терапії блокаторами 
β-адренорецепторів потрібно відзначати на ЕКГ 
час прийому і дозування препаратів.

Прийом вазодилататорів короткої дії перед 
проведенням навантажувальної проби може 
сприяти підвищенню толерантності до наван-
таження у пацієнтів зі стабільною стенокардією 
напруження. Разом з тим здатність нітратів три-
валої дії підвищувати толерантність до наванта-
ження у пацієнтів зі стенокардією не доведена. 
У пацієнтів з АГ антигіпертензивні засоби мо-
жуть вплинути на толерантність до навантаження 
через вплив на стан гемодинаміки і рівень АТ.

Дигоксин може індукувати депресію сегмен-
та ST або підсилювати її під час виконання на-
вантаження як у здорових людей, так і у пацієнтів 
з ІХС. Зміни сегмента ST поєднуються з нор-
мальною тривалістю інтервалу Q–T або його 
деяким зменшенням. Депресія сегмента ST може 
зберігатися протягом 2 тиж після припинення 
терапії дигоксином. Разом з тим на фоні ішемії 
застосування антиаритмічних засобів 1-го класу, 
електролітного дисбалансу, ряду інших станів 
можливе збільшення тривалості інтервалу Q–T. 

Більшість діуретиків незначно впливають 
на ЧСС і показники функціонального стану 
міокарда, але зменшують ОЦК, ЗПСО (при три-
валому застосуванні) і рівень АТ. Діуретики мо-
жуть викликати гіпокаліємію, що є причиною 
м̓язової втоми, шлуночкову ектопію й іноді — 
депресію сегмента ST.

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ПРОБИ

У висновку за результатами навантажувальної 
проби вказують:

1. Персональні дані: прізвище та ім̓я пацієнта, 
вік або дата народження, стать, маса тіла, ріст, 
дата проведення дослідження.
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2. Мета проведення навантажувальної проби.
3. Клінічні особливості пацієнта: фактори ри-

зику ІХС, застосування препаратів, зміни ЕКГ 
у стані спокою.

4. Результати дослідження:
• використаний протокол, розрахункова суб-

максимальна і максимальна ЧСС, розрахункова 
субмаксимальна потужність навантаження;

• критерій припинення навантаження;
• гемодинамічні параметри: ЧСС і АТ у стані 

спокою і на піку навантаження, досягнутий 
відсоток від максимальної ЧСС;

• пікова потужність навантаження, піковий 
показник МЕТ, загальна тривалість навантажен-
ня у хвилинах;

• ознаки ішемії міокарда: відведення з па-
тологічними змінами ЕКГ, максимальна гли-
бина депресії сегмента ST, період часу до появи 
і зникнення ішемічних відхилень сегмента ST 
або стенокардії;

• зміни АТ під час навантаження і у відновний 
період.

5. Загальні коментарі.
Варіанти результатів навантажувальної про-

би, проведеної з метою діагностики ІХС:
• проба позитивна (поєднання типового 

ангінозного болю і ЕКГ-ознак ішемії міокарда, 
достовірні ознаки ішемії міокарда на ЕКГ без 
ангінозного болю, ангінозний напад);

• проба негативна (досягнення субмакси-
мальної або максимальної ЧСС без змін ЕКГ 
і без ангінозного болю);

• проба неповна або неінформативна (пацієнт 
не досяг субмаксимальної ЧСС через причини, 
не пов̓язані з ангінозним болем або характерним 
для ішемії міокарда зміщенням сегмента ST);

• проба сумнівна (припинення навантаження 
внаслідок атипового болю без ішемічних змін сег-
мента ST; припинення проби через появу порушень 
ритму і провідності; зниження САТ при збільшенні 
потужності навантаження, коли немає рубцевих 
змін на ЕКГ; горизонтальна депресія сегмента ST — 
не більше 0,5 мм або косовисхідна — до 1 мм).
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ГЛАВА 3  АМБУЛАТОРНЕ МОНІТОРУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ 
ЗА ХОЛТЕРОМ

О.С. Сичов, М.І. Лутай, О.М. Романова

Холтерівське ЕКГ-моніторування міцно уві-
йшло у клінічну практику. Без нього у більшості 
випадків неможлива якісна діагностика порушень 
ритму серця і контроль ефективності лікування. 
Цей метод — складова частина обстеження пацієн-
тів із ІХС. Останнім часом з’явилося багато нових 
вітчизняних і закордонних холтерівських систем, 
у яких використовують різні протоколи досліджен-
ня. Часто дослідники по-різному трактують по-
няття норми, неоднаково оцінюють ефективність 
терапії та погіршення стану хворих, як, наприклад 
прояв проаритмогенного впливу лікарських препа-
ратів. Все це спонукало авторів розробити вітчиз-
няні стандарти щодо проведення холтерівського 
ЕКГ-моніторування у клінічній практиці.

СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМ 
ЕКГ-МОНІТОРУВАННЯ

У 1961 р. Norman J. Holter запропонував новий 
метод реєстрації ЕКГ і можливості передачі по ра-

діо ЕКГ, узагальнивши тим самим 25-річний до-
свід роботи. Протягом наступних 25 років ми ста-
ли свідками вдосконалення цього дослідницького 
методу. За ці роки 40-кілограмовий реєстратор, 
що закріплювався на спині хворого як рюкзак, 
зазнав значних змін і важить зараз менше 0,5 кг. 
Технічні вдосконалення були спрямовані на по-
ліпшення якості запису ЕКГ, з’явилася можли-
вість одночасної реєстрації декількох відведень 
ЕКГ, автоматичного аналізу. Вдосконалення апа-
ратури дозволило збільшити кількість параметрів, 
які реєструються і аналізуються: при проведенні 
аналізу порушень ритму серця з’явилася можли-
вість кількісного визначення депресії сегмента ST, 
оцінки функції електрокардіостимулятора і варіа-
бельності серцевого ритму у вигляді різних тимча-
сових і спектральних параметрів, автоматичного 
виміру інтервалу Q–T, а останнім часом з’явилися 
апарати, що реєструють усереднені сигнали ЕКГ 
при великому підсиленні. Впроваджується сис-
тема передачі сигналів ЕКГ за допомогою теле-
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фонного зв’язку і запис інформації «на вимогу» на 
реєстратор.

Враховуючи надходження нової інформації 
щодо модифікації методу і появу більш широких 
можливостей інтерпретації результатів, потреба 
в холтерівському моніторуванні не може бути ви-
значена однозначно. Нами зроблена спроба уза-
гальнити накопичені знання і коротко викласти 
показання до проведення холтерівського моніто-
рування ЕКГ.

ПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ 
ХОЛТЕРІВСКОГО 

МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ
1. Наявність у хворого скарг, які можуть бути 

наслідком порушень ритму серця (серцебиття, 
епізоди втрати свідомості, запаморочення, пере-
бої в роботі серця).

2. Оцінка ризику розвитку небезпечних для 
життя аритмій у пацієнтів без вищезазначених 
скарг при таких патологіях:

а) ГКМП;
б) перенесений ІМ, ускладнена СН або пору-

шенням ритму;
в) синдром подовженого інтервалу Q–T.
3. Оцінка ефективності антиаритмічної тера-

пії чи проявів проаритмогенних ефектів.
4. Оцінка роботи електрокардіостимулятора.
5. Оцінка епізодів ішемії міокарда.
6. Оцінка варіабельності серцевого ритму.
7. Оцінка добової динаміки інтервалу Q–T при 

підозрі на синдром подовженого інтервалу Q–T.
Слід зазначити, що для оцінки ризику роз-

витку небезпечних для життя аритмій (пункт 2), 
на думку експертів ACC і AHA, холтерівське мо-
ніторування малоінформативне:

1) у хворих зі стабільною стенокардією без по-
рушень ритму серця і симптомів СН;

2) у хворих із безсимптомним пролапсом мі-
трального клапана;

3) у хворих без симптомів із появами пору-
шень ритму серця, що викликають втрату свідо-
мості під час виконання професійної діяльності, 
що може становити загрозу для навколишніх. 
У цих випадках імовірність реєстрації порушень 
ритму під час 24-годинного моніторування ЕКГ 
незначна, тобто результат дослідження не дозво-
ляє зробити достовірні висновки.

Оцінюючи ефективність лікування пацієнтів 
з аритмією, слід пам’ятати, що існує природна 
варіабельність шлуночкової ектопічної актив-
ності, коли кількість екстрасистол може істотно 
змінюватися протягом доби.

КОРОТКІ ДАНІ ПРО ТЕХНІЧНІ 
АСПЕКТИ ПРИЛАДУ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОБОВОГО 
МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ

Апаратура, призначена для холтерівського мо-
ніторування, має бути забезпечена пристроєм для 
реєстрації, відтворення, аналізу і документування 
результатів. Можна виділити дві основні системи, 
які використовують для проведення моніторингу: 
традиційна, тобто з прискореним аналізом, і систе-
ма аналізу в реальному масштабі часу.

Реєструвальний пристрій складається з таких 
елементів:

1) електроди;
2) дроти, які з’єднують електроди з головним 

кабелем;
3) головний кабель;
4) притискний сигналізатор;
5) реєстратор.
Електроди, що застосовуються для реєстрації 

ЕКГ, мають відповідати певним вимогам: з од-
ного боку, вони повинні забезпечити стабільний 
і якісний прийом сигналу, а з іншого — не викли-
кати подразнення шкіри при тривалому контакті 
з нею. Найкращу і стабільну провідність мають 
електроди з хлориду срібла, у яких металевий 
центр з’єднаний зі шкірою через насичену про-
відним гелем губку. Від кожного електрода від-
ходить екранований дріт, що йде до реєстратора. 
У класичних реєстраторах використовується маг-
нітна стрічка, у цьому разі реєстратор виконує 
роль магнітофона, що носить під час досліджен-
ня пацієнт. Реєстратори використовують джере-
ла постійного струму, батарейки чи акумулято-
ри. Швидкість руху стрічки у пристрої становить 
1 мм/с. Реєстратор обладнаний кнопкою сигналу 
інциденту для активної реєстрації пацієнтом клі-
нічних симптомів. 

Використання для запису ЕКГ електромагніт-
ної стрічки створює деякі складності:

1) величина касети зі стрічкою обмежує роз-
міри реєстратора;

2) стрічка потребує відповідної обробки перед 
кожним дослідженням;

3) одна стрічка може бути використана 6–7 ра-
зів;

4) обов’язкове постійне очищення голівок ре-
єстратора і відтворювального приладу;

5) обмеженість діапазону частот;
6) існує можливість фальсифікованого запи-

су у разі порушення руху стрічки або її низької 
якості.

З урахуванням вищенаведеного останнім ча-
сом розроблені реєстратори, у яких магнітна 
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стрічка замінена дисками з постійним електрон-
ним записом. Цифровий запис гарантує якість 
і вірогідність даних.

Після добового моніторування дані, заре-
єстровані на стрічці або в електронній пам’яті 
реєстратора, передаються на стаціонарний при-
лад, що дає можливість відтворення й аналізу 
ЕКГ. Стаціонарний прилад — це комп’ютер, що 
завдяки відповідній програмі надає такі можли-
вості, як:

1) відтворення добової ЕКГ;
2) аналіз добової ЕКГ;
3) різні форми подання і документації добової 

ЕКГ;
4) різні форми подання і документації резуль-

татів аналізу ЕКГ. 
Ілюстративно-документальні функції реалі-

зуються за допомогою так званих периферійних 
приладів: моніторів, принтерів тощо. 

На сьогодні використовують різні способи 
проведення аналізу ЕКГ:

1) автоматичний аналіз — використання відпо-
відної програми, що самостійно, без участі опера-
тора, визначає зміни ЕКГ і проводить оцінку по-
рушень ритму;

2) ретроспективний аналіз — зміни ЕКГ ви-
значаються автоматично і на першому етапі ана-
лізу контролюються та коригуються оператором, 
після чого відбувається новий аналіз запису;

3) проспективний аналіз — під час аналізу 
комп’ютер показує біжучу ЕКГ, яку оператор 
може підтвердити або спростувати.

Остаточна достовірна оцінка порушень ритму 
не має спиратися лише на результати автоматич-
ного аналізу.

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЄСТРАТОРА 
ТА ІНСТРУКТАЖ ПАЦІЄНТА

Для місця накладання електродів обира-
ється ділянка грудної клітки з найменшою 
рухливістю і невеликою кількістю підшкірної 
жирової клітковини і малою товщиною м’язів. 
Перед накладанням реєстратора за необхід-
ності слід поголити використовувану ділянку 
шкіри. Електроди необхідно протерти 99% ізо-
пропанолом або ацетоном (не рекомендується 
використовувати спирт), а потім провести об-
робку шкіри. Ця операція виконується за допо-
могою абразивної пасти. Електроди необхідно 
приклеїти способом, що гарантує їх хороше 
прилягання і не виключає видавлювання маси 
електродного гелю з губки, розташованої між 
шкірою та металевою частиною електрода. На-
кладають електроди в місцях, де немає великих 

груп м’язів, щоб уникнути деформації сигналу 
під час звичайної активності пацієнта, скоро-
чення м’язів, дихальних рухів.

При холтерівському моніторуванні найчас-
тіше використовують модифіковані грудні від-
ведення СS-1 і СМ-5. Запис, зареєстрований 
у відведенні СМ-5 (негативний електрод у пра-
вій підключичній ділянці, позитивний — у поло-
женні V5), приблизно відповідає звичайній ЕКГ 
у відведенні V5, іноді також — у II стандартному 
відведенні. У цьому відведенні найкраще видно 
зубець R, що в нормі вищий, ніж зубець Т. Та-
ким чином, у цьому відведенні найкраще аналі-
зувати порушення серцевого ритму. У відведенні 
СМ-5 також добре видно зміни сегмента ST, що 
відображає процеси реполяризації в передньобо-
ковій стінці ЛШ. Відведення СS-1 (негативний 
електрод у лівій підключичній ділянці, позитив-
ний — у положенні V1) відповідає відведенню V1. 
У цьому відведенні добре видно зубець Р, що має 
ключове значення для діагностики суправентри-
кулярних порушень ритму, а також для аналізу 
порушень AV- і внутрішньошлуночкової провід-
ності. Приклад розміщення електродів на груд-
ній клітці пацієнта наведено на рис. 3.1.

( - )
( - )( - )

( - )

( + )

( + )

( + )

( + )

Рис. 3.1. Розміщення електродів СМ-5 і CS-1
Звичайно для діагностики порушень ритму 

досить двох відведень, осі яких перетинаються 
під прямим або близьким до нього кутом. Вод-
ночас для діагностики ішемії міокарда необхідно 
використати не менше трьох відведень, які мо-
гли б якомога повніше відображати перебіг про-
цесів реполяризації у всіх стінках міокарда ЛШ.

Місця накладання електродів наведені 
в табл. 3.1.

До наклеєних електродів слід підключити по-
трібні проводи відповідних кольорів. Потім необ-
хідно прикріпити проводи до грудної клітки плас-
тиром. Дистальні кінці проводів вставляють у роз-
німання на головному кабелі, що, у свою чергу, 
приєднують до реєстратора. Останній розміщений 
у футлярі, закріпленому на поясі пацієнта.

З метою зіставлення зареєстрованого запису 
ЕКГ і дій, які виконувалися пацієнтом під час 
дослідження, а також зміни самопочуття, кожен 
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хворий веде під час холтерівського моніторуван-
ня так званий щоденник пацієнта.

Щоденник пацієнта
У щоденнику необхідно відображати:
1. Рід занять (сон, лікування, прогулянка, 

прийом їжі, водіння автомобіля, фізичне наван-
таження, психоемоційний стрес тощо).

2. Симптоми захворювання (біль, відчуття по-
колювання, тиску, ядуха, серцебиття, запаморо-
чення, загальне нездужання, слабкість).

3. Застосування лікарських засобів (назва пре-
парату і час прийому).

4. Зазначати час початку і закінчення різного 
роду діяльності, появи і зникнення симптомів.

Пацієнти з болем у ділянці грудної клітки мають 
звертати увагу на такі моменти:

1. Характер болю: тупий, біль, що давить, ко-
лючий.

2. Біль з’явився під час відпочинку, наванта-
ження, емоцій, вночі.

3. Біль зник самостійно (зазначити час).
4. Біль зник після припинення навантаження 

(час).
5. Біль зник після прийому препаратів (час).
6. Інші причини.
На початку кожного дослідження пацієнту не-

обхідно ознайомитися з такою інформацією:
1. Час звернення до лабораторії з метою знят-

тя реєструвального пристрою.
2. Правила заповнення щоденника пацієнта 

і показання до використання кнопкового сигна-
лізатора.

3. Заборона на проведення водних гігієнічних 
процедур на період дослідження.

4. Заборона на використання електричних по-
душок і покривал.

5. Заборона маніпуляцій з реєстратором.
6. Обов’язковий контроль за станом електро-

дів і проводів та усунення дефекту у разі відклею-
вання електродів або від’єднання проводів.

АРТЕФАКТИ ЕКГ 
ПРИ МОНІТОРУВАННІ

ЕКГ-крива достовірно відображає біоелек-
тричну активність серця. Не всі явища, які мо-
жуть спостерігатися при відтворенні холтерів-
ського запису, є результатом біоелектричної ак-
тивності серця; частина з них, що несуть помил-
кову інформацію, називається артефактами. 

Найчастішими причинами артефактів є:
1. Погана підготовка шкіри обстежуваного.
2. Так званий сухий електрод (самостій-

не висихання гелю, яким насичена губка, що 

утворює контакт шкіри з металом або висихан-
ня гелю у процесі накладання електрода).

3. Поганий контакт між компонентами 
електричного ланцюга: шкіра обстежуваного — 
електрод — проведення — головний кабель — 
реєстратор.

4. Порушення проведення у проводі чи в го-
ловному кабелі.

5. Брудні або зношені голівки.
6. Погана якість магнітної стрічки.
7. Погане розмагнічування стрічки.
8. Несправне джерело струму.
9. Несправний реєстратор. 
Для запобігання появи артефактів необхідно 

дотримуватися таких умов:
1. Правильне виконання методики накладан-

ня електродів.
2. Відповідна підготовка шкіри перед накла-

данням електродів.
3. Використання лише рекомендованих елек-

тродів.
4. Проведення контролю опору на полюсах 

2-полюсних електродів.
5. Використання екранованих проводів і ка-

белів та їх надійне з’єднання.
6. Контроль надійності з’єднання системи 

відведень.
7. Прикріплення реєструвальної системи спо-

собом, що максимально виключає можливість 
натягання електродів, яке виникає під час дослі-
дження.

8. Контроль якості зображення ЕКГ на моні-
торі перед проведенням дослідження. 

9. Використання для запису лише спеці-
альних, рекомендованих виробником устат-
кування магнітних стрічок (при експлуатації 
систем, що потребують їх використання).

10. Якісне розмагнічування стрічок, викорис-
таних у попередніх дослідженнях.

11. Очищення голівки реєстратора безпосе-
редньо перед кожним дослідженням, а голівки 
системи аналізу — щодня після виконання ана-
лізу холтерівського запису.

12. Використання спеціальних джерел електро-
живлення, рекомендованих виробником.

13. Контроль напруги у джерелі струму перед 
кожним дослідженням.

14. Ознайомлення хворого з методикою до-
слідження, його метою та основними умовами. 

РИТМ СЕРЦЯ ЗДОРОВОЇ ЛЮДИНИ
Холтерівське моніторування ЕКГ зробило рево-

люцію в оцінці фізіологічного діапазону порушень 
ритму і провідності. Виявилося, що межі норми роз-
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різняються залежно від віку, статі, ступеня фізичної 
та психічної активності обстежуваного. Підсумову-
ючи висновки різних публікацій, присвячених цьо-
му питанню для різних періодів життя людини, ви-
значимо характерні вікові риси серцевого ритму:

- діти грудного віку: дисфункція синусного 
вузла;

- діти шкільного віку: АV-блокада;
- особи молодого віку: брадикардія;
- дорослі особи віком молодше 60 років: по-

одинокі шлуночкові екстрасистоли;
- особи віком старше 60 років: шлуночкова 

екстрасистолія.

Мінімальна частота синусового ритму про-
тягом доби, частіше під час сну, відзначається 
у школярів та в юнацькому віці, потім поступово 
з віком підвищується. Максимальна ЧСС протя-
гом доби у дітей грудного віку досягає 220 уд./хв, 
у 13-річних дітей — 200 уд./хв, у дорослих вона 
знижується. Незначно виражена дисфункція си-
нусного вузла при проведенні холтерівського мо-
ніторування виявляється практично у всіх здоро-
вих пацієнтів. Частіше це спостерігається під час 
сну у фазу швидких рухів очних яблук.

АV-блокаду I–II ступеня типу Самойлова — 
Венкебаха досить часто відзначають у дітей, під-

Таблиця 3.1 
Місця накладання електродів при проведенні холтерівського моніторування ЕКГ

Відведення Електрод «–» Електрод «+» Резюме
CS-1 Ліва підключична ділянка 

по передній пахвовій лінії
Положення V1 Більш чітка візуалізація зубця Р; нагадує запис 

стандартної ЕКГ у відведенні V1 і використову-
ється для аналізу порушень ритму і провідності

CS-2 Як вищеописано Позиція V2 Відповідає відведенню V2 стандартної ЕКГ і ви-
користовується для діагностики ішемії міокарда 
передньої стінки ЛШ

CS-2 Ліва підключична ділянка 
на відстані приблизно 
1/3 ключиці від грудини

Позиція V2 Використовується для оцінки функції двокамер-
ного електрокардіостимулятора

CS-3 Ліва підключична ділянка 
по передній пахвовій лінії

Позиція V3 Відповідає відведенню V4 стандартної ЕКГ та ви-
користовується для діагностики ішемії міокарда 
передньої стінки ЛШ

СМ-5 Рукоятка груднини справа Позиція V5 Відповідає відведенням II і V5 стандартної ЕКГ та 
використовується для діагностики ішемії міокарда 
нижньої (задньої) стінки ЛШ

IS Ліва підключична ділянка Лівий кульшовий 
суглоб 

Відповідає III відведенню стандартної ЕКГ та ви-
користовується для діагностики ішемії міокарда 
нижньої (задної) стінки ЛШ

За Johnson Паравертебральна 
ділянка, грудні хребці 
VI–VII 

Позиція V1 або V2 Відповідає III відведенню стандартної ЕКГ та ви-
користовується для діагностики ішемії міокарда 
нижньої (задньої) стінки ЛШ

S1 Рукоятка груднини справа Позиція V6 Використовується для діагностики ішемії міо-
карда задньобазальних ділянок ЛШ (за Слапа-
ком — S1)

S2 Рукоятка груднини зліва Позиція V6 Використовується для діагностики ішемії міо-
карда задньобазальних відділів ЛШ (за Слапа-
ком — S2)

S3 Ліва підключична ділянка Позиція V6 Використовується для діагностики ішемії 
задньо базальних відділів міокарда ЛШ (за Слапа-
ком — S3)

CS-4 Ліва підключична ділянка Ліва средньо-
ключична лінія, 
IV міжребер’я

Відповідає відведенню V4 стандартної ЕКГ (від-
ведення за Небом) та використовується для діа -
гностики ішемії міокарда верхівки серця

CM-4 Рукоятка груднини справа Позиція V6 Відповідає відведенню II стандартної ЕКГ (від-
ведення за Небом) та використовується для діа-
гностики ішемії міокарда передньої стінки ЛШ

Y Ліва парастернальна лінія, 
друге міжребер’я

В ділянці мечопо-
дібного відростка

Використовується для діагностики ішемії міо-
карда задньої частини міжшлуночкової перего-
родки
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літків і спортсменів короткими періодами в ден-
ний час під час відпочинку та у період нічного 
сну. Суправентрикулярну екстрасистолію вияв-
ляють приблизно у 3/4 здорових людей: у дітей — 
у 13% випадків, у осіб молодого віку — 60%, осіб 
віком старше 60 років — у 90–100% випадків, 
і практично у всіх пацієнтів віком понад 80 ро-
ків. У осіб віком старше 80 років без захворювань 
серця при холтерівському моніторуванні ЕКГ 
епізоди суправентрикулярної тахікардії реєстру-
ють у кожного 3-го хворого.

Виявляємість шлуночкової екстрасистолії 
у здорових осіб за даними різних авторів колива-
ється від 40 до 80%. У дітей та осіб віком молодше 
20 років поодинокі шлуночкові екстрасистоли 
реєструються приблизно в 1/4 досліджень, з віком 
частота реєстрації шлуночкової екстрасистолії та 
загальна їх кількість протягом доби збільшуєть-
ся. У міру старіння організму підвищується час-
тота виявлення складніших шлуночкових арит-
мій: поліморфних і парних шлуночкових екстра-
систол. За даними літератури не підтверджується 
залежність частоти виявлення шлуночкових по-
рушень ритму від тютюнопаління, фізичної ак-
тивності.

Порушення ритму, що реєструють у здорових 
осіб при холтерівському моніторуванні ЕКГ, на-
ведені в табл. 3.2.

ОЦІНКА СИНУСОВОГО РИТМУ
Умовою розпізнавання синусового ритму на 

ЕКГ, зареєстрованій при проведенні холтерів-
ського моніторування, є наявність позитивних 
зубців P. Зміни амплітуди зубців P, що часто ви-
являють на холтерівському записі, є переваж-
но вираженням дихальних або позиційних змін 
ЕКГ, але можуть бути також ознакою міграції во-
дія ритму по передсердях. Якщо зміни ампліту-
ди зубця P супроводжуються змінами амплітуди 
інших морфологічних елементів ЕКГ, слід вра-
ховувати можливість дихальних або позиційних 
впливів. Якщо зміни амплітуди зубців P відбува-
ються ізольовано, це може свідчити про міграцію 
водія ритму по передсердях.

Синусова тахікардія
Синусова тахікардія — прискорення синусо-

вого ритму протягом доби залежно від природної 
активності людини. У здорових осіб під час знач-
ного фізичного навантаження ЧСС може досяга-
ти 180 уд./хв. Фізичне чи психоемоційне наван-
таження зазвичай викликає поступове приско-
рення синусового ритму. Раптове, як правило, не 
пов’язане з фізичним чи психоемоційним напру-
женням, підвищення частоти синусового ритму 

до 120, а іноді до 200 уд./хв, слід розцінювати як 
пароксизм синусової тахікардії. Характерною 
рисою цієї форми порушення синусового ритму 
є несподіваний початок і несподіване закінчення 
при ідентичності форми зубців P під час нападу 
тахікардії та під час основного синусового ритму. 
Пароксизмальна синусова тахікардія спостеріга-
ється переважно у людей середнього і старшого 
віку, зазвичай при органічних захворюваннях 
серця.

Синусова брадикардія
Хоча немає конкретної нижньої межі ЧСС при 

нормальному синусовому ритмі, проте у дорослих 
пацієнтів уповільнення ЧСС до рівня <50 уд./хв 
в активний період і <40 уд./хв під час сну вказує на 
пригнічення функції синусного вузла, пов’язане 
з гіперваготонією чи органічним ураженням його 
анатомічної структури. ЕКГ-картина синусової 
брадикардії може бути зумовлена синоаурикуляр-
ною блокадою II ступеня з частотою проведення 
імпульсів 2:1. Діагностика синоаурикулярної бло-
кади в цьому разі ґрунтується на раптовому зни-
женні в 2 рази ЧСС під час виникнення блокади 
і раптовому 2-разовому підвищенні ЧСС після 
зникнення блокади.

Критерії діагностики дисфункції синусного вузла
1. Постійна синусова брадикардія: протягом 

всього 24-годинного періоду моніторування ЕКГ 
ЧСС не перевищує 50 уд./хв. 

2. Синусові паузи досягають 3–6 с.
3. Тривалі чи інтермітуючі періоди відмови 

синусного вузла із заміщаючими ритмами AV-
вузла.

4. Документований синдром тахібрадикар-
дії, особливо з відновленням рідкого синусового 
ритму після припинення суправентрикулярної 
тахікардії.

Існують певні складності в диференційній 
діагностиці органічного ураження синусного 
вузла та вегетативної дисфункції синусного вузла 
внаслідок підвищення тонусу блукаючого нерва 
чи зниження тонусу симпатичного нерва. Веге-
тативна дисфункція синусного вузла може бути 
крайнім проявом підвищеного тонусу блукаючо-
го нерва у осіб молодого віку, особливо у спортс-
менів. Відмінною рисою синусової брадикардії 
внаслідок підвищення тонусу блукаючого не-
рва є наявність синусової аритмії на вдиху, коли 
зменшується інтервал R–R і збільшується три-
валість інтервалу P–Q. При ураженні синусного 
вузла вдих не впливає на частоту ритму. Важливе 
значення в діагностиці має вивчення циркадного 
ритму. Відношення ЧСС день/ніч при синусо-
вій брадикардії, викликаній підвищенням то-



ГЛАВА 3  АМБУЛАТОРНЕ МОНІТОРУВАННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ...___________  273

С
Е

К
Ц

ІЯ
 5

М
Е

ТО
Д

И
 Ф

У
Н

К
Ц

ІО
Н

А
Л

ЬН
О

Ї 
Д

ІА
ГН

О
С

ТИ
К

И
 В

 К
А

РД
ІО

Л
О

ГІ
Ї 

нусу блукаючого нерва, становить >1,0, а у хворих 
із синд ромом слабкості синусного вузла <1,0. Та-
кож для діагностики синдрому слабкості синусно-
го вузла використовують показники варіабельності 
серцевого ритму: SDNN, SDANN, SDNNind., яка 
при цій патології знижена (детальна інформація 
про ці показники наведена в главі 4 секції 5).

Синусова аритмія
Нерегулярність синусового ритму з укорочен-

ням або подовженням інтервалів P–P хоча б на 10% 
відносно часу попереднього циклу спостерігається 
у всіх пацієнтів, які пройшли обстеження. Зміна 
тривалості інтервалів P–P у ме жах від 50 до 100% 
часто з’являється під час сну у молодих пацієнтів, 
значно рідше — в середньому та старшому віці. Для 
лікаря, який оцінює холтерівський запис, синусова 
аритмія з великими коливаннями тривалості окре-
мих інтервалів P–P становить складність при дифе-
ренційній діагностиці з короткочасною відмовою 
синусного вузла. Якщо на фоні синусового ритму 
з тривалістю основного циклу, наприклад 0,75 с, 
виникає пауза 1,7 с між черговими зубцями Р, то 
відповідно до критеріїв, що використовуються у 
стандартній ЕКГ, діагностується відмова синусного 
вузла, оскільки: 1) зубець Р синусового походження 
не зареєстрований у період більший, ніж 2 інтер-
вали P–P основного ритму; 2) пауза не була крат-
ною тривалості основного циклу. Проте, якщо для 

синусового ритму в цьому дослідженні характер-
ні значні коливання тривалості інтервалу P–P, то 
синусова аритмія діагностується навіть тоді, коли 
з’являються періоди подовження чи укорочення 
основного циклу серця більше ніж на 100% трива-
лості попереднього циклу.

Синоаурикулярна блокада
Синоаурикулярна блокада характеризується 

двома типами на ЕКГ: за типом Мобітц I і Мо-
бітц II. При проведенні холтерівського монітору-
вання найбільша складність полягає в діагностиці 
синоаурикулярної блокади з періодами Венкебаха. 
ЕКГ-картина синоаурикулярної блокади II ступеня 
з періодами Венкебаха залежить від співвідношен-
ня кількості проведених до передсердь синусових 
імпульсів щодо заблокованих синусових імпульсів. 
ЕКГ-картина синоаурикулярної блокади з періо-
дами Венкебаха має відповідати трьом основним 
критеріям:

1) поступове зменшення тривалості інтерва-
лів P–P перед випаданням комплексу Р–QRS–T, 
аналогічне поступовому зменшенню тривалості 
інтервалів R–R у класичних періодах Венкебаха в 
AV-вузлі;

2) тривалість інтервалу з випаданням комп-
лексу Р–QRS–T коротша, ніж тривалість двох 
інтервалів P–P основного ритму;

Таблиця 3.2 
Порушення ритму, що реєструються у здорових осіб при проведенні холтерівського 

моніторування ЕКГ

Порушення ритму Діти Особи молодого 
віку 

Дорослі, років
31–40 41–60 >60

Нічна брадикардія з ЧCC ≤40 уд./хв + + +
Нічна брадикардія з ЧCC 30–40 уд./хв + + – – –
Синусова аритмія +++ ++ + + +
AV-блокада I ступеня + + + + –
AV-блокада II ступеня 
за типом Венкебаха*

+ + – – –

Паузи між 
R–R>2 с*
R–R>3 c*

+
+

+
+

+
–

+
–

+
–

Шлуночкова екстрасистолія:
10–50 екстрасистол за 24 год
50–100 екстрасистол за 24 год
100–500 екстрасистол за 24 год
Поліморфні
Парні

+
–
–
–
–

+
–
–
+
–

+
+
–
+
–

+
+
–
+
–

+
+
+
+
+

Суправентрикулярна екстрасистолія:
50–100 екстрасистол за 24 год
100–1000 екстрасистол за 24 год

–
–

–
–

–
–

+
–

+
+

Надшлуночкова тахіаритмія – – – – +
+Симптом може виникати у здорових осіб; ++симптом досить часто виявляють у здорових осіб; +++симптом 
виникає практично у всіх здорових осіб; – у здорових осіб не виявляють; *в основному під час сну. Прогнос-
тичне значення цих аритмій залежить від виду і ступеня вираженості. 
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3) тривалість інтервалу P–P після періодів 
Венкебаха більша, ніж тривалість інтервалу P–P 
перед випаданням комплексу Р–QRS–T.

При оцінці холтерівського запису найбільші 
діагностичні сумніви викликають поодинокі ци-
кли періодів Венкебаха, що з’являються спора-
дично протягом доби, зазвичай у нічний час.

ПОРУШЕННЯ AV-ПРОВІДНОСТІ
Відображенням AV-провідності на ЕКГ є ін-

тервал P–Q. У дорослих пацієнтів у нормі час 
проведення імпульсу через праве передсердя, AV-
вузол, пучок Гіса та волокна Пуркіньє перебуває 
в межах 0,12–0,20 с, а у осіб  віком старше 50 ро-
ків — в ме жах 0,12–0,23 с. Раптове подовження 
інтервалу P–Q більше ніж на 0,04 мс щодо три-
валості попередньо го інтервалу P–Q може бути 
розцінене як поява по рушення AV-провідності, 
навіть якщо величина інтервалу P–Q при цьому 
не перевищує верхньої межі норми. Принципи 
діа гностики AV-блокади всіх ступенів такі ж, 
як при звичай ній ЕКГ.

Синдром передчасного збудження шлуночків
Укорочений, <0,12 с, інтервал P–Q у поєднанні 

з -хвилею і розширенням комплексу QRS є однією 
з характерних рис синдрому передчасного збуджен-
ня шлуночків. Реєстрація під час холтерівського 
моніторування періодичного скорочення інтерва-
лу P–Q <0,12 с може бути проявом:

1) інтермітуючого синдрому передчасного 
збудження шлуночків з періодичною блокадою 
додаткового шляху проведення;

2) підвищення тонусу симпатичного відділу веге-
тативної нервової системи і прискорення ритму сер-
ця під час фізичного та емоційного навантаження;

3) AV-дисоціації; при однаковій частоті обох 
інтермітуючих ритмів комплекс QRS ектопічно-
го ритму може реєструватися безпосередньо піс-
ля зубця Р синусового походження;

4) зміни водія ритму; зубець Р ектопічного 
ритму може бути позитивним у відведенні СМ-5; 
незначні зміни форми зубця Р можуть не врахо-
вуватися і бути розцінені як позиційні.

СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНІ АРИТМІЇ
При холтерівському моніторуванні наявність 

суправентрикулярних аритмій оцінюється за:
1) кількістю і часом виникнення епізодів сер-

цебиття, ймовірно пов’язаних із суправентрику-
лярною аритмією;

2) характеристикою аритмії;
3) функцією синусного вузла;
4) зв’язком тахікардії з фізичною активністю;
5) ефективністю терапевтичних або хірургіч-

них методів лікування;

6) AV-провідністю.
Передсердна екстрасистолія
У разі реєстрації передсердних екстрасистол не-

обхідно звернути увагу на морфологію зубця Р, що 
відрізняється від синусового Р. За зубцем Р перед-
сердної екстрасистоли реєструється комплекс QRS, 
схожий на комплекс при синусовому ритмі з нор-
мальним проведенням. Іноді складно розрізнити 
зубець Р передсердної екстрасистоли, оскільки він 
«захований» у попередньому зубці Т. Інтервал P–R 
передсердної екстрасистоли >0,11 с. Іноді зубець Р 
не проводиться, що супроводжується паузою. Бло-
ковані передсердні екстрасистоли — це найбільш 
часта причина пауз. Якщо зубець Р предсердних 
екстрасистол відокремити не вдається, ритм може 
бути прийнятий за синусову брадикардію.

Передсердна тахікардія
При характеристиці надшлуночкових аритмій 

варто враховувати декілька факторів, що харак-
теризують аритмію. Насамперед, необхідно оха-
рактеризувати стійкість тахікардії. Пароксизмом 
тахікардії прийнято вважати ≥5 послідовних над-
шлуночкових комплексів з ЧСС ≥100 уд./хв. Серед 
надшлуночкових тахікардій прийнято виділяти па-
роксизмальну передсердну, що, як правило, харак-
теризується нормальною AV-провідністю. Проте 
можлива пароксизмальна передсердна тахікардія 
з AV-блокадою I–II ступеня. Серед пароксизмаль-
них форм передсердної тахікардії виявляють ати-
пові форми, наприклад екстрасистолічну форму 
Gallаvardin. Ця форма відрізняється від класичної 
оборотно-рецидивуючим характером.

При аналізі тахікардії слід зазначити її трива-
лість, загальну кількість пароксизмів, аберант-
ність шлуночкових комплексів і, за можливістю, 
циркадний характер аритмії.

Критерії діагностики тріпотіння передсердь
Це організований, регулярний, швидкий ритм 

передсердь (близько 300 уд./хв при типовій формі). 
Хвилі f, що вказують на тріпотіння, швидкі та регу-
лярні й мають характерну конфігурацію у вигляді 
пилки. Частота таких зубців у типових випадках ста-
новить ≤200 уд./хв, особливо при застосуванні анти-
аритмічної терапії. При типовому тріпотінні з час-
тотою 300 уд./хв одна із двох хвиль f звичайно бло-
кується в ділянці AV-з’єднання, що призводить до 
виникнення регулярного ритму шлуночків у межах 
150 уд./хв. Може також існувати більш високий сту-
пінь блокади: 4:1; 6:1; 8:1 і вище, особливо при при-
йомі препаратів, що сповільнюють AV-провідність. 
Конфігурація комплексу QRS зазвичай така ж, як 
і при основному ритмі. Якщо шлуночковий комп-
лекс широкий, то це відбувається внаслідок абе-
рантної провідності. 
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Критерії діагностики фібриляції передсердь
Діагностика фібриляції передсердь за допомо-

гою методу холтерівського моніторування ґрунту-
ється на сукупності ряду критеріїв ЕКГ:

1) відсутність зубців Р, які замінені числен-
ними f-хвилями різної амплітуди та конфігурації 
з частотою 400–700 уд./хв (рис. 3.2);

2) різна тривалість інтервалів R–R;
3) комплекси QRS часто неоднакові за амплі-

тудою;
4) ЧСС зазвичай становить 100–180 уд./хв, але 

може досягати ≥200 уд./хв. При ЧСС >210 уд./ хв 
і наявності комплексів QRS ≥0,12 с імовірно на-
явність WPW-синдрому.

Рис. 3.2. Передсердна екстрасистолія та паро-
ксизм фібриляції передсердь

Постійна форма фібриляції передсердь
Більшості хворих із постійною формою фіб-

риляції передсердь необхідне зниження частоти 
шлуночкових скорочень. Оптимальною є частота 
шлуночкових скорочень 60–80 уд./хв; проте на 
практиці у більшості пацієнтів зниження частоти 
шлуночкових скорочень у стані спокою <80 уд./хв 
виявляється недостатнім і навіть супроводжується 
погіршенням стану гемодинаміки.

Частота шлуночкових скорочень у хворих із 
фіб риляцією передсердь розглядається як конт-
рольована, коли:

1) середня частота шлуночкових скорочень 
у спокої не перевищує 80–90 уд./хв; 

2) під час субмаксимального навантаження — 
120 уд./хв; 

3) при проведенні холтерівського монітору-
вання ЕКГ середня частота шлуночкових скоро-
чень протягом доби не більше 80 уд./хв; 

4) немає епізодів, коли протягом 1 год серед-
ня частота шлуночкових скорочень перевищує 
100 уд./ хв.

Критерії проаритмогенних ефектів антиарит-
мічних препаратів при лікуванні надшлуночкових 
аритмій за даними холтерівського моніторування 
ЕКГ:

1. При лікуванні пацієнтів з фібриляцією перед-
сердь відновлення аритмії у вигляді тріпотіння пе-
редсердь з проведенням на шлуночки 1:1.

2. Двонаправлена тахікардія за типом «Torsade 
de pointes».

3. Поява чи посилення наявної дисфункції си-
нусного вузла.

4. Поява чи підвищення ступеня AV-блокади.
5. Розвиток внутрішньошлуночкових блокад.
6. Збільшення кількості епізодів пароксизмів 

суправентрикулярної тахікардії, фібриляції перед-
сердь, передсердної екстрасистолії. 

ДІАГНОСТИКА 
ПЕРЕДЧАСНИХ ДЕФОРМОВАНИХ 

КОМПЛЕКСІВ QRS
Деформація комплексу QRS може бути зумов-

лена трьома основними причинами:
1) передчасна деполяризація шлуночків імпуль-

сом із центра, розміщеного у провідній системі чи 
в міокарді шлуночків;

2) аберація порушення внутрішньошлуночко-
вої провідності при суправентрикулярних екстра-
систолах;

3) передчасна деполяризація шлуночків у разі 
минущого синдрому передзбуждення, що прояв-
ляється лише в передсердних екстрасистолах або 
поодиноких комплексах синусового ритму.

Головною проблемою диференційної діагнос-
тики деформованих комплексів QRS є диференці-
ювання суправентрикулярних екстрасистол з абе-
рацією проведення від шлуночкових екстрасистол. 
Критерієм розпізнавання екстрасистол надшлу-
ночкового походження є наявність зубця Р перед 
деформованим комплексом QRS. Якщо передчас-
ний зубець Р важко розпізнати на відрізку ТР, то 
його варто шукати в зубці Т попереднього серцево-
го скорочення. Деформація зубця Т у вигляді його 
розширення, нерівномірності чи загострення з од-
ночасним збільшенням амплітуди дозволяє розпіз-
нати зубець Р, що накладається на зубець Т.

Якщо перед деформованим комплексом QRS 
не реєструється передчасний зубець Р, то його слід 
віднести до шлуночкових екстрасистол. Проте 
у цьому разі не можна виключити аберацію прове-
дення екстрасистоли з AV-з’єднання з невидимим 
зубцем Р, прихованому в комплексі QRS. У дифе-
ренційній діагностиці має значення оцінка запису 
в різний час доби. Зубці Р, приховані в комплек-
сах QRS, можуть бути невидимими протягом дня 
і при цьому можуть з’являтися вночі у зв’язку із при-
гнічувальним впливом парасимпатичного відді-
лу вегетативної нервової системи на проведення 
в AV-вузлі. При диференціації шлуночко вих екстра-
систол із суправентрикулярними діагностичне зна-
чення має оцінка залежності між ступенем дефор-
мації передчасних комплексів QRS та їх інтервалом 
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зчеплення з попереднім комплексом синусового 
ритму. Аберація деформованого комплексу QRS 
зменшується одночасно із збільшенням інтерва-
лу зчеплення, але періодично, при досить значній 
величині інтервалу зчеплення, з’являються екс-
трасистоли з недеформованим комплексом QRS. 
Водночас форма шлуночкових екстрасистол не за-
лежить від величини інтервалу зчеплення і широкі 
деформовані комплекси QRS з’являються навіть 
при дуже великому інтервалі зчеплення (пізні шлу-
ночкові екстрасистоли) (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Шлуночкова екстрасистолія та пробіжки 
шлуночкової тахікардії при холтерівському 
моніторуванні

Класифікація шлуночкових екстрасистол 
При інтерпретації результатів холтерівського 

моніторування під загальною назвою «шлуноч-
кові аритмії високих градацій» розуміють:

1) поодинокі екстрасистоли;
2) політопні екстрасистоли;
3) екстрасистоли за типом «R на T»;
4) ≥2 послідовних шлуночкових екстрасистол.
Реєстрація ≥3 послідовних шлуночкових екстра-

систол з частотою ритму >100 уд./хв, що зникають 
самостійно за <30 с описується як «нестійка шлу-
ночкова тахікардія». Шлуночковий ритм із часто-
тою >100 уд./хв, що зберігається >30 с, називається 
стійкою шлуночковою тахікардією.

При інтерпретації результатів холтерівського 
моніторування зазвичай використовують класи-
фікацію шлуночкових екстрасистол, запропоно-
вану Lown і Wolff , яку раніше рекомендували для 
оцінки ступеня ризику раптової коронарної смер-
ті у пацієнтів із гострим ІМ. Класифікація наведе-
на в табл. 3.3.

Парасистолічний ритм
Парасистолічний, або подвійний, ритм по-

значає аритмію, що виникає за рахунок співіс-
нування в міокарді хоча б двох незалежних воді-
їв ритму. На стандартних ЕКГ, зареєстрованих 
за досить короткий проміжок часу, розпізнаєть-
ся зазвичай лише класична форма шлуночкової 
парасистолії. Вона характеризується постій-
ною активністю парасистолічного центру без 
блокади виходу. Якщо ритм парасистолічного 
центру більш повільний, ніж синусовий ритм, 

то на ЕКГ можна розпізнати класичні критерії 
парасистолії:

1) комплекс QRS шлуночкової екстрасистолії 
розширений і деформований;

2) періодично реєструються комплекси, що 
зливаються;

3) екстрасистоли характеризуються непостій-
ним інтервалом зчеплення з комплексом основ-
ного ритму;

4) довгі проміжки між двома послідовними 
екстрасистолами кратні найкоротшому проміж-
ку між ними.

Якщо ритм парасистолічного центра швид-
ший, ніж синусовий ритм, то розпізнавання пара-
систолії можливе тоді, коли деполяризація шлу-
ночків синусового походження, що періодично 
виникає, не впливає на парасистолічний центр.

Таблиця 3.3 
Класифікація шлуночкових екстрасистол 

за Lown і Wolff 
Клас Морфологічний опис

0 Без екстрасистол
1 <30 екстрасистол протягом 1 год* 
2 ≥30 екстрасистол протягом 1 год
3 Політопні екстрасистоли
4а Парні екстрасистоли
4в ≥3 послідовні екстрасистоли
5 Екстрасистоли типу «R на T»

*Кількість екстрасистол <30 протягом 1 год дає підставу 
для розподілу на 1-й і 2-й класи і стосується частоти 
реєстрації екстрасистол у критичні години, а не середньо-
го значення реєстрації екстрасистол протягом 1 год, роз-
рахованого за даними всього добового моніторування.

ОЦІНКА ФУНКЦІЇ 
КАРДІОСТИМУЛЯТОРА

Для проведення оцінки функції кардіости-
мулятора необхідне створення технічних мож-
ливостей реєстрації та відтворення на ЕКГ 
екстрастимулу, що характеризується коротким 
періодом дії (0,25–1 мс) і малою, у разі двопо-
люсних приладів, амплітудою. Використання 
системи запису на магнітну стрічку за багатьма 
параметрами виявилося неефективним. 

Тепер можливість точної оцінки функції 
кардіостимулятора забезпечується завдяки ви-
користанню реєстраторів із цифровим аналізом 
імпульсів. У спеціальних типах реєстраторів, 
обладнаних так званими детекторами імпульсів 
стимулятора, ці імпульси постійно реєструються 
і описуються за тимчасовими параметрами. Од-
ночасно описуються тимчасові залежності між 
імпульсами стимуляторів і зубцями R. У резуль-
таті оцінюється тривалість послідовних інтерва-
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лів R–R, R — імпульс стимулятора, імпульс сти-
мулятора — імпульс стимулятора. У стаціонар-
ному апараті обов’язково є функція оцінки ві-
рогідності певних зразків імпульсів стимулятора 
і після корекції — нового аналізу даних. Кінцеві 
результати, зображені у графічному і статистич-
ному вигляді, відображають значення і частоту 
вищенаведених інтервалів. Аналіз результатів 
дозволяє виявити деякі порушення в роботі сти-
мулятора. Відсутність імпульсів стимулятора за 
заданою програмою більше максимально при-
пустимої перерви (FTP — failure to pace) при-
зводить до подовження інтервалу R–R більше 
запрограмованих значень. Порушення керу-
вання (FTS — failure to sense), тобто відсутність 
«чутливості» до імпульсів кардіостимулятора чи 
імпульсів серця знаходить своє відображення 
у значенні інтервалів R — імпульс стимулятора 
чи скороченні подовження до межі. Неефектив-
на стимуляція (FTC — failure to capture) від о-
бражається в гістограмі імпульсів стимулятора. 
Межі значень оцінюваних інтервалів зазвичай 
встановлюються автоматично для стандартного 
стимулятора типу VVI, але можуть бути й вільно 
модифікованими. Дані, представлені графічно 
і статистично, потребують зіставлення з карти-
ною ЕКГ.

Холтерівська техніка, що дозволяє оцінити 
функції стимулятора, істотно підвищує можли-
вості виявлення порушень роботи стимулятора 
при короткочасному характері цих порушень.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 
Й БЕЗПЕКИ АНТИАРИТМІЧНОЇ 

ТЕРАПІЇ МЕТОДОМ 
ХОЛТЕРІВСЬКОГО 
МОНІТОРУВАННЯ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 
АНТИАРИТМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ
Порівняння результатів двох досліджень, 

з яких одне виконано до, а друге — після за-
стосування антиаритмічних препаратів, до-
зволяє оцінити ефективність терапії, виявити 
проаритмогенні ефекти лікарських засобів. 
Проте слід зазначити, що порівняльна оцінка 
результатів моніторування утруднена у зв’язку 
з проявами індивідуальної варіабельності час-
тоти шлуночкових порушень серцевого ритму.

Найбільш обґрунтовані критерії ефектив-
ності лікування шлуночкових аритмій запро-
поновані Gieca і співавторами. Згідно з цими 
критеріями ефективною антиаритмічна тера-

пія вважається лише тоді, коли виконана кож-
на з нижченаведених умов:

1) зменшення кількості шлуночкових екс-
трасистол більше ніж на 75%;

2) зменшення кількості парних екстрасистол 
і екстрасистол типу «R на T» більше ніж на 90%;

3) при поліморфності екстрасистол змен-
шення кількості мономорфологічних типів 
максимально до 2;

4) повна відсутність епізодів шлуночкової 
тахікардії.

З урахуванням впливу часу на варіабельність до-
бової кількості шлуночкових екстрасистол при хол-
терівському дослідженні розроблені критерії оцін-
ки ефективності антиаритмічної терапії для різних 
проміжків часу (табл. 3.4).

Таблиця 3.4
Критерії оцінки ефективності 

антиаритмічної терапії залежно від періоду 
між двома дослідженнями

Період, днів
Зменшення кількості 

екстрасистол, %
взагалі парних  >3 підряд

1–7 63 90 95
8–90 79 94 98

91–365 92 98 98
>365 98 99 99

Холтерівська оцінка ефективності антиарит-
мічної терапії має обмеження. Її не проводять 
у пацієнтів із пароксизмами стійкої шлуночкової 
тахікардії в анамнезі, у яких кількість шлуноч-
кових екстрасистол <60 протягом 24 год. У такій 
ситуації результат лікування можна оцінити за 
допомогою інвазивної стимуляції шлуночків, ви-
конаної до і після застосування лікарських засо-
бів. Отримані іншими методами дані про успіш-
ну терапію, що відповідають всім вищенаведе-
ним критеріям, не є однозначними показниками 
ефективної профілактики стійкої шлуночкової 
тахікардії й раптової смерті. Класичні приклади 
цього — результати дослідження CAST, що свід-
чать про підвищення частоти раптової смерті у 
пацієнтів, які приймали флекаїнід або енкаїнід, 
незважа ючи на їх достовірну ефективність, під-
тверджену на основі результатів холтерівського до-
слідження.

ВИЯВЛЕННЯ ПРОАРИТМОГЕННОЇ ДІЇ 
АНТИАРИТМІЧНИХ ЗАСОБІВ
Використання будь-якого з антиаритмічних 

препаратів може викликати посилення актив-
ності вже виявленої аритмії чи спровокувати по-
яву нових порушень ритму серця. Про проарит-
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могенний вплив щодо шлуночкових порушень 
ритму можна говорити тоді, коли при холтерів-
ському моніторуванні ЕКГ виявлено:

1) хоча б 4-кратне збільшення загальної добової 
кількості шлуночкових екстрасистол;

2) хоча б 10-кратне збільшення кількості парних 
екстрасистол та епізодів нестійкої шлуночкової та-
хікардії;

3) поява не зареєстрованої раніше стійкої шлу-
ночкової тахікардії чи нової морфологічної форми 
стійкої шлуночкової тахікардії.

При виявленні порушень, що відповідають хо-
ча б одному із цих 3 критеріїв, можна говорити про 
проаритмогенний вплив проведеної терапії. Про-
аритмогенний вплив одного препарату не означає, 
що інший препарат, навіть цієї ж групи, може викли-
кати проаритмогенну реакцію. При виявленні про-
аритмогенного впливу препарату слід враховувати 
фактори, що спричиняють виникнення проаритмо-
генної реакції. До провокуючих факторів належать: 
пароксизми шлуночкової тахікардії чи фібриля-
ція шлуночків в анамнезі, низька ФВ ЛШ, збільшен-
ня значення коригованого інтервалу Q–T >0,44 с, 
застосування в лікуванні серцевих глікозидів.

Частота проявів проаритмогенної реакції, за 
даними найбільш значних у цій галузі матеріалів 
Podrid і співавторів, які обстежили >400 пацієнтів, 
становила в середньому 9% і залежно від групи за-
стосованих препаратів — 6–15%. Частота проявів 
проаритмогенних реакцій залежно від застосова-
ного препарату наведена в табл. 3.5.

Найчастішою ознакою проаритмогенного 
впливу у цих пацієнтів були стійка шлуночкова та-
хікардія чи фібриляція шлуночків (63%). 10-кратне 
збільшення групових шлуночкових екстрасистол 
відзначали у 30% випадків, а 4-кратне збільшення 
загальної кількості шлуночкових екстрасистол — 
лише у 5%. Виявлення проаритмогенного впливу 
має важливе значення для прогнозування ризику 
раптової серцевої смерті при проведенні подальшої 
терапії іншими антиаритмічними препаратами.

Предиктори проаритмогенної дії для різних 
класів антиаритмічних препаратів за класифікаці-
єю Williams (1970) наведені в табл. 3.6.

ОЦІНКА ІНТЕРВАЛУ Q‒T 
ЯК ПРЕДИКТОРА АРИТМІЙ

Інтервал Q–T відображає тривалість потенці-
алу дії клітин міокарда (електрична систола мі-
окарда шлуночків). Подовження інтервалу Q–T 
є незалежним чинником ризику розвитку небез-
печних шлуночкових аритмій і раптової кардіаль-
ної смерті як при вроджених формах синдрому 
подовженого інтервалу Q–T, так і при багатьох 

захворюваннях і клінічних станах, які призводять 
до його подовження. Виділяють такі стани:

• гостре подовження інтервалу Q–T внаслі-
док:

- отруєння речовинами, що проявляють кар-
діотоксичну дію і уповільнюють процес репо-
ляризації шлуночків (фосфор, арсен, ртуть, ан-
тиаритмічні препарати (хінідин, дизопірамід, 
прокаїнамід, аміодарон, соталол, аймалін)), пси-
хотропними засобами (амітриптилін, хлорпро-
мазин), еритроміцином, ко-тримоксазолом (при 
внутрішньовенному введенні);

- гостре порушення електролітного балансу (гі-
покаліємія, гіпокальціємія, гіпомагніємія) внаслі-
док застосування діуретиків;

- черепно-мозкова травма;
- гострий ІМ;
- інфекційно-алергічне ураження міокарда;
• хронічне подовження інтервалу Q–T вна-

слідок:
- захворювань серцево-судинної системи (різ-

ні форми ІХС, систолічна АГ, ДКМП і ГКМП, 
застійна СН, пролапс мітрального клапана, вро-
джені вади серця);

- патологічних станів, не пов’язаних з первин-
ним ураженням серця (цукровий діабет, ХОХЛ, 
термінальна стадія ХНН, хвороба Бехчета, ней-
рогенна анорексія).

Коректне вимірювання цього інтервалу — 
обов’ язковий компонент дослідження, необхід-
ний для встановлення діагнозу, визначення так-
тики лікування, оцінки ефективності проведеної 
терапії. 

Ще в перших дослідженнях, на початку роз-
витку електрокардіографії, було відзначено варіа-
бельність інтервалу Q–T залежно від ЧСС і прове-
дено спроби знайти відповідні нормальні значен-
ня. Для розрахунку нормальних величин найбіль-
ше поширення одержала формула H. Bazett:

Q–Td = k ,
де k — коефіцієнт, що становить 0,37 для чолові-
ків і 0,40 — для жінок.

На підставі формули H. Bazett запропоновано 
обчислювати коригований інтервал Q–T як від-
ношення тривалості інтервалу Q–T (мс) до коре-
ня квадратного величини інтервалу R–R (с):

Q–Tk=Q–Tи/ ,
де Q–Tи — вимірюваний інтервал Q–T.

Подовженим вважається інтервал Q–T, що 
перевищує нормальну розрахункову величину 
на 0,03 с, або якщо величина коригованого ін-
тервалу Q–T >0,44 с. 

У зв’язку з обмеженою кількістю відведень, 
постуральних змін, зміщення електродів, арте-
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фактів і маловивченого впливу добових коливань 
вегетативної регуляції ритму серця на динаміку 
інтервалу Q–T його оцінка при холтерівському 
моніторуванні є важчим завданням, ніж на ЕКГ 
у спокої. Проте багатьма авторами продемон-
стрована перевага холтерівського моніторуван-
ня, що пов’язано з можливістю автоматичного ана-
лізу близько 100 тис. інтервалів R–R і Q–T. У ряді 
досліджень продемонстрована висока кореляція 
між тривалістю інтервалу Q–T, вимірюваного од-
ночасно на стандартній ЕКГ і при холтерівсько-
му моніторуванні. Так, у роботі J. Christiansen 
і співавторів вимірювання проводили «вручну» 
двома незалежними експертами у відведеннях V1 
і V5 у 14 хворих віком 4–36 років при швидкості 
запису 25 мм·с-1. Всього проаналізовано 100 пар 
виміряних інтервалів Q–T. При порівнянні двох 

методів виміру, особливо у відведенні V5, відзна-
чено високу кореляцію — від 0,872 до 0,988.

При аналізі результатів холтерівського мо-
ніторування інтервали Q–T максимальний 
(Q–Tmax), мінімальний (Q–Tmin), коригований 
(Q–Tcor) вимірюються в основному у відведенні 
СМ5. На підставі результатів багатьох досліджень 
значення цього інтервалу в нормі більше у жінок, 
ніж у чоловіків.

Крім того, при моніторуванні спостерігаєть-
ся послаблення взаємозв’язку між інтервала-
ми Q–T і R–R у нічний час, що пов’язано із зна-
чним впливом коливань вегетативної регуляції 
серцевого ритму протягом доби. Слід зазначити, 
що у хворих із трансплантованим серцем і реду-
куванням вегетативних впливів на серце різниці 

Таблиця 3.5
Частота проявів проаритмогенних реакцій залежно від застосовуваного 

антиаритмічного препарату

Назва препарату
Частота проявів проаритмогенної дії, %

Podrid і співавтори Velebit і співавтори Trusz-Gluse і співавтори
Аміодарон — — 6
Хінідин 15 13 —
Дизопірамід 16 6 7
Енкаїнід 15 — —
Флекаїнід 12 — —
Лоркаїнід 8 — —
Мексилетин 7 8 6
Прокаїнамід 9 9 —
Пропафенон 8 — —
Пропранолол — 15 8
Токаїнід 8 16 —

Таблиця 3.6 
Предиктори виникнення аритмогенної дії антиаритмічних препаратів

Препарати IA і III класу Препарати IC класу
• Подовжений інтервал Q–T (QTc >460 мс)
• Синдром подовженого інтервалу Q–T
• Структурні захворювання серця, ГКМП
• Дисфункція ЛШ
• Гіпокаліємія/гіпомагніємія
• Жіноча стать
• Дисфункція нирок
• Вихідна брадикардія
• Швидке підвищення дози препаратів
• Застосування препарату (соталол, дофетилід) у високих дозах
• Кумуляція препарата
• Застосування інших препаратів:
- діуретиків
- антиаритмічних засобів, що подовжують інтервал Q–T
- неантиаритмічних препаратів, що подовжують інтервал Q–T
• Аритмогенні ефекти в анамнезі
• Значне збільшення тривалості інтервалу Q–T після застосуван-
ня препарату

• Широкий комплекс QRS (>120 мс)
• Шлуночкова тахікардія, асоційована 
із структурними змінами серця
• Дисфункція ЛШ
• Висока частота шлуночкових скоро-
чень під час фізичного навантаження 
внаслідок прискорення проведення через 
АV-вузол
• Швидке підвищення дози
• Застосування додаткових препаратів 
у високих дозах
• Засоби з негативним інотропним ефек-
том
• Надмірне (>150%) розширення комп-
лексу QRS
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між денною та нічною динамікою інтервалу Q–T 
не виявлено.

Згідно з рекомендаціями Українського това-
риства кардіологів з профілактики раптової сер-
цевої смерті неінвазивними провісниками тахі-
кардії типу «пірует» внаслідок проаритмогенної 
дії препаратів є: 

1) тривалість інтервалу Q–T >600 мс;
2) подовження інтервалу Т–U, наявність 

T alternans (коливання конфігурації та амплітуди 
зубця Т); 

3) зміна конфігурації TU у постекстрасисто-
лічному комплексі; 

4) наявність «маленьких піруетів» (torsade-
lets).

Аналіз та врахування особливостей добової 
динаміки інтервалу Q–T при холтерівському 
моніторуванні ЕКГ значно підвищує частоту ви-
явлення хворих, у яких можливий розвиток за-
грозливих для життя шлуночкових тахіаритмій 
і раптової серцевої смерті.

ВИКОРИСТАННЯ 
ХОЛТЕРІВСЬКОГО 

МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ 
У ДІАГНОСТИЦІ ІХС

Використання холтерівського моніторування, 
на думку його автора, надавало додаткові можли-
вості для діагностики ішемії міокарда, що виникає 
в амбулаторних умовах. Критеріями ішемії були 
визнані динамічні зміщення сегмента ST, що су-
проводжують стенокардію. Проте дійсне визнання 
і широке використання у клініці метод холтерів-
ського моніторування одержав через 20 років після 
публікації робіт D. Tzivoni, S. Stern (1974), а потім 
S. Schang, C. Pepine (1977). Використовуючи хол-
терівське моніторування, автори описали феномен 
безсимптомної міокардіальної ішемії у пацієнтів 
з ІХС. У хворих із стенокардією і нормальною ЕКГ 
спокою під час холтерівського моніторування до-
слідники виявили епізоди депресії сегмента ST, 
причому значна частина з них не супроводжува-
лася больовим синдромом. Поява названих публі-
кацій викликала дискусію з приводу діагностичної 
значимості нового методу. Надалі  зв’язок змін 
ЕКГ (депресії сегмента ST) з гіпоксією міокарда 
було доведено цілою серією робіт. Так, S. Galatius-
Jensen і співавтори (1995) в 1-й тиждень гострого ІМ 
досліджували порушення ритму серця і епізоди де-
пресії сегмента ST за даними холтерівського моні-
торування одночасно з проведенням пульсоксиме-
трії. Виявлено, що епізоди нічної десатурації були 
безпосередньо пов’язані з порушеннями ритму та 

ішемічних проявів на ЕКГ. S. Schang і С. Pepine 
(1977) у 20 пацієнтів з ангіографічно доведеною 
ІХС і позитивними результатами навантажуваль-
них тестів проводили холтерівське моніторування 
по 10 год протягом 16 міс. Загальний час моніто-
рування становив 2826 год. При цьому виявлено 
411 епізодів транзиторних змін сегмента ST, серед 
яких 308 були безсимптомними. Депресія сегмен-
та ST розвивалася під час сну, у положенні сидячи, 
при повільній ходьбі, коли ЧСС була значно ниж-
чою, ніж під час навантажувальних тестів. Автори 
прийшли до однозначного висновку, що безбольо-
ві епізоди депресії сегмента ST були дійсно ішеміч-
ними, оскільки їх кількість значно зменшувалася 
на фоні терапії нітратами. В інших дослідженнях 
у пацієнтів з ІХС результати холтерівського моніто-
рування зіставляли з даними коронароангіографії. 
Безсимптомні порушення регіонарного міокарді-
ального кровотоку, поряд з аналогічними змінами, 
які супроводжувалися типовими ангінозними на-
падами, виявлені під час проведення позитронної 
томографії. Одночасне проведення сцинтиграфії 
з 201Тl і навантажувальної проби дозволило виявити 
минущі безбольові дефекти перфузії міокарда у по-
єднанні з депресією сегмента ST на ЕКГ.

У подальшому для визначення стану, при якому 
виявляються об’єктивні ознаки ішемії міокарда та 
відсутні прояви стенокардії чи її еквіваленти, були 
запропоновані такі терміни — безбольова, без-
симптомна, чи німа ішемія міокарда. Завдяки ви-
користанню методу холтерівського моніторування 
безбольові ішемічні зміни виявлено у 50–100% па-
цієнтів зі стабільною стенокардією. A. Maseri опи-
сав безсимптомні елевації сегмента ST у пацієнтів 
із вазоспастичною стенокардією (до 70% загальної 
кількості змін на ЕКГ). Безсимптомні ішемічні 
епізоди реєстрували у хворих з нестабільною сте-
нокардією, причому в деяких випадках німа ішемія 
переважала. У 2,5–10% пацієнтів з ІХС захворю-
вання має безсимптомний перебіг. За результатами 
Фремінгемського дослідження, ІМ без симптомів 
випадково виявлений у 28% чоловіків і  35% жінок. 

Застосування у клінічній практиці методу 
холтерівського моніторування дозволило доку-
ментально підтвердити особливий вид безсимп-
томної ішемії міокарда, значно розширити уяв-
лення про особливості перебігу ІХС, обґрунту-
вати необхідність усього спектра діагностичних 
і терапевтичних заходів, спрямованих на вияв-
лення ішемії, виділити окрему форму захворю-
вання — безсимптомну, або німу ІХС.

Використання холтерівського моніторигну 
у пацієнтів із ІХС найбільш обґрунтовано для діа-
гностики безбольової ішемії міокарда і нападів 
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вазоспастичної стенокардії (стенокардії Принц-
метала). За допомогою цього методу можлива 
об’єктивізація клінічного стану хворого за рахунок 
виявлення «тотального тягаря ішемії» та результа-
тів терапії. Детальну інформацію з використання 
холтерівського моніторування у осіб із хронічни-
ми формами ІХС наведено в секції 8, розділ 3.

ПОМИЛКИ В АВТОМАТИЧНОМУ 
ВИМІРЮВАННІ ЗСУВІВ
СЕГМЕНТА ST
Критерії ішемії міокарда наведені раніше. 

Вони повністю визначаються при візуальній оцін-
ці ЕКГ. Проте при автоматичному аналізі ЕКГ під 
час холтерівського моніторування часто трапля-
ються помилки в діагностиці ішемії. Помилки при 
автоматичному вимірюванні зміщень сегмента ST 
неминучі, тому для підвищення якості діагности-
ки ішемії міокарда за результатами холтерівського 
моніторування необхідний обов’язковий візуаль-
ний контроль ЕКГ-змін при використанні апара-
тів з автоматичним аналізом запису. Найпошире-
ніші помилки бувають декількох видів.

1. Помилки, пов’язані з поганою якістю за-
пису. 

Ці помилки можливі як при автоматичному 
комп’ютерному аналізі, так і при візуальному аналізі 
ЕКГ лікарем. Вони виникають, зокрема, у випад-
ках, коли кожен наступний комплекс записується 
на новому рівні і вся ЕКГ набуває вигляд хвилепо-
дібної кривої. При цьому немає вираженого зв’язку 
з диханням. Такі помилки часто визначаються при 
проведенні фізичного навантаження під час холте-
рівського моніторування ЕКГ низької якості, з ве-
ликою кількістю додаткових осциляцій, що реєстру-
ються при відриві електрода чи користуванні радіо-
телефоном, коли рівень артефактів дуже високий.

2. Комп’ютерні помилки, пов’язані з методи-
кою аналізу сегмента ST.

При зміні форми шлуночкового комплексу 
стрибкоподібно змінюється точка відліку початку 
сегмента ST. Нестійке положення точки J при змі-
неній формі комплексу QRS найчастіше пов’язане 
зі змінами ЧСС. Зміщення сегмента ST оцінюється 
за правилом: точка J + 60 або 80 мс. Відносно ізо-
електричної лінії ця точка може бути дуже непостій-
ною, оскільки будь-яка зміна форми сегмента ST 
і зубця S призводить до зміни кута між зубцем S 
і сегментом ST, що відразу відображається на ви-
значенні точки J. Тому частіше визначають не 
точку J, а точку, що відстає від вершини зубця R 
на 40 мс, і цю точку приймають за початок відліку 
зміщення сегмента ST. Тривалість сегмента ST (мс) 
залежить від ЧСС. При тахікардії практично не-

можливо визначити кінець шлуночкового комп-
лексу (зубець Т). Одним із прийомів подолання 
цих труднощів є використання формули Базетта 
для визначення моменту закінчення шлуночково-
го комплексу. При такому визначенні тривалість 
депресії сегмента ST є деякою заданою частиною 
ділянки ЕКГ від R + 40 мс до кінця зубця Т, на-
приклад частина від 1/8 до 1/4 цієї ділянки. При та-
хікардії тривалість депресії сегмента ST перебуває в 
межах 50–70 мс, а при брадикардії — 70–90 мс від 
кінця комплексу QRS.

3. Помилка, пов’язана з «прив’язкою» точки J 
до вершини зубця R.

При динамічній зміні форми шлуночкового 
комплексу, наприклад, із комплексу із високим 
зубцем R у комплекс із малим зубцем r або комп-
лекс QS, визначення точки J стає неможливим, 
оскільки її «прив’язка» здійснюється по верхівці 
максимально позитивного чи по верхівці макси-
мально негативного зубця шлуночкового комплек-
су. Найчастіше такі помилки відбуваються при по-
зиційних змінах.

4. Помилки при визначенні ізоелектричної лінії.
Ізоелектричною лінією прийнято вважати від-

різок Т–Р. При тахікардії зубець Т часто нашаро-
вується на зубець Р, тому точка відліку виявляється 
на зубці Р, або ця точка «наїжджає» на наступний 
комплекс QRS, на зубець Q або R, що не дозволяє 
правильно орієнтуватися щодо рівня відліку по-
чаткової ізоелектричної точки. З’являються стійкі 
помилки у визначенні ізоелектричної лінії. Вна-
слідок цього невірно визначається величина змі-
щення сегмента ST. На тренді сегмента ST майже 
завжди наявні явища такого роду. При тахікардії 
навіть за відсутності дійсної зміни сегмента ST ви-
значається його зниження. Рівнем відліку на тренді 
приймається зміна положення точки J щодо рівня 
відліку, прийнятого за ізоелектричну лінію. У та-
ких випадках нульова точка виявляється або на 
зубці Т, або на зубці Р. І те, й інше збільшує по-
зитивне значення точки відліку та призводить до 
оцінки помилкової депресії сегмента ST.

Клінічну інтерпретацію змін сегмента ST, 
зареєстрованих протягом доби, слід проводити 
з урахуванням певних критеріїв. Проводиться 
аналіз таких параметрів:

1) величина депресії;
2) тип зміщення;
3) тривалість зміни сегмента ST.

ГОСТРИЙ ІМ
F. Zanchi та співавтори (1995) при моніторуванні 

ЕКГ у перші 12 днів після перенесеного ІМ у 30% 
хворих виявили епізоди ішемії. Кількість епізодів 
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транзиторної ішемії міокарда зменшувалася з 20% 
(на 2-й день) до 5% до 12-го дня спостереження. 
Серед загальної кількості епізодів ішемії до 80% 
доводилося на безбольову форму і лише 20% відхи-
лень ST супроводжувалися болем. При гострому ІМ 
частіше відзначають транзиторну елевацію сегмен-
та ST — до 60% епізодів, депресію сегмента ST ви-
являють у 40% випадків. Елевація визначається, як 
правило, у відведеннях із зубцем Q або зі зниженим 
зубцем R. У гострий період ІМ наявність транзитор-
ної ішемії міокарда не впливає на перебіг і прогноз 
захворювання. Близько 20% хворих як зі змінами 
сегмента ST, так і без них, входять у групу з усклад-
неним перебігом захворювання. У підострій стадії 
ІМ зміщення сегмента ST є чинником високого ри-
зику розвитку таких ускладнень, як повторний ІМ, 
набряк легень, шлуночкова тахікардія, фібриляція 
шлуночків, серцева смерть. За даними H. Mickley 
і співавторів (1995), при тривалому спостереженні 
(до 5 років) хворих, які перенесли ІМ і мали елева-
цію сегмента ST при холтерівському моніторуван-
ні, зберігався зв’язок між фактом наявності епізодів 
елевації та ризиком смерті й розвитком нефаталь-
ного ІМ. Таким чином, транзиторна ішемія міокар-
да, особливо німа, часто розвивається в гостру фа-
зу ІМ, проте її прогностичне значення залишаєть-
ся не до кінця з’ясованим. Поява ішемії міокарда 
у більш пізній строк пов’язана з підвищенням ри-
зику розвитку ускладнень незалежно від наявності 
больового синдрому, що визначає тактику терапев-
тичного втручання. Стратифікація ризику у хворих 
після гострого ІМ з урахуванням комбінованого 
показника за результатами холтерівського моніто-
рування (варіабельність серцевого ритму, наявність 
шлуночкової тахікардії та елевації сегмента ST), 
виявила його високу прогностичну значимість.

Що стосується порушень ритму, які виявляють 
у гостру фазу ІМ методом холтерівського монітору-
вання ЕКГ, встановлено, що кількість екстрасистол 
перебуває у прямій лінійній залежності від зменшен-
ня ФВ, тобто залежить від скоротної функції міокар-
да ЛШ. На розвиток аритмії, мабуть, впливає безпо-
середньо й ішемія міокарда, хоча, за даними P. Dorian 
і співавторів (1995), реперфузія артерії, що зумовила 
інфаркт, не впливає на кількість екстрасистол.

ОЦІНКА АКТИВНОСТІ 
ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ 

СИСТЕМИ МЕТОДОМ 
ХОЛТЕРІВСЬКОГО 
МОНІТОРУВАННЯ

На стандартній ЕКГ у 12 відведеннях можна 
виділити ознаки гіперсимпатикотонії та гіперпа-

расимпатикотонії. Характерні симптоми переваги 
тонусу симпатичного відділу вегетативної нерво-
вої системи — прискорення синусового ритму, 
збільшення амплітуди зубця Р, сплощення зуб-
ця Т, рідше — зниження сегмента ST. Підвищен-
ня тонусу парасимпатичного відділу проявляється 
уповільненням синусового ритму, часом появою 
суправентрикулярних ритмів, уповільненням AV-
провідності аж до блокади II ступеня типу Венке-
баха та збільшенням амплітуди зубця Т. Впрова-
дження і поширення 24-годинної реєстрації ЕКГ 
методом Холтера дозволило виявити частоту ви-
никнення вищезгаданих змін у різні фази добо-
вої активності у здорових осіб і вивчити реакцію 
електричної активності серця на стрес.

Вплив вегетативної нервової системи на елек-
тричну активність серця:

1) зміни варіабельності синусового ритму;
2) симпатикотонічні та ваготонічні порушен-

ня ритму;
3) депресія сегмента ST;
4) інші порушення реполяризації. 
Варіабельність серцевого ритму визначають як 

вираженість коливань ЧСС щодо її середнього зна-
чення. Послідовний ряд кардіоінтервалів не є на-
бором випадкових чисел, а має складну структуру, 
що відображає регуляторний вплив на синусний 
вузол серця вегетативної нервової системи й різ-
них гуморальних факторів. Тому аналіз структури 
варіабельності серцевого ритму надає важливу ін-
формацію про стан вегетативної регуляції серцево-
судинної системи і організму в цілому.

Значний вплив на варіабельність серцево-
го ритму мають циркадні коливання (день-ніч) 
ритму серця. Крім того, на варіабельність серце-
вого ритму впливають такі фактори, як фізична 
активність пацієнта, різні стресові впливи, при-
йом їжі, сон. Тому при добовому моніторуванні 
ЕКГ бажано вносити у протокол дію різних фак-
торів, що впливають на ритм серця. При патоло-
гії необхідно відзначати час і вираженість різних 
симптомів, особливо болю.

Більш детальну інформацію про методи оцін-
ки варіабельності серцевого ритму наведено 
в главі 4 секції 5. 

ПОРУШЕННЯ РИТМУ 
ТА ПРОВІДНОСТІ ЯК ПРОЯВИ 
ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСРЕГУЛЯЦІЇ
Часто при холтерівському моніторуванні ви-

являють недостатність, залежну від підвищеного 
тонусу блукаючого нерва. При цьому реєструють 
заміщаючі ритми, в тому числі з надшлуночкових 
водіїв ритму, що сполучаються з уповільненням 
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AV-провідності, а також з AV-блокадою, не пе-
ревищуючи ступеня блокади типу Венкебаха. Ця 
недостатність з’являється у пацієнтів молодого 
віку із здоровим серцем і не потребує лікування. 
Проблема полягає в диференційній діагностиці 
цього стану зі слабістю синусного вузла, особли-
во у осіб літнього віку або у разі значно вираже-
них змін, наприклад гальмування автоматизму 
синусного вузла, >2 с або AV-блокади типу Мо-
бітц, особливо якщо ця недостатність проявля-
ється не лише вночі, але й вдень.

ДЕПРЕСІЯ СЕГМЕНТА ST 
ЯК ПРОЯВ ВЕГЕТАТИВНОЇ 
ДИСТОНІЇ
До інших змін ЕКГ, зумовлених порушенням 

тонусу вегетативної нервової системи, слід відне-
сти депресію сегмента ST, що відзначають при гі-
персимпатикотонії. При диференційній діагнос-
тиці враховується характерна клінічна картина; 
депресія сегмента ST, виявлена у осіб молодого 
віку, особливо жінок, часто із супутньою тахікар-
дією, без типових стенокардитичних проявів. Ця 
картина може бути розцінена як «неспецифічні» 
зміни сегмента ST або ще більш однозначно — 
«ознаки гіперсимпатикотонії».

На рис. 3.4 наведено приклад депресії сегмен-
та ST за ішемічним типом у відведенні СМ-5 під час 
синусової тахікардії з ЧСС 115 уд./хв (а) і неспеци-
фічні зміни ST–T у нічний час (б) у 34-річної жінки.

а б
Рис. 3.4. Депресія сегмента ST за ішемічним типом 

у відведенні СМ-5 під час синусової тахікар-
дії з ЧСС 115 уд./хв (а) і неспецифічні зміни 
ST–T у нічний час (б) у 34-річної жінки

Патогенез симпатикотонічної депресії сегмен-
та ST не встановлений; у цьому разі діагностуєть-
ся німа недостатність кровопостачання, але лише 
у пацієнтів із підтвердженою ІХС — перенесеним 
ІМ або за даними коронаровентрикулографії, що 
свідчить про звуження коронарних артерій. Вод-
ночас можливо, що депресія сегмента ST, викли-
кана підвищеним тонусом симпатичного відділу 
вегетативної нервової системи, також відображає 
недостатність кровообігу, зумовлену звуженням 
малих коронарних артерій. Можливо, причиною 
їх звуження під час стресу є не катехоламіни, а, 

наприклад, нейропептид Y, що вивільняється 
закінченнями симпатичних нервів під впливом 
сильного адренергічного впливу, що і викликає 
звуження малих коронарних артерій.

ІНШІ ЗМІНИ ПЕРІОДУ 
РЕПОЛЯРИЗАЦІЇ НА ЕКГ, 
ЗУМОВЛЕНІ ВЕГЕТАТИВНОЮ 
ДИСТОНІЄЮ
З гіперсимпатикотонією пов’язують виникнен-

ня на ЕКГ зубця U з амплітудою >1 мм. Зубець U 
перебуває на спадному коліні зубця Т, а іноді й 
перевищує його. У стані гіперсимпатикотонії зуб-
ці U і T характеризуються мінливістю протягом 
годин і навіть хвилин реєстрації. Слід пам’ятати, 
що зубець U дещо іншої конфігурації, який ре-
єструється за високим зубцем Т, частіше у відве-
деннях V2–V3, є характерною ознакою ваготонії. 

Вплив вегетативної нервової системи на три-
валість інтервалу Q–T різноплановий: стимуля-
ція β-адренергічних рецепторів вкорочує його, 
-адренергічних і мускаринових рецепторів — 
подовжує. Різниця між найдовшим і найкорот-
шим інтервалом протягом доби зазвичай не пе-
ревищує 3% або 0,01–0,02 с.

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ХОЛТЕРІВСЬКОГО 
МОНІТОРУВАННЯ

З огляду на різні можливості апаратів, що ви-
користовують для реєстрації ЕКГ протягом доби, 
необхідна єдина схема висновку, яка б відобра-
жала всі аспекти, необхідні для ведення хворих.

У звіт про проведення холтерівського досліджен-
ня необхідно включати такі обов’язкові блоки:

1) загальна частина;
2) динаміка ЧСС (тобто нормальних комп-

лексів QRS);
3) виявлення порушень ритму і провідності;
4) зміна кінцевої частини шлуночкового 

комплексу (ST–T);
5) крім того, по можливості, взаємозв’язок 

цих характеристик між собою та зв’язок виявле-
них порушень із клінічною симптоматикою.

Загальна частина висновку має включати: 
- паспортні дані хворого;
- умови, в яких проводилося спостереження 

(стаціонарне чи амбулаторне);
- терапію в день дослідження із зазначенням 

того, що дослідження проведене до призначення 
(або на фоні відміни) терапії — «фонове» спосте-
реження;

- режим дня хворого, можливе включення 
в режим дня будь-яких проб;
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- тривалість спостереження, використані від-
ведення і якість сигналу (наприклад у вигляді три-
валості проміжку часу, придатного для аналізу).

Максимально докладно мають бути описані 
клінічно значимі порушення ритму і провідності, 
такі як пароксизми тахікардії чи фібриляції/трі-
потіння передсердь, епізоди асистолії, періоди 
порушення внутрішньошлуночкової провідності 
і дана оцінка їх характеристик:

- кількість і тривалість пароксизмів тахікар-
дії, ЧСС цих пароксизмів, кількість і тривалість 
асистолії чи епізодів блокад;

- при частих аритміях підрахувати їх кількість 
за час спостереження вдень і вночі (може бути 
обчислений циркадний індекс), середня кіль-
кість за час спостереження і коливання;

- корисно доповнити кількісний опис аритмії 
не лише за період спостереження, але й розрахо-
вуючи на 1000 QRS-комплексів. 

У разі проведення повторного моніторування 
ЕКГ обов’язковим блоком висновку є оцінка дина-
міки отриманих даних. Необхідно відзначити зміни 
ЧСС, а якщо при першому моніторуванні фіксува-
ли аритмію чи епізоди ішемії, то і зміни кількості та 
характеристик цих порушень. У висновках доцільно 
провести зіставлення числових значень виявлених 
змін порівняно з першим обстеженням.

За даним моніторування можна оцінювати 
ефективність антиаритмічної та антиангінальної 
(антиішемічної) терапії, а також можливі побічні 
ефекти препаратів, про що обов’язково зазнача-
ють у висновку.

БІФУНКЦІОНАЛЬНЕ 
МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ 

ТА РІВНЯ АТ
Біфункціональне моніторування ЕКГ та рівня 

АТ — це метод, що включає визначення АТ про-
тягом доби із синхронною реєстрацією ЕКГ. 

Проведення біфункціонального моніторуван-
ня АТ і ЕКГ показане пацієнтам із:

- ІХС і супутньою АГ: для визначення впливу 
підвищеного АТ на виникнення ішемічних змін 
на ЕКГ;

- АГ і порушеннями серцевого ритму, які не 
вдається виявити при звичайному обстеженні;

- АГ і супутньою ІХС і/чи порушеннями ритму 
для проведення оцінки адекватності терапії (як ан-
тигіпертензивної, так і антиішемічної та антиарит-
мічної);

- для проведення комплексної оцінки варіа-
бельності АТ і ритму (до і на фоні терапії).

На сьогодні для реєстрації АТ у біфункціональ-
них моніторах використовують аускультативний 

і осцилометричний методи. Перевага аускульта-
тивного методу — певна резистентність до рухів ру-
кою під час моніторування: на виміри тиску прак-
тично не впливає виконання фізичної роботи. До 
недоліків методу відносять: високу чутливість до 
шуму і точності розміщення мікрофона щодо арте-
рії (необхідно чітко фіксувати манжетку на руці без 
можливості її зміщення під час тривалого носіння). 
Крім того, метод потребує безпосереднього кон-
такту мікрофона (поверхні манжетки) зі шкірою 
пацієнта. Аускультативне вимірювання АТ не за-
безпечує точності його виміру при аритмії.

В основі осцилометричного методу лежить ана-
ліз пульсації тиску в манжетці, що виникає при 
передачі на неї пульсації артерії на фоні дозовано-
го зниження тиску, повітря, що накачане в ман-
жетку. Залежність амплітуди пульсації від тиску 
в манжетці має характерну форму звуку. За рівень 
САТ приймають тиск, при якому спостерігається 
найбільш різке збільшення амплітуди пульсації, 
середнього АТ — максимальної амплітуди пульса-
ції, ДАТ — різке ослаблення амплітуди пульсації. 
У деяких приладах для більш точного визначення 
аналізується перша похідна від кривої пульсації 
(тахоосцилометрія). Перевагами осцилометрич-
ного методу є: висока стійкість до зовнішніх шумів 
(виміри можна проводити навіть у кабіні верто-
льота), значення тиску практично не залежить від 
розвороту манжетки та її положення на руці (поки 
манжетка не досягне ліктьового суглоба), виміри 
без втрати точності можна проводити через тонку 
тканину одягу. Крім того, осцилометричний ме-
тод дозволяє проводити виміри у випадках, коли 
аускультативний метод не застосовується — при 
феномені «аускультативного провалу», «нескін-
ченних» або слабких тонах Короткова. До недо-
ліків методу відносять малу стійкість до рухів ру-
кою — неможливо забезпечити необхідну якість 
визначення АТ при навантаженні. Як і аускуль-
тативний, осцилометричний метод не забезпечує 
необхідної точності виміру АТ при нерегулярних 
серцевих скороченнях (аритмії), оскільки ще не 
існує прийнятої формалізованої методики визна-
чення АТ в таких ситуаціях. 

При біфункціональному моніторуванні АТ і ЕКГ 
визначають як вищезазначені показники холтерів-
ського моніторування, так і показники добового 
моніторування АТ. До останнього відносять:

- величину середньодобового АТ. Більшість до-
слідників і програм, закладених в апарати для добо-
вого моніторування АТ, використовують середньо-
арифметичні значення АТ і обчислюють середнє 
САТ і ДАТ протягом доби, а також окремо в денний 
(середньоденне АТ) і нічний (середньонічне АТ) пе-
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ріоди моніторування. У найсучасніших програмах, 
що супроводжують прилади добового моніторуван-
ня АТ, закладена корекція на різний інтервал виміру 
АТ вдень і вночі, а також на деякі високоамплітудні 
артефакти, що значно підвищує точність одержа-
них середніх величин. У ряді апаратів приводяться 
гістограми розподілу величин АТ протягом періоду 
моніторування: 

- часовий індекс — відсоток вимірів, під час 
яких рівень АТ перевищує нормальні величини. 
Цей показник обчислюють для САТ, середнього 
і ДАТ, вдень і вночі окремо;

- величину напруження площі підвищеного 
АТ, що відображає площу під кривою добового 
графіка АТ, який вище нормальних або «безпеч-
них» величин. Індекс обчислюють окремо як для 
САТ, так і для ДАТ; для всього періоду монітору-
вання і для денного та нічного періодів окремо; 

- добовий індекс, який є важливим і надійним 
показником добового ритму АТ і який становить 
ступінь нічного зниження АТ, виражений у від-
сотках від середньої денної величини;

- варіабельність АТ, що є стандартним відхи-
ленням АТ від середньої величини (STD). Обчис-
люється індекс варіабельності окремо для денного 
та нічного періодів добового моніторування АТ. 

Нормальні значення цих показників наведені 
в табл. 3.7.

Таблиця 3.7
Нормальні значення показників добового 

моніторування АТ
Показник Нормальн і значення

Середньодобове АТ, мм рт. ст. <125/80
Середньоденне АТ, мм рт. ст. <135/85
Середньонічне АТ, мм рт. ст. <120/75
Часовий індекс для АТ, %

САТ
ДАТ 

<20 
<15

Індекс напруження площі 
АТ (мм. рт. ст.) · год

Нормальних значень 
не існує, індекс оці-
нюється в динаміці

Добовий індекс, % 10–20
Денна варіабельність АТ, 
мм рт. ст.

САТ
ДАТ

15
14

Нічна варіабельність АТ, 
мм рт. ст.

САТ 
ДАТ

15
12

Приклади використання методу біфункціональ-
ного моніторування АТ і ЕКГ, одержані у відділі 
симптоматичних артеріальних гіпертензій ННЦ «Ін-
ститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» (керівник — 
професор Ю.М. Сіренко), наведені на рис. 3.5–3.8.

Рис. 3.5. Поява депресії сегмента ST на фоні підви-
щеного АТ у пацієнта з ІХС та АГ

Рис. 3.6. Поява депресії сегмента ST на фоні надмір-
ного медикаментозного зниження рівня АТ 
у пацієнта з АГ та ІХС

Рис. 3.7. Виникнення передсердної екстрасистолії 
на фоні підвищеного АТ у хворого з АГ та 
скаргами на перебої в роботі серця, які не 
виявлені при рутинній ЕКГ

Рис. 3.8. Виявлення ознак інтермітуючого 
WPW-синдрому при підвищенні АТ у хворо-
го з АГ та скаргами на епізоди серцебиття
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ГЛАВА 4  ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО 
РИТМУ: ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ, 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНЕ 
І ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

О.С. Сичов, О.Й. Жарінов

Дослідження варіабельності серцевого рит-
му (ВСР) розпочато в 1965 р., коли дослідники 
Hon і Lee відзначили, що стану дистресу плода 
передувала альтернація інтервалів між серцеви-
ми скороченнями до того, як відбулися будь-які 
помітні зміни в серцевому ритмі. Лише через 
12 років Wolf і співавтори виявили взаємозв’язок 
вищого ризику смерті у хворих, які перенесли 
ІМ зі зниженою ВСР. Результати Фремінгем-
ського дослідження протягом 4-річного спосте-
реження (736 осіб похилого віку) переконливо 
довели, що ВСР містить незалежну і прогнос-
тичну інформацію, що перебуває за межами 
традиційних факторів ризику. У 1981 р. Akselrod 
з колегами використали спектральний аналіз 
коливань серцевого ритму для кількісного ви-
значення показників серцево-судинної системи 
від систоли до систоли.

У 1996 р. робоча група експертів Європейсько-
го товариства кардіологів і Північноамерикан-
ського товариства кардіостимуляції та електро-
фізіології розробила стандарти використання 
показників ВСР у клінічній практиці та кардіо-
логічних дослідженнях, відповідно до яких нині 
виконується більшість досліджень. Для визна-
чення ВСР рекомендується використовувати 
ряд методів, що забезпечують найбільш повний 
аналіз при мінімальних витратах методів і часу. 
Крім рекомендацій щодо вибору методу оцінки 
ВСР, у документі наведено вимоги до процедури 
виміру всіх параметрів, що впливають на визна-
чення ВСР. 

ВИЗНАЧЕННЯ ВСР, ОСНОВНІ 
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

МЕТОДУ, ПОКАЗАННЯ 
ДО ВИКОРИСТАННЯ 

ВCР — це природні зміни інтервалів між сер-
цевими скороченнями (тривалості кардіоциклів) 
нормального синусового ритму серця. Їх називають 
NN-інтервалами (Norman to Norman). Послідов-
ний ряд кардіоінтервалів не є набором випадкових 
чисел, а має складну структуру, що відображає регу-
ляторний вплив на синусний вузол серця вегетатив-
ної нервової системи і різних гуморальних факторів. 
Тому аналіз структури ВСР надає важливу інфор-
мацію про стан вегетативної регуляції серцево-
судинної системи й організму в цілому.

Серцеві центри довгастого мозку і моста 
безпосередньо управляють діяльністю серця, 
проявляючи хронотропний, інотропний і дро-
мотропний ефекти. Передавачами нервових 
впливів на серце служать хімічні медіатори: аце-
тилхолін у парасимпатичній і норадреналін — 
у симпатичній нервовій системі.

Умовно можна виділити 4 напрямки застосу-
вання методів аналізу ВСР:

1. Оцінка функціонального стану організму і 
його змін на основі визначення параметрів веге-
тативного балансу і нейрогуморальної регуляції.

2. Оцінка вираженості адаптаційної відповіді 
організму при впливі різних стресів.

3. Оцінка стану окремих ланок вегетативної 
регуляції кровообігу.

ВИЗНАЧЕННЯ ВСР, ОСНОВНІ 
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ, 
ПОКАЗАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ  .........287
ПРИЧИНИ ВСР ..............................................288
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСР  ..................289
МЕТОДИ АНАЛІЗУ І ПОКАЗНИКИ, 
ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ..................................289

ВСР У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ  ..........................292
КЛІНІЧНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ 
ВСР ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ 
СТАНАХ ...........................................................293
ВИСНОВОК ....................................................294
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4. Розробка прогностичних висновків на 
основі оцінки поточного функціонального ста-
ну організму, вираженості його адаптаційних 
відповідей і стану окремих ланок регуляторного 
механізму.

Практична реалізація зазначених напрямків 
відкриває широке поле діяльності як для вчених, 
так і для практиків. Далі пропонується орієнтов-
ний і досить неповний перелік напрямків вико-
ристання методів аналізу ВСР і показань до їх 
застосування, укладений на основі аналізу су-
часних вітчизняних і закордонних публікацій. 

Перелік областей використання методів аналізу 
ВСР

1. Оцінка вегетативної регуляції ритму серця 
у практично здорових людей (вихідний рівень 
вегетативної регуляції, вегетативна реактивність, 
вегетативне забезпечення діяльності).

2. Оцінка вегетативної регуляції ритму сер-
ця у пацієнтів з різною патологією (зміна ве-
гетативного балансу, ступінь переваги одного 
з відділів вегетативної нервової системи). Одер-
жання додаткової інформації для діагностики де-
яких форм захворювань, наприклад автономної 
нейропатії при діабеті. 

3. Оцінка функціонального стану регулятор-
них систем організму на основі інтегрального 
підходу до системи кровообігу як до індикатора 
адаптаційної діяльності всього організму.

4. Визначення типу вегетативної регуляції 
(ваго-, нормо- чи симпатикотонія).

5. Прогноз ризику раптової смерті й фаталь-
них аритмій при ІМ та ІХС у хворих зі шлуночко-
вими порушеннями ритму, при ХСН, зумовленій 
АГ, кардіоміопатією.

6. Виділення груп ризику щодо розвитку 
загрозливої для життя підвищеної стабільності 
серцевого ритму.

7. Використання як контрольного методу 
при проведенні різних функціональних проб.

8. Оцінка ефективності лікувально-профілак-
тичних та оздоровчих заходів.

9. Оцінка рівня стресу, ступеня напруження 
регуляторних систем при екстремальних і суб-
екстремальних впливах на організм.

10. Використання як методу оцінки функціо-
нальних станів при масових профілактичних об-
стеженнях різних контингентів населення.

11. Прогнозування функціонального стану 
(стійкості організму) при проведенні профвід-
бору і визначенні профпридатності.

12. Вибір оптимальної медикаментозної тера-
пії з урахуванням фону вегетативної регуляції сер-

ця. Контроль ефективності проведеної терапії, 
корекція дози препарату.

13. Оцінка і прогнозування психічних реакцій 
за вираженістю вегетативного фону.

14. Контроль функціонального стану в спорті.
15. Оцінка вегетативної регуляції у процесі 

розвитку дітей і підлітків. Застосування як  
конт рольного методу у шкільній медицині для 
соціально-педагогічних і медико-психологічних 
досліджень.

Наведений перелік не є вичерпним і може 
бути доповненим.

ПРИЧИНИ ВСР
ВСР має зовнішнє і внутрішнє походжен ня. 

До зовнішніх причин відносять зміну тіла у прос-
торі, фізичне навантаження, психоемоційний 
стрес, температуру навколишнього середовища. 

Денервоване серце скорочується практич но 
з постійною частотою. Як зазначено вище, лабіль-
ність ЧСС зумовлена вегета тивними впливами на  
синусний вузол. Симпатичні імпульси прискорю-
ють ритм серця, а пара симпа тич ні сповільнюють. 
Основна мета регуляції ЧСС — стабілізація АТ. 
Досягається за допомогою барорефлекторно-
го механізму, що є найшвидшим механізмом 
регуляції АТ з латентним періодом близько 1–2 с. 
Крім вегетативних впливів на серце, зміни ЧСС 
викликають і гуморальні фактори. Коливанням 
концентрації у крові адреналіну та інших гумо-
ральних агентів пояснюють походження дуже 
повільних хвиль серцевого ритму (<0,04 Гц).

Механізм змін ЧСС при диханні пов’язаний 
з функціонуванням барорефлекторної систе-
ми стабілізації АТ. Екскурсії грудної клітки і 
діафрагми при диханні призводять до коливань 
тиску в грудній порожнині, що є збуджуваль-
ним впливом на систему стабілізації АТ. Як 
відомо, серцевий викид зменшується на вдиху 
і збільшується на видиху внаслідок зміни при-
пливу крові до серця при зміні тиску в грудній 
порожнині. Це викликає коливання АТ. Безпо-
середній вплив на частоту серцевого рит-
му зумовлює зміна тонусу блукаючого нерва. 
На вдиху відбувається зниження тонусу блу-
каючого нерва і кардіоінтервали скорочують-
ся. При цьому чим сильніша вагусна депресія 
синусного вузла, тим значніше коливання 
ЧСС при диханні. Це підтверджується тим, що 
атропінова блокада блукаючого нерва призво-
дить до різкого зниження амплітуди дихальних 
хвиль серцевого ритму.

Відомо, що при збільшенні об’єму крові і під-
вищенні тиску у великих венах відбувається під-
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ви щення ЧСС, незважаючи на супутнє підви-
щення АТ, — так званий рефлекс Бейнбриджа. 
Цей рефлекс переважає над барорецепторним 
рефлексом при збільшенні ОЦК, і навпаки, змен-
шення об’єму крові призводить до зменшення 
ХОК і АТ, при цьому відзначають підвищення 
ЧСС. 

Особливий вплив на ВСР має легенева 
вентиляція:  стимуляція хеморецепторів викликає 
помірну гіпервентиляцію, з боку серця при цьому 
виявляють брадикардію, і, навпаки, при значній 
гіпервентиляції ЧСС зазвичай зростає.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСР 
Відповідно до міжнародних стандартів ВСР 

досліджують двома методами:
1) реєстрація R–R-інтервалів протягом 5 хв;
2) реєстрація R–R-інтервалів протягом доби.
Короткостроковий запис частіше використо-

вують для експрес-оцінки ВСР і проведення 
різних функціональних і медикаментозних проб. 
Для більш точної оцінки ВСР і дослідження цир-
кадних ритмів вегетативної регуляції використо-
вують метод добової реєстрації R–R-інтервалів. 
Проте і при добовій реєстрації розрахунок 
більшості показників ВСР проводиться по кож-
ному послідовному 5-хвилинному періоду. Це 
пов’язано з тим, що для спектрального аналізу 
необхідно використати лише стаціонарні відрізки 
ЕКГ, а чим триваліший запис, тим частіше вияв-
ляють нестаціонарні процеси.

Для оцінки високочастотного компонен-
та (HF) ритму серця необхідний запис близько 
1 хв, в той час як для аналізу низькочастотного 
компонента (LF) необхідно вже 2 хв запису. Для 
об’єктивної оцінки дуже низькочастотного ком-
понента (VLF) ВСР тривалість запису повинна 
становити не менше 5 хв. Тому для стандартизації 
досліджень ВСР при коротких записах вибрана 
оптимальна тривалість запису 5 хв.

Вимоги до короткострокового запису ЕКГ для 
аналізу ВСР 

До дослідження необхідно приступати не раніше 
ніж через 1,5–2 год після прийому їжі. Дослідження 
проводять у затемненій кімнаті, за 12 год необхідно 
відмінити прийом лікарських засобів, вжи-
вання кави, алкоголю, фізичні та психічні на-
вантаження. Запис реєструють у проміжку з 
9:00 до 12:00 у комфорт них умовах при температурі 
повітря 20–22 С. Перед початком дослідження 
необхідний період адаптації до навколишніх умов 
протягом 5–10 хв. Дослідження у жінок слід про-
водити з урахуванням фаз менструального ци-
клу. Необхідно усунути всі подразнювальні впли-

ви: відключити телефон, припинити розмови з 
пацієнтом, виключити появу в кабінеті інших осіб, 
в тому числі медпрацівників. Стартове дослідження 
проводять в положенні лежачи на спині або сидячи 
з опорою на спинку стільця.

Протоколи коротких записів зазвичай включа-
ють проби з модуляцією дихання: затримка дихан-
ня з певною частотою і глибиною; співвідношення 
тривалості фаз вдиху і видиху; активний і пасив-
ний ортостатичний тести; ручна динамометрія; 
вегетативні проби (Вальсальви, із затримкою ди-
хання, масаж каротидного синуса, натиснення 
на очні яблука, холодові проби з охолодженням 
обличчя, кистей рук і стоп); фармакологічні про-
би; ментальні проби (арифметичні вправи, музи-
ка); різні комбінації протоколів. 

При добовій реєстрації ЕКГ значний вплив 
на аналіз ВСР мають циркадні коливання (день — 
ніч) ритму серця. Крім того, на ВСР при цьому знач-
но впливають такі фактори, як фізична активність 
пацієнта, різні стресові впливи, прийом їжі, сон. 
Тому при добовому моніторуванні ЕКГ необхідно 
вести протокол дій хворого і різних факторів, що 
впливають на ритм серця. При патології необхідно 
визначати час впливу та вираженість різних 
симптомів, особливо больових відчуттів. 

Ектопічні скорочення, епізоди аритмії, шумові 
перешкоди та інші артефакти значно знижують 
можливості спектрального аналізу для визначен-
ня стану вегетативної регуляції функції серця. 
Перед розрахунком показників ВСР необхідно 
видалити із запису ЕКГ артефакти та екстраси-
столи. Це можливо, якщо їх відносна кількість 
невелика — не більше 10% усіх R–R-інтервалів. 
Артефактами прийнято вважати R–R-інтервали, 
тривалість яких перевищує середнє значення 
більше ніж на 2 стандартні відхилення.

МЕТОДИ АНАЛІЗУ І ПОКАЗНИКИ, 
ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ

Характеристики ВСР можуть бути визначені 
за допомогою безлічі різних способів, кожен з яких 
відображає одну зі сторін досліджуваного явища. 
Зазвичай виокремлюють такі групи методів:

1) часової області (статистичні й геометричні);
2) частотної області;
3) автокореляційний аналіз;
4) нелінійні;
5) незалежних компонентів;
6) математичне моделювання.
Методи тимчасової області
Дослідження ВСР методом тимчасової області 

включає аналіз таких показників: 
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SDNN — стандартне відхилення N–N-ін-
тервалів; 

SDANN — стандартне відхилення середніх 
значень SDNN із 5 (10)-хвилинних сегментів 
для середньої тривалості, багатогодинних або 
24-годинних записів;

RMSSD — квадратний корінь із суми 
квадратів різниці величин послідовних пар 
N–N-інтервалів;

NN50 — кількість пар послідовних N–N-ін-
тервалів за весь період запису, що розрізняються 
більше ніж на 50 мс; 

PNN50 — частка NN50 загальної кількості 
по слідовних пар N–N-інтервалів, що розріз-
няються більше ніж на 50 мс, отриманих за весь 
період запису. 

Як зазначено вище, для кількісної оцінки 
ВСР за тривалий період використовують та-
кож геометричний метод. Усі інтервали N–N 
за 24 год представляють у вигляді гістограми і 
потім по ній проводять розрахунки геометрич-
них показників.

Найчастіше використовують триангулярний 
індекс ВСР (HVR index) і показник триангуляр-
ної інтерполяції гістограми N–N (TINN). Оби-
два показники малочутливі до різного роду по-
милок, що виникають при розподілі комплек сів 
QRS на нормальні й ненормальні. Тим самим 
знижуються вимоги до якості запису ЕКГ та її 
аналізу. Характеристику часових показників на-
ведено в табл. 4.1.

Методи частотної області
У спектрі коротких записів (від 2 до 5 хв) 

прий нято виокремлювати 5 головних спек-
тральних компонентів:

TH — загальна потужність спектра;
VLF — дуже низькі частоти в діапазоні 

<0,04 Гц;
LF — низькі частоти в діапазоні 0,04–0,15 Гц;
HF — високі частоти в діапазоні 0,15–0,4 Гц; 
LF/HF — співвідношення LF до HF.
Характеристику і визначення всіх спектраль-

них показників наведено в табл. 4.2.
У табл. 4.3 представлені відповідності між 

часовими і спектральними показниками ВСР.
Автокореляційний аналіз
Обчислюється автокореляційна функція ряду 

R–R-інтервалів, що становить графік коефіцієн-
тів кореляції, одержаних при його послідовному 
зсуві на один R–R-інтервал відносно свого влас-
ного ряду. Після першого зсуву на одне значення 
коефіцієнт кореляції настільки менший одиниці, 
наскільки більше виражені високочастотні хвилі. 
Якщо у вибірці домінують повільнохвильові ком-

поненти, то коефіцієнт кореляції після першого 
зсуву незначно менший одиниці. Наступні зсуви 
приводять до поступового зменшення кореляцій-
них коефіцієнтів. Оскільки автокореляційна функ-
ція і спектр процесу пов’язані парою перетворень 
Фур’є, використання автокореляційного чи спек-
трального аналізу — вибір дослідника (табл. 4.4).

Таблиця 4.1
Рекомендовані часові показники ВСР 

Показник Визначення Характеристика 
Статистичні показники 

SDNN, мс Стандартне 
відхилення 
інтервалів N–N 

Відображає сумар-
ну ВСР 

SDANN, мс Стандартне 
відхилення 
середніх 
інтервалів R–R се-
ред усіх сегментів 
NN тривалістю 
5 хв 

Характеризує 
ВСР з великою 
тривалістю циклів 

SDNN-
індекс, мс 

Середнє всіх 
SDNN 5-хвилин-
них сегментів 
за весь час 
реєстрації 

Відображає сумар-
ну ВСР за весь час 
реєстрації 

RMSSD, мс Стандартне 
(середнє-
квадратичне) 
відхилення 
різниці 
послідовних 
інтервалів N–N 

Є виміром ВСР 
з малою 
тривалістю циклів 

PNN50, % Частка суміжних 
інтервалів N–N, 
різниця між яки-
ми >50 мс 

Є виміром ВСР 
з малою 
тривалістю циклів 

Геометричні показники
Триангу-
лярний 
індекс ВСР, 
ум. од.

Загальна кількість 
всіх інтервалів 
N–N, поділених 
висотою 
гістограми всіх 
інтервалів N–N, 
що виміряні 
в дискретному 
масштабі з кро-
ком 7,8125 мс

Відображає сумар-
ну ВСР

TINN, мс Ширина 
мінімального 
квадратичного 
розходження 
трикутника з 
найбільшим 
піком гістограми 
всіх інтервалів 
N–N

Відображає сумар-
ну ВСР
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Таблиця 4.3
Відповідності між часовими 

і спектральними показниками ВСР
Часовий Спектральний

SDANN Ультранизькочастотні 
коливання

SDNN-I Загальна потужність 
коливань VLF+LF+HF

RMSSD HF
PNN50 HF
Триангулярний індекс VLF+LF+HF
Індекс Баєвського Негативний зв’язок з VLF, 

LF, HF
Амплітуда моди 
R–R-інтервалів

Негативний зв’язок з VLF, 
LF, HF

Методи нелінійного аналізу
Різноманітні впливи на ВСР, включаючи меха-

нізми вищих вегетативних центрів, зумовлюють 
нелінійний характер змін серцевого ритму, для опису 

якого потрібне використання спеціальних методів. 
Проте застосування нелінійного аналізу в клінічній 
практиці обмежене у зв’язку з рядом факторів:

1) складність як з погляду структурного 
аналізу, так і обчислювальних алгоритмів;

2) неможливість застосування коротких про-
токолів і необхідність використання лише довгих 
записів для аналізу;

3) відсутність накопиченої фізіологічної бази 
інтерпретації результатів нелінійного аналізу.

 Рекомендовані для вико ристання показники 
і методи графічного аналізу наве де ні в табл. 4.5.

Метод аналізу незалежних компонентів
Оскільки визначення частотних смуг VLF, LF 

і HF при спектральному аналізі ВСР досить умов-
не, більш правильним є розподіл загальної ВСР 
на незалежні компоненти, зумовлені різними 
механізмами систем регуляції. Цей метод на-
лежить до нелінійних методів статистичного 
аналізу, не потребує тривалого запису ВСР.

Таблиця 4.2
Спектральні показники ВСР

Показник Одиниця 
вимірювання Визначення Характеристика

Загальна 
потужність 
(ТР)

мс2 Потужність коливань N–N- інтервалів 
вимірюється у частотному діапазоні до 0,4 Гц 
протягом 5 хв

Показник загальної ВСР

VLF мс2 Потужність у діапазоні дуже низьких частот 
(<0,04 Гц)

Відображає низькочастотну 
складову варіабельності

LF мс2 Потужність у діапазоні низьких частот
(0,04–0,15 Гц)

Відображає низькочастотну 
складову ВСР, що характеризує 
симпатичний тонус

LFn Нормалі-
зовані 

одиниці

LF в нормалізованих одиницях 
LF/(TP–VLF) ·100

HF мс2 Потужність у діапазоні високих частот 
(0,15–0,4 Гц)

Відображає високочастотну 
складову ВСР, що характеризує 
парасимпатичний тонус

HFn Нормалі-
зовані 

одиниці

HF в нормалізованих одиницях 
HF/(TP–VLF) · 100

LF/HF Умовні 
одиниці

Відношення LF/HF Характеризує вегетативний ба-
ланс (симпатичний/парасимпа-
тичний тонус)

ULF мс2 Потужність в діапазоні дуже низьких частот 
(<0,003 Гц). Визначається за добовим записом

Відображає найбільш низькоча-
стотну складову ВСР

Таблиця 4.4
Показники автокореляційного аналізу

Показник Назва Фізіологічна інтерпретація
СС1 Значення першого коефіцієнта автокореляційної 

функції
Ступінь активності автономного контуру 
регуляції

СЕО Кількість зсувів автокореляційної функції до одер-
жання значення коефіцієнта кореляції <0

Ступінь активності центрального контуру 
регуляції
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Таблиця 4.5
Показники нелінійного аналізу

Показ-
ник Назва Фізіологічна 

інтерпретація
D2 Кореля-

ц ійна 
розмір-
ність

Міра розмірності атрактора 
ВСР, що дозволяє оцінити 
геометричні властивості 
нелінійного динамічного 
процесу

ApEn Апрокси-
маційна 
ентропія

Пов’язана з такими 
властивостя ми системи, як 
випадковість, регулярність і 
передбачуваність 

л Показни-
ки Ля-
пунова

Кількісна міра розходження 
первинно безкінечно близь-
ких траекторій у фазовому 
просторі

Методи графічного аналізу
— Рекон-

струкція 
атракто ра 
ВСР

Графічне зображення атрак-
тора у фазовому просторі. 
Тісно пов’язане і проводиться 
спільно з визначенням D2

– Перетини 
Пуанкаре

Дозволяє досліджувати 
властивості атрактора в про-
сторових відображеннях в  
меншій, ніж D2, розмірності

Таблиця 4.6
Інтерпретація результатів аналізу ВСР

Часові показники

SDANN Гуморальна регуляція, активність 
центральних осциляторів

SDNN-i Симпатопарасимпатична модуляція
RMSSD Парасимпатична активність
PNN50 Парасимпатична активність
Триангуляр-
ний індекс

Парасимпатична активність

Ампліту да 
моди R–R

Симпатоадреналова активність

Індекс 
Баєвсько го

Симпатоадреналова активність

Спектральні показники

VLF Гуморальна регуляція (ренін-
ангіотензин тощо), активність 
центрів осциляторів, коливання 
метаболізму

LF Симпатопарасимпатична модуляція 
барорефлекторної природи

HF Парасимпатична активність
LFn Відносна симпатична активність
HFn Відносна парасимпатична активність
LF/HF Симпатопарасимпатичний баланс

Метод математичного моделювання 
Метод впритул наближається до методу аналізу 

незалежних компонентів за спрямованістю 
на попередню обробку вихідного сигналу ВСР 
з подальшим застосуванням методів частотної 
області та нелінійного аналізу. Метод ґрунтується 
на фізіологічних описах функціонування авто-
номної нервової системи. 

Для інтерпретації результатів аналізу ВСР 
можна використати дані про фізіологічні коре-
ляти показників ВСР, наведені в табл. 4.6.

ВСР У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ 
ВСР у здорових людей дозволяє оцінити їх 

фізіологічні нормативи, що визначаються статтю, 
віком, положенням тіла в просторі, температурою 
навколишнього середовища, психічним комфор-
том, часом доби, сезонністю та іншими факторами.

Показники ВСР відрізняються високою 
індивідуальністю, а про порушення регуляції 
йдеться, коли показники виходять за межі зна-
чень індивідуальної норми. Статевої різниці 
у ВСР немає, хоча у жінок ЧСС вища. 

З віком пов’язане зниження загальної потужності 
спектра ВСР за рахунок переважного зниження 
низько- (LF) і високочастотного (HF) компонента. 
Оскільки зниження LF і HF відбувається синхрон-
но, відношення LF/HF змінюється мало. Найбільш 
висока потужність спектра спостерігається 
у дитячому і юнацькому віці. З віком реакція 
на модуляцію дихання знижується, що пов’язують 
з фізіо логічною детренованістю.

Маса тіла також впливає на ВСР: менша маса 
тіла проявляється більш високою потужністю 
спектра ВСР і HF, а у людей з надмірною масою 
тіла відзначають зворотну залежність. Добові 
(циркадні) коливання ВСР проявляються більшою 
потужністю спектра VLF і LF вдень і меншою 
вночі при одночасному зростанні HF. Цей показ-
ник підвищується до максимуму рано-вранці, тоді 
як VLF або не змінюється, або знижується. 

Фізичні вправи і спорт сприяють позитив-
ним змінам ВСР: знижується частота ЧСС, 
потужність спектра ВСР зростає за рахунок HF. 
Надмірні тренування можуть супроводжува-
тись підвищенням ЧСС і зниженням ВСР. Цим 
частково пояснюються випадки раптової смерті, 
пов’язаної з надмірними навантаженнями, що 
частіше виявляють у професійному спорті. 

Частота, глибина і ритм дихання суттєво впли-
вають на ВСР: з підвищенням частоти дихан-
ня відносний внесок HF у ВСР зменшується і 
співвідношення LF/HF збільшується. Проби 
Вальсальви з глибоким диханням підвищують 
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потужність спектра ВСР. Ритмічне дихання 
підвищує потужність спектра за рахунок HF. 

Нормальні значення часових і спектральних 
показників серцевого ритму залежно від віку 
наведені в табл. 4.7.

Відмінності у значеннях показників ВСР 
відзначають також у період сну і активності. 
У табл. 4.8 наведені показники ВСР у здорових лю-
дей в зазначений період.

Таблиця 4.8
Показники ВСР у здорових людей 

в період сну та активності
Показник Активність Сон

R–R, мс 821±21 971±22*
SDNN-I, мс 51,1±1,8 57,3±1,6*
SDANN, мс 76,2±3,9 89,1±5,3*
RMSSD, мс 26,8±1,3 33,9±2,1*
pNN50, % 6,1±0,9 11,1±2,6*
VLF, мс2 1488±154 1714±123*
LF, мс2 708±69 967±97*
HF, мс2 389±22 571±57*
LF/HF, ум. од. 1,82±0,18 1,69±0,15

*Відмінності порівняно з періодом активності 
достовірні (р<0,05).

КЛІНІЧНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ 
ВСР ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ 

СТАНАХ
Організована і збалансована регуляція — основа 

якісного здоров’я, підвищує шанси хворого на ви-
дужання чи ремісію. Реакція регуляторних систем 
на подразники неспецифічна, але високочутлива, 
і відповідно метод аналізу ВСР неспецифічний, 

але високочутливий при найрізноманітніших 
фізіологічних і патологічних станах. Проте не слід 
шукати показники і значення ВСР, властиві кон-
кретним станам або нозологічним формам. З огля-
ду на вищенаведене нам видається цікавим розгля-
нути деякі особливості, що виявляють при аналізі 
показників ВСР при різних патологічних станах. 

Нестабільна стенокардія
У хворих з нестабільною стенокардією виявля-

ють значне зниження показників ВСР при добово-
му моніторуванні ЕКГ (SDNN, SDANN, SDNNi, 
RMSSD, PNN50). Зниження показників ВСР 
корелює зі зниженням сегмента ST на ЕКГ. Ри-
зик несприятливих подій (розвиток ІМ, раптової 
смерті) протягом 1 міс у 8 разів вищий при значен-
нях SDANN <70 мс. 

ІМ
ІМ характеризується значним зниженням 

показників ВСР при добовому моніторуванні 
ЕКГ порівняно з ХСН. Зниження ВСР у гострій 
фазі ІМ корелює із дисфункцією шлуночків, мак-
симальною концентрацією КФК, вираженістю 
ГСН. Обґрунтування змін, що відзначають при цій 
патології, дослідники вбачають у порушенні 
співвідношення між симпатичним і парасимпа-
тичним відділами нерво вої системи. У гострий 
період виявляють підвищення тонусу симпатичної 
(LF) і зниження тонусу парасимпатичної (HF) 
нервової системи. Симпатичні впливи на міокард 
знижують поріг фібриляції, парасимпатичні мають 
захисний характер, підвищуючи поріг. Зростан-
ня співвідношення LF/HF визначають протягом 
1 міс після ІМ. Значне зниження ВСР при ІМ є 
незалежним і високоінформативним предикто-

Таблиця 4.7
Нормальні значення показників ВСР 

залежно від віку
Вік, років 20–39 40–59 60–80
Час доби день ніч день ніч день ніч

Статистичні показники
R–R, мс 754±35 883±33 832±19 963±20 832±15 937±22
SDNN, мс 59,8±3,7 67,8±3,5 51,6±1,7 56,5±1,8* 45,0±1,7 49,7±2,3*
SDANN, мс 84±6,0 133±9,6 77,5±3,8 88,6±5,1* 76,6±2,9 90,1±5,3*
RMSSD, мс 32,2±2,9 42,3±3,3 27,7±1,2 32,5±2,2* 26,0±1,7 29,5±1,7*
PNN50, % 9,8±2,4 17,5±2,6 6,3±0,8 10,2±2,2 4,8±0,9 7,1±1,1*

Спектральні показники
VLF, мс2 1677±136 2587±251 1542±145 1994±133 1146±89* 1505±124*
LF, мс2 810±92 1347±110 710±63 922±100* 454±64* 661±73*
HF, мс2 540±98 1113±125 386±25 528±53* 258±26* 344±34*
LF/HF, ум. од. 1,5±0,39 1,21±0,19 1,83±0,20* 1,74±0,2* 1,85±0,17* 1,94±0,14*
LFn, % 59,8±2,2 54,6±1,9 64,8±1,8 63,5±2,5 62,8±2,0* 64,5±1,8*
HFn, % 40,1±2,2 45,3±1,9 35,1±1,7 36,4±2,5* 37,1±2,0* 35,4±1,8*

*Відмінності у відповідний період доби з групою віком 20–39 років достовірні (p<0,05).
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ром шлуночкової тахікардії, фібриляції шлуночків, 
раптової смерті. 

Спектральний аналіз ВСР у пацієнтів, які пере-
несли ІМ, виявляє зниження загальної потужності 
спектра і його компонентів. У дослідженні 
Північноамериканської групи з вивчення ВСР взя-
ли участь хворі з ІМ. Встановлено, що низькі по-
казники ВСР при добовому моніторуванні ЕКГ 
корелюють з ризиком раптової смерті більш вира-
жено, ніж показники ФВ, кількість шлуночкових 
екстрасистол і толерантність до фізичних наванта-
жень. Виокремлені значення потужності спектра 
в різних частотних діапазонах, пов’язаних з не-
сприятливим прогнозом захворювання: загальна 
потужність спектра <2000 мс2, ULF <1600 мс2, VLF 
<180 мс2, LF <35 мс2, HF <20 мс2 і співвідношення 
LF/HF <0,95. Низька потужність у діапазоні VLF 
більшою мірою, ніж інші показники, пов’язана 
з виникненням раптової аритмічної смерті. Гра-
ничними значеннями вираженого зниження ВСР 
при оцінці протягом 24 год рекомендується вважа-
ти SDNN <50 мс і триангулярний індекс ВСР <15, 
а для помірного зниження ВСР — SDNN <100 мс і 
триангулярний індекс ВСР <20.

У 1996 р. представлені результати дослідження 
GISSI-2, що тривало 1 тис. днів (567 пацієнтів). 
До кінця періоду спостереження померли 52 осо-
би, що становило 9,1%. Дослідниками встанов-
лено, що при зниженні PNN50 ризик смерті зро-
став в 3,5 раза, при зниженні SDNN — в 3 рази, 
при підвищенні RMSSD збільшувався в 2,8 раза.

СН
У пацієнтів із СН виявляють значне знижен-

ня ВСР, що зумовлено активацією симпатично-
го відділу нервової системи і тахікардією. Зміна 
параметрів часового аналізу ВСР достовірно 
корелює з вираженістю захворювання, проте зміна 
параметрів спектрального аналізу не настільки од-
нозначна. У дослідженні залежності між активністю 
парасимпатичних впливів на серце у хворих з ХСН 
і функцією ЛШ встановлено, що ступінь зниження 
ВСР достовірно пов’язаний із ФВ. Таким чином 
зниження парасимпатичної регуляції відображає 
тяжкість систолічної дисфункції.

ГКМП
При ГКМП відзначають зниження загальної 

ВСР та її парасимпатичного компонента. У паці-
єнтів з цією патологією вночі знижується значення 
LF і HF і відзначається більш високий показник 
LF/HF порівняно зі здоровими. При цьому най-
більш виражені значення компонента HF виявлені 
у хворих з пароксизмами шлуночкової тахікардії.

Діабетична полінейропатія
Зміни ВСР — рання (субклінічна) ознака 

полінейропатії, що дозволяє виявити цей стан ще 
до маніфестації клінічних ознак. При діабетичній 
полінейропатії відзначають зниження потужності 
всіх спектральних компонентів, відсутність 
збільшення LF при ортостатичній пробі, «нор-
мальне» співвідношення LF/HF, зсув вліво 
центральної частоти компонента LF. 

Порушення ритму серця
Відображаючи співвідношення симпатичної 

та парасимпатичної регуляції, ВСР дозволяє про-
водити оцінку ризику виникнення небезпечних 
для життя аритмій. Виникненню небезпечних 
для життя шлуночкових порушень ритму, за да-
ними J.O. Valkama, передує підвищення загальної 
потужності спектра насамперед за рахунок його 
низькочастотного компонента. 

У 1991 р. Farell зі співавторами надав дані 
дослідження ВСР у 416 пацієнтів з порушення-
ми ритму. Кінцевою точкою дослідження було 
виникнення стійкої шлуночкової тахікардії 
чи фібриляції шлуночків. Встановлено, що 
при поєднанні SDNN <20 мс і шлуночкової 
екстрасистолії >10 за годину чутливість методу 
становить 50%, а специфічність — 94%. 

Антиаритмічні препарати можуть впливати 
на ВСР по-різному. В експерименті показано, 
що гемодинамічним наслідком шлуночкових по-
рушень ритму є зміна шлуночкової еферентної 
активності. Отже, само по собі пригнічення 
аритмій може змінювати показники ВСР. 
У табл. 4.9 підсумовані впливи антиаритмічних 
препаратів на ВСР.

Таблиця 4.9
Вплив антиаритмічних препаратів на ВСР

Клас Препарат Зміна ВСР
ІA
ІB

ІC

Прокаїнамід
Мексилетин

Пропафенон

Флекаїнід

Знижує ВСР
Зменшує дисперсію R–R, 
але не нормалізує LF та HF

Знижує ВСР, але підвищує 
LFn
Зменшує PNN50, 
але не впливає на LFn та HFn

ІІ Метопролол

Пропранолол

Збільшує SDNN та PNN50

Збільшує SDNN, 
PNN50 та HF

ІІІ Аміодарон
Соталол

Не впливає на ВСР
Збільшує SDNN, 
PNN50 та HF, але не впливає 
на LF

IV Дилтіазем
Ніфедипін

Зменшує SDNN
Без постійних змін
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ВИСНОВОК
Дослідження ВСР — неінвазивний, чутливий 

і специфічний метод діагностики дисфункції 
міокарда, спосіб  оцінки ефекту медикаментозної 
терапії. Аналіз показників ВСР дозволяє виок-
ремити групу осіб з високим ризиком раптової 
серцевої смерті, а також прогнозувати розвиток 
захворювання.
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ГЛАВА 5  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 
ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ

О.С. Сичов, О.І. Фролов

ЕФД І ПОКАЗАННЯ ДО ЙОГО 
ПРОВЕДЕННЯ

ЕФД
Більше 30 років тому вперше за допомогою 

електродного катетера зареєстрована електрична 
активність пучка Гіса. Це відкриття стало новим 
кроком у розвитку існуючих уявлень про механіз-
ми порушень ритму серця і провідності. Спочатку 
ця методика отримала назву «дослідження пучка 
Гіса», але вже в 1970 р. (Sheslag et al.) впроваджено 
термін «електрофізіологічне дослідження» (ЕФД). 
Відтоді ЕФД активно розвивається і широко засто-
совується в клінічній практиці. Застосування ЕФД 
дає можливість не тільки по-новому розглянути 
і зрозуміти механізми порушень ритму та провід-
ності серця, але й підібрати оптимальну тактику 
лікування пацієнтів. Сформувалися принципово 
нові уявлення про механізми дії антиаритмічних 
засобів. Завдяки активному впровадженню ЕФД 
у клініку отримали інтенсивний розвиток кардіо-

хірургічні методи лікування аритмій, з̓явився но-
вий терапевтичний метод — катетерна радіочас-
тотна деструкція.

ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОГО 
ЕФД

1. Визначення функціональних характеристик 
провідної системи серця.

2. Вивчення механізмів аритмії, факто-
рів її ін дукції і припинення, виявлення анато-
мічних субстратів аритмії на основі анатомо-
електрофізіологічних характеристик.

3. Точна топічна діагностика субстрату аритмії 
перед радикальним хірургічним втручанням або 
катетерною абляцією.

4. Виявлення аритмічної патології у хворих із 
синкопальними станами, виявлення хворих із ри-
зиком раптової смерті.

5. Здійснення підбору медикаментозної терапії 
(медикаментозне тестування).

ЕФД І ПОКАЗАННЯ 
ДО ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ ................................... 296

ЕФД
Завдання внутрішньосерцевого ЕФД
Вимоги до електрофізіологічних лабораторій
Вимоги до персоналу лабораторії ЕФД
Устаткування лабораторії ЕФД
Протокол ЕФД

ЕФД У ВИВЧЕННІ ФУНКЦІЇ 
 СИНУСНОГО ВУЗЛА ....................................298

Синопередсердна пароксизмальна тахікардія
Передсердна пароксизмальна тахікардія

ЕФД У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НАБУТОЮ 
AV-БЛОКАДОЮ/ХРОНІЧНИМ  
ПОРУШЕННЯМ 
AV-ПРОВІДНОСТІ ............................................... 299
ЕФД У  ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТАХІКАРДІЄЮ 
І ШИРОКИМИ  КОМПЛЕКСАМИ QRS .......... 301
ЕФД У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТАХІКАРДІЄЮ 
І ВУЗЬКИМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS ............. 301
ЕФД У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОДОВЖЕНИМ 
ІНТЕРВАЛОМ Q‒T ............................................... 301

НАДШЛУНОЧКОВІ  ТАХІКАРДІЇ 
ПРИ ДОДАТКОВИХ  ШЛЯХАХ 
ПРОВЕДЕННЯ ....................................................... 302

Додаткові шляхи Кента і Джеймса
Додатковий шлях Махайма
ЕФД у пацієнтів із WPW-синдромом

ЕФД У ПАЦІЄНТІВ 
ЗІ ШЛУНОЧКОВИМИ 
ЕКСТРАСИСТОЛАМИ, ПАРНИМИ 
ЕКСТРАСИСТОЛАМИ І НЕСТІЙКОЮ 
ШЛУНОЧКОВОЮ  ТАХІКАРДІЄЮ .................. 303

Пароксизмальні шлуночкові тахікардії
ЕФД У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕЗ’ЯСОВАНОЮ  
ВТРАТОЮ  СВІДОМОСТІ ................................... 303
ЕФД У ПАЦІЄНТІВ, ЩО  ВИЖИЛИ 
 ПІСЛЯ ЗУПИНКИ СЕРЦЯ ................................. 303
ЕФД У ПАЦІЄНТІВ  ІЗ НЕЗ’ЯСОВАНИМ  
 СЕРЦЕБИТТЯМ .................................................... 304
ЕФД ПРИ ПІДБОРІ АНТИАРИТМІЧНОЇ 
ТЕРАПІЇ У РІЗНИХ ГРУП ПАЦІЄНТІВ........... 304
ЕФД У ПАЦІЄНТІВ, 
ЯКІ  Є КАНДИДАТАМИ АБО ВЖЕ 
МАЮТЬ ІМПЛАНТОВАНІ 
 АНТИАРИТМІЧНІ ПРИСТРОЇ ......................... 304
ЛІТЕРАТУРА .......................................................... 305



С
Е

К
Ц

ІЯ
 5

М
Е

ТО
Д

И
 Ф

У
Н

К
Ц

ІО
Н

А
Л

ЬН
О

Ї 
Д

ІА
ГН

О
С

ТИ
К

И
 В

 К
А

РД
ІО

Л
О

ГІ
Ї 

ГЛАВА 5  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕФД ____________________________  297

6. Підбір режимів антитахікардитичної електро-
кардіостимуляції, режимів кардіоверсії і дефібриля-
ції при імплантації кардіовертерів-дефібриляторів.

7. Проведення катетерної деструкції субстратів 
аритмії.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ 
ЛАБОРАТОРІЙ

Інвазивні ЕФД повинні виконуватися в цент-
рах, які мають кардіологічну, анестезіологічну 
і кардіохірургічну служби, при наявності облад-
наного кабінету ЕФД, персоналу, підготовленого 
з клінічної електрофізіології серця. Неінвазивне 
ЕФД можуть виконувати на базі кабінетів функ-
ціональної діагностики кардіологічних відділень 
при забезпеченні їх ефективними швидкодіючи-
ми препаратами, дефібриляторами та можливос-
тями швидкого транспортування хворого в реа-
німаційне відділення.

ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ ЛАБОРАТОРІЇ 
ЕФД

У проведенні ЕФД беруть участь такі фахівці: 
2 лікаря-електрофізіолога, анестезіолог, інженер-
електронщик і медична сестра. Персонал лаборато-
рії працює в умовах рентгенівського опромінення. 
Кардіохірурги залучаються для надання хірургічної 
допомоги при виникненні загрозливих для життя 
ускладнень.

УСТАТКУВАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ ЕФД

1. Рентгенотелевізійна система пересувного або 
стаціонарного типу.

2. Універсальний електрокардіостимулятор.
3. Багатоканальний реєструючий пристрій для 

синхронної реєстрації ЕКГ і внутрішньосерцевих 
електрограм.

4. Ендокардіальні електроди.
5. Устаткування для проведення реанімації.

ПРОТОКОЛ ЕФД

Під місцевою анестезією пунктують і катете-
ризують велику вену (зазвичай стегнову або під-
ключичну) і під рентгенологічним контролем 
встановлюють ендокардіальні електроди в різних 
відділах серця. Стандартними позиціями електро-
дів є верхні відділи правого передсердя (HRA, high 
right atrium), коронарний синус серця (СS, coronary 
sinus), AV-з̓єднання з пучком Гіса (НВ, His band), 
верхівковим відділом ПШ (RV, right ventricular). 
Для розміщення електрода в коронарному синусі 
його вводять у ліву підключичну або яремну вену. 

Після проведення електродів у типові позиції реє-
струють порожнинні ендокардіальні електрограми, 
зазвичай у біполярному режимі з синхронним за-
писом стандартних і грудних відведень на різній 
швидкості протягу стрічки (50 і 100 мм·с-1). Після 
аналізу базових інтервалів гісограми на синусово-
му ритмі виконують стимуляцію різних камер сер-
ця. Зазвичай застосовують біполярну стимуляцію 
з дистальним полюсом електрода як катода. У біль-
шості вживаних тепер протоколів стимуляцій ви-
користовується сила струму, що в 2 рази перевищує 
поріг стимуляції (1–4 мА). Тривалість стимулю-
ючого імпульсу зазвичай 1–2 мс.

На електрограмі визначають такі інтервали 
(рис. 5.1).

²íòåðâàë P-Q
120-190 ìñåê

Рис. 5.1. Провідна система серця
РА — час проведення по правому передсердю — від по-

чатку Р до передсердного потенціалу А на елект-
рограмі пучка Гіса (в нормі 20–50 мс);

АН — час проведення по AV-вузлу — інтервал між 
початком активації передсердь (А) і початком 
активації пучка Гіса (Н) на електрограмі пучка 
Гіса (у нормі — 50–140 мс);

Н — час проведення по пучку Гіса — ширина потен-
ціалу пучка Гіса (Н) на електрограмі пучка Гіса 
(у нормі не більше 25 мс);

НV — час проведення по системі Гіса — Пуркіньє — 
інтервал від початку потенціалу Н на електро-
грамі пучка Гіса до початку комплексу QRS на 
поверхневій ЕКГ (у нормі — 30–55 мс)

При проведенні ЕФД рекомендують таку послі-
довність виконання протоколу дослідження:

1. Аналізують стан провідної системи серця на 
початковому ритмі згідно з базовими показниками 
електрограми.

2. Оцінюють функцію синусного вузла.
3. Проводять зростаючу за частотою стимуляцію 

передсердя для оцінки антероградного проведення 
і точки Венкебаха.
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4. Програмована стимуляція правого перед-
сердя одним і подвійним екстрастимулом на 
спонтанному і заданому ритмі (2–3 базових цик-
ли).

5. Стимуляція ПШ спочатку на верхівці, потім 
при необхідності на вихідному тракті в 2–3 базових 
цик лах одним або двома екстрастимулами.

6. Далі можна виконувати медикаментозні 
проби, направлені на виявлення минущих пору-
шень функції синусного вузла і AV-провідності 
або провокацію пароксизмальних тахіаритмій.

Послідовність виконання програми дослі-
дження може відрізнятися залежно від мети дос-
лідження, патології і конкретної ситуації, що 
виникає в процесі проведення ЕФД. Для отри-
мання максимально можливої інформації слід 
дотримуватися деяких принципових моментів.

ЕФД У ВИВЧЕННІ ФУНКЦІЇ 
 СИНУСНОГО ВУЗЛА

ЕКГ-прояви дисфункції синусного вузла 
включають синусову брадикардію у стані спо-
кою, не адекватну хронотропну відповідь на на-
вантаження або стрес, синоатріальну блокаду ви-
ходу або зупинку синусного вузла. Загальні про-
яви включають втрату свідомості, переднепри-
томний стан, короткочасне запаморочення або 
виражену слабкість. Аритмії зазвичай зумовлені 
одним або декількома перерахованими фактора-
ми: ураження власне синусного вузла (наприк-
лад ідіопатична дегенерація, фіброз, ішемія або 
хірургічна травма), порушення функції автоном-
ної нервової системи, а також дією препаратів. 
Клінічне виявлення можливої дисфункції синус-
ного вузла час то викликає труднощі, оскільки 
симптоми аномалії можуть бути короткочасни-
ми і доброякісними, а у пацієнтів, що не мають 
симптомів, можливо значна зміна синусового 
ритму. Були запропоновані різні інвазивні тес ти 
для оцінки функції синусного вузла.

Час відновлення функції синусного вузла 
(ЧВФСВ) використовується для оцінки впливу 
надчастої стимуляції на автоматизм синусного 
вузла. Часто вноситься поправка на тривалість си-
нусового циклу (СЦ), що визначається як кори-
гований час відновлення функції синусного вузла 
(КЧВФСВ = ЧВФСВ – СЦ). У нормі ЧВФСВ не 
перевищує 1500–2000 мс, а КЧВФСВ — 600 мс. 
Чутливість обох показників до 60%, специфіч-
ність — 88%. Таким чином, нормальні їх значення 
не завжди дають можливість виключити наявність 
дисфункції синусного вузла. Рекомендації щодо 
проведення ЕФД для оцінки функції синусного 
вузла наведені в табл. 5.1.

Таблиця 5.1
Рекомендації щодо проведення ЕФД для 

оцінки функції синусного вузла
Пока-
зання Клінічні групи пацієнтів

Абсо-
лютно 
показа-
но

Пацієнти з клінічною симптоматикою, 
у яких як причина симптомів підозрюєть-
ся дисфункція синусного вузла, але після 
ретельного обстеження причинний зв̓язок 
між аритміями та симптомами не встанов-
лено

Ефек-
тивно

1. Пацієнти із документованою дисфунк-
цією синусного вузла, у яких оцінка його 
функції, AV- або вентрикулоатріальної про-
відності, індукції аритмій, залежно від ді-
лянки стимуляції, може допомогти вибору 
найбільш доцільного режима стимуляції
2. Пацієнти з електрокардіографічно під-
твердженими синусовими бради аритміями 
з метою визначення, чи пов’язана  анома-
лія з органічною дисфункцією синусного 
вузла, дисфункцією автономної нервової 
системи або зумовлена впливом лікар-
ських засобів для визначення оптималь-
ного варіанта терапевтичного лікування
3. Пацієнти з клінічною симптоматикою 
з підтвердженою синусовою брадиарит-
мією для виявлення вірогідної наявності 
іншої аритмії як причини симптомів

Не по-
казано

1. Пацієнти з клінічною симптоматикою, 
у яких встановлений зв’язок між симпто-
мами і документованою брадиаритмією 
та результати ЕФД яких не впливають на 
вибір наступної терапії
2. Пацієнти без клінічної симптоматики 
із синусовими брадиаритміями або з пау-
зами (за типом синус-ареста), що вини-
кають тільки під час сну (включаючи ап-
ное під час сну)

Синоатріальна провідність може бути визна-
чена безпосередньо або за допомогою нанесення 
передсердного екстрастимулу на фоні синусово-
го ритму або при стимуляції передсердя.

СИНОПЕРЕДСЕРДНА 
ПАРОКСИЗМАЛЬНА ТАХІКАРДІЯ

1. Під час тахікардії потенціал верхньої части-
ни правого передсердя передує потенціалу ниж-
ньої його частини й істотно не відрізняється від 
такого на фоні синусового ритму.

2. Тахікардія провокується електростимулом, 
нанесеним у період серцевого циклу, що пере-
дує блокаді його проведення в синусний вузол. 
Інтервал зчеплення такого електростимулу дещо 
коротший ніж інтервал, при якому електрости-
мул заміщає синусовий імпульс.
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3. Одиничний електростимул, нанесений на 
передсердя з дещо меншим інтервалом зчеплен-
ня, ніж той, при якому виник пароксизм, здат-
ний припинити напад тахікардії.

4. Часта стимуляція також провокує і пригні-
чує ектопічний ритм.

5. Додатковими критеріями діагностики є 
виникнення блокади II ступеня антероградного 
проведення імпульсу в AV-вузлі під час тахікар-
дії, що не супроводжується припиненням напа-
ду, а також ретроградна блокада проведення ім-
пульсу при штучній стимуляції шлуночків.

ПЕРЕДСЕРДНА ПАРОКСИЗМАЛЬНА 
ТАХІКАРДІЯ

1. Потенціал передсердя передує потенціалу 
пучка Гіса.

2. Послідовність поширення порушення по 
передсердю в деяких випадках порушена. Якщо 
ектопічний водій ритму розміщений у нижній 
частині передсердя, потенціал його передує по-
тенціалу верхньої частини правого передсердя; 
якщо водій ритму перебуває в лівому передсерді, 
то воно збуджується раніше правого передсердя.

3. У деяких випадках зареєстровані передсерд-
ні потенціали мають різну конфігурацію (кілька 
вогнищ ектопічного ритму).

4. Одиничними електростимулами немож-
ливо припинити пароксизм. Часта стимуляція 
може лише тимчасово придушити ектопічний 
ритм. У тих випадках, коли прогнозують реци-
прокний механізм тахікардії, найважливішою 
діагностичною ознакою вважають погіршення 
внутрішньопередсердної провідності в момент 
провокації пароксизму. 

5. Додатковою ознакою є антероградна або 
ретроградна блокада проведення імпульсу по 
AV-вузлу, оскільки наявність цих порушень ви-
ключає вузлову пароксизмальну тахікардію.

AV-вузлова пароксизмальна тахікардія
1. Передсердні електростимули з інтервалом 

зчеплення, що постійно стає коротшим, викли-
кають пароксизм тахікардії, виникненню якого 
передує раптове або поступове подовження ін-
тервалу P–R.

2. Потенціал пучка Гіса передує під час тахі-
кардії потенціалу шлуночка.

3. Потенціал нижньої частини передсердя пе-
редує потенціалу його верхньої частини і за часом 
виникнення збігається з потенціалом шлуночка.

4. Стимуляція шлуночка зі зростаючою час-
тотою або за допомогою одиничних імпульсів 
з інтервалом зчеплення, що постійно коротшає, 
супроводжується поступовим уповільненням 

ретроградного поширення збудження по перед-
сердю. Це вказує на те, що імпульс проводиться 
AV-вузлом, а не по додатковому передсердно-
шлуночковому з̓єднанню.

5. Припинення пароксизму відбувається лише 
в результаті блокування імпульсу в AV-вузлі.

Фібриляція, тріпотіння передсердь
Діагноз пароксизмальної миготливої аритмії 

звичайно не викликає утруднень, тому ЕФД про-
водити не обов̓язково. Лише при необхідності 
диференціації між шлуночковою екстрасистолією 
і аберантними комплексами слід провести реєстра-
цію електрограми пучка Гіса. Реєстрація потенціа-
лу пучка Гіса на гісограмі і нормальної тривалості 
інтервалу Н–V дає можливість стверджувати, що 
шлуночкові комплекси є аберантними. І, навпаки, 
відсутність потенціалу Н або значне укорочення ін-
тервалу Н–V є характерним для шлуночкових екст-
расистол. При тріпотінні передсердь дуже чітко 
виділяються хвилі f, пов̓язані або частково дисо-
ційовані зі шлуночковими комплексами.

ЕФД У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НАБУТОЮ 
AV-БЛОКАДОЮ/ХРОНІЧНИМ 

 ПОРУШЕННЯМ AV-ПРОВІДНОСТІ
Можливість реєстрації потенціалу пучка 

Гіса під час ЕФД дає можливість описати 3 ана-
томічні ділянки AV-блокади:

а) Проксимальний (над пучком Гіса) — за-
тримка проведення або блокада в AV-вузлі.

б) Інтрагісовий — затримка проведення або 
блокада в межах пучка Гіса.

в) Дистальний — розміщений дистальніше 
пучка Гіса і розміщується на рівні ніжок пучка 
Гіса.

Така діагностика є вкрай важливою, оскіль-
ки прогноз хворих із AV-блокадою залежить від 
рівня блокади: чим нижче рівень блокади, тим 
гірше прогноз.

При прогресуючому підвищенні частоти 
стимуляції правого передсердя відзначають по-
ступове подовження інтервалу А–Н до розвит-
ку AV-блокади II ступеня на рівні AV-вузла — 
«точка Венкебаха». У нормі цей показник пере-
вищує 110–130 імпульсів за хвилину.

Є певні кореляції між картиною ЕКГ і рівнем 
блокади. При AV-блокаді II ступеня I типу з вузьки-
ми комплексами QRS блокада зазвичай виникає на 
рівні AV-вузла, рідше може локалізуватися в пучку 
Гіса. При AV-блокаді II ступеня тип I з широкими 
комплексами QRS (блокада гілки пучка Гіса) бло-
када проведення може виникати на рівні AV-вузла, 
всередині або нижче пучка Гіса. AV-блокада II сту-
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пеня II типу зазвичай виникає на рівні пучка Гіса 
або нижче й частіше поєднується з блокадою ніж-
ки пучка Гіса. Зрідка AV-блокада II типу виникає 
в AV-вузлі. При повній AV-блокаді з ритмом, що 
висковзає, і вузькими комплексами QRS місце бло-
кади може локалізуватися в AV-вузлі або пучку Гіса. 
При повній AV-блокаді з ритмом, що висковзає, 
з широкими комплексами QRS місце блокади може 
розміщуватися в AV-вузлі, всередині або нижче пуч-
ка Гіса. Зазвичай вона розміщена нижче пучка Гіса.

Прогноз пацієнтів із AV-блокадою залежить 
від рівня її виникнення. Хронічна AV-блокада 
I ступеня, особливо блокада на рівні AV-вузла, 
зазвичай має доброякісний перебіг. Ця аномалія 
часто пов̓язана з прийомом лікарських препара-
тів і має оборотний характер. Клінічний перебіг 
вузлової AV-блокади II ступеня зазвичай добро-
якісний, прогноз залежить від наявності і стану 
основного захворювання серця. Прогноз пацієнтів 
із AV-блокадою II ступеня на рівні пучка Гіса не-
однозначний. У таких пацієнтів часто виникають 
втрата свідомості та прояви СН. При відсутності 
лікування AV-блокада II ступеня на рівні нижче 
пучка Гіса має поганий прогноз, блокада у таких 
пацієнтів часто прогресує до більш високих ступе-
нів, з̓являється симптоматика з втратою свідомос-
ті. У пацієнтів із набутою повною AV-блокадою без 
лікування часто відзначають симптоматику неза-
лежно від рівня блокади (табл. 5.2).

Згідно з електрокардіографічною класифіка-
цією внутрішньошлуночкова провідна система 
складається із 3 пучків: переднього і заднього пуч-
ків лівої ніжки пучка Гіса та правої ніжки пучка 
Гіса. Анатомічна основа розподілу провідної систе-
ми у людини на 3 пучки не зовсім зрозуміла. Паці-

єнти з двопучковою блокадою мають підвищений 
ризик розвитку повної трипучкової блокади.

Раптова смерть пацієнтів із двопучковою бло-
кадою може бути викликана не тільки розвитком 
повної трипучкової блокади, але також і розвит ком 
шлуночкових тахіаритмій. Останні можуть віді-
гравати важливу роль у пацієнтів із прогресуючим 
захворюванням серця і двопучковою блокадою. 
З цієї причини ЕФД пацієнтів з дефектами внут-
рішньошлуночкового проведення і нечіткими 
симптомами повинно також включати досліджен-
ня AV-провідної системи і оцінку функції синус-
ного вузла, а також програмовану передсердну і 
шлуночкову стимуляцію з метою провокації тахі-
аритмії для виявлення схильності до розвитку як 
брадиаритмій, так і тахіаритмій (табл. 5.3).

Таблиця 5.3
Рекомендації щодо проведення ЕФД

Пока-
зання Клінічні групи пацієнтів

Абсо-
лютно 
показано

Пацієнти з наявністю клінічних симп-
томів, у яких причина симп томів не 
встановлена

Показа-
но

Пацієнти, що не мають симп томів, 
з блокадою гілки пучка Гіса, якщо пла-
нується проведення фармакотерапії, 
яка може збільшити затримку прове-
дення або викликати AV-блокаду

Не по-
казано

1. Пацієнти, що не мають симптомів, 
пов’язаних із затримкою внутрішньо-
шлуночкового  проведення
2. Пацієнти з наявністю клінічних симп-
томів, у яких симптоми можна пояснити 
або виключити на основі даних ЕКГ

Таблиця 5.2
Рекомендації щодо проведення ЕФД у пацієнтів із набутою AV-блокадою

Показання Клінічні групи пацієнтів

Абсолютно 
показано

1. Пацієнти із клінічною симптоматикою, у яких причиною симптомів може бути, але не доведена 
блокада в системі Гіса — Пуркіньє
2. Пацієнти з AV-блокадою II або III ступеня, у яких симптоматика зберігається після установ-
ки електрокардіостимулятора і у яких у якості причини симптомів підозрюється інший різновид 
аритмії

Показано 1. Пацієнти з AV-блокадою II або III ступеня, у яких інформація про рівень виникнення блокади 
або її механізм, а також про реакцію на фармакологічні або інші впливи можуть допомогти у виборі 
терапії або в оцінці прогнозу
2. Пацієнти із передчасними зливними деполяризаціями AV-з’єднання, які є причиною проявів 
AV-блокади II або III ступеня (помилкова AV-блокада)

Не пока-
зано

1. Пацієнти з клінічною симптоматикою, у яких поява AV-блокади та її симптоми корелюють 
з картиною  ЕКГ
2. Пацієнти, що не мають симптомів, з минущою  AV-блокадою, що пов’язана із сповільненням 
синусового ритму (наприклад нічна AV-блокада II ступеня I типу)



С
Е

К
Ц

ІЯ
 5

М
Е

ТО
Д

И
 Ф

У
Н

К
Ц

ІО
Н

А
Л

ЬН
О

Ї 
Д

ІА
ГН

О
С

ТИ
К

И
 В

 К
А

РД
ІО

Л
О

ГІ
Ї 

ГЛАВА 5  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕФД ____________________________  301

ЕФД У ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ ТАХІКАР ДІЄЮ І ШИРОКИМИ 

КОМПЛЕК САМИ QRS
При широких комплексах QRS (>120 мс) 

важливо диференціювати надшлуночкову тахі-
кардію від шлуночкової тахікардії. Щоб відріз-
нити надшлуночкові тахікардії від шлуночко-
вих наявність стійких симптомів тахікардії не 
показова. Якщо діагноз надшлуночкової тахі-
кардії неможливо підтвердити або встановити, 
то тахіаритмію слід розцінювати як шлуночко-
ву тахікардію і лікувати відповідно.

Тахікардія з широкими комплексами QRS 
може бути поділена на 3 групи: надшлуночкова 
тахікардія з блокадою ніжок пучка Гіса, над-
шлуночкова тахікардія з проведенням по додат-
ковому передсердно-шлуночковому з̓єднанню 
і шлуночкова тахікардія. ЕФД дозволяє точно 
діагностувати практично всі тахікардії з ши-
рокими комплексами, а також визначити по-
слідовність та співвідношення між активацією 
передсердь і шлуночків. При цьому можна за-
реєструвати електрограми від структур, які не 
відображаються на стандартній ЕКГ (таких як 
пучок Гіса або додаткові шляхи проведення), 
а також можуть бути проаналізовані відповіді 
на різні проби зі стимуляцією. Оскільки знання 
механізму аритмії зазвичай має критичне зна-
чення для вибору належної терапії, ЕФД часто 
займають важливе місце в клінічній діагности-
ці у пацієнтів, що мають тахікардії з широкими 
комплексами (табл. 5.4).

Таблиця 5.4
Рекомендації щодо проведення ЕФД 

у пацієнтів із тахікардією і широкими 
комплексами QRS

Пока-
зання Клінічні групи пацієнтів

Абсо-
лютно 
показано

Пацієнти з тахікардією та широкими 
комплексами QRS, із невстановленим 
точним діагнозом (після аналізу до-
ступних записів ЕКГ), встановлення 
якого необхідно для вибору тактики 
лікування

Не по-
казано

Пацієнти зі шлуночковою тахікар-
дією або надшлуночковими тахікар-
діями з аберантним проведенням 
або синдромом передзбудження, які 
діагностуються на основі чітких кри-
теріїв ЕКГ і відносно яких дані ЕФД 
не впливають на вибір терапії. Проте 
дані, отримані при початковому ЕФД, 
у цих пацієнтів можуть розглядатися 
як настанова для подальшої терапії.

ЕФД У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТАХІКАР ДІЄЮ 
І ВУЗЬКИМИ 

КОМПЛЕК САМИ QRS (табл. 5.5)
Таблиця 5.5

Рекомендації щодо проведення ЕФД 
у пацієнтів із тахікардією і вузькими 

комплексами QRS
Показан-

ня Клінічні групи пацієнтів

Абсолютно 
показано

1. Пацієнти з частими нападами та-
хікардії або при їх поганій переноси-
мості, які не дають адекватної відпові-
ді на медикаментозну терапію і у яких 
інформація про місце виникнення, 
механізм та електрофізіологічні влас-
тивості провідних шляхів тахікардії 
важливі для вибору відповідної терапії 
(препарати, катетерна абляція, елект-
ростимуляція або хірургічне втручан-
ня)
2. Пацієнти, які віддають перевагу 
абляції, а не медикаментозній терапії

Показано Пацієнти з частими епізодами тахі-
кардії, яким необхідна медикамен-
тозна терапія і відносно яких є при-
пущення про проаритмічний ефект 
препаратів або про вплив антиарит-
мічних препаратів на синусний вузол 
або AV-провідність

Не пока-
зано

Пацієнти з тахікардіями, вагусними 
пробами, які легко контролюються, 
та/або хорошою переносимістю ме-
дикаментозної терапії, які не є кан-
дидатами на немедикаментозне ліку-
вання

ЕФД У ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ ПОДОВЖЕНИМ  ІНТЕРВАЛОМ 

Q‒T
Подовження інтервалу Q–T, пов̓язане з по-

тенційною загрозою виникнення небезпечних 
для життя аритмій, може реєструватися постійно 
або періодично як прояв вродженого синдрому 
подовженого інтервалу Q–T або може виникати 
внаслідок метаболічних, токсичних або патофі-
зіологічних факторів. ЕФД має обмежене зна-
чення для виявлення, постановки діагнозу або 
підбору терапії при вродженому або набутому 
подовженні інтервалу Q–T. ЕФД у пацієнтів із 
вродженим синдромом подовженого Q–T нерід-
ко призводить до запуску шлуночкових аритмій, 
тоді як його діагностичне значення невисоке або 
відсутнє зовсім (табл. 5.6).
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НАДШЛУНОЧКОВІ  ТАХІКАРДІЇ 
ПРИ ДОДАТКОВИХ  

ШЛЯХАХ ПРОВЕДЕННЯ
Додаткові шляхи Кента і Джеймса
1. Нав̓язування ритму передсердя, що постій-

но зростає за частотою, або нанесення окремих 
стимулів із постійним укороченням інтервалу 
зчеплення при наявності пучка Кента призво-
дить до росту вираженості хвилі дельта, інтервал 
Р–дельта-хвиля залишається стабільним. При 
цьому як для пучка Кента, так і для пучка Джейм-
са характерний на певному етапі стрибкоподібний 
перехід проведення імпульсів лише по додатково-
му передсердно-шлуночковому з̓єд нанню.

2. Програмована стимуляція передсердя, ви-
кликаючи пароксизм тахікардії, не виявляє від-
мінностей, властивих AV-вузловій тахікардії, тобто 
раптового подовження інтервалу А–Н або появи 
періодики Венкебаха.

3. Програмована стимуляція шлуночка не су-
проводжується збільшенням часу ретроградного 
проведення збудження на передсердя, що відобра-
жає його поширення по додатковому передсердно-
шлуночковому з̓єднанню, а не по AV-вузлу.

4. Виявляє порушення послідовності ретроград-
ного поширення хвилі збудження на передсердя. 
Це проявляється тим, що потенціал лівого перед-
сердя реєструється раніше, ніж правого.

5. Додатковою ознакою є реєстрація ниж-
ньопередсердного потенціалу на гісограмі після 
шлуночкового комплексу на відміну від вузлової 
тахікардії, при якій цей потенціал за часом ви-
никнення збігається зі шлуночковим.

Додатковий шлях Махайма
1. Потенціал Н на гісограмі за часом виник-

нення збігається з деформованим шлуночковим 
комплексом у відведенні електрограми від шлу-
ночка і передує йому, тоді як комплекс QRS, що 
реєструється, нормальної форми.

2. Часта стимуляція передсердя призводить 
до подовження інтервалу P–Q і укороченню ін-
тервалу H–V або навіть до його злиття зі шлу-
ночковим комплексом, що поєднується з виник-
ненням його аберації за типом блокади однієї з 
ніжок пучка Гіса.

3. Аберантний шлуночковий комплекс нор-
малізується після введення атропіну або на фоні 
стимуляції пучка Гіса.

ЕФД у пацієнтів із WPW-синдромом
Рекомендації щодо проведення ЕФД у паці-

єнтів із WPW-синдромом наведені в табл. 5.7.

Таблиця 5.6
Рекомендації щодо проведення ЕФД 

у пацієнтів із подовженим інтервалом Q–T
Пока-
зання Клінічні групи пацієнтів

Показано 1. Оцінка проаритмічного впливу препа-
рату у пацієнтів, стійка шлуночкова тахі-
кардія або  зупинка серця у яких виникли 
на фоні прийому цього препарату
2. Пацієнти, у яких зміни інтервала Q–T 
або конфігурація хвилі TU не можуть 
бути пояснені однозначно у зв’язку з 
втратою свідомості або наявністю симп-
томатичних аритмій, дія катехоламінів 
у таких пацієнтів може виявити певні змі-
ни інтервалу Q–T

Не пока-
зано

1. Пацієнти з вродженим подовжен-
ням інтервалу Q–T, який виявляється 
клінічно, з симптоматичними аритмі-
ями або без них
2. Пацієнти з набутим синдромом подо-
вженого інтервалу Q–T, у яких симпто-
ми мають чіткий зв’язок з певною при-
чиною або механізмом формування за-
грозливої для життя аритмії

Таблиця 5.7
Рекомендації щодо проведення ЕФД 

у пацієнтів із WPW-синдромом
Пока-
зання Клінічні групи пацієнтів

Абсо-
лютно 
показа-
но

1. Пацієнти, яким показана катетерна або 
хірургічна абляція додаткових шляхів
2. Пацієнти з передзбудженням шлуночків, 
які вижили після зупинки кровообігу або 
перенесли нез’ясовану втрату свідомості
3. Пацієнти з клінічною симптоматикою, 
у яких визначення механізму розвитку 
аритмії або виявлення електрофізіологічних 
властивостей додаткових шляхів і нормаль-
ної провідної системи може допомогти у ви-
борі оптимальної терапії

Пока-
зано

1. Пацієнти без клінічних симптомів із сі-
мейним анамнезом раптової серцевої смер-
ті або з передзбудженням шлуночків, але без 
спонтанних аритмій, чия робота пов’язана 
з підвищеним ризиком і у яких знання 
елект рофізіологічних характерис тик до-
даткових шляхів або індукованої тахікардії 
може сприяти формуванню рекомендацій 
з подальшого способу життя або терапії
2. Пацієнти з передзбудженням шлуноч-
ків, яким проводиться кардіохірургічне 
втручання з інших причин

Не по-
казано

Пацієнти з передзбудженням шлуночків, 
які не мають симптомів, за виключенням 
тих, що описані вище
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ЕФД У ПАЦІЄНТІВ 
ЗІ ШЛУНОЧКОВИМИ 

ЕКСТРАСИСТОЛАМИ, ПАРНИМИ 
ЕКСТРАСИСТОЛАМИ І НЕСТІЙКОЮ 

ШЛУНОЧКОВОЮ ТАХІКАРДІЄЮ
Таблиця 5.8

Рекомендації щодо проведення 
ЕФД у пацієнтів зі шлуночковими 

екстрасистолами, парними екстрасистолами 
і нестійкою шлуночковою тахікардією

Пока-
зання Клінічні групи пацієнтів

Показано 1. Пацієнти з додатковими факторами ри-
зику відносно виникнення аритмій: низька 
ФВ ЛШ, наявність пізніх потенціа лів на 
сигнал-посилень ЕКГ, нестійка шлуноч-
кова тахікардія при амбулаторному моніто-
руванні ЕКГ. Пацієнтам, у яких ЕФД буде 
використане для подальшого уточнення 
факторів ризику і підбору терапії при інду-
кованій шлуночковій тахікардії
2. Пацієнти з вираженою клінічною симп-
томатикою, викликаною одиничними, 
парними мономорфними шлуночковими 
екстрасистолами, нестійкою шлуночко-
вою тахікардією за даними амбулаторного 
моніторування ЕКГ, у яких розглядається 
можливість катетерної абляції

Не пока-
зано

Пацієнти з поодинокими, парними шлу-
ночковими екстрасистолами або нестійкою 
шлуночковою тахікардією при відсутності 
симптомів або незначній їх вираженості, 
без інших факторів ризику розвитку стій-
ких аритмій

ПАРОКСИЗМАЛЬНІ ШЛУНОЧКОВІ 
ТАХІКАРДІЇ

1. Наявність передсердно-шлуночкової ди-
соціації, що реєструється на електрограмі пучка 
Гіса. Цей критерій є дуже важливим, проте не аб-
солютним, тому що виявляється, хоча й дуже рід-
ко, при надшлуночкових тахікардіях з аберантною 
шлуночковою провідністю.

2. Відсутність потенціалу Н перед шлуночкови-
ми комплексами або значне укорочення інтервалу 
Н–V на гісограмі.

3. Часта і програмована стимуляція ПШ у біль-
шості випадків призводить до виникнення шлу-
ночкової тахікардії. Конфігурація комплексів при 
цьому аналогічна тим, які виникають під час напа-
ду, що виник спонтанно.

4. Програмована стимуляція шлуночків у біль-
шості випадків призводить до припинення тахікардії. 
Шлуночкова тахікардія з частотою ритму <175 уд./хв 
припиняється окремими елект ростимулами або за 

допомогою нав̓язування штучного шлуночкового 
ритму невеликої частоти. Для її припинення при та-
хікардії >175 уд./хв використовують парні стимули 
або часту стимуляцію шлуночків.

ЕФД У ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ НЕЗ’ЯСОВАНОЮ  ВТРАТОЮ 

 СВІДОМОСТІ
Таблиця 5.9

Рекомендації щодо проведення ЕФД 
у пацієнтів із нез’ясованою втратою 

свідомості
Показання Клінічні групи пацієнтів
Абсолютно 
показано

Пацієнти з вірогідним структурним 
ураженням серця і втратою свідомості, 
причина якої залишається невизначе-
ною піс ля ретельного обстеження

Показано Пацієнти з повторною втратою свідо-
мості неясної етіології, які не мають 
структурнoгo ураження серця, з нега-
тивним результатом тілт-теста (пасивної 
ортопроби), ортопроби, яка проводить-
ся на столі зі змінним кутом нахилу

Не показано Пацієнти з відомою причиною втрати 
свідомості, у яких ЕФД не зможе впли-
нути на лікування, що проводиться

ЕФД У ПАЦІЄНТІВ,  ЩО ВИЖИЛИ 
 ПІСЛЯ ЗУПИНКИ СЕРЦЯ

Таблиця 5.10
Рекомендації щодо проведення ЕФД 

у пацієнтів, що вижили після зупинки серця
Показання Клінічні групи пацієнтів
Абсолютно 
показано

1. Пацієнти, які вижили після зупинки сер-
ця, без ознак ІМ з патологічним зубцем Q
2. Пацієнти, які пережили зупинку серця, 
що розвинулася більш ніж через 48 год піс-
ля гострої фази ІМ при відсутності повтор-
них ішемічних подій

Показано 1. Пацієнти, які пережили раптову зупинку 
серця, яка була викликана брадиартмією
2. Пацієнти, які пережили зупинку серця, 
що розвинулась у зв’язку з набутою ано-
малією реполяризації або каналопатіями 
(синдром подовженого Q–T, синд ром 
Бругада та ін.) з неоднозначними резуль-
татами неінвазивного обстеження

Не показано 1. Пацієнти, які пережили зупинку кро-
вообігу, що розвинулася в гостру фазу ІМ 
(<48 год)
2. Пацієнти, у яких зупинка серця була 
наслідком чітко визначених специфіч-
них причин, таких як оборотна ішемія, 
виражений аортальний стеноз або ви-
значений неінвазивними методами 
 вроджений або набутий синдром подо-
вженого Q–T
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ЕФД ПРИ ПІДБОРІ 
АНТИАРИТМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
У РІЗНИХ ГРУП ПАЦІЄНТІВ

ЕФД дозволяє серійно оцінювати зміни 
провідності і рефрактерності тканин серця, 
викликаних лікарськими препаратами, а та-
кож особливості аритмій, включаючи індуко-
ваність; при індукованих аритміях — оцінити 
частоту, морфологію та гемодинамічні на-
слідки. Після базового дослідження (бажано 
без препаратів), протягом якого індукується 
аритмія, призначається препарат і повторю-
ється електрична стимуляція. Передбачаєть-
ся, що викликане антиаритмічним препара-
том зниження можливості повторно індукува-
ти аритмію свідчить про відсутність рецидивів 
аритмії. Навпаки, якщо аритмія залишається 
індукованою, то вірогідність повтору аритмії 
вища, ніж у групі хворих, де вдалося досяг-
ти її припинення препаратами. Такий підхід 
використовується насамперед у пацієнтів зі 
стійкими шлуночковими тахікардіями і у па-
цієнтів, які вижили після зупинки серця, хоча 
проведення ЕФД можливо і у пацієнтів із над-
шлуночковими аритміями (табл. 5.12).

ЕФД У ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ  Є КАНДИДА-
ТАМИ АБО ВЖЕ МАЮТЬ ІМПЛАНТО-

ВАНІ  АНТИАРИТМІЧНІ ПРИСТРОЇ
Таблиця 5.13

Рекомендації щодо проведення ЕФД у 
 пацієнтів, які є кандидатами  або вже мають 

імплантовані  антиаритмічні пристрої
Показан-

ня Клінічні групи пацієнтів

Абсолютно 
показано

1. Пацієнти з тахіаритміями перед імпланта-
цією та після неї, а також остаточне (перед 
випискою) програмування імплантованого 
пристрою для підтвердження його здатності 
працювати в запланованому режимі
2. Пацієнти з імплантованим електричним 
антитахікардитичним пристроєм, у яких 
зміни стану або терапії можуть вплинути на 
ефективність або безпеку пристрою
3. Пацієнти з імплантованим кардіостимуля-
тором для лікування брадиаритмії, яким буде  
встановлений кардіовертер-дефібрилятор 
для перевірки взаємодії цих приладів

Показано Пацієнти з раніше документованими пока-
заннями до імплантації кардіостимулятора для 
підбору найбільш відповідних режимів і місць 
тривалої кардіостимуляції, виходячи з впливу 
останніх на симптоматику і гемодинаміку

Не пока-
зано

Пацієнти, які не є кандидатами для імплан-
тації пристроїв

ЕФД У ПАЦІЄНТІВ  
ІЗ НЕЗ’ЯСОВАНИМ  СЕРЦЕБИТТЯМ

Таблиця 5.11
Рекомендації щодо проведення ЕФД 

у пацієнтів із нез’ясованим серцебиттям
Пока-
зання

Клінічні групи пацієнтів

Абсолютно 
показано

1. Пацієнти з серцебиттям, у яких 
зафіксована медичним персона-
лом висока частота пульсу і у яких 
реєстрація ЕКГ не дозволяє вста-
новити причину серцебиття
2. Пацієнти з серцебиттям, яке пе-
редувало синкопальному епізоду 

Показано Пацієнти з клінічно значним сер-
цебиттям, вірогідно, кардіального 
походження, у яких симптомати-
ка має спорадичний характер і не 
може бути зафіксована докумен-
тально. Дослідження проводиться 
для уточнення механізму аритмії, 
встановлення необхідності прове-
дення терапії або оцінки прогнозу

Не пока-
зано

Пацієнти, у яких підтверджена не-
кардіальна причина серцебиття 
(наприклад гіпертиреоз)

Таблиця 5.12
Рекомендації щодо проведення ЕФД при підборі 

антиаритмічної терапії у різних груп пацієнтів
Пока зан-

ня Клінічні групи пацієнтів
Абсолютно 
показано

1. Пацієнти зі стійкою шлуночковою тахі-
кардією або зупинкою серця, особливо ті, 
які перенесли ІМ
2. Пацієнти з AV-вузловою реципрокною 
тахікардією, AV-реципрокною тахікардією 
із залученням додаткових шляхів проведен-
ня, у яких планується тривала медикамен-
тозна терапія
3. Пацієнти зі шлуночковою алоритмією або 
бігемінією, яким планується усунення арит-
мії методом катетерної абляції

Показано 1. Пацієнти із синопередсердною реципрок-
ною тахікардією, передсердною тахікардією, 
фіб риляцією або тріпотінням передсердь без 
синдрому передзбудження шлуночків, у яких 
планується тривала медикаментозна терапія
2. Пацієнти з аритміями, які не викликають-
ся при контрольному ЕФД, і у яких плану-
ється призначення медикаментозної терапії

Не 
показано 

1. Пацієнти з ізольованими передсердними 
або шлуночковими екстрасистолами
2. Пацієнти з фібриляцією шлуночків з точ-
но встановленою причиною



С
Е

К
Ц

ІЯ
 5

М
Е

ТО
Д

И
 Ф

У
Н

К
Ц

ІО
Н

А
Л

ЬН
О

Ї 
Д

ІА
ГН

О
С

ТИ
К

И
 В

 К
А

РД
ІО

Л
О

ГІ
Ї 

ГЛАВА 5  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕФД ____________________________  305

ЛІТЕРАТУРА
1. Бредикис Ю.Ю. (1967) Электрическая стимуляция сердца в клинической 

практике. Медицина, Москва, 200 с.
2. Бредикис Ю.Ю., Дрогайцев А.Д., Стирбис П.П. (1983) Физиологическая 

электростимуляция сердца: Обзор. Кардиология, 9: 114–118.
3. Емельяненко В.М., Ефремов А.И., Кофаль Л.А. и др. (1995) Критерии кли-

нической оценки тяжести нарушений ритма сердца. Клин. мед. и патофи-
зиол., 2: 92–93.

4. Ревишвили А.Ш. (1990) Электрофизиологическая диагностика и хирурги-
ческое лечение наджелудочковых тахиаритмий. Кардиология, 11: 56–59.

5. Черняк Б.А., Никитина Т.Н., Фукс Р.А. и др. (1983) Клинико-функциональная 
характеристика синдрома преждевременной реполяризации желудочков. 
Тер. арх., 4: 57–61.

6. Шевченко Н.М. (1997) Рациональная кардиология. Стар&apos; Ко, Москва, 
256 с.

7. Шубик Ю.В. (1999) Неинвазивное электрофизиологическое исследование при 
аномалиях проводящей системы сердца. ИНКАРТ, Санкт-Петербург, 84 с.

8 Akhtar M., Achord J.L., Reynolds W.A. (1994) Clinical competence in invasive 
cardiac electrophysiological studies. ACP/ACC/AHA Task Force on Clinical 
Privileges in Cardiology. J. Am. Coll. Cardiol., 23: 1258–1261.

9. Andresen D., Steinbeck G., Habort R. et al. (1990) Programmed ventricular 
stimulation: Prognoctic volue of noninducibility in patients with malignant ven-
tricular tachyarhythmias. Eur. Heart J., 11 (Abstr. Suppl. 3).

10. Blomstrm-Lundqvist, Scheinman М.М. et al. ACC/AHA/ESC Guidelines for the 
Management of Patients With Supraventricular Arrhythmias — Executive Sum-
mary A Report of the American College of Cardiology/American Heart Associa-
tion Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology 
Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for 
the Management of Patients With Supraventricular Arrhythmias).

11. Brembilla-Perrot B., Spatz F., Khaldi E. et al. (1990) Value of esophageal pacing 
in evaluation of supraventricular tachycardia. Am. J. Cardiol., 65: 322–330.

12. Flowers N.C., Abildskov J.A., Armstrong W.F. et al. (1991) ACC policy state-
ment: recommended guidelines for training in adult clinical cardiac electro-
physiology. Electrophysiology. Electrocardiography Subcommittee, American 
College of Cardiology. J. Am. Coll. Cardiol., 18: 637–640.

13. Gallagher J.J., Smith W.M., Kerr C.R. et al. (1982) Esophageal pacing: a dia-
gnostic and therapeutic tool. Circulation, 65(2): 336–341.

14. Hall R.J.C., Boyle R.M., Webb-Peploe M. et al. (1995) Guidelines for specialist 
training in cardiology. Council of the British Cardiac Society and the Specialist 
Advisory Committee in Cardiovascular Medicine of the Royal College of Physi-
cians. Br. Heart J., 73: 1–24.

15. Hindricks G., for the Multicentre European Radiofrequency Survey (MERFS) 
investigators of the Working Group on Arrhythmias of the European Society of 
Cardiology (1993) The Multicentre European Radiofrequency Survey (MERFS): 
complications of radiofrequency catheter ablation of arrhythmias, fur Heart J., 
14: 1644–1653.

16. Horowitz L.N., Josephson M.E. (1990) Intracardiac electriphysiological tidy 
as a method of optimization of drug therapy in chronic V.T. Progr. Cardiovasc. 
Res., 2: 381–389.

17. Josephson M.E., Maloney J.D., Barold S.S. (1995) Guidelines for training in 
adult cardiovascular medicine. Core Cardiology Training Symposium (COCATS) 
Task Force 6: training in specialized electrophysiology, cardiac pacing and ar-
rhythmia management. J. Am. Coll. Cardiol., 25: 23–26.

18. Miller J.M. (1996) Therapy of Wolff-Parkinson-White syndrome and concealed 
bypass tracts. J. Cardiovasc. Electrophysiol., 7(1): 85–93.

19. Santini M., Ansalone G., Cacciatore G. et al. (1990) Transesophageal pacing. 
PACE, 13(10): 1298–1323.

20. Snezhitsky V.A., Baranovsky P.A., Roman T.S. et al. (1994) Transesophageal 
atrial programmed pacing for assessment of atrioventricular conduction func-
tion. RBM, 16(3–4): 120–123.

21. Zipes D.P., DiMarco J.P., Gillette P.C. et al. (1995) Guidelines for clinical int-
racardiac electrophysiological and catheter ablation procedures. A report of 
the American College of Cardiology. American Heart Association Task Force on 
practice guidelines. J. Cardiovasc. Electrophysiol., 6(8): 652–679.

22. Zipes D.P., DiMarco J.P., Gillette P.C. et al. (1995) Guidelines for clinical int-
racardiac electrophysiological and catheter ablation procedures: a report of 
the Ameri can College of Cardiology. American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines (Committee on Clinical Intracardiac Electrophysiologic 
and Cathe ter Ablation Procedures), developed in collaboration with the North 
American Society of Pacing and Electrophysiology. J. Am. Coll. Cardiol., 
26: 555–573.



306  ___________ГЛАВА 6  ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ ВИСОКОГО РОЗРІЗНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ...

С
Е

К
Ц

ІЯ
 5

М
Е

ТО
Д

И
 Ф

У
Н

К
Ц

ІО
Н

А
Л

ЬН
О

Ї 
Д

ІА
ГН

О
С

ТИ
К

И
 В

 К
А

РД
ІО

Л
О

ГІ
Ї 

ГЛАВА 6  ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ ВИСОКОГО 
РОЗРІЗНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ 
АРИТМІЙ ТА ПРОГНОЗУВАННІ 
РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ

О.М. Пархоменко, О.С. Сичов

Однією з актуальних проблем сучасної кар-
діології залишається своєчасний прогноз елек-
тричної нестабільності міокарда, що є ключовим 
при прогнозуванні розвитку потенційно небез-
печних аритмій. Впровадження комп̓ютерних 
технологій, сучасних методів цифрової оброб-
ки ЕКГ-сигналу зумовили розробку і все більш 
широке використання в повсякденній клінічній 
практиці комп̓ютерних ЕКГ-систем. 

Сучасний розвиток комп̓ютерних технологій 
дав можливість проводити аналіз ЕКГ-сигналу 
на якісно більш високому рівні, що відкрило 
нові можливості в діагностиці кардіологічної 
патології. Особливо актуально це при виявленні 
електричної нестабільності міокарда, діагности-
ці загрозливих для життя порушень ритму і ризи-
ку раптової серцевої смерті. Дані проспективних 
досліджень показали, що за останні два десяти-
річчя загальна частота раптової серцевої смерті, 
незважаючи на застосування нових методів діа-
гностики і профілактики, істотно не змінилася 
і становить близько 20–25% усіх випадків гострих 
серцевих нападів. В абсолютній більшості ви-
падків механізмом виникнення раптової серце-
вої смерті є розвиток шлуночкових тахіаритмій. 
Проблема раптової серцевої смерті ускладнюєть-
ся ще й тим, що летальні аритмії можуть вини-
кати при відсутності гострої ішемії і виражених 
функціональних та анатомічних змін, хоча час-
то поєднуються з ними. Виділення предикторів 

електричної нестабільності міокарда, розробка 
способів виявлення груп хворих із високим ри-
зиком аритмічних подій — основні шляхи зни-
ження частоти раптової серцевої смерті. Зна-
чну роль у вирішенні цієї проблеми відводять 
методам аналізу ЕКГ-сигналу з використанням 
електронно-обчислювальної техніки. 

В останні роки все більший розвиток отри-
мує ЕКГ високого розрізнення (ЕКГ ВР) — ме-
тод дослідження, що дозволяє за допомогою 
комп̓ютерної обробки ЕКГ-сигналу реєструвати 
низькоамплітудні високочастотні сигнали, неви-
димі на звичайній ЕКГ. 

Широке застосування знайшло виявлення так 
званих ППШ і ППП за допомогою спеціальної 
методики запису ЕКГ. Ця методика передбачає 
фільтрацію сигналу, посилення його в десятки 
тисяч разів і виділення з нього корисної інфор-
мації за допомогою методу усереднення.

Реєстрація сигналів із поверхні тіла розши-
рює можливості використання методу ЕКГ ВР 
у клінічній практиці. Це зумовлено тим, що на 
сьогодні відсутні абсолютно надійні тести для 
прогнозування надшлуночкових порушень рит-
му, хоча фібриляція/тріпотіння передсердь вва-
жаються найпоширенішими формами порушен-
ня ритму серця і відзначаються в 0,4% випадків 
серед дорослого населення. Їх поширеність під-
вищується з віком, і у осіб віком старше 60 років 
доходить до 2–10% випадків.
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ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
ППШ І ППП

Електрофізіологічний субстрат ППШ являє 
собою зони міокарда з низькоамплітудною, фраг-
ментованою, сповільненою активністю і затрим-
кою шлуночкової деполяризації, які отримали 
назву «аритмогенний субстрат», є анатомічною 
основою для запуску шлуночкових тахіаритмій 
за механізмом re-entry.

На сьогодні вважається, що переважна біль-
шість шлуночкових тахіаритмій виникає за ме-
ханізмом повторного входу хвилі збудження. Для 
розвитку цього феномену необхідний ряд умов. 
Головне — це сповільнення швидкості про-
ведення збудження в певній ділянці міокарда. 
Проте одного лише сповільненого проведення 
недостатньо для виникнення аритмії. Необхід-
на також фрагментація електричної активності, 
що виникає в ділянках, де м̓язові волокна роз-
ділені сполучною тканиною. Найчастіше такі ді-
лянки виявляються на межах зон ІМ, де острівці 
життєздатної тканини чергуються з вогнищами 
фіброзу. Отже, зони неоднорідності тканини 
призводять до фрагментації електричних сигна-
лів і сповільненого поширення деполяризації, 
а реєстрація ППШ свідчить про наявність цих 
зон у міокарді. Оскільки при записі усередненої 
ЕКГ ці зони міокарда реєструються у вигляді 
низькоамплітудних сплесків активності напри-
кінці шлуночкового комплексу або виникають 
на початку сегмента SТ, вони і отримали свою 
на зву — ППШ.

В останні роки вчені звернулися до проб-
леми пошуку маркерів субстрату фібриляції пе-
редсердь, передсердної тахікардії. У більшості 
проведених досліджень виявлено, що дійсно у 
пацієнтів із пароксизмальною формою фібри-
ляції передсердь відзначають низькоамплітудні 
сигнали наприкінці зубця Р, так звані ППП, які 
відображають наявність сповільненої фрагмен-
тованої деполяризації передсердь і є маркерами 
фізіологічного субстрату таких надшлуночкових 
тахіаритмій, як фібриляція передсердь і паро-
ксизмальна передсердна тахікардія, що розвива-
ються за механізмом re-entry.

МЕТОДИ РЕЄСТРАЦІЇ ППШ І ППП
Неінвазивна реєстрація ППШ і ППП з по-

верхні тіла пов̓язана з рядом труднощів, зокре-
ма з тим, що їх амплітуда є значно меншою, ніж 
амплітуда шумів від різних зовнішніх джерел. На-
віть при прямому записі з поверхні тіла вона дуже 
невисока і тому на звичайній ЕКГ ППШ і ППП 
не реєструються. Проте їх можна зафіксувати, 

використовуючи методику усередненої ЕКГ ВР. 
Ця методика передбачає посилення ЕКГ-сигналу 
щонайменше в 20–50 тис. разів з подальшим по-
ділом (фільтрацією) «корисних» високочастот-
них компонентів сигналу ЕКГ, низькочастотних 
його складових і позасерцевої електричної актив-
ності, тобто шумів. Шуми мають як мінімум три 
джерела: фізіологічний шум внаслідок активації 
скелетної мускулатури, електронний шум під-
силювачів, які використовуються при реєстрації 
ЕКГ ВР, і фоновий (мережевий) шум. Головна 
проблема полягає в тому, що при посиленні сиг-
налу разом з підвищенням амплітуди «корисних» 
сигналів відзначають ріст рівня шуму, тому ви-
никає необхідність застосування методів для 
його усунення.

Основним способом усунення шуму, крім ви-
користання екранованого кабелю та безшумових 
вхідних передпосилювачів, є застосування методу 
комп̓ютерного усереднення сигналу. Цей метод 
дозволяє відокремити сигнали від шумів шляхом 
істотного поліпшення співвідношення сигнал/
шум. Оскільки шуми є випадковими сплеска-
ми, то при усередненні вони не синхронізуються 
з досліджуваним сигналом і тому від комплексу 
до комплексу накладаються хаотично (випад-
ково), що призводить до істотного зниження їх 
амплітуди. У той же час «корисний» сигнал, на 
відміну від шумів, повторюється з певним інтер-
валом (тобто не хаотично), тому при усередненні 
його амплітуда стабілізується і зростає, збільшу-
ючи таким чином співвідношення сигнал/шум. 
Величина шуму взаємозалежна з кількістю усе-
реднених комплексів. Нагромадження 100 сер-
цевих циклів знижує рівень шуму в 10 разів. Від-
повідно до міжнародних рекомендацій методика 
ЕКГ ВР передбачає реєстрацію та аналіз від 100 
до 400 ЕКГ-комплексів.

При реєстрації ППШ необхідним є також усу-
нення низькочастотних компонентів сигналу, які 
виникають при дихальних коливаннях. Для цього 
застосовують спеціальні двонаправлені чотири-
полюсні фільтри Баттерворта в діапазонах 25–250 
і 40–250 Гц.

Ще однією умовою для усереднення сигналу є 
ідентичність (подібність) досліджуваних шлуноч-
кових комплексів. При цьому важливим є відки-
дання передчасних порушень і досить «зашумле-
них» сигналів. Вирішують цю проблему таким спо-
собом: за еталон приймають перші 8 комплексів 
після початку усереднення у випадку, якщо серед-
нє стандартне відхилення сигналу <20 мкВ. Інші 
порушення порівнюються з еталоном і автома-
тично відкидаються електронно-обчислювальною 
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машиною, якщо величина погрішності більша, ніж 
подвійне стандартне відхилення порівняно з етало-
ном.

Особливості проведення імпульсу по перед-
сердям, що виражають в поздовжньому напрямку 
просування передсердної активності (а не транс-
муральної, як при активації шлуночків), а також 
у накладанні потенціалів пучка Гіса, що відповіда-
ють за часом ізоелектричному простору між кін-
цем зубця Р і комплексом QRS, ускладнюють ви-
явлення сповільненої фракціонованої активності 
передсердь. 

Устаткування, необхідне для реєстрації і ана-
лізу ЕКГ ВР, включає триканальний електрокар-
діограф, що повинен бути підключений до персо-
нальної ЕОМ за допомогою апаратного блоку. Цей 
блок складається зі смугових фільтрів, тригерного 
пристрою, масштабних підсилювачів, аналого-
цифрового перетворювача і плато інтерфейсу для 
введення сигналу в комп̓ютер. Складові частини 
пристрою з̓єднуються між собою оптоволокон-
ною лінією зв̓язку.

АНАЛІЗ ЕКГ ВР
При дослідженні ЕКГ ВР розрізняють ча-

сові, амплітудні і частотні параметри сигналу. 
У зв̓язку з цим виділяють три підходи до вияв-
лення зон сповільненої деполяризації: часову, 
спектральну і спектрально-часову. На сьогодні 
найпоширенішим є метод часового аналізу ППШ 
і ППП, оскільки найбільші величини чутливості 
і специфічності, а також найбільш високі значен-
ня відтворюваності більшість авторів отри мали, 
використовуючи саме часовий метод аналізу усе-
редненої ЕКГ. Для реєстрації ППШ і ППП ЕКГ-
сигнал записується в трьох ортогональних від-
веденнях за Франком (Х, Y, Z). Після посилення 
і фільтрації цей сигнал комбінується для одер-
жання векторної величини: –√XІ+YІ+ZІ, що 
називається «відфільтрований комплекс QRS». 
Далі за допомогою автоматичного алгоритму ви-
водяться кількісні показники ППШ і ППП. До 
уваги приймаються наступні параметри:

- тривалість відфільтрованого комплексу 
QRSf QRSd;

- тривалість низькоамплітудних (<40 мкВ) 
сигналів у термінальній частині (останні 40 мс) 
відфільтрованого шлуночкового комплексу — 
LAS40;

- середньоквадратична амплітуда коливань 
в останні 40 мс комплексу QRS (RMS40).

ППШ при застосуванні фільтра 40–250 Гц 
констатують за такими критеріями: QRSf >114 мс, 
LAS >38 мс, RMS <20 мкВ. Виявлення як міні-

мум двох із трьох вищезгаданих показників свід-
чить про наявність ППШ.

При використанні фільтра 25–250 Гц, за да-
ними більшості авторів, критеріями ППШ є QRSf 
>120 мс, LAS >38 мс, RMS  <25 мкВ.

До часових параметрів відфільтрованого зуб-
ця Р належать наступні показники:

1. Тривалість відфільтрованого зубця Р (FiР).
2. Різниця між тривалістю відфільтрованого 

та невідфільтрованого зубця Р (FiР— Un FiР).
3. Тривалість сигналів <5 мкВ (D5).
Амплітудні параметри ППП — це середньо-

квадратична амплітуда (RMS): 
1. Усього зубця Р (RMSP).
2. Останніх 10–20–30 мс (Last 10–20–30 або 

RMS 10–20–30 ).
Найчастіше використовується показник RMS 20.
Сучасне програмне забезпечення методу ЕКГ ВР 

дозволяє встановлювати режими усереднення кар-
діоциклів із синхронізацією за зубцями Р, Q, R. При 
аналізі ППП режим усереднення із синхронізацією 
за зубцями Р має ряд переваг порівняно з режимом 
усереднення та синхронізацією за зубцем R. Помил-
ки і неточності, що неминуче виникають і призво-
дять до послаблення корисного сигналу наприкінці 
зубця Р при усередненні і синхронізації за зубцем R, 
є результатом, з одного боку, мінливості інтерва-
лу P–Q від циклу до циклу, з іншого — неможливо-
сті виключення з процесу усереднення ектопічних 
передсердних комплексів, які нерідко мають місце 
у пацієнтів із надшлуночковими тахіаритміями. 

Характеристики FiР також залежать від смуги 
пропускання частот фільтра, що застосовується. 
При використанні фільтра з діапазоном про-
пускання частот в 20–30 Гц виникають трудно-
щі у визначенні термінальної частини сигналу 
зубця Р через їх перекриття сигналами зубця R. 
У той же час при застосуванні фільтрів у 60–80 Гц 
сигнали FiР наближаються до сигналів стандарт-
ної ЕКГ. Вважається, що використання високо-
частотних фільтрів у 40 Гц є оптимальним у цій 
методиці для ідентифікації пацієнтів із пароксиз-
мальною формою фібриляції передсердь. Значно 
змінюють показники ЕКГ ВР з виділення ППП 
типи застосовуваних фільтрів (двонаправлені, 
вперед- або назаднаправлені). Н. Ozawa і співав-
тори у своєму повідомленні приходять до виснов-
ку, що двонаправлені фільтри кращі, ніж інші, 
оскільки відображають справж ню тривалість FiР. 
При цьому одержуване значення часових харак-
теристик FiР менше, ніж при використанні впе-
ред- і назаднаправленних фільтрів. 

На рис. 6.1 представлений приклад наявності 
ознак ППП при аналізі зубця Р.
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Рис. 6.1. Приклад наявності ознак ППП при ана-
лізі зубця Р

ІМ І ППШ
У здорових людей ППШ реєструють у 0–6% ви-

падків. Поява ППШ у пацієнтів із гострим ІМ 
залежить від часу, що пройшов від початку за-
хворювання, локалізації зони некрозу та методів 
лікування. Дані про вираженість ППШ у гострій 
фазі ІМ суперечливі. ППШ у цей період характе-
ризуються вираженою нестабільністю. За даними 
різних авторів вони реєструвалися в 20–60% ви-
падків, але більше ніж у половини пацієнтів піз-
ніше відзначали нормалізацію параметрів ЕКГ ВР 
і зникнення ППШ. Нестійкий характер ППШ 
у гострій фазі ІМ свідчить про те, що вони від о-
бражають скоріше ступінь вираженості ішемії, 
ніж наявність аритмогенного субстрату, необхід-
ного для виникнення шлуночкових тахіаритмій.

Найчастіше ППШ реєструються в період між 
6–30-м днем захворювання. Надалі частота вияв-
лення ППШ повільно знижується. Так, за даними 
Й. Кіспаг і співавторів, серед пацієнтів з ІМ на мо-
мент виписки зі стаціонару ППШ реєструвалися 
у 82%, через 1 рік — у 61%, а через 5 років — лише 
у 48%. Проте у пацієнтів зі стійкою шлуночковою 
тахікардією ППШ не зникали. За даними ряду ав-
торів частота виявлення ППШ останнім часом 
знижується, що пояснюється більш широким ви-
користанням тромболітичної терапії і балонної ан-
гіопластики. Проте реєстрація ППШ залишається 
незалежним фактором ризику розвитку шлуночко-
вих тахіаритмій. Це ствердження отримало право 
на життя після того, як був доведений безумовний 
зв̓язок між ППШ і загрозою розвитку небезпечних 
шлуночкових порушень ритму. Тому сьогодні реко-
мендовано проводити реєстрацію ЕКГ ВР з метою 
виявлення ППШ усім хворим, що перенесли ІМ.

У хворих після гострого ІМ зі стійкою шлу-
ночковою тахікардією, індукованою під час ЕФД 

серця, ППШ фіксувалися у 80–100% випадків. 
У пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом 
наявність ППШ також корелює з виникненням 
спонтанних шлуночкових тахікардій. T.G. Turritto 
і співавтори вважають, що реєстрація патологічних 
параметрів усередненої ЕКГ — найбільш точний 
скринінг-метод для виявлення імовірності індук-
ції шлуночкових тахікардій. Частота виникнення 
ППШ залежить від типу тахіаритмій. M. Simson 
і співавтори показали, що у пацієнтів із великовог-
нищевим ІМ при стійкій шлуночковій тахікардії 
ППШ реєструвалися в 91% випадків, а при фібри-
ляції шлуночків тільки в 52%. За даними інших ав-
торів при виникненні фібриляції шлуночків ППШ 
відзначали тільки в 12–18% випадків. R. Freedman 
і співавтори помітили, що частота виявлення ППШ 
майже в 3 рази вища у пацієнтів зі стійкою шлуноч-
ковою тахікардією, ніж при фібриляції шлуночків. 
Такі ж результати отримані при дослідженні хво-
рих, успішно реанімованих після раптової зупинки 
серця. Ці результати свідчать про існування різних 
механізмів виникнення шлуночкової тахікардії 
і фібриляції шлуночків. Тому питання прогностич-
ного значення ППШ щодо розвитку небезпечних 
для життя порушень ритму остаточно не вирішено. 
Безумовно, що висока прогностична значимість 
відсутності ППШ дозволяє з упевненістю віднести 
хворих з ІМ без ППШ до категорії низького ризику 
розвитку шлуночкової тахікардії та раптової серце-
вої смерті. У той же час низькі величини позитив-
ної прогностичної значимості (10–35%) свідчать 
про велику кількість псевдопозитивних результа-
тів. Не у всіх пацієнтів із порушеннями показни-
ків усередненої ЕКГ розвиваються шлуночкова 
тахікардія і фібриляція шлуночків, оскільки ППШ 
відображають лише зони сповільненого проведен-
ня імпульсу в міокарді, що є необхідною, але не 
завжди достатньою умовою для виникнення тахі-
аритмії за механізмом повторного входу. Тому для 
підвищення прогностичної значимості виявлен-
ня електричної нестабільності серця, крім ППШ, 
в останні роки рекомендується досліджувати варі-
абельність ритму серця, дисперсію Q–T-інтервалу 
та здатність індукування шлуночкової тахікардії/
фібриляції шлуночків при проведенні програмова-
ної стимуляції шлуночків.

У ряді досліджень проаналізований зв̓язок 
ППШ з функцією ЛШ. Зареєстровано, що в міру по-
гіршення функції ЛШ відзначають зростання часто-
ти ППШ і їх тривалості. Це свідчить про те, що ана-
томічним субстратом ППШ є патологічно змінений 
міокард, а ППШ можна розглядати як своєрідний 
«місток» між електрофізіологічними порушення-
ми збудливості і провідності та механічних розладів.
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Частота реєстрації ППШ залежить також від 
локалізації ІМ. При нижній локалізації ППШ ре-
єструються вірогідно частіше. Це пов̓язано з не-
рівномірністю проходження збудження в міо-
карді: нижньобазальні ділянки виходять з елек-
тричного збудження останніми, що полегшує 
реєстрацію ППШ, якщо вони виникають у цих 
ділянках. Міжшлуночкова перегородка та перед-
ня стінка активуються раніше, тому ППШ при 
наявності аритмогенного субстрату в цих зонах 
можуть з̓являтися ще до закінчення шлуночко-
вого комплексу і маскуватися ним.

ЗВ̓ЯЗОК МІЖ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЄЮ МІОКАРДА 

І ППШ
Останнім часом багато уваги приділяється впли-

ву тромболітичної терапії і ангіопластики зі стенту-
ванням при ІМ на шлуночкові тахіаритмії і вияв-
лення ППШ. Дані більшості досліджень показали, 
що при тромболітичній терапії ППШ реєструються 
в середньому в 2–3 рази рідше порівняно з пацієн-
тами, у яких ця терапія не проводилася. При цьому 
ППШ частіше відзначали при збереженій коро-
нарній оклюзії (у 37–80%), у той час як у випадках 
успішного відновлення коронарної перфузії вони 
фіксувалися набагато рідше (16–25%). Таким чи-
ном, повторні реєстрації ЕКГ ВР можуть бути ще 
одним неінвазивним маркером успішної реваску-
ляризації, оскільки шлуночкові порушення ритму 
в перші 24 год від початку ІМ, згідно з сучасними 
поглядами, є ознакою реперфузії і не пов̓язані 
з реєстрацією ППШ. Вважається, що коронарна 
оклюзія є незалежним чинником появи ППШ, 
а успішна реперфузія сприятливо впливає на арит-
могенний субстрат, маркером якого є ППШ.

МИНУЩА ІШЕМІЯ МІОКАРДА 
І ППШ

Аналіз часових параметрів ЕКГ ВР під час го-
строї ішемії, викликаної проведенням транслю-
мінальної балонної коронарної ангіопластики, 
показав зниження амплітуди і збільшення трива-
лості високочастотних коливань (RMS і LAS) при 
незмінній величині тривалості фільтрованого 
шлуночкового комплексу (QRSf). При цьому ми-
нуща ішемія була причиною появи ППШ у 48% 
хворих. У той же час провокація ішемії міокарда 
за допомогою дозованих фізичних навантажень 
при здійсненні ВЕМ і тредмілергометрії, інфузії 
дипіридамолу або добутаміну не викликали по-
яви ППШ як у хворих зі стенокардією, так і у па-
цієнтів після перенесеного ІМ.

Таким чином, питання про те, чи має про-
гностичне значення персистування ППШ вна-
слідок перехідної ішемії міокарда щодо виник-
нення шлуночкової тахікардії, на сьогодні зали-
шається відкритим.

ЕКГ ВР І СИНКОПАЛЬНІ  СТАНИ 
НЕВІДОМОЇ  ЕТІОЛОГІЇ

Пацієнтів із синкопальними станами невідо-
мої етіології часто направляють для проведення 
ЕФД з метою індукування стійких шлуночкових 
тахікардій і таким способом підтвердження арит-
могенного генезу синкопальних станів. Виділен-
ня неінвазивних методів діагностики загрозливих 
для життя аритмій як безпосередньої причини 
синкопальних станів є надзвичайно важливим. 
Більші перспективи в цьому контексті належать 
ППШ як неінвазивним маркерам електричної не-
стабільності міокарда. У дослідженні D. Kuchar 
і співавторів (150 хворих із синкопальними ста-
нами) ППШ були виявлені у 16 з 22 пацієнтів зі 
шлуночковими тахікардіями (чутливість — 73%, 
специфічність — 89%). В інших дослідженнях та-
кож підтверджувалося, що наявність ППШ у хво-
рих із синкопальними станами збігається зі стій-
кою шлуночковою тахікардією або її індукцією при 
проведенні ЕФД (позитивна прогностична точ-
ність коливалася в межах 40–83%, а негативна про-
гностична точність у всіх дослідженнях становила 
більш ніж 90%). Базуючись на цих даних, можна 
стверджувати, що ЕКГ ВР має високу цінність при 
обстеженні хворих із синкопальними станами, 
причиною яких є шлуночкові тахіаритмії. Осо-
бливе клінічне значення ППШ представляє їх ви-
сока негативна прогностична точність. Нормальні 
значення параметрів ЕКГ ВР у пацієнтів із синко-
пальними станами та низькою загрозою виник-
нення шлуночкової тахікардії, за даними інших 
методів діагностики (виявлення шлуночкової екс-
трасистолії високих градацій, подовженого Q–T-
інтервалу, дисфункції ЛШ), свідчать про низьку 
імовірність аритмогенного генезу синкопальних 
станів. Але при виявленні ППШ загроза розвитку 
порушень ритму серця не завжди висока.

ППШ І ХВОРОБИ МІОКАРДА 
 НЕІШЕМІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Клінічне значення ППШ найбільш глибоко 
досліджене при ІХС. Набагато менше уваги при-
ділялося вивченню параметрів усередненої ЕКГ 
при інших серцево-судинних захворюваннях. 
Проте ряд досліджень показав, що ЕКГ ВР може 
бути корисною у виділенні групи ризику виник-
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нення шлуночкових тахіаритмій серед пацієнтів 
із кардіоміопатіями. D. Roll і співавтори вияви-
ли, що у хворих із ДКМП 83% пацієнтів із шлу-
ночковою тахікардією мали ППШ, у той час як 
серед осіб без порушень ритму серця ППШ ре-
єструвалися лише в 14% випадків. За даними ін-
ших авторів частота виявлення ППШ при ДКМП 
коливається від 30 до 45%.

D. Manchini і співавтори відзначили, що вижи-
ваність хворих із кардіоміопатіями протягом року 
при відсутності ППШ була на рівні 95%, у той час 
як при їх наявності становила тільки 39%.

Реєстрація ППШ при ДКМП свідчить про 
можливості індукції шлуночкової тахікардії при 
проведенні ЕФД серця. Це підтверджується тіс-
ним кореляційним зв̓язком між реєстрацією 
ППШ і шлуночковою тахікардією, індукованими 
при проведенні програмованої стимуляції серця.

Виявлення ППШ корелює з даними біопсії 
у хворих із ДКМП: вони присутні у випадках 
виражених дегенеративно-дистрофічних змін 
у міо карді, які супроводжуються значною дила-
тацією шлуночків.

У пацієнтів з ознаками ГКМП вірогідно час-
тіше відзначали патологічне значення однієї з ха-
рактеристик ЕКГ ВР — тривалості низькоамплі-
тудної, фрагментованої активності, але прогнос-
тичне значення цього феномену остаточно не 
з̓ясоване.

Частота фіксування ППШ при ГКМП стано-
вила за даними різних авторів 10–20%. Прогнос-
тична цінність ППШ щодо виявлення електрич-
ної нестабільності серця була відносно високою 
у хворих зі шлуночковою тахікардією (чутли-
вість — 75%, специфічність — 62%) і набагато 
нижчою у пацієнтів із фібриляцією шлуночків 
(чутливість — 47%, специфічність — 23%).

Отже, наявність ППШ при ГКМП не є надій-
ним предиктором шлуночкових тахіаритмій і ри-
зику раптової серцевої смерті.

Ряд авторів виявили появу ППШ у пацієнтів 
із гіпертонічною хворобою (частота ППШ стано-
вила від 2 до 27% випадків). При цьому встановле-
но, що ППШ відзначають у 5% хворих без ГЛШ, 
у 13% — при наявності концентричної гіпертрофії 
і у 48% — з асиметричною гіпертрофією. Кореля-
ція між ППШ і шлуночковою тахікардією ви-
явлена лише у хворих при концентричній ГЛШ. 
Це свідчить про те, що у осіб з АГ ППШ більшою 
мірою є предикторами вираженості гіпертрофії, 
ніж шлуночкових порушень ритму серця. Тіс-
на кореляція між ППШ і гіпертрофією міокарда 
пояснюється ростом маси міокарда, що приймає 
участь у деполяризації, а також збільшенням ді-

лянок фіброзної тканини, що виникає при наяв-
ності у пацієнта АГ і викликає затримку активації 
міокарда.

Серед хворих з порушеннями шлуночкового 
ритму без клінічних проявів захворювань серця 
(пацієнти з так званими ідіопатичними шлуноч-
ковими тахікардіями) ППШ відзначали у 18–20% 
випадків. Реєстрація ППШ корелювала з патоло-
гічними результатами біопсії міокарда (надмір-
ний розвиток фіброзу). При цьому констатова-
но, що ППШ не є досить чутливим маркером для 
прогнозування змін при біопсії міокарда (63%) 
і індукованості шлуночкової тахікардії під час 
ЕФД (37%), незважаючи на те, що мають високу 
специфічність (84 і 100% відповідно).

В окремих роботах вивчалися ППШ у хворих 
із вродженими вадами серця (особливо при вадах 
Фалло), гемодинамічно значимим пролапсом мі-
трального клапана, міокардитом, аритмогенною 
дисплазією ПШ. Проте в ці дослідження була 
включена невелика кількість хворих, що є недо-
статнім для вирішення питання про прогностич-
не значення ППШ при цих захворюваннях.

АНТИАРИТМІЧНІ ПРЕПАРАТИ 
І ППШ

Згідно з результатами більшості досліджень 
зміни параметрів ЕКГ ВР, які відзначають під 
впливом різних антиаритмічних засобів, не мають 
істотного значення в прогнозуванні ефективнос-
ті лікування. Тільки в деяких роботах у невеликої 
кількості хворих показано, що поява ППШ або 
збільшення їх кількісних параметрів на фоні при-
йому антиаритмічних препаратів збігалося з більш 
легкою індукованістю шлуночкової тахікардії під 
час програмованої стимуляції шлуночків серця.

Антиаритмічні засоби, блокуючи іонні канали 
клітинних мембран серця, сповільнюють прове-
дення електричних імпульсів і збільшують рефрак-
терність (крім препаратів IВ групи), що теоретично 
повинно викликати не зникнення ППШ, а навпа-
ки, зростання частоти їх реєстрації. R. Freedman 
і співавтори показали, що застосування антиарит-
мічних засобів IА і особливо IС груп призводило 
до значного збільшення тривалості низькоамплі-
тудних сигналів у кінцевій частині шлуночкового 
комплексу, пов̓язаного з подовженням циклу ін-
дукованої шлуночкової тахікардії. При лікуванні 
флекаїнідом частота виявлення ППШ підвищува-
лася від 43 до 62%, при терапії пропафеноном — 
від 29 до 48%, тоді як при лікуванні мексилетином 
не змінювалися параметри усередненої ЕКГ.

Аміодарон і соталол мало впливають на по-
казники ЕКГ ВР. За даними C. Hofman і спів-
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авторів у пацієнтів з наявністю шлуночкових 
екстрасистол високих градацій зміни параметрів 
усередненої ЕКГ, викликані дією аміодарону, не 
корелювали з ефективністю лікування. В інших 
дослідженнях показано, що у хворих з індукцією 
шлуночкової тахікардії під час ЕФД застосуван-
ня аміодарону викликає появу ППШ.

Отже, зміни ЕКГ ВР на фоні антиаритміч-
ної терапії не були пов̓язані з її ефективністю, 
з̓являлися незалежно від природи основного за-
хворювання і клініко-анамнестичних даних і не 
дозволяли прогнозувати результати лікування.

АКШ, ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ 
АРИТМІЙ І ППШ

Згідно з даними ряду досліджень після опера-
ції АКШ зникнення ППШ відзначали приблизно 
у 40–50% хворих. ППШ після АКШ реєстрували 
у пацієнтів із низькою ФВ і частою шлуночко-
вою екстрасистолією, проте при проспективно-
му спостереженні протягом 3 років випадки рап-
тової смерті не фіксувалися, тому прогностичне 
значення ППШ у цього контингенту хворих за-
лишається нез̓ясованим.

Хірургічна деструкція аритмогенних зон при-
зводить до зникнення ППШ. Крім того, нормалі-
зація параметрів усередненої ЕКГ збігається з усу-
ненням можливості повторної індукції шлуночко-
вої тахікардії, тобто усереднена ЕКГ може бути ко-
рисною в прогнозуванні ефективності хірургічного 
лікування у пацієнтів з наявністю ППШ до опера-
ції. За даними N. Marcus і співавторів у 90% хворих 
із нормальними показниками ЕКГ ВР після ліку-
вання не вдалося запустити будь-який вид шлуноч-
кової тахікардії під час ЕФД. З іншого боку, ряд до-
сліджень показали, що у 85–100% пацієнтів, у яких 
стійка шлуночкова тахікардія залишалася і після 
хірургічного усунення аритмогенного вогнища, 
ППШ продовжували виявляти і в післяоперацій-
ний період. У той же час приблизно у половини 
хворих зі збереженими ППШ після лікування стій-
ка шлуночкова тахікардія не індукувалася. При-
чина в тому, що реєстрація ППШ тісно пов̓язана 
з величиною ділянок уповільненої деполяризації 
міокарда. Про це свідчить кореляція між низько-
амплітудними сигналами поверхневої усередненої 
ЕКГ, з одного боку, кількістю ділянок уповільненої 
активації міокарда і її тривалістю за даними ендо-
кардіального картування — з іншого. Персистуван-
ня ППШ є доказом того, що в серці залишаються 
зони сповільненого проведення імпульсу і загроза 
аритмії остаточно не усунута.

Таким чином, незважаючи на ряд невиріше-
них питань діагностичного та прогностичного 

значення ППШ, широке використання методи-
ки ЕКГ ВР у клінічній практиці дозволяє виявля-
ти серед пацієнтів кардіологічного профілю осіб 
з високим ризиком розвитку небезпечних для 
життя шлуночкових порушень ритму та оптимі-
зувати тактику їх лікування.

ІНФОРМАТИВНІСТЬ 
ПОКАЗНИКІВ ППП

Закордонні і вітчизняні автори виявили висо-
ку прогностичну цінність ЕКГ ВР в оцінці ризику 
виникнення пароксизмів фібриляції передсердь. 
Доведено, що ППП реєструють у 63–93% хворих 
з пароксизмами фібриляції передсердь. 

Пропоновані в літературі значення показни-
ків ЕКГ ВР зубця Р для використання як крите-
рії виявлення хворих із фібриляцією передсердь 
представлені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1
Прогнозовані граничні значення показників 

ЕКГ ВР зубця Р для виявлення хворих 
із фібриляцією передсердь

Автори Рік Критерії Чутли-
вість

Специ-
фіч ність

G. Opolski 
та співавтори

1990 FiP >104 76 90

P. Marconi 
та співавтори

1991 FiP >130 68 92

M. Fukunami 
та співавтори

1991 FiP >120 95 54

J. Stainberg 
та співавтори

1993 FiP >135 63 98

А.У. Елеуов 
та співавтори

1993 FiP >140 85 74

S. Guidera 
та співавтори

1993 FiP >155 80 93

Y. Abe 
та співавтори

1994 FiP >125 
і RMS-20 
<3,0

87 93

D. Kontoyannis 
та співавтори

1995 FiP >120 90 84

P. Staff ord 
та співавтори

1995 FiP >155 81 93

N. Gondo 
та співавтори

1995 FiP >120 85 84

Таким чином, очевидний широкий розкид 
граничних величин, що пропонуються для виді-
лення ППП. Це пов̓язано з технічною недоско-
налістю методу та відсутністю єдиних методоло-
гічних підходів. 

Незважаючи на те, що метод ЕКГ ВР вико-
ристовують для визначення таких діагностичних 
показників, як ППШ і ППП, можливості його 
застосування в діагностичних цілях цим не об-
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межені. Дані, отримані при дослідженні за до-
помогою ЕКГ ВР зміни тривалості зубця Р і його 
дисперсії, відкривають нові діагностичні можли-
вості. Як відомо, дисперсія зубця Р є маркером 
гетерогенного  імпульсного проведення і може 
бути використана як ЕКГ-маркер для виявлення 
пацієнтів із фібриляцією передсердь, її обчислю-
ють як різницю між максимальною та мінімаль-
ною тривалістю зубця Р.

За даними G. Villani і співавторів індекс дис-
персії зубця Р при комбінації з показником три-
валості відфільтрованого сигналу дозволяє зна-
чно підвищити чутливість і специфічність мето-
ду ЕКГ ВР при ідентифікації пацієнтів з високим 
ризиком розвитку пароксизмів фібриляції пе-
редсердь. Порівнювалися показники ЕКГ ВР — 
FiР, RMS 20 і Р-дисперсії (у відведеннях X, Y, Z) 
у 40 пацієнтів з пароксизмальною формою 
фіб риляції передсердь і контрольною групою. 
У 1-й групі порівняно з контролем були вищи-
ми показники FiР (138 614 мс проти 120 612 мс; 
р<0,0005) і Р-дисперсії (862 мс проти 161 мс; 
р<0,0001). Показники RMS 20 не відрізнялися. 
Встановлено, що FiР і Р-дисперсія дозволяють 
ідентифікувати пацієнтів із високим ризиком 
розвитку пароксизмів фібриляції передсердь. 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ 
НА ПОЯВУ ППП

Розглядаючи питання реєстрації ППП, слід 
враховувати можливість впливу на них ряду фак-
торів, серед яких необхідно відзначити: 

• перевантаження передсердь об’ємом і тиском;
• гіпертрофію передсердь і її ступінь; 
• наявність або відсутність структурного за-

хворювання серця;
• давність виникнення пароксизмів, їх трива-

лість і частоту;
• наявність синдрому слабкості синусного 

 вузла.   
При цьому зазначені аспекти недостатньо 

вивчені і потрібне проведення подальших дослі-
джень. Крім того, мабуть, необхідно враховувати 
можливість накладання потенціалів пучка Гіса. 

Розширенню передсердь, зокрема лівого, нада-
ється велике значення як факторові виникнення 
фібриляції/тріпотіння передсердь. Дійсно, вважа-
ється логічним, що чим значніші розміри перед-
сердь, тим більше виражена зміна їх ультраструк-
тури і, отже, підвищується ймовірність по яви і час-
тоти пароксизмів тахікардії за механізмом re-entry. 
Встановлено залежність між імовірністю збережен-
ня синусового ритму після кардіоверсії протягом 
6 міс і розмірами порожнини лівого передсердя — 

ймовірність зриву ритму висока при його розмірі 
4,5–5,0 см. Також має значення співвідношення 
розмірів порожнини лівого передсердя і розміру 
кореня аорти. Запропоновано поняття «критичний 
поріг» збільшення порожнини лівого передсердя, 
при якому аритмії стають неминучими. 

Н. Ozawa і співавтори досліджували вплив пе-
ревантаження лівого передсердя на значення по-
казників ЕКГ ВР. У дослідження включили 10 здо-
рових осіб (1-ша група), 25 пацієнтів із пароксиз-
мальною формою фібриляції передсердь (2-га гру-
па), 17 хворих без фібриляції передсердь, але 
зі збільшенням розмірів лівого передсердя >40 мм 
(3-тя група). Автори не знайшли будь-якої істотної 
різниці в тривалості FiР-хвилі у всіх групах. Три-
валість FiР як у пацієнтів із фібриляцією перед-
сердь, так і у хворих зі збільшеним розміром лівого 
передсердя була довшою, ніж у здорових. Значної 
різниці в цих показниках у пацієнтів 2-ї і 3-ї груп 
не було. Дослідники зробили висновок про те, що 
перевантаження лівого передсердя у пацієнтів без 
порушення ритму серця також впливають на часові 
показники ЕКГ ВР, що необхідно враховувати при 
використанні цього методу на практиці.

Проте в літературі практично немає робіт, що 
аналізують залежність показників ЕКГ ВР від роз-
мірів правого передсердя в поєднанні з пароксиз-
мами фібриляції  передсердь і без них. 

G. Turitto і співавтори провели співставлення 
показників ЕКГ ВР та ехоКГ у пацієнтів із паро-
ксизмальною формою фібриляції і тріпотіння пе-
редсердь. Тривалість FiР була збільшена як у тих, 
так і у інших (150 і 147 мс) відповідно. Встанов-
лено достовірну кореляцію між тривалістю FiР 
і об’ємом лівого передсердя. Дослідники вважа-
ють, що за допомогою часового показника FiР не-
можливо визначити, чи є у пацієнта фібриляція або 
тріпотіння передсердь. Тривалість FiР від ображає 
лише збільшений об’єм лівого передсердя. Амп-
літуда і тривалість потенціалів області сповільне-
ного проведення в нижньозадній стінці правого 
передсердя — потенційного електрофізіологічно-
го субстрату розвитку тріпотіння передсердь — 
недостатньо великі для того, щоб викликати по-
довження FiР. За сукупністю збільшених показ-
ників тривалості FiР та об’єму правого передсердя 
можна прогнозувати розвиток тріпотіння перед-
сердь. ППП дещо частіше виявляють у пацієнтів 
із пароксизмальною формою фібриляції перед-
сердь, ніж у пацієнтів із передсердною тахікар-
дією, що розвивається за механізмом re-entry.

Kontoyannis і співавтори провели досліджен-
ня ЕКГ ВР із синхронізацією і накопиченням 
за зубцем Р у трьох групах хворих: 1-ша — здорові 
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(30 осіб); 2-га — з пароксизмальною формою фіб-
риляції передсердь (38 осіб); 3-тя — з пароксиз-
мальною передсердною тахікардією (29 осіб). 

ППП були виявлені у 10% у 1-й групі, 84% — 
у 2-й, 79% — у 3-й групі. Специфічність і чутли-
вість порівняно з 1-ю групою склали відповідно: 
для 2-ї — 90 і 84%, для 3-ї — 90 і 79%. Передбача-
ється, що сповільнена фрагментована активність 
при пароксизмальній передсердній тахікардії не-
достатня (за кількістю) для того, щоб бути заре-
єстрованою з поверхні тіла порівняно з субстра-
том аритмії при фібриляції передсердь.

У 1993 р. G. Villani і співавтори опублікували 
результати роботи, метою якої було вивчення 
можливості застосування нової діагностичної 
методики аналізу усередненого сигналу зубця Р, 
використовуючи черезстравохідний запис сиг-
налу. Ці автори встановили більш високу чутли-
вість, специфічність і прогнозуючу цінність цієї 
модифікації за рядом показників. Так, тривалість 
FiР у групі пацієнтів із фібриляцією передсердь 
була більшою (126,6±12,4 мс), ніж у контрольній 
(96,8±12,5 мс), р<0,001, а амплітудні показни-
ки — нижчими. Чутливість, специфічність і про-
гнозуюча цінність склали: для тривалості FiР — 
85, 100, 100%; RMS 20 — 84; 90 і 96% відповідно. 

Досить важливе визначення електричної не-
стабільності передсердь при ГКМП. Розвиток 
фібриляції передсердь у цієї категорії хворих 
є несприятливим чинником і у ряді випадків ви-
магає проведення термінових втручань. A. Voss 
і співавтори спостерігали пацієнтів із ГКМП про-
тягом 10 років. Провівши багатофакторний ана-
ліз, дослідники прийшли до висновку, що тільки 
тривалість FiР (порівнювали показники розміру 
лівого передсердя, товщини стінки ЛШ, ФК СН) 
є незалежною величиною, пов̓язаною з ризиком 
виникнення фібриляції передсердь. 

Велике практичне значення мають роботи 
з вивчення застосування ЕКГ ВР у прогнозуванні 
розвитку фібриляції  передсердь у пацієнтів піс-
ля хірургічних кардіовтручань. Пароксизмальна 
форма фібриляції передсердь — найпоширеніша 
форма аритмії, що виникає після АКШ, її виявля-
ють у 10–40% випадків. Незважаючи на те що при 
цій аритмії рідко виникають серйозні, небезпеч-
ні для життя ускладнення, вона може викликати 
гемодинамічні розлади, системну тромбоембо-
лію, подовжує госпітальний період. Показник FiР 
>155 мс дозволяє ідентифікувати пацієнтів з віро-
гідністю появи фібриляції/тріпотіння передсердь 
у післяопераційний період після проведення АКШ 
із чутливістю 69%, специфічністю 79%, позитив-

ною прогнозуючою цінністю 65% і негативною 
прогнозуючою цінністю 82%.

Ю.А. Істоміна і співавтори провели досліджен-
ня з метою, по-перше, порівняти показники ЕКГ ВР 
у хворих зі збільшеним правим і лівим перед-
сердям та контрольної групи, по-друге, оцінити 
частоту реєстрації ППП у хворих при різній пато-
логії зі збільшенням правого і лівого передсердя, 
по-третє, співставити часові показники ЕКГ ВР 
у хворих із частими або нечастими пароксизма-
ми аритмії. Усього обстежено 85 осіб (70 хворих 
і 15 здорових). З них 22 пацієнта з ІХС, включа-
ючи постінфарктний кардіосклероз, стенокардію 
напруження II–III ФК, 15 хворих з АГ, 7 — з алко-
гольною міокардіодистрофією у поєднанні з па-
роксизмами фібриляції передсердь, 10 — з ідіо-
патичною формою пароксизмальної фібриляції 
передсердь, 16 — із захворюваннями, що супро-
воджуються збільшенням правого передсердя 
(ХОХЛ, первинна легенева гіпертензія, вторинна 
легенева гіпертензія на фоні мітрального стенозу). 
Контрольну групу склали 15 добровольців. 

Хворі, включені в дослідження, отримували 
тільки базову патогенетичну терапію після ку-
пірування пароксизму фібриляції  передсердь 
лікарськими засобами і були обстежені з ураху-
ванням періоду напіввиведення препарату. Усі 
пацієнти незалежно від нозологічної форми були 
розділені на 4 групи: 1-ша — з нормальними роз-
мірами лівого і правого передсердя (16), 2-га — зі 
збільшеним розміром лівого передсердя  ≥4,0 см 
при вимірюванні з парастернального доступу (38), 
3-тя — зі збільшеним розміром правого перед-
сердя, що виміряно з верхівкової позиції, або пе-
редбаченим збільшенням на підставі підвищення 
тиску в ЛА >20 мм. рт. ст. (9), 4-та — зі збільше-
ним правим і лівим передсердям (7). Крім того, 
всі хворі з пароксизмами фібриляції передсердь 
були поділені на 2 групи: 1-ша — з частими паро-
ксизмами, 2-га — з нечастими пароксизмами.

Отримані дані свідчать, що мінімальну часто-
ту виявлення ППП відзначали при ідіопатичній 
формі пароксизмальної фібриляції передсердь — 
60% і при збільшеному правому передсерді без 
пароксизмів фібриляції передсердь — 40%, у той 
час як при інших нозологічних формах вона скла-
ла 85–100%. Що стосується показника RMS 20, 
то виявляли розходження в групі хворих з ідіо-
патичною формою пароксизмальної фібриляції 
передсердь порівняно з контрольною та інши-
ми нозологічними формами. Результати дослі-
дження підтверджують незалежність показника 
RMS 20 від виду патології, за винятком ідіопатич-
ної форми пароксизмальної фібриляції перед-



ГЛАВА 6  ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ ВИСОКОГО РОЗРІЗНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ... ___________ 315

С
Е

К
Ц

ІЯ
 5

М
Е

ТО
Д

И
 Ф

У
Н

К
Ц

ІО
Н

А
Л

ЬН
О

Ї 
Д

ІА
ГН

О
С

ТИ
К

И
 В

 К
А

РД
ІО

Л
О

ГІ
Ї 

Таблиця 6.2
Показники ЕКГ ВР при різних видах патології

Група FiP, мс RMS 20, мкВ р для FiP р для RMS 20
Контроль, n=15 112±2,7 3,0±0,3 – –
ІХС з пароксизмами фібриляції передсердь, 
n=13

141±3,0 3,0±0,6 0,0001 0,7

ІХС без пароксизмів фібриляції передсердь, 
n=9

124±3,8 3,2±0,6 0,003 0,7

Гіпертонічна хвороба з пароксизмами фібри-
ляції передсердь, n=7

140±4,2 3,9±0,9 0,0005 0,4

Гіпертонічна хвороба, n=8 135±4,0 2,3±0,8 0,003 0,15

Міокардіодистрофія з пароксизмами фібри-
ляції передсердь, n=7

124±3,0 3,2±0,6 0,001 0,7

Ідіопатична форма пароксизмальної фібри-
ляції передсердь, n=10

124±3,8 2,4±0,9 0,09 0,05

Збільшення правого передсердя без паро-
ксизмів фібриляції передсердь, n=11

123±5,0 2,8±1,8 0,09 0,9

Збільшення правого передсердя з пароксиз-
мами фібриляції передсердь, n=5

135±5,0 2,4±1,9 0,003 0,3

сердь. Згідно з отриманими даними вид патології 
істотно впливає на частоту виявлення ППП. До-
стовірність відмінності показників FiР і RMS 20 
при патології різних видів порівняно з нормою 
(група контролю) представлена в табл. 6.2.

Таким чином, у пацієнтів зі збільшеним пра-
вим відділом серця у поєднанні з пароксизмаль-
ною фібриляцією передсердь показники ЕКГ ВР 
вірогідно відрізнялися від груп контролю і хво-
рих зі збільшеним правим передсердям без паро-
ксизмів фібриляції передсердь. 

Безсумнівно, найбільшу практичну цінність 
становлять прогностичні дослідження, що дозво-
ляють оцінити ризик виникнення фібриляції пе-
редсердь або переходу пароксизмальної форми 
фібриляції передсердь у постійну форму. Y. Abe 
і співавтори проводили спостереження 71 паці-
єнта з пароксизмальною формою фібриляції пе-
редсердь. Виявлено, що у 10 з них за 22 міс вста-
новилася постійна форма фібриляції передсердь, 
а у 61 пацієнта за 31 міс змін не відбулося. На дум-
ку авторів, такі критерії ЭКГ ВР, як тривалість FiР 
>145 мс і RMS 20 <3,0 мкВ, дозволяють прогнозу-
вати ризик переходу пароксизмальної форми фіб-
риляції/тріпотіння передсердь у постійну форму 
з чутливістю 75% і специфічністю 93,7%.

На сьогодні відсутні однозначні дані про 
взаємозв̓язок ППП зі ступенем вираженості гі-
пертрофії передсердь, морфологічними змінами 
міокарда, їх гемодинамічним перевантаженням 
і ступенем гіпертрофії, характером і ступенем ви-
раженості порушень процесу охоплення збуджен-
ням передсердь. Немає чіткого розуміння внеску 
кожного з передсердь у появу фрагментованої ви-

сокочастотної активності кінцевої частини зубця Р. 
Ці питання вимагають вивчення та уточнення. 
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ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ехоКГ
Ультразвук — поширення поздовжньо- хвильо-

вих коливань у пружному середовищі з частотою 
>20 000 коливань за секунду. УЗ- хвиля — це по-
єднання послідовних стиснень і розріджень, а по-
вний цикл хвилі становить компресію та одне роз-
рідження. Частота УЗ- хвилі — кількість пов них ци-
клів за певний проміжок часу. За одиницю частоти 
УЗ- коливань прийнято герц (Гц), що становить одне 
коливання за секунду. У медичній практиці засто-
совують УЗ- коливання з частотою від 2 до 30 МГц, 
а відповідно в ехоКГ — від 2 до 7,5 Мгц.

Швидкість поширення ультразвуку в середо-
вищах з різною щільністю різна; у м’яких тканинах 
людини досягає 1540 м/с. У клінічних дослідженнях 
ультразвук використовують у формі променя, що по-
ширюється в середовищі різної акустичної щільності 
і при проходженні через гомогенне середовище, тоб-
то середовище, що має однакову щільність, структу-
ру і температуру, поширюється прямолінійно.

Просторова розрізнювана здатність УЗ- діа-
гностичного методу визначається мінімальною 
відстанню між двома точковими об’єктами, 

при якому їх ще можна розрізнити на зображен-
ні як окремі точки. УЗ-промінь відбивається від 
об’ єктів, величина яких не менше ¼ довжини 
УЗ- хвилі. Відомо, що чим вища частота УЗ- коли-
вань, тим зазвичай вужча ширина променя і мен-
ше його проникаюча здатність. Легені — значна 
перешкода на шляху поширення ультразвуку, 
оскільки мають найменшу із всіх тканин глиби-
ну половинного згасання. Тому трансторакальне 
ехоКГ (ТТ-ехоКГ)-дослідження обмежене ділян-
кою, де серце прилягає до передньої грудної стін-
ки і не прикрите легенями.

Для одержання УЗ-коливань використовують 
датчик зі спеціальними п’єзоелектричними криста-
лами, що перетворюють електричні імпульси в УЗ-
імпульси і навпаки. При подачі електричного ім-
пульсу п’єзокристал змінює свою форму і розправ-
ляючись, генерує УЗ-хвилю, а відбиті УЗ-коливання, 
сприйняті кристалом, змінюють його форму і ви-
кликають появу на ньому електричного потенціалу. 
Ці процеси дозволяють одночасно використовувати 
УЗ-п’єзокристалічний датчик як у ролі генератора, 
так і приймача УЗ-хвиль. Електричні сигнали, що 
генеруються п’єзокристалом датчика під впливом 
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відбитих УЗ-хвиль, потім перетворюються і візуа-
лізуються на екрані приладу у вигляді ехограм. Як 
відомо, паралельні хвилі відбиваються краще і саме 
тому на зображенні більш чітко видно об’єкти, що 
перебувають у ближній зоні, де вище інтенсивність 
випромінювання та ймовірність поширення пара-
лельних променів перпендикулярно до границь роз-
поділу середовищ.

Регулювати довжину ближньої та дальної зони 
можна, змінюючи частоту випромінювання і радіус 
УЗ-датчика. На сьогодні за допомогою конвергу-
вальних і розсіювальних електронних лінз штучно 
подовжують ближню зону і зменшують розбіжність 
УЗ-променів у дальній зоні, що дозволяє значно 
підвищити якість одержуваних УЗ- зображень.

В клініці для ехоКГ-дослідження викорис-
товують як механічні, так і електронні датчики. 
Датчики з електронно-фазовою решіткою, що 
мають від 32 до ≥128 п’єзоелектричних елемен-
тів, вбудованих у вигляді решітки, називають 
електронними. При ехоКГ-дослідженні дат-
чик працює в так званому імпульсному режимі, 
при якому сумарна тривалість випромінюван-
ня УЗ-сигналу становить <1% загального часу 
роботи датчика. Більший час датчик сприймає 
відбиті УЗ-сигнали і перетворює їх в електричні 
імпульси, на основі яких потім будується діа-
гностичне зображення. Знаючи швидкість про-
ходження ультразвуку в тканинах (1540 м/с), 
а також час руху ультразвуку до об’єкта і назад 
до датчика (2 • t), розраховують відстань від дат-
чика до об’єкта.

Відношення між відстанню до об’єкта до-
слідження, швидкістю поширення ультразвуку 
в тканинах і часом лежить в основі побудови УЗ-
зображення. Відбиті від дрібного об’єкта імпуль-
си реєструються у вигляді точки, його положення 
щодо датчика за часом відображається лінією роз-
горнення на екрані приладу. Нерухомі об’єкти бу-
дуть представлені прямою лінією, а зміна глибини 
положення викличе появу хвилястої лінії на екрані. 
Цей спосіб реєстрації ехосигналів називається од-
новимірною ехоКГ. При цьому на вертикальній осі 
на екрані ехокардіографа відображається відстань 
від структур серця до датчика, а на горизонталь-
ній — шкала часу. Датчик при одновимірній ехоКГ 
може посилати імпульси з частотою 1000 сигналів 
за секунду, що забезпечує високу часову роздільну 
здатність М-режиму дослідження.

Наступним етапом розвитку методу ехоКГ 
з’явилося створення приладів для двовимірного 
зображення серця. При цьому сканування струк-
тур проводиться у двох напрямках — як за гли-
биною, так і по горизонталі в режимі реального 

часу. При проведенні двовимірної ехоКГ перетин 
досліджуваних структур відображається у ме жах 
сектора 60–90° і побудований безліччю точок, що 
змінюють положення на екрані залежно від змі-
ни глибини розміщення досліджуваних структур 
за часом щодо УЗ-датчика. Відомо, що частота ка-
дрів зображення при двовимірній ехоКГ на екрані 
ехоКГ-прилада, як правило, від 25 до 60 за секун-
ду, що залежить від глибини сканування.

ОДНОВИМІРНА ехоКГ
Одновимірна ехоКГ — найперший в історич-

ному плані метод УЗД серця. Головною відмінною 
ознакою сканування в М-режимі є високе часо-
ве розрізнення і можливість візуалізації дрібних 
особливостей структур серця в русі. На даний час 
дослідження в М-режимі залишилося вагомим 
доповненням до основної двовимірної ехоКГ.

Суть методу полягає в тому, що сканувальний 
промінь, орієнтований на серце, відбиваючись від 
його структур, приймається датчиком і після відпо-
відної обробки та аналізу весь блок одержаних да-
них відтворюється на екрані приладу у вигляді УЗ-
зображення. Таким чином, на ехограмі в М-режимі 
вертикальна вісь на екрані ехокардіографа відобра-
жає відстань від структур серця до датчика, а на го-
ризонтальній осі відображається час.

Для одержання основних ехоКГ-перерізів 
при одновимірній ехоКГ УЗД проводять у пара-
стернальній позиції датчика з одержанням зобра-
ження вздовж довгої осі ЛШ. Датчик розміщують 
у третьому або четвертому міжребір’ї на 1–3 см 
лівіше від парастернальної лінії (рис. 7.1).

ПШ

Аo

ЛП
ЛШ

1 2 3 4

МК

Рис. 7.1. Напрямок УЗ-променя при основних 
зрізах одновимірної ехоКГ. Тут і далі: Ао — 
аорта, ЛП — ліве передсердя, МК — мі-
тральний клапан

При напрямку УЗ-променя вздовж лінії 1 
(див. рис. 7.1) одержують можливість оцінити роз-
міри камер, товщину стінок шлуночків, а також 
розрахувати показники, що характеризують ско-
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ротну здатність серця (рис. 7.2) за візуалізованою 
на екрані ехоКГ (рис. 7.3). Сканувальний промінь 
має перпендикулярно перетинати міжшлуночкову 
перегородку і далі проходити нижче країв мітраль-
них стулок на рівні папілярних м’язів.

ÊÄÐ ÏØ ÊÑÐ ÏØ ÂÒ ÏØ

ÊÄÐ ËÏ

ÌÑÑ
ÊÑÐ ËØÊÄÐ ËØ

ÇÑ ËØ Çàäíÿ ñòâîðêà ÌÊ

ÌØÏ Ïåðåäíÿ ñòâîðêà ÌÊ

ÏÑ ÏØ

D

E

F

A
dAo

Рис. 7.2. Схема визначення розмірів камер і тов-
щини стінок серця в М-режимі. Тут і далі: 
RV — ПШ; LV — ЛШ; ПП (RA) — праве 
передсердя; ЛП (LA) — ліве передсердя; 
МШП — міжшлуночкова перегородка; 
АК — аортальний клапан; ВТ ПШ — ви-
носний тракт ПШ; ВТ ЛШ — виносний 
тракт ЛШ; dAo — діаметр аорти; КС — 
коронарний синус; ЗС — задня стінка 
(шлуночка); ПС — передня стінка; КДР— 
кінцево-діастолічний розмір ЛШ; КСР — 
кінцево-систолічний розмір ЛШ; Е — мак-
симальне ранньодіастолічне відкриття; 
А — максимальне відкриття при систолі 
передсердь; МСС — мітрально-септальна 
сепарація

RV

LV

Рис. 7.3. ЕхоКГ-зображення на рівні папілярних 
м’язів

Орієнтуючись на отримане зображення 
за КДР і КСР ЛШ, розраховують його КДО 
і КСО, використовуючи формулу Teicholtz:

 7 • D3

V = ———————,
 2,4 + D

де V — об’єм ЛШ, D — передньозадній размір ЛШ.
Сучасні ехокардіографи мають можливість 

автоматичного розрахунку показників скоротної 
здатності міокарда ЛШ, серед яких слід виділити 
ФВ, фракційне укорочення (ФУ), швидкість цир-
кулярного укорочення волокон міокарда (Vcf). 
Розрахунок вищезазначених показників прово-
дять за формулами: 

 КДО – KCO
ФВ = ———————  • 100%;
 КДО

 КДР — КСР
ФУ = ———————  • 100%;
 КДР

 КДР — КСР
Vcf = ———————,
 КДР • dt

де dt — час скорочення задньої стінки ЛШ від по-
чатку систолічного підйому до вершини.

Використання М-режиму як методу визна-
чення розмірів порожнин і товщини стінок серця 
обмежене через утруднення перпендикулярного 
сканування щодо стінок серця.

Для визначення розмірів серця найточнішим 
методом є секторальне сканування (рис. 7.4), ме-
тодика якого описана далі.

ËØ
ÏØ

ÏØ

ÏØ

ÀÎ

ËÏ

ËÏ

ËØ

ËØ

ËØ

ÏÏ

Рис. 7.4. Схема вимірювання камер серця при дво-
вимірній ехоКГ

Нормальні значення вимірів в М-режимі у до-
рослих наведені у додатку 7.2.

Слід враховувати і перекручування деяких 
показників проведених вимірів при скануванні 
у М-режимі у хворих із порушенням сегментар-
ної скоротності міокарда ЛШ.

У цієї категорії пацієнтів при розрахунку ФВ 
буде враховуватися переважно скоротна здат-
ність задньої стінки ЛШ і базальних сегментів 
міжшлуночкової перегородки, у зв’язку з чим 
розрахунок глобальної скоротної функції у цих 
хворих проводиться іншими методами.

З аналогічною ситуацією дослідники сти-
каються і при розрахунку ФУ та Vcf . Виходячи 
з цього, показники ФВ, ФУ і Vcf у хворих із сег-
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ментарними порушеннями при проведенні од-
новимірної ехоКГ не використовуються 

Водночас при проведенні одновимірної ехоКГ 
можна виокремити ознаки, за якими можна судити 
про зниження скоротної здатності міокарда ЛШ. 
До таких ознак відносять передчасне відкриття 
аортального клапана, коли останній відкриваєть-
ся до реєстрації комплексу QRS на ЕКГ, збіль-
шення більше ніж на 20 мм відстані від точки Е 
(див. рис. 7.2) до міжшлуночкової перегородки, 
а також передчасне закриття мітрального клапана.

Використовуючи результати вимірів у цій по-
зиції сканувального променя при одновимірній 
ехоКГ, застосовуючи формулу Penn Convention, 
можна розрахувати масу міокарда ЛШ:

Маса міокарда ЛШ (г) = 1,04 • [ (КДР + 
МШП + ТЗС)3 — КДР3] — 13,6,

де КДР — кінцево-діастолічний розмір ЛШ, 
МШП — товщина міжшлуночкової перегородки, 
ТЗС — товщина задньої стінки ЛШ.

При зміні кута нахилу датчика і скануванні 
серця вздовж лінії 2 (див. рис. 7.1) на екрані чіт-
ко візуалізуються стінки ПШ, МШП, передня та 
зад ня стулки мітрального клапана, а також задня 
стінка ЛШ (рис. 7.5).

ПШ

МШП

ЛШ
А

Е

ЗС

Рис. 7.5. Одновимірне ехоКГ-сканування на рівні 
стулок мітрального клапана

Стулки мітрального клапана в діастолу роблять 
характерні рухи: передня — М-подібні, а задня — 
W-подібні. В систолу обидві стулки мітрального 
клапана дають графіку косовисхідної лінії. Слід за-
значити, що в нормі амплітуда руху задньої стулки 
мітрального клапана завжди менша, ніж передньої 
його стулки. 

Продовжуючи змінювати кут нахилу та напра-
вивши датчик вздовж лінії 3 (див. рис. 7.1), одержу-
ємо зображення стінки ПШ, міжшлуночкової пере-
городки і, на відміну від попередньої позиції, лише 
передню стулку мітрального клапана, що робить 
М-подібний рух, а також стінку лівого передсердя.

Нова зміна кута нахилу датчика вздовж лінії 4 
(див. рис. 7.1) приводить до візуалізації виносного трак-
ту, ПШ, кореня аорти і лівого передсердя (рис. 7.6).

На отриманому зображенні передня і задня 
стінки аорти становлять паралельні хвилясті лінії. 
У просвіті аорти перебувають стулки аортально-
го клапана. В нормі стулки аортального клапана 
в систолу ЛШ розходяться, а в діастолу замика-
ються, утворюючи під час руху замкнуту криву 
у вигляді коробочки. Використовуючи це однови-
мірне зображення, визначають діаметр лівого пе-
редсердя, розмір задньої стінки лівого передсердя, 
а також діаметр висхідного відділу аорти.

ÏØ 

Àî

ËÏ

RV RV

LA
LA

Ao Ao

Рис. 7.6. Одновимірне ехоКГ-сканування на рівні 
стулок аортального клапана
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ДВОВИМІРНА ехоКГ
Двовимірна ехоКГ — основний метод УЗ- діа-

гностики в кардіології. Датчик розміщують на пе-
редній грудній стінці в міжреберних проміжках 
біля лівого краю грудини або під реберною ду-
гою, або в яремній ямці, а також у зоні верхівко-
вого поштовху.

ОСНОВНІ ехоКГ-ДОСТУПИ

Визначено чотири основні УЗ-доступи для ві-
зуалізації серця:

1) парастернальний (навкологрудинний);
2) апікальний (верхівковий);
3) субкостальний (підреберний);
4) супрастернальний (надгрудинний).

Парастернальний доступ по довгій осі 
УЗ-зріз із парастернального доступу по довгій 

осі ЛШ є основним, з нього починають ехоКГ-
дослідження, по ньому орієнтують вісь однови-
мірного сканування.

Парастернальний доступ по довгій осі ЛШ 
дозволяє виявити патологію кореня аорти та аор-
тального клапана, підклапанну обструкцію вихо-
ду з ЛШ, оцінити функцію ЛШ, визначити рух, 
амплітуду руху і товщину міжшлуночкової пере-
городки та задньої стінки, визначити структурні 
зміни або порушення функції мітрального клапа-
на, або його підтримувальних структур, виявити 
розширення коронарного синуса, оцінити ліве 
передсердя та виявити об’ємне утворення в ньо-
му, а також провести кількісну допплєрівськую 
оцінку мітральної чи аортальної недостатності й 
визначити м’язові дефекти міжшлуночкової пе-
регородки колірним (або пульсовим) допплєрів-
ським методом, а також виміряти величину си-
столічного градієнта тиску між камерами серця.

Для коректної візуалізації датчик розміщу-
ють перпендикулярно до передньої грудної 
стінки у третьому або четвертому міжребір’ї 
біля лівого краю грудини. Сканувальний про-
мінь направляють по гіпотетичній лінії, що 
з’єднує ліву здухвинну ділянку і середину пра-
вої ключиці. Структури серця, що перебувають 
ближче до датчика, завжди будуть візуалізовані 
у верхній частині екрана. Таким чином, звер-
ху на ехоКГ перебувають передня стінка ПШ, 
далі — міжшлуночкова перегородка, порожни-
на ЛШ з папілярними м’язами, сухожильними 
хордами і стулками мітрального клапана, а за-
дня стінка ЛШ візуалізується в нижній час-
тині ехоКГ. При цьому міжшлуночкова пере-
городка переходить у передню стінку аорти, 

а передня мітральная стулка — в задню стінку 
аорти. Біля кореня аорти видно рух двох стулок 
аортального клапана. Права коронарна стулка 
аортального клапана завжди верхня, а нижня 
стулка може бути як лівою коронарною, так 
і некоронарною, що залежить від площини ска-
нування (рис. 7.7).

У нормі рух стулок аортального клапана ви-
дно нечітко, оскільки вони досить тонкі. В си-
столу стулки аортального клапана видо як дві 
паралельні прилягаючі до стінок аорти смужки, 
які в діастолу вдається побачити лише по центру 
кореня аорти в місці змикання. Нормальна візу-
алізація стулок аортального клапана буває при їх 
потовщенні або у осіб з хорошим еховікном.

 

Àî

ÏØ

ÌØÏ

ÀÊ
ËØ

ÇÑ ÌÊ
ËÏ

Рис. 7.7. Довга вісь ЛШ, парастернальний доступ
Стулки мітрального клапана зазвичай добре ві-

зуалізуються і у діастолу роблять характерні рухи, 
а мітральний клапан відкривається двічі. При ак-
тивному надходженні крові з передсердя ЛШ у діа-
столу мітральні стулки розходяться та звисають 
у порожнину ЛШ. Потім мітральні стулки, набли-
жаючись до передсердя, частково закриваються 
після закінчення ранньодіастолічного наповне-
ння шлуночка кров’ю, що й називають ранньодіа-
столічним прикриттям мітрального клапана.

У систолу лівого передсердя потік крові вдруге 
призводить до діастолічного відкриття мітраль-
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ного клапана, амплітуда якого менша за ранньо-
діастолічне. В систолу шлуночків стулки мітраль-
ного клапана закриваються, і після фази ізоме-
тричного скорочення відкривається аортальний 
клапан. 

В нормі при візуалізації ЛШ по короткій осі 
його стінки утворюють м’язове кільце, всі сег-
менти якого рівномірно потовщуються і набли-
жаються до центру кільця в систолу шлуночка.

При парастернальному доступі по довгій осі 
ЛШ виглядає як рівносторонній трикутник, у яко-
му вершина — верхівка серця, а основа — умовна 
лінія, що з’єднує базальні частини протилежних 
стінок. Скорочуючись, стінки рівномірно потов-
щуються і наближаються до центру.

Таким чином, парастернальне зображення 
ЛШ по його довгій осі дає можливість дослід-
никові оцінити рівномірність скорочення його 
стінок, міжшлуночкової перегородки і задньої 
стінки. Водночас при цьому УЗ-зрізі у більшості 
пацієнтів не вдається візуалізувати верхівку ЛШ 
і оцінити її скорочення.

При цьому УЗ-зрізі у передсердно- шлуночко-
вій борозні візуалізується коронарний синус — 
утворення меншого, ніж низхідна аорта, діаме-
тра. Коронарний синус збирає венозну кров від 
міокарда і несе її в праве передсердя, а в деяких 
пацієнтів коронарний синус буває значно шир-
шим, ніж в нормі, і його можна сплутати з низ-
хідною аортою. Розширення коронарного синуса 
в більшості випадків відбувається внаслідок того, 
що в нього впадає додаткова ліва верхня порож-
ниста вена, що є аномалією розвитку венозної 
системи.

Далі, при повороті площини сканування за го-
динниковою стрілкою і орієнтуванні її паралель-
но до лівого краю грудини низхідну аорту можна 
вивести позаду структур серця по довгій осі.

Щоб оцінити виносний тракт ПШ і визначи-
ти рух і стан стулок клапана ЛА, а також побачити 
проксимальний відділ ЛА і виміряти допплєрів-
ські показники потоку крові через клапан ЛА, 
необхідно вивести клапан ЛА разом із виносним 
трактом ПШ і стовбуром ЛА. З цією метою з па-
растернального доступу, одержавши зображен-
ня ЛШ по довгій осі, датчик необхідно незначно 
повернути за годинниковою стрілкою і нахилити 
під гострим кутом до грудної клітки, направив-
ши лінію сканування під лівий плечовий суглоб 
(рис. 7.8). Для кращої візуалізації часто допомагає 
положення пацієнта на лівому боці із затримкою 
дихання на видиху.

Це зображення дає можливість оцінити рух 
стулок клапана ЛА, які рухаються так само, як 

стулки аортального клапана, а в систолу повніс-
тю прилягають до стінок артерії і перестають ві-
зуалізуватися. В діастолу вони замикаються, пе-
решкоджаючи зворотному потоку крові в ПШ. 
При допплєрівському дослідженні в нормі часто 
виявляють слабкий зворотний потік через клапан 
ЛА, що не характерно для нормального аорталь-
ного клапана.

ÏØ 

ÊËÀ

ËÀ

ËÏ

ÌÊ

ËØ

âèí. òðàêò

Рис. 7.8. Схема виносного тракту ПШ, парастер-
нальний доступ по довгій осі. ПШ вин. тракт — 
виносний тракт ПШ; КЛА— клапан ЛА

Для візуалізації приносного тракту ПШ не-
обхідно з точки візуалізації по довгій осі напра-
вити УЗ-промінь у загрудинну ділянку і трохи 
повернути датчик за годинниковою стрілкою 
(рис. 7.9).

ÏØ
ÏÑ

ÏÏÇÑ

ÏÅ×²ÍÊÀ

Рис. 7.9. Приносний тракт ПШ (парастернальна 
позиція, довга вісь). ЗС— задня стулка 
трикуспідального клапана; ПС — передня 
стулка трикуспідального клапана

При даній площині сканування досить добре 
визначається положення та рух стулок трикус-
підального клапана, де передня стулка відносно 
більша і довша, ніж задня чи септальна. В нор-
мі трикуспідальний клапан практично повторює 
рух мітрального клапана в діастолу.
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Не змінюючи орієнтації датчика, часто вда-
ється вивести і місце впадіння коронарного си-
нуса в праве передсердя.

Парастернальний доступ по короткій осі
У режимі реального часу це зображення дає 

можливість оцінити рух стулок мітрального і три-
куспідального клапанів. У нормі в діастолу вони 
розходяться в протилежні сторони, а в систолу 
рухаються в напрямку один до одного. При цьому 
слід звернути увагу на рівномірність циркулярної 
скоротності ЛШ (всі його стінки мають скоро-
чуватися, наближаючись до центру на однакову 
відстань, одночасно потовщуючись), рух між-
шлуночкової перегородки; ПШ, який на цьому 
зрізі має серповидну чи наближену до трикутної 
форму, а його стінка скорочується в тому ж на-
прямку, що й міжшлуночкова перегородка.

Для одержання зображення серця з парас-
тернального доступу по короткій осі необхід-
но розміщувати датчик у третьому-четвертому 
міжребір’ї зліва від краю грудини під прямим ку-
том до передньої грудної стінки, потім поверну-
ти датчик за годинниковою стрілкою доти, поки 
площина сканування не розміститься перпен-
дикулярно до довгої осі серця. Далі, нахиляючи 
датчик до верхівки серця, одержуємо різні зрізи 
по короткій осі. На першому зрізі одержуємо па-
растернальне зображення ЛШ по короткій осі 
на рівні папілярних м’язів, які виглядають, як два 
круглих ехогенних утворення, розміщені ближче 
до стінки ЛШ (рис. 7.10).

З отриманого зображення поперечного зрізу 
серця на рівні папілярних м’язів площину ска-
нування слід нахилити до основи серця, щоб 
одержати зріз ЛШ по короткій осі на рівні мі-
трального клапана (рис. 7.11). Потім, нахиляючи 
площину сканування до основи серця, візуалізу-
ємо УЗ-площину на рівні аортального клапана 
(рис. 7.12а).

У цій площині сканування корінь аорти і 
стулки аортального клапана перебувають в цен-
трі зображення і в нормі при закритому поло-
женні стулки утворюють характерну фігуру, що 
нагадує букву Y. Права коронарна стулка ро-
міщена зверху. Некоронарна стулка прилягає 
до правого передсердя, а ліва коронарна стул-
ка — до лівого передсердя. У систолу стулки 
аортального клапана відкриваються, утворю-
ючи фігуру у вигляді трикутника (рис. 7.12б). 
На цьому зрізі можна оцінити рух стулок кла-
пана ЛА та їх стан. При цьому виносний тракт 
ПШ розміщений попереду від кільця аорти, 
а початковий відділ стовбура ЛА видно на ко-
роткому протязі.

Рис. 7.10. Парастернальний доступ, зріз по корот-
кій осі на рівні папілярних м’язів

Рис. 7.11. Парастернальний доступ, коротка вісь 
на рівні мітрального клапана

Для виявлення вроджених аномалій аорталь-
ного клапана, наприклад бікуспідального аор-
тального клапана, що є найчастішою вродже-
ною вадою серця, цей переріз оптимальний.

Часто при цій самій позиції датчика вдається 
визначити устя та основний стовбур лівої коро-
нарної артерії, які видно на невеликому протязі 
сканування.

При більшому нахилі площини сканування 
до основи серця одержуємо зріз на рівні біфур-
кації ЛА, що дає можливість оцінити анатомічні 
особливості судини, діаметр її гілок, а також за-
стосовується для допплєрівського вимірюван-
ня швидкості потоку крові та визначення його 
характеру. Використовуючи колірну допплєро-
графію при цій позиції сканувального променя, 
можна виявити в місці біфуркації ЛА турбулент-
ний потік крові з низхідної аорти в ЛА, що є од-
ним із діагностичних критеріїв відкритої артері-
альної протоки.
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Рис. 7.12. Аортальний клапан (а — закриття; 

б — відкриття), парастернальний доступ, 
коротка вісь

Якщо максимально нахилити датчик до вер-
хівки серця, можна одержати його зріз по корот-
кій осі, що дає можливість оцінити син хронність 
скорочення всіх сегментів ЛШ, порожнина яко-
го на даному зрізі в нормі має округлу форму.

Верхівковий доступ
Верхівковий доступ використовується насам-

перед для визначення рівномірності скорочення 
всіх стінок серця, а також руху мітрального і три-
куспідального клапанів.

Крім структурної оцінки клапанів і ви-
вчення сегментарної скоротності міокарда, 
при верхівкових зображеннях створюються 
більш сприятливі умови для допплєрівської 
оцінки кровотоку. Саме при такому положен-
ні датчика потоки крові ідуть паралельно чи 
майже паралельно до напрямку ходу УЗ- про-
менів, що забезпечує високу точність вимірів. 
Тому з використанням верхівкового доступу 

проводяться такі допплєрівські виміри, як ви-
значення швидкостей кровотоку і градієнтів 
тиску на клапанах.

При апікальному доступі візуалізація всіх чо-
тирьох камер серця досягається розміщенням дат-
чика на верхівці серця і нахилом лінії сканування 
до одержання необхідного зображення на екрані 
(рис. 7.13).

Для досягнення найкращої візуалізації необ-
хідно вкласти пацієнта на лівий бік, а датчик 
встановити в ділянці верхівкового поштовху па-
ралельно до ребер і направити його на праву ло-
патку.

На сьогодні найчастіше використовуєть-
ся орієнтація ехоКГ-зображення таким чином, 
щоб верхівка серця перебувала у верхній частині 
екрана.

Для кращої орієнтації у візуалізованій ехоКГ 
необхідно враховувати, що перегородкова стул-
ка трикуспідального клапана прикріплюється 
до стінки серця дещо ближче до верхівки, ніж пе-
редня стулка мітрального клапана. У порожнині 
ПШ при коректній візуалізації визначається мо-
дераторний тяж. На відміну від ЛШ, у ПШ більше 
виражена трабекулярна структура. Продовжуючи 
дослідження, досвідчений оператор може вивести 
зображення низхідного відділу аорти по короткій 
осі нижче лівого передсердя.

Необхідно пам’ятати, що оптимальна візу-
алізація будь-якої структури при УЗД досягаєть-
ся лише в тому випадку, коли ця структура роз-
міщена перпендикулярно до ходу УЗ-променів, 
якщо ж структура розміщена паралельно, то 
зображення буде менш чітким, а при незначній 
товщині може навіть бути відсутнім. Саме тому 
досить часто з верхівкового доступу при чоти-
рикамерному зображенні центральна частина 
міжпередсердної перегородки часто здається 
відсутньою. Таким чином, для виявлення де-
фекту міжпередсердної перегородки необхідно 
використати й інші доступи, і враховувати, що 
при верхівковому чотирикамерному зображенні 
найчіткіше візуалізується міжшлуночкова пере-
городка в її нижній частині. Зміна функціональ-
ного стану сегмента міжшлуночкової перего-
родки залежить від стану коронарної артерії, що 
її кровопостачає. Так, погіршення функції ба-
зальних сегментів міжшлуночкової перегородки 
залежить від стану правої чи огинаючої гілки лі-
вої коронарної артерії, а верхівковий і середній 
сегменти перегородки — від передньої низхідної 
гілки лівої коронарної артерії. Відповідно функ-
ціональний стан бічної стінки ЛШ залежить від 
звуження чи оклюзії огинаючої гілки.
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Рис. 7.13. Верхівкове чотирикамерне зображення
Для того щоб одержати верхівкове п’ ятикамерне 

зображення, необхідно після одержання апікально-
го чотирикамерного зображення, нахиливши датчик 
до передньої черевної стінки, зорієнтувати площину 
ехоКГ-зрізу під праву ключицю (рис. 7.14).

При допплєр-ехоКГ верхівкове п’ятикамерне 
зображення використовується для розрахунку 
основ них показників кровотоку у виносному 
тракті ЛШ.

Визначивши як вихідну позицію датчика чоти-
рикамерне апікальне зображення, легко візуалізу-
вати верхівкове двокамерне зображення. З цією ме-
тою проводять ротацію датчика проти годинникової 
стрілки на 90° і нахиляють латерально (рис. 7.15).

ЛШ, що перебуває вгорі, відокремлюють від пе-
редсердя обидві мітральні стулки. Стінка шлуночка, 
що перебуває на екрані справа, перед ня, а зліва — 
задньодіафрагмальна.Оскільки в цій позиції досить 
чітко візуалізуються стінки ЛШ, ліве двокамерне зо-
браження з апікального доступу використовується 
для оцінки рівномірності скорочення стінок ЛШ.

Далі, при повороті датчика проти годинникової 
стрілки на 30°, виводимо верхівкове зображення 
ЛШ по довгій осі.

ÏØ

ÏÏ ËÏ

ËØ

Рис. 7.14. П’ятикамерне верхівкове зображення

Рис. 7.15. Апікальна позиція, ліве двокамерне 
зображення

При такому зображенні в динаміці можна ко-
ректно оцінити роботу мітрального і аортального 
клапанів. 

Використовуючи «кінопетлю» у цій ехоКГ-
позиції, також можна визначити сегментар-
ну скоротність міжшлуночкової перегородки 
і зад ньобокової стінки ЛШ і виходячи з цього 
одночасно оцінити кровотік у огинаючій гіл-
ці лівої коронарної артерії, а також частково 
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і правої коронарної артерії, які беруть участь 
у кровопостачанні задньобокової стінки ЛШ.

Субкостальний доступ
Найчастіше причиною шунтувальних потоків та 

їх акустичних еквівалентів є дефекти міжпередсерд-
ної перегородки. Згідно з різними статистичними 
даними ці вади становлять 3–21% випадків всіх вро-
джених вад серця. Відомо, що ця вада найчастіше 
розвивається в дорослій популяції.

При субкостальному чотирикамерному зобра-
женні (рис. 7.16) положення міжпередсердної пе-
регородки щодо ходу променів стає наближеним 
до перпендикулярного. Тому саме з цього доступу 
досягається краща візуалізація міжпередсердної пе-
регородки та проводиться діагностика її дефектів.

Для візуалізації всіх чотирьох камер серця із суб-
костального доступу датчик розміщують біля ме-
чоподібного відростка, а площину сканування орі-
єнтують вертикально і нахиляють вгору, щоб кут 
між датчиком і черевною стінкою становив 30–40° 
(див. рис. 7.16). При цьому зрізі над серцем визна-
чається і паренхіма печінки. Особливістю цього 
УЗ-зображення є те, що побачити верхівку серця 
неможливо.

Прямою ехоКГ-ознакою дефекту є випадіння 
ділянки перегородки, яка на зображенні у фор-
маті сірої шкали представляється чорним віднос-
но білого.

У практиці ехоКГ-дослідження найбільші труд-
нощі виникають при діагностиці дефекту венозного 
синуса (sinus venosus), особливо високих дефектів, 
що локалізуються біля верхньої порожнистої вени.

Як відомо, існують особливості УЗ- діагностики 
дефекту венозного синуса, пов’язані з візуалізацією 
міжпередсердної перегородки. Для того щоб по-
бачити цей сектор міжпередсердної перегородки з 
вихідного положення датчика (при якому отримано 
субкостальну візуалізацію чотирьох камер серця), 
необхідно повернути його за годинниковою стріл-
кою з орієнтацією площини сканувального променя 
під праве грудинно- ключичне з’ єднання. На отри-
маній ехоКГ добре видно перехід міжпередсердної 
перегородки в стінку верхньої порожнистої вени 
(рис. 7.17). Наступний етап обстеження пацієн-
та — одержання зображення як чотирьох камер 
серця, так і висхідної аорти при субкостальному 
доступі (рис. 7.18). Для цього лінію сканування 
датчика з вихідної точки нахиляють ще вище.

Слід зазначити, що цей ехоКГ-зріз є найбільш 
коректним, що часто використовується при об-
стеженні хворих з емфіземою легень, а також 
у пацієнтів з ожирінням і вузькими міжребер-
ними проміжками для дослідження аортального 
клапана.

ÏÅ×²ÍÊÀ

ÏÏ

ÏØ

ËÏ

ËØ

Рис. 7.16. Субкостальна позиція по довгій осі з ві-
зуалізацією чотирьох камер серця

Рис. 7.17. Місце впадіння верхньої порожнистої 
вени у праве передсердя (субкостальна 
позиція)

Далі для візуалізації зображення нижньої по-
рожнистої вени по її довгій осі з субкостально-
го доступу датчик необхідно поставити в епіга-
стральну ямку, а площину сканування орієнтува-
ти сагітально по серединній лінії, трохи нахилив-
ши вправо. При цьому нижня порожниста вена 
візуалізується ззаду від печінки. На вдиху нижня 
порожниста вена частково спадається, а на види-
ху, коли зростає внутрішньогрудний тиск, стає 
ширшою.
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ÏÅ×²ÍÊÀ

ÏÏ

ÏØ

ËØ

ËÏ

Àî

Рис. 7.18. Субкостальна позиція по довгій осі з візу-
алізацією чотирьох камер серця і висхідної 
аорти

Візуалізація черевного відділу аорти по її до-
вгій осі потребує орієнтації площини сканування 
сагітально, при цьому датчик розміщують в епіга-
стральній ямці і злегка нахиляють вліво. В цій по-
зиції видно характерну пульсацію аорти, а попереду 
від неї добре візуалізується верхня брижова артерія, 
що, відокремившись від аорти, відразу повертає 
вниз і йде паралельно до неї.

Якщо повернути площину сканування на 90°, 
то можна побачити перетин обох судин по ко-
роткій осі. На ехоКГ нижня порожниста вена пе-
ребуває справа від хребта і має форму наближену 
до трикутника, при цьому аорта розміщується 
зліва від хребта.

Супрастернальний доступ
Супрастернальний доступ використовують 

в осно вному для обстеження висхідного відділу 
грудної аорти і початкової частини її низхідного 
відділу.

Розміщуючи датчик у яремній ямці, площи-
ну сканування направляють вниз і орієнтують 
по ходу дуги аорти (рис. 7.20).

Під горизонтальною частиною грудної аорти 
візуалізується переріз правої гілки ЛА по корот-
кій осі. При цьому можна добре вивести відхо-
дження артеріальних гілок від дуги аорти: плече-

головного стовбура, лівих сонної та підключич-
ної артерій.

Рис. 7.19. Субкостальна позиція, коротка вісь, зріз 
на рівні: а) мітрального клапана; б) основи 
серця

Ао

Рис. 7.20. Двовимірне зображення дуги аорти 
по дов гій осі (супрастернальний переріз)
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У цій позиції найбільш коректно візуалі-
зується весь висхідний відділ грудної аорти, 
з аортальним клапаном включно і частково 
ЛШ, при нахилі площини сканування дещо 
вперед і праворуч. З цієї вихідної точки пло-
щину сканування повертають за годиннико-
вою стрілкою, що дає можливість одержати 
зображення поперечного (по короткій осі) 
зрізу дуги аорти.

На цій ехоКГ горизонтальний відділ дуги 
аорти має вигляд кільця, а справа від нього 
перебуває верхня порожниста вена. Далі під 
аортою видно праву гілку ЛА по довгій осі і ще 
глибше — ліве передсердя. У деяких випадках 
вдається побачити місце впадіння всіх чоти-
рьох легеневих вен у ліве передсердя. Встано-
вивши датчик у праву надключичну ямку і на-
правивши сканувальну площину вниз, можна 
візуалізувати верхню порожнисту вену на всьо-
му її протязі.

Рекомендації з проведення ехоКГ у пацієнтів 
із серцевою патологією відповідно до настанови 
з клінічного застосування ехоКГ ACC, AHA та 
Американського ехокардіологічного товариства 
(ASE) (Cheitlin M.D., 2003) наведені в табл. 7.1, 
7.3–7.20. 

Таблиця 7.1
Рекомендації щодо проведення 

ехоКГ при підозрі на захворювання 
грудного відділу аорти

Клас I
1. Розшарування аорти, діагностика, локалізація 
і поширеність
2. Аневризма аорти*
3. Інтрамуральна гематома аорти
4. Розрив аорти
5. Дилатація стовбура аорти при синдромі Марфана 
чи інших сполучнотканних синдромах*
6. Дегенеративна чи травматична патологія аорти 
з клінічною жировою емболією
7. Моніторинг розшарування аорти, особливо 
при пі дозрі на можливість ускладнень або прогре-
сування
8. Найближчі родичі пацієнтів із синдромом Марфа-
на чи іншими захворюваннями сполучної тканини, 
яким рекомендоване проведення ТТ-ехоКГ*
Клас IIa
Моніторинг пацієнтів із хірургічно усуненим розша-
руванням аорти*

*ТТ-ехоКГ має бути методом первинного вибору в таких 
ситуаціях, а черезстравохідну ехоКГ слід використовувати 
лише у тому разі, коли дослідження неповне чи необхідна 
додаткова інформація. Черезстравохідна ехоКГ-методика 
показана при дослідженні аорти, особливо у невідкладних 
ситуаціях.

Таким чином, використовуючи різні доступи 
до серця, можна одержати численні зрізи, які да-
ють можливість оцінити анатомічну будову сер-
ця, розміри його камер і стінок, взаємне розмі-
щення судин.

Класифікація ефективності та доцільності за-
стосування певної процедури

• Клас I — наявність консенсусу експертів і/
чи доказу ефективності, доцільності застосуван-
ня та сприятливої дії процедури.

• Клас II — спірні докази та відсутність кон-
сенсусу експертів щодо ефективності й доціль-
ності процедури: 

- ІIа — «шалька терез» доказів/консенсусу 
експертів переважує в бік ефективності й доціль-
ності процедури; 

- ІIb — «шалька терез» доказів/консенсусу екс-
пертів переважує в бік неефективності й недоціль-
ності застосування процедури.

• Клас III — наявність консенсусу експертів і/
чи доказів щодо неефективності та недоцільності 
застосування процедури, а в окремих випадках 
навіть її шкоди.

На жаль, не завжди вдається одержати якісне 
зображення з різних доступів, описаних в цьому 
розділі, особливо якщо серце прикрите легеня-
ми, міжреберні проміжки вузькі, живіт із товстим 
шаром підшкірної жирової клітковини, а шия ко-
ротка й товста, саме в цих випадках проведення 
ехоКГ-дослідження стає складним.  Проте з на-
буттям досвіду мультипланової черезстравохідної 
ехо-КГ і ці складності можуть бути подолані.

ДОППЛЄР-ехоКГ
Суть методу заснована на ефекті Допплєра і 

щодо ехоКГ полягає в тому, що відбитий від об’єкта, 
що рухається, УЗ-промінь змінює свою частоту за-
лежно від швидкості руху об’єкта. Особливість змі-
щення частоти УЗ-сигналу залежить від напрямку 
руху об’єкта: якщо об’єкт рухається від датчика, то 
частота відбитого від об’єкта ультразвуку буде ниж-
чою, ніж частота ультразвуку, надісланого датчи-
ком. І відповідно якщо об’ єкт рухається в напрямку 
до датчика, то частота УЗ- сигналу у відбитому про-
мені буде вищою, ніж вихідна.

При цьому, аналізуючи зміни частоти уль-
тразвуку, відбитого від об’єкта, що рухається, ви-
значають:

• швидкість об’єкта, яка тим більша, чим 
знач ніше частотне зміщення надісланого та від-
битого УЗ-сигналу;

• напрямок руху об’єкта.
Зміна частоти відбитого ультразвуку залежить 

і від кута між напрямком руху об’єкта і напрям-
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ком сканувального УЗ-променя. Водночас час-
тотне зміщення буде найбільшим, коли обидва 
напрямки збігаються. Якщо надісланий УЗ- про-
мінь орієнтований перпендикулярно до напрям-
ку руху об’ єкта, зміни частоти відбитого ультра-
звуку не відбудеться. Таким чином, для більшої 
точності виконуваних вимірів необхідно прагну-
ти направляти УЗ- промінь паралельно до лінії 
руху об’єкта. Природно, що виконати цю умову 
буває складно, а іноді просто неможливо. З цієї 
причини сучасні ехокардіографи оснащені про-
грамою кутової корекції, що автоматично вра-
ховує поправку на кут при розрахунку градієнта 
тиску, а також швидкості кровотоку.

З цією метою і використовується рівнян-
ня Допплєра, що дозволяє коректно визначати 
швидкість потоку крові з урахуванням поправки 
на кут між напрямком кровотоку і лінією випро-
мінюваного ультразвуку:

       2f0 cos Θ
V = —————,

     с•Δf

де V — швидкість кровотоку, с — швидкість по-
ширення ультразвуку в середовищі (постійна 
величина, дорівнює 1560 м/с), Δf — зміщення 
частоти УЗ-сигналу, f0 — вихідна частота випро-
мінюваного ультразвуку, Θ — кут між направлен-
ням кровотоку і направленням випромінюваного 
ультразвуку.

При визначенні швидкості кровотоку в серці 
й судинах у ролі рушійного об’єкта виступають 
еритроцити, які рухаються як відносно УЗ- про-
меня датчика, так і щодо відбитого сигналу. Саме 
тому, як видно з рівняння, коефіцієнт у чисельни-
ку дорівнює 2, оскільки зміщення частоти УЗ- сиг-
налу відбувається двічі.

Таким чином, частотне зміщення залежить 
і від частоти сигналу, що посилається: чим вона 
нижча, тим більші швидкості можуть бути вимі-
ряні; залежить воно і від датчика, частота якого 
має бути найменшою.

На сьогодні існує кілька видів допплєрівсько-
го дослідження, а саме: імпульсно- хвильова доп-
плєр- ехоКГ (Pulsed wave Doppler), постійна- хви-
льова допплєр-ехоКГ (Continuous wave Doppler), 
тканинне допплєрівське дослідження (Doppler 
Tissue Imaging), енергетичне допплєрівське до-
слідження (Colour Doppler Energy), колірна доп-
плєр- ехоКГ (Colour Doppler).

Імпульсно-хвильова допплєр-ехоКГ
Суть методу імпульсно-хвильової допплєр-

ехоКГ полягає в тому, що в датчику використо-
вується тільки один п’єзокристал, що служить 
одночасно і для генерації УЗ-хвилі, і для прийому 

відбитих сигналів. При цьому випромінювання 
йде у вигляді серії імпульсів; черговий імпульс ви-
промінюється після реєстрації відбитих попере-
дніх УЗ-коливань. Надіслані УЗ-імпульси, част-
ково відбиваючись від об’єкта, швидкість руху 
якого вимірюється, змінюють частоту коливань 
і реєструються датчиком. З урахуванням відомої 
швидкості поширення звукової хвилі в середови-
щі (1540 м/с) апарат має запрограмовану можли-
вість виборчого аналізу лише хвиль, відбитих від 
об’єктів, що перебувають на певній відстані від 
датчика у так званому контрольному чи пробному 
об’ємі. Застосовуючи імпульсно-хвильову доп-
плєр- ехоКГ на великій глибині, коректно можна 
визначити лише кровотік, швидкість якого не пе-
ревищує 2 м/с. Водночас на менших глибинах 
вдається проводити досить точні виміри більш 
швидкісних потоків крові.

Таким чином, перевага методу імпульсно-
хвильової допплєр-ехоКГ полягає в тому, що 
він надає можливість визначати швидкість, на-
прямок і характер потоку крові в конкретній зоні 
встановленого об’єму.

Існує пряма залежність між частотою повторен-
ня УЗ-сигналів і максимальною швидкістю потоку 
крові. Максимальна швидкість кровотоку, вимі-
рювана цим методом, обмежена межею Найквіста. 
Це пов’язане з виникненням перекручування доп-
плєрівського спектра при обчисленні швидкості, 
що перевершує межу Найквіста. У цьому разі ві-
зуалізується лише частина кривої допплєрівського 
спектра зі зворотного боку від лінії нульової швид-
кості, а інша частина спектра нівелюється на рівні 
швидкості, що відповідає межі Найквіста.

У зв’язку з цим для коректності проведених 
вимірів знижують частоту повторення випромі-
нюваних імпульсів при дослідженні потоків кро-
ві в обстежуваній зоні, що перебуває далеко від 
датчика. Для виключення спотворення вимірів 
на спектральній допплєрівській кривій при ви-
конанні допплєрівского дослідження імпуль-
сною хвилею знижується значення максималь-
ної швидкості кровотоку, яку можна визначити. 
На екрані ехоКГ- графік допплєрівского спектра 
представлений як розгорнення швидкості в часі. 
При цьому на графіку вище ізолінії відображе-
ний кровотік, спрямований до датчика, а нижче 
ізолінії — від датчика. Таким чином, сам графік 
складається із сукупності точок, яскравість яких 
прямо пропорційна кількості еритроцитів, що ру-
хаються з певною швидкістю у цей момент часу. 
Зображення графіка допплєрівського спектра 
швидкостей при ламінарному кровотоці характе-
ризується малою шириною, зумовленою невели-



ГЛАВА 7  ЕХОКАРДІОГРАФІЯ В КАРДІОЛОГІЇ ___________________________________  329

С
Е

К
Ц

ІЯ
 5

М
Е

ТО
Д

И
 Ф

У
Н

К
Ц

ІО
Н

А
Л

ЬН
О

Ї 
Д

ІА
ГН

О
С

ТИ
К

И
 В

 К
А

РД
ІО

Л
О

ГІ
Ї 

ким розмахом швидкостей, і становить відносно 
вузьку лінію, що складається з точок, які мають 
приблизно однакову яскравість.

На відміну від ламінарного типу кровотоку, 
для турбулентного характерний більший роз-
мах швидкостей і збільшення ширини видимого 
спектра, оскільки виникає в місцях прискорен-
ня потоку крові при звуженні просвіту судин. 
При цьому графік допплєрівського спектра скла-
дається з безлічі точок різної яскравості, що пере-
бувають на різній відстані від базової лінії швид-
кості, і візуалізується на екрані у вигляді широкої 
лінії з розмитими контурами.

Відзначимо, що для коректної орієнтації 
УЗ-променя при виконанні допплєрівського 
дослідження в ехоКГ- апаратах передбачено 
звуковий режим, який забезпечується методом 
трансформації допплєрівських частот у зви-
чайні звукові сигнали. Для оцінки швидкості 
та характеру кровотоку через мітральний і три-
куспідальний клапани методом імпульс но - хви-
льового допплєр- ехоКГ датчик орієнтують так, 
щоб одержати верхівкове зображення з розмі-
щенням контрольного об’ єму на рівні стулок 
клапанів із невеликим зміщенням до верхівки 
від фіброзного кільця (рис. 7.21).

Рис. 7.21. Імпульсно-хвильова допплєр-ехоКГ 
(мітральний кровотік)

Дослідження кровотоку через мітральний 
клапан при імпульсно-хвильовій допплєр-ехоКГ 
проводять, використовуючи не лише чотири-, але 
й двокамерні апікальні зображення. Розмістивши 
контрольний об’єм на рівні стулок мітрально-
го клапана, визначають максимальну швидкість 
трансмітрального кровотоку. В нормі діастоліч-
ний мітральний кровотік є ламінарним, а спектр 
кривої мітрального кровотоку розміщений вище 
базової лінії й має дві швидкісні вершини. Пер-
ший пік в нормі вищий і відповідає фазі швид-

кого наповнення ЛШ, а другий пік швидкості 
менший першого і є відображенням кровотоку 
при скороченні лівого передсердя. Максимальна 
швидкість трансмітрального кровотоку в нормі 
перебуває в межах 0,9–1,0 м/с. При дослідженні 
кровотоку в аорті при верхівковій позиції датчи-
ка, на нормальному графіку швидкості потоку 
крові спектр кривої аортального кровотоку пере-
буває нижче ізолінії, оскільки кровотік спрямо-
ваний від датчика. Максимальна швидкість від-
значається на рівні аортального клапана, оскіль-
ки це найвужче місце.

Якщо під час допплєрівського дослідження 
пульсовою хвилею виявлено високошвидкісний 
кровотік при мітральній регургітації, то коректне 
визначення швидкості кровотоку стає неможливим 
через межу Найквіста. У цьому разі для точного ви-
значення потоків із високою швидкістю викорис-
товують постійно-хвильову допплєр-ехоКГ.

Постійно-хвильова допплєр-ехоКГ
При допплєрівському дослідженні постійною 

хвилею один або кілька п’єзоелектричних елемен-
тів безперервно випромінюють УЗ-хвилі, а інші 
п’єзоелементи безперервно приймають відбиті 
УЗ-сигнали. Основна перевага методу — можли-
вість дослідження високошвидкісного кровотоку 
по всій глибині дослідження на шляху скануваль-
ного променя без спотворення допплєрівського 
спектра. Проте недоліком цього допплєрівського 
дослідження є неможливість просторової локаліза-
ції за глибиною місця кровотоку.

При постійно-хвильовій допплєр-ехоКГ вико-
ристовують два типи датчиків. Застосування од-
ного з них дає можливість одночасно візуалізувати 
двовимірне зображення в режимі реального часу 
і досліджувати кровотік, направивши УЗ-промінь 
у місце діагностичного інтересу. На жаль, ці дат-
чики у зв’язку з їх досить великими розмірами 
незручно використовувати у пацієнтів з вузькими 
міжреберними проміжками і складно орієнтувати 
УЗ-промінь максимально паралельно до крово-
току. При використанні датчика з маленькою по-
верхнею з’являється можливість досягти хорошої 
якості допплєрівського обстеження постійною 
хвилею, але без одержання двовимірного зобра-
ження, що може створити труднощі для дослідни-
ка при орієнтації сканувального променя.

Для забезпечення точної спрямованості 
УЗ- променя необхідно запам’ятати місце розта-
шування двовимірного датчика перед перемикан-
ням на датчик пальчикового типу. Також важли-
во знати відмінні риси графіки потоку при різній 
патології. Зокрема, потік трикуспідальної регур-
гітації, на відміну від мітральної, прискорюється 
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при вдиху і має більш тривалий час напівзнижен-
ня тиску. При цьому слід не забувати викорис-
товувати різні доступи. Дослідження кровотоку 
при аортальному стенозі проводять як при апі-
кальному, так і при супра стернальному доступі.

Отримана інформація надається в акустичному 
та графічному вигляді, при якому від ображається 
розгорнення швидкості потоку в часі.

На рис. 7.22 наведене апікальне зображен-
ня ЛШ по довгій осі, де спрямованість УЗ-хвилі 
у просвіт аортального клапана відображена у ви-
гляді суцільної лінії. Графік швидкостей крово-
току становить криву з повністю запов неним про-
світом під рамкою і відображає всі швидкості, що 
визначаються за ходом УЗ- променя. Максималь-
на швидкість реєструється за чітким краєм пара-
боли й відображає швидкість кровотоку в отворі 
аортального клапана. При нормальному крово-
тоці спектр кривої перебуває під базовою лінією, 
оскільки потік крові через аортальний клапан 
спрямований від датчика.

1,0

0

-1,0

t (c)

v (м/с)

ПШ

ТК

ПП

ЛШ

МК

ЛП

АК

Ао

Рис. 7.22. Вимірювання аортального потоку 
при постійно-хвильовій допплєр-ехоКГ

Відомо, що чим більша різниця тиску вище й 
нижче місця звуження, тим більша швидкість в ді-
лянці стенозу і навпаки; виходячи з цього, можна 
визначити градієнт тиску. Ця закономірність ви-
користовується для розрахунку градієнта тиску 
за швидкістю кровотоку в місці стенозування. Дані 
розрахунки проводять за формулою Бернуллі:

ΔР = 4 x V2, 
де ΔР — градієнт тиску, V — максимальна швид-
кість потоку (м/с).

Таким чином, визначивши максимальну 
швидкість і розрахувавши максимальний систо-
лічний градієнт тиску між шлуночком і відповід-
ною судиною, можна оцінити тяжкість аорталь-
ного стенозу і стенозу клапана ЛА.

У разі визначення тяжкості мітрального сте-
нозу користуються середнім діастолічним граді-
єнтом тиску на мітральному клапані.

Цей градієнт розраховують за середньою швид-
кістю діастолічного кровотоку через мітральний 
отвір. Сучасні ехокардіографи устатковані програ-

мами автоматичного розрахунку середньої швид-
кості діастолічного кровотоку та градієнта тиску. 
Для цього просто необхідно обвести спектр кривої 
трансмітрального кровотоку.

Для хворих із дефектом міжшлуночкової пере-
городки величина градієнта систолічного тиску 
між ЛШ і ПШ має велике прогностичне значен-
ня. При розрахунку цього градієнта систолічного 
тиску визначають швидкість кровотоку через де-
фект з однієї камери серця в іншу. З цією метою 
допплєрівське дослідження постійною хвилею 
проводять при орієнтації датчика таким чином, 
щоб УЗ- промінь проходив через дефект за мож-
ливістю максимально паралельно кровотоку.

Таким чином, постійно-хвильову допплєр-
ехоКГ ефективно застосовують для визначення 
високих миттєвих швидкостей кровотоку. Крім 
того, метод широко використовується для визна-
чення значень інтеграла швидкість/час, а також 
максимальної швидкості кровотоку, обчислення 
градієнта тиску і часу зниження градієнта тиску 
вдвічі. За допомогою допплєрівського досліджен-
ня постійною хвилею проводять виміри градієн-
та тиску в ЛА, обчислення параметра dp/ dt обох 
шлуночків серця і виміри динамічного градієнта 
тиску при обструкції виносного тракту ЛШ.

Колірна допплєр-ехоКГ
Метод колірної допплєр-ехоКГ дає можли-

вість автоматично визначати характер і швидкість 
кровотоку одночасно у великій кількості точок 
у межах заданого сектора, а інформація подається 
у вигляді кольору, який накладається на основне 
двовимірне зображення. Кожна точка кодується 
певними кольорами залежно від того, в якому на-
прямку і з якою швидкістю в ній відбувається рух 
еритроцитів. При розміщенні точок досить щільно 
і проведені оцінки в режимі реального часу можна 
одержати зображення, яке сприймається як рух 
кольорових потоків через серце і судини.

Принцип колірного допплєрівського картуван-
ня по суті не відрізняється від імпульсно-хвильового 
допплєр-ехоКГ. Відмінність полягає лише в режимі 
подання отриманої інформації. При допплєрівсько-
му дослідженні імпульсною хвилею проводиться 
переміщення контрольного об’єму по двовимірно-
му зображенню в ділянках, що становлять інтерес 
для визначення кровотоку, а отримана інформа-
ція відображається у вигляді графіка швидкостей 
кровотоку. Різними відтінками червоного і синьо-
го кольорів зазвичай відображають спрямованість 
кровотоку, а також середню швидкість і наявність 
перекручування допплєрівського спектра.

Напрямок потоку в одному напрямі може по-
даватися в червоно-жовтому, а в іншому — синьо-
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блакитному колірному спектрі. Враховуються 
лише два основні напрямки: до датчика й від дат-
чика. Зазвичай потоки крові, спрямовані до дат-
чика, на ехоКГ зображуються червоним кольором, 
а спрямовані від датчика — синім (рис. 7.23).

Швидкість кровотоку диференцюється за яскра-
вістю колірної гами на одержаному зображенні. 
Чим яскравіші кольори, тим вища швидкість пото-
ку. Якщо швидкість дорівнює нулю і кровотік від-
сутній, на екрані візуалізуються чорні кольори.

а

б
Рис. 7.23. Колірна допплєр-ехоКГ, верхівковий до-

ступ: а) діастола; б) систола
У всіх сучасних ехокардіографах на екрані 

приводиться колірна шкала, що відображає від-
повідність напрямку й швидкості кровотоку тому 
або іншому колірному спектру.

При турбулентних потоках до основних кольо-
рів — червоного і синього — зазвичай додаються 
відтінки зеленого, що при колірному картуванні 
проявляється мозаїчністю фарбування. Такі від-
тінки з’являються при реєстрації регургітації чи 
потоків стенозованих просвітів. Як і будь-який 
метод, колірна допплєр-ехоКГ має свої недоліки, 

основними з яких є відносно низька часова роз-
різнювальна здатність, а також неможливість від-
о браження високошвидкісних потоків крові без 
спотворень. Останній недолік пов’язаний з яви-
щем перекиду, що проявляється в тому разі, коли 
швидкість кровотоку, що визначається, перевищує 
обмеження Найквіста і візуалізується на екрані че-
рез білий колір. Необхідно відзначити, що при ви-
користанні режиму колірного картування якість 
двовимірного зображення нерідко погіршується.

При дослідженні різних відділів аорти можна 
візуалізувати зміну напрямку потоків відносно 
сканувального променя датчика. По відношенню 
до УЗ-променя у висхідному відділі аорти потік 
крові йде в зустрічному напрямку і відображаєть-
ся відтінками червоного кольору. У низхідному 
відділі аорти відзначається протилежна спрямо-
ваність кровотоку (від сканувального променя), 
що відповідно візуалізується відтінками синього 
кольору. Якщо кровотік буде мати напрямок, пер-
пендикулярний до УЗ-променя, то вектор швид-
кості при проектуванні на напрямок сканування 
дає нульове значення. Ця ділянка відображається 
у вигляді смужки чорного кольору, яка розділяє 
червоний і синій кольори, і вказує на швидкість, 
що дорівнює нулю. Таким чином, для коректно-
го сприйняття колірної гами, що відображається, 
необхідно чітко уявляти спрямованість потоків 
відносно сканувального УЗ-променя.

Тканинний допплєр
Суть методу полягає в дослідженні руху міо-

карда за допомогою модифікованої обробки 
допплєрівського сигналу. Об’єкт дослідження — 
стінки міокарда, що рухаються і дають кодоване 
кольором зображення залежно від спрямованості 
їх руху, аналогічно допплєрівському досліджен-
ню потоків. Рух досліджуваних структур серця 
від датчика відображається відтінками блакитно-
го кольору, а до датчика — відтінками червоного. 
Зображення міокарда методом допплєр-ехоКГ 
у клінічній практиці можна використати для 
оцінки функції міокарда, аналізу порушення ре-
гіонарної скоротності міокарда (завдяки можли-
вості одночасної реєстрації середньої швидкості 
руху всіх стінок ЛШ), кількісної оцінки систо-
лічного і діастолічного руху міокарда, візуалізації 
інших рухомих тканинних структур серця.

Енергетичне допплєрівське дослідження
Використовуючи оригінальну методику при 

енергетичному допплєрівському дослідженні, вда-
ється оцінити інтенсивність потоку завдяки аналізу 
відбитого УЗ-сигналу від еритроцитів, які рухають-
ся. Інформація відображається в кольорі, ніби на-
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кладаючись на чорно-біле двовимірне зображення 
обстежуваного органа, визначаючи судинне русло. 
Цей спосіб допплєрівського обстеження активно 
війшов у клінічну медицину і досить широко за-
стосовується для оцінки кровонаповнення орга-
нів і ступеня їх перфузії. Діагностичні можливості 
цього методу проявилися в дослідженні судинного 
русла при тромбозі глибоких вен гомілки і нижньої 
порожнистої вени, диференціації оклюзії внутріш-
ньої сонної артерії від стенозу зі слабким кровото-
ком, виявленні ходу хребетних артерій, зображенні 
судин з вираженою звивистістю, контуруванні бля-
шок, що звужують просвіт судин, а також транскра-
ніальному зображенні судин головного мозку.

Колірний М-режим
При методиці колірного М-режиму на екрані 

ехокардіографа візуалізується зображення, що від-
повідає стандартному М-режиму з від о браженням 
швидкості і напрямку кровотоку, як при колірній 
допплєр-ехоКГ. Колірне подання потоків крові 
знайшло застосування при оцінці діастолічного 
розслаблення міокарда, а також для визначення 
локалізації та тривалості турбулентних потоків.

ЧЕРЕЗСТРАВОХІДНА ехоКГ
Черезстравохідна ехоКГ — ехоКГ- і допплєр-

ехоКГ-дослідження серця за допомогою ендоско-
пічного зонда із вбудованим УЗ-датчиком.

Стравохід безпосередньо прилягає до лівого пе-
редсердя, розміщеного спереду від нього, а низхід-
на аорта — ззаду. В результаті відстань від апертури 
черезстравохідного датчика до структур серця ста-
новить кілька сантиметрів і навіть менше, в той час 
як у ТТ-датчика може досягати багатьох сантиме-
трів. Це один із визначальних факторів одержання 
високоякісного зображення. За даними спеціальної 
групи ACC/AHA більше ніж у половині випадків 
черезстравохідна ехоКГ дає нову чи додаткову ін-
формацію про структуру й функцію серця, уточнює 
прогноз і тактику лікування. Також надає негайні 
результати в масштабі реального часу щодо ефек-
тивності реконструктивних операцій, протезуван-
ні клапанів відразу після припинення штучного 
кровообігу. Зображення, отримане через стравохід, 
дозволяє перебороти обмеження, типові для стан-
дартної ТТ-ехоКГ, пов’язані з екстракардіальними 
факторами: 1) респіраторні артефакти — ХОХЛ 
(в тому числі емфізема), гіпервентиляція; 2) ожирін-
ня, наявність вираженого шару підшкірно-жирової 
клітковини; 3) виражений реберний каркас грудної 
клітки; 4) розвинені молочні залози; а також з кар-
діальними факторами: 1) акустична тінь протеза 
серцевого клапана; 2) кальциноз клапана; 3) малі 

розміри об’ємних утворень. Метод забезпечує 
практично абсолютне, рівномірне акустичне вікно 
хорошої якості. Використання високочастотних 
датчиків (5–7 МГц) дозволяє на порядок поліпши-
ти просторову розрізнювальну здатність в аксіаль-
ному та латеральному напрямках. Це ще один ви-
значальний фактор одержання високоякісного зо-
браження, недоступного при проведенні стандарт-
ної ехоКГ. За допомогою цього методу можуть бути 
досліджені структури, недоступні при стандартній 
ехоКГ: верхня порожниста вена, вушка передсердь, 
легеневі вени, проксимальні частини коронарних 
артерій, синуси Вальсальви, грудна аорта. Відкри-
то нові можливості в дослідженні правого серця. 
Виявлено унікальні можливості черезстравохідної 
ехоКГ у пацієнтів, які перебувають у критичному 
стані, при внутрішньоопераційному моніторингу 
функції шлуночка, якщо потрібна діагностика гі-
поволемії, систолічної дисфункції шлуночка, тран-
зиторної ішемії, ІМ. Метод високоефективний для 
диференційної діагностики об’ємних і умовно при-
йнятих за об’ємні утворень серця: пухлин, тромбів, 
провісників системної тромбоемболії: спонтанно-
го ехоКГ-контрастування порожнини, ниток фі-
брину; вегетацій малих розмірів, ниток шва про-
теза клапана, несправжніх хорд шлуночка, міксо-
матозної дегенерації мітрального клапана. Метод 
черезстравохідної ехоКГ порівнювали з іншими 
методами, в тому числі з тими, що розглядаються 
як стандартні, включаючи стандартну двовимірну 
ехоКГ (Коваленко В.Н. и соавт., 2003).

Протокол дослідження визначається кон-
кретною клінічною ситуацією, черезгрудинна 
ехоКГ завжди передує черестравохідному ехоКГ-
дослідженню.

ПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ 
ЧЕРЕЗСТРАВОХІДНОЇ ехоКГ 

1. Субоптимальна стандартна ТТ-ехоКГ.
2. Виявлення коронарної артерії, що обумовила 

інфаркт.
3. Оцінка ефективності реконструктивних 

операцій, протезування клапанів, транспланто-
ваного серця, спроможність аорто-коронарних 
мамарно-коронарних шунтів відразу після ви-
ходу зі штучного кровообігу. Оцінка стентування 
коронарної артерії.

4. Внутрішньоопераційний моніторинг за-
гальної та локальної функції шлуночка; діагнос-
тика ішемії, ІМ; диференціація стану гіповоле-
мія/систолічна дисфункція шлуночка.

5. Точна діагностика значимості стенотичних 
і регургітуючих потоків при вадах серця.
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6. Патологічні стани аорти, включаючи роз-
шаровувальну аневризму, коарктацію аорти.

7. Необхідність проведення диференцій-
ного діагнозу об’ємних та умовно прийнятих 
за об’ємні утворень серця:

7.1. Пухлина.
7.2. Тромб.
7.3. Вегетація (інфекційний ендокардит).
7.4. Абсцес кільця клапана.
7.5. Аневризматичне розширення коронарної 

артерії.
7.6. Аневризма перегородки передсердь, її лі-

поматоз.
7.7. Міксоматозна дегенерація парусів мі-

трального клапана.
7.8. Псевдохорда шлуночка.
7.9. Сітка Хіарі.
7.10. Нитки шва протеза клапана.
7.11. Спонтанне ехоКГ-контрастування по-

рожнини передсердя (провісник тромбоемболії).
7.12. Нитки фібрину (провісник тромбоемболії).
7.13. Мікропухирці.
8. Оцінка інфекційних ускладнень, пов’язаних 

із встановленими катетерами та електродами, 
включаючи електрод пейсмекера.

9. Діагностика септальних дефектів, включа-
ючи малі комунікації.

10. Наявність рецидивних ПШ-ритмів (пі-
дозра на аритмогенну дисплазію ПШ серця).

11. Прогнозоване джерело системної тром-
боемболії в передсердях або вушку передсердя, 
нижній порожнистій вені.

12. Виявлення парадоксальної повітряної ем-
болії у пацієнтів при нейрохірургічних процеду-
рах, лапараскопії, цервікальній ламінектомії.

13. ТЕЛА.
14. Контроль ефективності перикардіоцентезу, 

ендоміокардіальної біопсії.
15. Відбір донорів для трансплантації серця.

УСКЛАДНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
ЧЕРЕЗСТРАВОХІДНОЇ ехоКГ

Тяжкі
1. Перфорація стравоходу.
2. Минущий параліч голосових зв’язок.
3. Травма ротової порожнини.
4. Кровотеча з варикозно розширених вен 

стравоходу чи внаслідок фрагментації пухлини, 
розміщеної внутрішньостравохідно.

5. Фібриляція шлуночков, інші шлуночкові 
ритми. 

6. Ларингоспазм.
7. Бронхоспазм.

8. Тонічні, клонічні судоми.
9. Ішемія міокарда.

Легкі
1. Транзиторна гіпо- та гіпертензія.
2. Блювання.
3. Суправентрикулярні порушення ритму.
4. Стенокардія.
5. Гіпоксемія.

ОСНОВНІ ПЛОЩИНИ СКАНУВАННЯ

Методика черезстравохідної ехоКГ становить 
собою план дослідження, розділений на три ета-
пи. Базальне, чотирикамерне і трансгастральне 
сканування можливе на різних пунктах локалі-
зації кінця ендоскопа щодо відстані від передніх 
зубів пацієнта (рис. 7.24).

Потім переходять від загального плану дослі-
дження до окремого, з одержанням стандартних 
результуючих площин сканування. Скануванням 
по базальній короткій осі одержують, принаймні, 
чотири стандартні види: з 1 по 4 (див. рис. 7.24). 
У чотирикамерному перерізі — три види: з 5 по 7, що 
приблизно відповідає стандартним ТТ-двовимірним 
ехоКГ-видам по довгій осі. При переміщенні кінця 
ендоскопа у фундальну частину шлунка (трансга-
стральне сканування по короткій осі) одержують 
переріз шлуночків на рівні середніх відділів сосоч-
кових м’язів ЛШ (див. рис. 7.24, вид 8), де прово-
диться аналіз локальної функції сегментів стінок 
шлуночка, моніторинг його загальної функції.

Рівень посилення сигналу первинно встановлю-
ють до одержання артефактів — тобто високо з ме-
тою визначення справжніх контурів ендокарда.

Нахиляючи кінець ендоскопа вгору чи дещо 
його витягаючи, одержують послідовне сканування 
структур по базальній короткій осі (див. рис. 7.24, 
вид 1).

В результаті кінець ендоскопа розміщується від-
разу позаду лівого передсердя.

МОЖЛИВОСТІ РІЗНИХ МЕТОДИК 
ехоКГ

Порівняльні можливості різний методик ехоКГ 
наведені в табл. 7.2.

ОЦІНКА ФУНКЦІЇ 
ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ

СИСТОЛІЧНА ФУНКЦІЯ

Основним і найчастіше використовуваним 
показником сумарної скоротності ЛШ є ФВ. 
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Найбільше поширення одержав метод визна-
чення ФВ за одновимірною ехоКГ, що склада-
ється з вимірювання КДР і КСР з таким обчис-
ленням об’ємів ЛШ:

 КДО – КСО
ФВ = ———————  • 100%.
 КДО

Проте цей метод має серйозні недоліки, оскіль-
ки, по-перше, у дуже багатьох хворих не вдається 
досягти проходження лінії сканування суворо пер-
пендикулярно до міжшлуночкової перегородки, що 
необхідно для точності розрахунків, по-друге, фор-
мула Тейхольца для розрахунку об’єму ЛШ корект-
на лише тоді, коли його геометрія правильна.

У пацієнтів з ІХС і при деяких інших захворю-
ваннях переважно в систолу геометрія ЛШ пору-
шується. Також не можна забувати й про те, що 
при цьому методі враховується скоротність тільки 
базальних відділів ЛШ. У зв’язку з цими причина-
ми фракція укорочення і швидкість циркулярного 
укорочення не можуть використовуватися як по-
казники систолічної функції ЛШ (вони також ви-
значаються за базальними сегментами ЛШ).

Тому були запропоновані інші, планіметричні 
методи визначення об’ємів ЛШ у систолу та діасто-
лу з подальшим розрахунком ФВ. У цих методах ви-
користовується верхівковий доступ або комбінація 
верхівкового доступу з парастернальным доступом 
по короткій осі (методи Bullet, Simpson та ін.). Про-
ведення дослідження цими методами потребує дуже 
багато часу при їх досить низькій точності. Тому 
вони не знайшли широкого використання при ру-
тинному обстеженні хворих. 

Часто досвідчені лікарі оцінюють ФВ візуально. 
Результати досліджень свідчать, що при відповід-
ній кваліфікації візуальна оцінка ФВ дуже точна.

На сьогодні однією з найточніших і водночас 
простих методик визначення ФВ є обчислення 
співвідношення ударного об’єму ЛШ, отримано-
го при імпульсній допплєрографії у виносному 
тракті на рівні аортальних стулок, до КДО, що роз-
раховано за формулою Тейхольца. Цей метод до-
зволяє оцінювати систолічну функцію ЛШ у хво-
рих із сегментарними порушеннями скоротності, 
а також при вираженій мітральній недостатності, 
коли знач на частина крові в систолу викидається 
не в аорту, а повертається в ліве передсердя. Цей 
метод точно реєструє мінімальні зміни ФВ у ди-
наміці, що особливо цінне для оцінки перебігу за-
хворювання та ефективності лікування пацієнтів із 
систолічною дисфункцією ЛШ. У нормі сумарна 
скоротність ЛШ має становити >55%. Зручно ді-
лити порушення сумарної скоротності ЛШ на такі 
ступені: помірне зниження (ФВ ЛШ — 40–55%), 

зниження середньої тяжкості (ФВ ЛШ — 30–40%), 
виражене зниження (ФВ ЛШ <30%).

Ця класифікація досить зручна і дозволяє сте-
жити за перебігом хвороби та ефективністю тера-
пії, а також точно оцінювати прогноз у пацієнтів.

У хворих із СН велике прогностичне значення 
мають розмір порожнини ЛШ у базальному відділі 
та ФУ. Якщо базальні відділи ЛШ скорочуються за-
довільно, то функціонує «лівошлуночкова манжет-
ка», що забезпечує достатній викид крові в аорту. 
У хворих із задовільною скоротністю базальних від-
ділів відзначають значно кращий прогноз, ніж у тих, 
у кого один або кілька базальних сегментів скорочу-
ються патологічно. Інформативність дослідження 
підвищується, якщо поряд з величиною ФВ одно-
часно оцінювати індекс скоротності ЛШ, що харак-
теризує вираженість сегментарних порушень.

Для характеристики сумарної скоротності 
ЛШ має значення і оцінка руху мітральних сту-
лок. При значно зниженій сумарній скоротності 
ЛШ у ранню діастолу відбувається патологічне 
прикриття мітральних стулок внаслідок високого 
кінцево-діастолічного тиску в ЛШ.

Для визначення систолічної функції ЛШ 
можна використати допплєр-ехоКГ. Для цьо-
го рекомендується визначати час прискорення 
потоку і часовий інтеграл швидкості потоку ви-
носного тракту ЛШ. Якщо скоротність ЛШ зни-
жена, то зменшується площа часового інтеграла 
швидкості і час прискорення, що визначається 
від початку прискорення потоку до досягнення 
максимальної швидкості.

ДІАСТОЛІЧНА ФУНКЦІЯ

У клінічній практиці досить часто відзначають 
випадки, коли у хворих розвивається ХСН, а шлу-
ночки при цьому не збільшені і ФВ нормальна, 
оскільки продуктивність роботи серця залежить 
не лише від його здатності викидати кров в аорту 
в систолу, але й від його можливості заповнюва-
тися кров’ю в діастолу. У цих хворих спостеріга-
ється характерна рентгенологічна картина: застій 
у малому колі кровообігу при відсутності кардіо-
мегалії. В такій ситуації причиною застійної СН 
може бути порушення диастолічного розслаблен-
ня міо карда та/або його підвищена жорсткість. 
Процес розслаблення після скорочення не пасив-
ний, 15% всіх енергетичних витрат міокарда йдуть 
на покриття потреб діастоли. Порушення процесу 
діастолічного розслаблення і зниження піддатли-
вості міокарда ЛШ виникають при таких захворю-
ваннях, як ІХС, АГ, аортальний стеноз, ГКМП. 
Крім того, міокард стає жорстким і непіддатливим 
при розвитку фіброзу.
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Рис. 7.24. Діаграма переходу від первинних площин сканування до результуючих: з 1 по 8. Базальні перети-
ни по короткій осі: 1 — корінь аорти; 2 — коронарні артерії; 3 — вушко лівого передсердя; 4 — бі-
фуркація стовбура ЛА. Чотирикамерні перетини: 5 — тракт відтоку ЛШ; 6 — чотирикамерний 
вигляд; 7 — коронарний синус. Черезгастральні перетини по короткій осі: 8 — вигляд шлуночків 
у перетині сосочкових м’язів. ПСМ — передньолатеральний сосочковий м’яз; ЗСМ — задньомеді-
альний сосочковий м’яз; Ао — аорта; АК — клапан аорти; КС — коронарний синус; ОЯ — овальна 
ямка; НПВ — нижня порожниста вена; ВПВ — верхня порожниста вена; L — ліва коронарна 
заслонка; R — права коронарна заслонка; N — некоронарна заслонка; ЛКА — ліва коронарна (він-
цева) артерія; ПКА — права коронарна (вінцева) артерія; ЛП — ліве передсердя; ВЛП — вушко 
лівого передсердя; ПП — праве передсердя; ВПП — вушко правого предсердя; СЛА — стовбур ЛА; 
ЛЛА — ліва ЛА; ПЛА — права ЛА; ЛВЛВ — ліва верхня легенева вена; ЛНЛВ — ліва нижня леге-
нева вена; ЛК — легеневий клапан; ПВЛВ — права верхня легенева вена; ПНЛВ — права нижня 
легенева вена. I — базальні короткоосьові площини сканування BASAL SHORT AXIS; II — чоти-
рикамерні площини сканування; III — черезшлуночкові площини по короткій осі
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Катетеризація серця та визначення першої 
похідної тиску за часом (dР/dТ) — еталонний 
метод дослідження діастолічної функції серця. 
Проте імпульсна допплєр-ехоКГ є досить про-
стим, неінвазивним і досить надійним методом 
оцінки діастолічної функції міокарда. Для оцін-
ки діастолічної функції ЛШ при проведенні 
ехоКГ одержують верхівкове чотирикамерне зо-
браження і розміщують пробний об’єм у вхідно-
му тракті ЛШ. Слід одержати графік потоку че-
рез мітральний отвір з найбільшою швидкістю. 
Зазвичай це вдається на рівні країв мітральних 
стулок у діастолу, тобто дещо далі від фіброзно-
го кільця клапана в напрямку до верхівки шлу-

ночка. При хорошій якості запису чітко видно 
момент початку і момент припинення потоку 
через мітральний клапан, а також максимальну 
швидкість раннього діастолічного наповнення 
(точка Е) і максимальну швидкість у передсердну 
систолу (точка А).

Якщо скористатися постійно-хвильовим доп-
плєрівським методом і направити сканувальний 
промінь так, щоб він на шляху до мітрального 
отвору перетнув виносний відділ ЛШ, то можна 
зареєструвати, крім діастолічного мітрального 
потоку, ще й систолічний потік крові, що вики-
дається в аорту. Такий запис дає можливість ви-
міряти тривалість періоду ізоволюмічної релакса-

Таблиця 7.2
Порівняльні можливості різних методик ехоКГ#

Показник

ТТ-ехоКГ Спек-
тральний 
допплєр

Колірна 
допплєр-

 ехоКГ

Через-
стра-

вохідна 
 ехоКГ

М-режим 2D-режим

Анатомія – патологія
Розмір порожнин ++++ ++++ – – ++
Товщина стінок ++++ +++ – – +++
Співвідношення порожнин + ++++ – – +++
Раннє закриття мітрального клапана ++++ + – – +
Маса ЛШ ++++ ++++ – – –
Систолічний рух мітрального клапана впе-
ред

++++ +++ – – +++

Утворення ЛШ (пухлини, тромби, вегета-
ції)

+ +++ – – ++++

Утворення в передсердях і ПШ + ++ – – ++++
Анатомічна клапанна патологія ++ ++++ – – ++++
Дефекти перегородок + ++++* ++ ++++ ++++
Випіт у перикарді ++ ++++ – – ++

Функція
Загальна систолічна функція ЛШ (ФВ) ++ ++++ ++ – +++
Регіональна рухливість стінок + +++ – – ++++
Тяжкість клапанних стенозів + ++ ++++ +++ ++
Тяжкість клапанної регургітації + + +++ +++ +++
Місце шунтів зліва-направо та справа-
наліво

– +++*
(сумарно)

+++ ++++
(сумарно)

+++

Систолічний тиск в ЛШ і ЛА – – ++++ – –
Тиск наповнення ЛШ – – ++ – –
УОК та серцевий викид + ++

(сумарно)
+++ – –

Діастолічна функція ЛШ + + +++ – –
Виявлення ішемії та життєздатного міокар-
да за допомогою фізичного навантаження 
чи фармакологічних проб

– +++ – – –

Захворювання аорти – ++ – ++ ++++
Оцінка протезованих клапанів + ++ ++++ +++ ++++

+Найменша цінність (можливість застосування); ++++найбільша цінність; «–» не можна застосовувати; #якщо сигнал доп-
плєрівського потоку крові субоптимальний, введення ехоконтрастного агента може поліпшити якість сигналу; *з контрастом 
(внутрішньовенне введення сольової суміші); 2D — двовимірний режим.
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ції (IVRT): від моменту припинення викиду крові 
в аорту до початку мітрального потоку (рис. 7.25).

Нормальна тривалість періоду ізоволюмічної 
релаксації (isovolumic relaxation time — IVRT) ста-
новить 70–90 мс, при погіршенні розслаблення 
ЛШ ця величина зростає. З метою оцінки діасто-
лічної функції міокарда знайшли широке засто-
сування діастолічні часові інтервали. Серед них 
і час прискорення ранньодіастолічного потоку 
(acceleration time — AT), що визначають від почат-
ку трансмітрального потоку до досягнення мак-
симальної швидкості (Е) і яке в нормі становить 
100±10 мс. Показник тривалості ранньодіастоліч-
ного напов нення — dЕ, нормальне значення якого 
214±26 мс і який значно збільшується при обструк-
ції виносного тракту ЛШ. Також для характеристи-
ки діастолічної функції міокарда використовується 
час уповільнення (deceleration time — DT) — від 
точки, коли досягнуто максимальної швидкості 
ранньодіа столічного наповнення, до моменту його 
припинення; нормальна величина — 190±20 мс.

Відношення максимальної швидкості ранньо-
діа столічного потоку (Е) до потоку, зумовленого 
систолою передсердь (А), — важливий показник 
діастолічної функції (Е/А). В нормі коливається 
від 1,07 до 2,35.

При порушенні діастолічної функції ЛШ виді-
ляють різні типи графіків потоку. Перший з них 
пов’язаний з порушенням релаксації ЛШ і харак-
теризується такими змінами: збільшується період 
ізоволюмічної релаксації; знижується швидкість 
ранньодіастолічного наповнення, а швидкість 
потоку внаслідок систоли передсердь не зміню-
ється або зростає; відповідно зменшується від-
ношення Е/А; збільшується час уповільнення 
ранньодіа столічного потоку. Такий характер по-
току частіше відзначають у осіб із ГЛШ та/чи ІХС 
при нормальному або помірно підвищеному тис-
ку в лівому передсерді, коли систолічна функція 
ЛШ не порушена, а виявляється лише порушення 
діастолічного розслаблення. Як наслідок, змен-
шується ранньодіастолічне наповнення шлуночка 
кров’ю, а на частку передсердя доводиться відпо-
відно більша робота, що викликає його дилатацію. 
Аналогічна графіка потоку виявляється у хворих 
з гострим підвищенням постнавантаження.

У деяких пацієнтів із вираженою ГЛШ і не-
великою порожниною ЛШ спостерігається потік 
у виносному тракті в пізню діастолу і період ізо-
волюмічного скорочення. Швидкість цього по-
току прямо пропорційна швидкості піка А транс-
мітрального потоку та обернено пропорційна 
об’єму ЛШ у діастолу. Цей феномен, імовірно, 
пов’язаний із поганою піддатливістю ЛШ і не-

здатністю його швидко збільшитися в розмірах, 
при цьому кров у систолу передсердь швидко 
спрямовується у виносний тракт.

Інший тип графіки потоку, рестриктивний, 
буває у хворих, у яких значно виражені симпто-
ми застійної СН або знижена піддатливість ЛШ. 
Для нього характерні такі показники: короткий 
період IVRT; нормальна чи підвищена швидкість 
ранньодіастолічного наповнення — висока хви-
ля Е; знижена чи нормальна швидкість наповне-
ння внаслідок систоли передсердя — знижена 
хвиля А; укорочене DT ранньодіастолічного по-
току. Така графіка трансмітрального потоку по-
яснюється тим, що в цих випадках тиск у лівому 
передсерді значно підвищений, а його скоротна 
здатність суттєво послаблена. У ранню діастолу 
створюється високий тиск наповнення ЛШ, що 
сприяє швидкому надходженню крові з перед-
сердя, а в систолу передсердь залишається від-
носно невеликий об’єм крові для проштовхуван-
ня в непіддатливий шлуночок. Подібну картину 
виявляють також у хворих із підвищеним пере-
днавантаженням, рестриктивною кардіоміопаті-
єю, перикардіальною констрикцією.

Крім зазначених показників, діастолічну 
функцію можна характеризувати за допомогою 
часових інтегралів швидкості ранньодіастолічно-
го та передсердного наповнення (Е' і А' ), а також 

Â³äêðèâàííÿ ÌÊ
Çàêðèâàííÿ ÀÊ

Ñèñòî-
ë³÷íèé
ïîò³ê ³ç

ËØ
Òðàíñì³òðàëüíèé ïîò³ê

Ä²ÀÑÒÎËÀ

Å

Å

À

À

ÀÒ DT

IVRT dE dA

Рис. 7.25. Показники діастолічної функції ЛШ 
за трансмітральним потоком. IVRT — час 
ізоволюмічного розслаблення від моменту 
закриття аортального клапана до моменту 
відкриття мітрального клапана; AT — час 
прискорення ранньодіастолічного кровото-
ку; DT — час уповільнення ранньодіастоліч-
ного наповнення; dE — тривалість ранньо-
діастолічного наповнення; dA — тривалість 
пізньодіастолічного наповнення
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їх частки в загальному діастолічному наповненні 
(Е'/Т' і А'/Т'). Часовий інтеграл швидкості визна-
чається як площа під кривою швидкості потоку, 
тому Е' — площа під тією частиною кривої, що 
відображає зміну швидкості у фазу ранньодіасто-
лічного наповнення, А' — напов нення внаслідок 
передсердної систоли. Т' — площа під всією кри-
вою зміни швидкості діастолічного потоку. Нор-
мальні значення цих показників:

   Е'
   — = 0,62±0,07,
  Т'

   А' 
   — = 0,26±0,07.
  Т' 

У пацієнтів з ІХС і збереженою ФВ ЛШ знижу-
ється перший з цих двох показників і підвищується 
другий порівняно із здоровими особами тих же ві-
кових груп.

Виявлено, що після успішної черезшкірної ба-
лонної коронарної ангіопластики настає швидка 
нормалізація цих показників. Також відзначено, 
що лікування пацієнтів з АГ супроводжується 
поліпшенням діастолічної функції ЛШ, що під-
тверджується нормалізацією значень індексів 
Е´/Т´ і А´/Т´.

Таким чином, можна виявити три типи транс-
мітрального потоку при заповненні ЛШ. Нормаль-
ний тип характеризується тим, що хвиля Е трохи 
вища хвилі А. При порушенні релаксації ЛШ хвиля 
Е низька, а хвиля А стає високою. При рестрик-
тивному характері діастолічного заповнення ЛШ 
хвиля Е стає високою, а хвиля А — більш низькою. 
При ІХС або АГ порушення діастолічної функції 
спочатку проявляється в тому, що хвиля Е стає 
низькою, а хвиля А — високою. Якщо ж розвива-
ється СН або виникає мітральна недостатність — 
стани, при яких підвищується тиск у лівому пе-
редсерді (тиск наповнення ЛШ), то відбуваються 
протилежні зміни: хвиля Е стає високою, а хвиля 
А — більш низькою. У процесі трансформації од-
ного патологічного типу трансмітрального потоку 
в інший може спостерігатися «псевдонормаліза-
ція» графіки трансмітрального потоку. Необхідно 
пам’ятати, що на графіку трансмітрального пото-
ку також впливають інші фактори. З віком перша 
хвиля (Е) знижується, а друга (А) — підвищується, 
також підвищується хвиля А при тахікардії.

На сьогодні апробовані підходи визначення ста-
ну діастолічної функції ЛШ за допомогою оцінки 
трансмітрального потоку з використанням колір-
ного М-режиму з визначенням кута поширення 
ранньодіастолічного потоку в ЛШ, що залежить 
від здатності ЛШ до активної релаксації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ПРОВЕДЕННЯ ехоКГ 

ПРИ ОКРЕМИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 

СИСТЕМИ 

ЕхоКГ В ОЦІНЦІ ПАТОЛОГІЇ 
КЛАПАНІВ СЕРЦЯ

ЕхоКГособливо показана при оцінці серцевих 
шумів, стенозів і регургітацій всіх чотирьох кла-
панів серця, оцінці функціонування протезова-
них клапанів та у хворих з інфекційним ендокар-
дитом (Erbel R. и соавт., 2001; Клив Розендорф, 
2007) (див. табл. 7.3–7.20).

Таблиця 7.3 
Рекомендації щодо проведення ехоКГ 

у пацієнтів із серцевими шумами 
(згідно з АСС/AHA/ASE, 2003)

Клас I
1. Пацієнт із шумом і кардіореспіраторною симп-
томатикою
2. Пацієнт із шумом без клінічної симп томатики, 
клінічні дані якого вказують, як мінімум, на помірну 
можливість того, що шум відображає наявність орга-
нічного захворювання серця
Клас IIa 
Пацієнт без клінічної симптоматики, з низькою віро-
гідністю серцевого захворювання, але у якого діагноз 
захворювання серця не може бути обґрунтований 
виключно за допомогою стандартного клінічного об-
стеження серцево-судинної системи
Клас ІІІ
Дорослий пацієнт без клінічної симп томатики, сер-
цевий шум якого розцінюється досвідченим спеціа-
лістом як функціональний або незначний

Таблиця 7.4
Рекомендації щодо проведення ехоКГ 

при стенозі клапанів

Клас I
1. Діагноз; оцінка гемодинамічної тяжкості
2. Оцінка розмірів, функції та/чи гемодинаміки ЛШ 
і ПШ
3. Повторна оцінка у пацієнтів із встановленим кла-
панним стенозом при зміні симптоматики або по-
казників
4. Оцінка змін гемодинамічної тяжкості й шлуночко-
вої компенсації у хворих із встановленим клапанним 
стенозом у період вагітності
5. Повторна оцінка пацієнтів без клінічної симпто-
матики з тяжким стенозом
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Клас IIa
1. Оцінка гемодинамічної значимості клапанного стено-
зу легкого та среднього ступеня методом стрес-ехоКГ
2. Повторне обстеження хворих із стенозом устя аорти 
легкого та середнього ступеня із дисфункцією чи ГЛШ 
навіть за відсутності клінічної симптоматики
Клас ІІb
1. Повторна оцінка стану хворих з аортальним сте-
нозом легкого та середнього ступеня із стабільними 
ознаками і симптомами
2. ЕхоКГ із введенням добутаміну для оцінки стану 
хворих із низькоградієнтним стенозом устя аорти 
і шлуночковою дисфункцією
Клас ІІІ
1. Рутинна повторна оцінка стану дорослих пацієнтів 
без клінічної симптоматики із стенозом устя аорти лег-
кого ступеня, стабільними фізикальними даними, нор-
мальними розмірами та функцією ЛШ
2. Рутинна повторна оцінка стану  пацієнтів без клініч-
ної симптоматики з мітральним стенозом легкого та 
среднього ступеня і стабільними фізикальними даними

Таблиця 7.5
Рекомендації щодо проведення ехоКГ 
при нативній клапанній регургітації

Клас I
1. Діагноз; оцінка ступеня тяжкості гемодинамічних по-
рушень
2. Первинна і повторна оцінка розмірів, функції та/чи 
гемодинаміки ЛШ і ПШ
3. Повторна оцінка стану пацієнтів із клапанною регур-
гітацією легкого і середнього ступеня при зміні симп-
томатики
4. Повторна оцінка стану пацієнтів без клінічної симп-
томатики з тяжкою регургітацією
5. Оцінка зміни тяжкості гемодинамічних порушень і 
компенсації функції шлуночків у хворих із встановле-
ною клапанною регургітацією в період вагітності
6. Повторне обстеження пацієнтів із клапанною ре-
гургітацією легкого та середнього ступеня з дилата-
цією шлуночків без клінічної симптоматики
7. Оцінка впливу лікувальних заходів на тяжкість ре-
гургітації та ступінь компенсації функції шлуночків, 
якщо це може змінити тактику лікування
8. Оцінка морфології клапанів та регургітації у пацієн-
тів із указанням в анамнезі на прийом будь-яких засо-
бів або інших препаратів, застосування яких може бути 
пов’язане з клапанною патологією серця, з наявністю 
клінічної симптоматики, серцевих шумів, або які по-
передньо були обстежені аускультативно з використан-
ням неадекватних методик (технічно недос коналих)
Клас ІІb
1. Повторна оцінка стану хворих із мітральною ре-
гургітацією легкого та середнього ступеня без роз-
ширення камер серця і клінічної симп томатики
2. Повторне обстеження хворих із помірною аор-
тальною регургітацією без розширення камер серця 
та клінічної симптоматики

Клас ІІІ
1. Рутинна повторна оцінка стану пацієнтів без клі-
нічної симптоматики з клапанною регургітацією лег-
кого ступеня, стабільними фізичними параметрами, 
нормальними розмірами та функцією ЛШ
2. Рутинні повторні ехоКГ-обстеження осіб з но р-
мальними показниками або з незначними клапан-
ними відхиленнями

Таблиця 7.6
Рекомендації щодо ехоКГ 

при пролапсі мітрального 
клапана

Клас I
Діагноз; оцінка гемодинамічної тяжкості, морфоло-
гії стулок і/або компенсації функції шлуночків у хво-
рих із клінічними ознаками пролапса мітрального 
клапана
Клас IIa
1. Для виключення пролапса мітрального клапана 
у хворих із цим встановленим діагнозом, але без клі-
нічних підтверджень цього діагноза
2. Для виключення пролапса мітрального клапана 
у найближчих родичів пацієнтів із встановленою мік-
соматозною клапанною хворобою
3. Стратифікація ризику у хворих із фізікальними озна-
ками пролапса мітрального клапана або встановленим 
пролапсом мітрального клапана
Клас ІІІ
1. Виключення пролапса мітрального клапана 
у пацієнтів з ознаками захворювання за відсут-
ності комп лексу клінічних симптомів або фізи-
кальних даних на користь пролапса мітрального 
клапана чи за наявності позитивного сімейного 
анамнезу
2. Рутинне повторення ехоКГ у хворих із пролапсом 
мітрального клапана без регургітації чи з регургітаці-
єю легкого ступеня і без змін клінічної симптомати-
ки

Таблиця 7.7
Рекомендації щодо 

проведення ехоКГ при інфекційному 
ендокардиті: протезовані клапани

Клас I
1. Виявлення і визначення характеру клапанних 
уражень, тяжкості гемодинамічних порушень та/чи 
компенсації функції шлуночків*
2. Виявлення супутніх аномалій (наприклад абс цесів, 
шунтів)*
3. Повторні комплексні обстеження при ендокарди-
ті (наприклад тяжке порушення гемодинаміки, ура-
ження аортального клапана, персистувальна лихо-
манка чи бактеріємія, клінічні зміни або погіршення 
клінічної картини)*
4. Оцінка стану пацієнтів із високим ступенем клі-
нічної підозри на інфекційний ендокардит при не-
гативних результатах посіву*
5. Оцінка бактеріємії невизначеної етіології*
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Клас IIa
Оцінка персистувальної гарячки без даних про бак-
теріємію чи при новому шумі*
Клас ІІb
Рутинне повторне обстеження при неускладненому 
ендокардиті під впливом антибіотикотерапії*
Клас ІІІ
Оцінка транзиторної лихоманки за відсутності даних 
про бактеріємію чи новий шум

*Черезстравохідна ехоКГ может забезпечити лікаря новою 
інформацією на доповнення до одержаної при проведенні 
ТТ-ехоКГ.

Таблиця 7.8
Рекомендації щодо ехоКГ 

при інфекційному ендокардиті: 
нативні клапани

Клас I
1. Виявлення та визначення характеру клапанних ура-
жень, їх гемодинамічної тяжкості та/чи компенсації 
функції шлуночків*
2. Виявлення вегетацій і характеристика уражень 
у пацієнтів із врожденими захворюваннями серця 
з підозрою на інфекційний ендокардит
3. Виявлення супутніх аномалій (наприклад абсцес, шун-
ти)*
4. Повторні комплексні обстеження при ендокардиті 
(наприклад при тяжких порушеннях гемодинаміки, 
ураженні аортального клапана, персистувальній лихо-
манці або бактеріємії, клінічних змінах або погіршенні 
клінічної картини)
5. Оцінка пацієнтів із високим ступенем клінічної 
підоз ри на інфекційний ендокардит за наявності ен-
докардиту і негативних результатів бактеріального 
посіву*
6. Якщо дані ТТ-ехоКГ неясні, показане прове-
дення черезстравохідної ехоКГ для встановлення 
причини бактеріємії, особливо стафілококової 
бактеріємії, а також фунгемії (гематогенна гриб-
кова інфекція) за відсутності визначеного джерела 
інфікування
Клас IIa
1. Оцінка персистувальної нестафілококової бакте-
ріємії за відсутності визначеного джерела інфікуван-
ня*
2. Стратифікація ризику при маніфестуючому ендо-
кардиті*
Клас ІІb
Рутинне повторне обстеження при неускладне-
ному ендокардиті під впливом антибіотикотера-
пії
Клас ІІІ
Виявлення причини транзиторної гарячки за від-
сутності даних про бактеріємію чи новий шум

*Черезстравохідна ехоКГ часто может надати лікарю додат-
кову інформацію до одержаної при ТТ-ехоКГ. Роль через-
стравохідної ехоКГ як дослідження «першого ряду» потре-
бує подальшого обґрунтування.

Таблиця 7.9
Рекомендації щодо ехоКГ 

при інтервенційних втручаннях 
при клапанних захворюваннях 

серця та протезуванні 
клапанів

Клас I
1. Оцінка часових інтервалів втручань на клапа-
нах, що ґрунтується на шлуночковій компенсації та 
функції і/чи тяжкості первинних і вторинних ура-
жень
2. Вибір альтернативних методів лікування при за-
хворюваннях мітрального клапана (наприклад ба-
лонна пластика клапана, оперативне відновлення 
клапана і протезування клапана)*
3. Використання ехоКГ (особливо черезстраво-
хідної ехоКГ) для корекції техніки інвазивного чи 
хірургічного втручання (наприклад балонна валь-
вулотомія і відновлення клапана) при клапанній 
патології
4. Базисні дослідження клапанної функції (ранні) та 
ремоделювання шлуночків (пізні) після інвазивного 
втручання
5. Повторна оцінка пацієнтів із протезованими кла-
панами за умови зміни клінічної симптоматики, при 
підозрі на дисфункцію протеза (стеноз, регургітація) 
чи тромбоз*
Клас IIa
Рутинна повторна ехоКГ-оцінка після базисних до-
сліджень пацієнтів із заміщенням клапанів, легко-
го та середнього ступеня дисфункції шлуночків, без 
зміни клінічної симптоматики
Клас ІІb
Рутинна повторна оцінка під час підвищення сту-
пеня недостатності біопротеза без клінічних даних 
про дисфункцію протеза
Клас ІІІ
1. Рутинна повторна оцінка пацієнтів із протезова-
ними клапанами без підозри на дисфункцію клапана 
та з незмінною клінічною симптоматикою
2. Пацієнти, клінічний статус яких перешкоджає лі-
кувальним втручанням

*Черезстравохідна ехоКГ може забезпечити лікаря но-
вою інформацією на додаток до отриманої при проведенні 
ТТ-ехоКГ.

ЕхоКГ ПРИ ІХС

У пацієнтів із хронічною ІХС ехоКГ застосо-
вується у багатьох випадках, включаючи діагнос-
тику, стратифікацію ризику та рішення про ліку-
вальну стратегію. Кількісні показники глобальної 
та регіонарної систолічної функції (включаючи 
фрагментарне укорочення, фрагментарні зміни 
площі й індексу руху стінок) застосовуються для 
характеристики функції ЛШ, визначення про-
гнозу та оцінки результатів лікування.
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Таблиця 7.10 
Рекомендації щодо використання ехоКГ 
в діагностиці синдромів гострої ішемії 

міокарда
Клас I
1. Діагностика підозрюваної гострої ішемії чи ІМ, 
недіагностованих стандартними методами
2. Оцінка вихідної функції ЛШ
3. Оцінка стану пацієнтів з ІМ нижніх відділів серця 
та клінічних даних, що дозволяють припустити ІМ 
ПШ
4. Оцінка механічних ускладнень і пристінкових 
тромбів*
Клас IIa
Ідентифікація локалізації/тяжкості захворювання 
у пацієнтів з ішемією, що розвивається (в наявності)
Клас ІІІ
Підтвердження діагнозу «гострий ІМ», вже встанов-
леного стандартними методами

*Проведення черезстравохідної ехоКГ показане, коли 
ТТ-ехоКГ діагностично неінформативна.

Таблиця 7.11 
Рекомендації щодо використання ехоКГ 

в діагностиці та оцінці прогнозу 
при хронічній ІХС

Клас I
1. Діагностика ішемії міокарда у осіб із клінічною 
симптоматикою*
2. Навантажувальна ехоКГ з метою діагностики 
ішемії міокарда у окремих пацієнтів (у яких ЕКГ-
оцінка менш діагностично значима у зв’язку із за-
стосуваням дигоксину, або тих, у яких відзначено 
ГЛШ, депресію сегмента ST >1 мм у стані спокою 
на вихідній ЕКГ, синдром передчасного збуджен-
ня (WPW-синдром) або повну блокаду лівої ніжки 
пучка Гіса) з проміжними даними, що дозволяють 
припустити наявність захворювання коронарних 
артерій
3. Оцінка глобальної функції шлуночків серця у стані 
спокою
4. Оцінка життєздатності міокарда (гібернований 
міо кард) для планової реваскуляризації**
5. Оцінка функціональної значимості коронарних 
порушень (якщо це ще не встановлено), при плану-
ванні проведення ПКВ*
Клас IIa
1. Прогнозування розвитку ішемії міокарда у окре-
мих хворих (у яких ЕКГ менш презентабельна) 
з наступними аномаліями на ЕКГ: синдром перед-
часного збудження шлуночків (WPW-синдром), 
штучно нав’язаний шлуночковий ритм, депресія 
сегмента ST у спокої >1 мм, повна блокада лівої 
ніжки пучка Гіса*
2. Виявлення артеріопатії коронарних артерій у хво-
рих після трансплантації серця**
3. Виявлення ішемії міокарда у жінок з даними про-
міжних досліджень, у яких припускається захворю-
вання коронарних артерій*

Клас ІІb
1. Оцінка пацієнта без клінічної симптоматики, але 
з позитивними результатами скринінгу за допомо-
гою проби з навантаженням на тредмілі*
2. Оцінка глобальної шлуночкової функції за допо-
могою навантажувальних тестів*
Клас III
1. Скринінг пацієнтів без клінічної симптоматики 
з низькою вірогідністю виникнення захворювання 
коронарних артерій 
2. Рутинні періодичні повторні обстеження клінічно 
стабільних пацієнтів, для яких не розглядаються мож-
ливі зміни в лікуванні
3. Рутинне заміщення обстежень із навантаженням 
на тредмілі у хворих, для яких ЕКГ-контроль визна-
ний достатнім*

У табл. 7.11 і 7.13: *фізичне навантаження чи фармакологічна 
стрес-ехоКГ; **стрес-ехоКГ з добутаміном.

Таблиця 7.12
Рекомендації щодо ехоКГ 

при оцінці інтервенційних втручань 
при хронічній ІХС

Клас I
1. Оцінка функції ЛШ за необхідності призначення 
і модифікації фармакотерапії у хворих із встановле-
ною дисфункцією ЛШ або підозрою на неї
2. Оцінка рестенозу після реваскуляризації у хворих 
із атиповою рецидивуючою симптоматикою*
Клас II
1. Оцінка рестенозу після реваскуляризації у хворих 
із типовими рецидивними симптомами*
2. Оцінка функції ЛШ у хворих з ІМ в анамне-
зі, за необхідності імплантації кардіостимулятора-
дефібрилятора у пацієнтів із встановленою дисфунк-
цією ЛШ або підозрі на неї
Клас III
Рутинна оцінка у пацієнтів без клінічної симп-
томатики після реваскуляризації

*Фізичне навантаження чи фармакологічна стрес-ехоКГ.

Таблиця 7.13
Рекомендації щодо застосування 

ехоКГ при оцінці ризику, прогнозування 
та ефективності лікування при синдромах 

гострої ішемії міокарда
Клас I
1. Оцінка розмірів ІМ та/чи зон ризику в міокарді
2. Внутрішньолікарняна оцінка функції шлуночків, 
результати якої відобразяться на виборі терапії
3. Внутрішньолікарняна чи рання оцінка наявності/
поширеності індуцибельної ішемії навіть за відсут-
ності вихідних аномалій, що можуть впливати на ін-
терпретацію ЕКГ*
4. Оцінка життєздатності міокарда з метою визна-
чення потенціальної ефективності реваскуляриза-
ції**
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Клас IIa
1. Внутрішньолікарняна чи рання оцінка наявності/
поширеності індуцибельної ішемії за відсутності ви-
хідних аномалій, які можуть вплинути на інтерпрета-
цію ЕКГ*
2. Повторна оцінка функції шлуночків у період рекон-
валесценції (реабілітаційний період), при цьому одер-
жані результати впливають на лікувальний режим
3. Оцінка функції шлуночків після реваскуляризації
Клас ІІb
Оцінка пізнього прогнозу (≥2 років після перенесе-
ного ІМ)
Клас ІІІ
Рутинні повторні оцінки за відсутності будь-яких змін 
клінічного статусу

Оцінка сегментарної скоротності ЛШ
ЕхоКГ та її черезстравохідний варіант відкри-

вають для клініки цінну можливість діагности-
ки коронарної артерії, що обумовила інфаркт, 
за вторинними (механічними) ознаками пору-
шення коронарної перфузії — локальної дис-
функції сегмента стінки шлуночка.

Відповідно до уявлень про так званий ішеміч-
ний каскад, механічні аномалії (локальна дис-
функція сегмента стінки шлуночка) настають 
вже на етапі неоднорідності кровотоку, а депре-
сія сегмента ST на ЕКГ реєструє один із кінцевих 
етапів ішемії. Зменшення коронарного кровотоку 
на ≥50% у басейні артерії, що обумовила інфаркт, 
супроводжується появою механічних аномалій 
руху стінки шлуночка, які можна реєструвати 
при ехоКГ-обстеженні. Ця обставина дозволяє 
реєструвати ішемію на ранніх етапах ішемічного 
каскаду, задовго до появи зміщень сегмента ST 
на ЕКГ, ангінозного болю. Хоча ехоКГ у стані 
спокою не належить до методів діагностики ІХС, 
проте посегментний аналіз руху стінок камер сер-
ця ефективний та інформативний у ряді клінічних 
ситуацій. Аналіз надає об’єктивні дані для оцінки 
ефективності лікування гострих форм ІХС за раху-
нок можливості спостереження локальної функції 
стінок шлуночка в динаміку. Метод дозволяє оці-
нювати ефективність хірургічної реваскуляриза-
ції, коронарної ангіопластики. Успішно конкурує 
з ангіографією в оцінці прогнозу ускладнень, ле-
тального результату гострого ІМ. Метод дозволяє 
оцінити обсяг некротизованного і життєздатного 
міокарда, особливо ефективно при використанні 
стрес-ехоКГ. Сегментний аналіз дозволяє прово-
дити диференційну діагностику у разі болю у груд-
ній клітці: відсутність механічних аномальних ру-
хів стінки шлуночка практично виключає ішемію 
міокарда і/або ІМ як причину больового синдро-
му. Сегментний аналіз особливо інформативний 
в тому разі, якщо трактування та інтерпретація 

стандартної ЕКГ утруднена щодо визначення то-
піки ураження при блокадах, гіпертрофії, повтор-
них ІМ, на фоні застосування лікарських засобів. 
Не викликає сумніву обґрунтованість проведення 
сегментного аналізу при ІМ ПШ або при залучен-
ні у процес нижньодіафрагмальної стінки ЛШ.

Для сегментного аналізу при проведенні через-
стравохідної ехоКГ використовують стандартизо-
вані підходи, детально розроблені для стандарт-
ної двовимірної ехоКГ, стресової ехоКГ. Підходи 
ґрунтуються на тому, що ехоКГ-сегменти стінки 
шлуночка, передсердя васкуляризуються відпо-
відною гілкою коронарної епікардіальної сітки 
серця. Згідно з анатомічними даними, прямим 
зіставленням результатів коронароангіографії, 
аутопсії та стандартної ехоКГ встановлені ділян-
ки міокарда, васкуляризація яких здійснюється 
епікардіальними коронарними артеріями серця. 
Ці дані підтверджені й задокументовані при про-
веденні ехоКГ-обстеження на експериментальній 
моделі із застосуванням спеціального дрібно-
дисперсного середовища при його селективному 
введенні в головні коронарні стовбури. Для ана-
лізу локальної функції сегмента стінки шлуноч-
ка застосовуються стандартні двовимірні ехоКГ-
підходи: короткоосьові парастернальні з площи-
ною сканування на трьох рівнях — мітральний 
клапан, середні відділи сосочкових м’язів ЛШ, 
верхівка серця; парастернальний довгоосьовий 
вид з оптимальним зображенням мітрального кла-
пана; апікальні чотири- і двокамерні зображення 
по довгій осі. Стандартизованим і уніфікованим 
вважається підхід, що припускає поділ стінок ЛШ 
на 16 сегментів (Segar D.S. et al., 1992), запропо-
нований Американським товариством ехокардіо-
графії (рис. 7.26).

Кожен сегмент відповідає 6,25% поверхні шлу-
ночка, а верхівка — 25%. На практиці досліджень 
застосовують номенклатуру і томографічний ана-
ліз, де використовується і 14-сегментна модель 
ЛШ: по 6 сегментів на верхній і середній третині, 
2 — на верхівці. Аналіз припускає додаткові довго-
осьові проекції, оскільки короткоосьові в ряді ви-
падків мають низьку відтворюваність, а механічні 
аномалії руху стінки шлуночка мають бути під-
тверджені кількома ортогональними позиціями.

Встановлено, що передні та передньоперего-
родкові сегменти верхньої та середньої третини 
ЛШ, а також верхівковий сегмент васкуляризують-
ся лівою передньою низхідною артерією. Перего-
родкові нижні й задні сегменти на базальному та 
середньому рівні — правою коронарною артерією. 
Бічні, базальний та середній — лівою коронарною 
огинаючою артерією. У дорослій популяції у 85% 
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спостережень або у 90% випадків сегменти задньої 
стінки ЛШ васкуляризуються задньою низхідною 
артерією, що відходить від правої коронарної ар-
терії — правокоронарна форма кровопостачання. 
У невеликій кількості спостережень задня низхідна 
артерія відходить від лівої коронарної огинаючої 
артерії. Проте з клінічної точки зору сітка стовбу-
ра лівої коронарної артерії завжди більш значима, 
оскільки васкуляризує більшість сегментів стінок 
ЛШ. Разом з тим є дані, що свідчать, що ліво- і пра-
вокоронарні форми відзначаються лише у 10 і 5% 
спостережень відповідно, а найчастіше виявляєть-
ся рівномірна форма, при якій обидва великих ко-
ронарних стовбури мають приблизно рівні ділянки 
кровопостачання. Вважається, що короткоосьовий 
вид у площині сканування сосочкових м’язів — це, 
як правило, вид вибору для діагностики механіч-
них аномальних рухів стінки шлуночка, а також 
для моніторування функції шлуночка з високою 
імовірністю внутрішньоопераційної ішемії.

Дисфункція передньоперегородкового сегмен-
та на середньому рівні та відсутність змін цього 
сегмента на базальному вказують на високу імо-
вірність оклюзії лівої передньої низхідної артерії 
нижче відходження передньої септальної гілки. 
Апікальні сегменти нижньої третини ЛШ забез-
печуються лівою передньою низхідною артерією. 
Задні апікальні сегменти нижньої третини завжди 
живляться зад ньою низхідною артерією, що може 
відходити як від лівої огинаючої артерії, так і від 
правої коронарної артерії. Якщо артерією, що обу-

мовила інфаркт, виявиться ліва передня низхідна 
артерія, механічна сегментарна дисфункція може 
виявлятися у всіх апікальних сегментах, тоді як у разі 
тромбозу в системі правої коронарної артерії — зад-
ньої низхідної артерії — лише в задніх сегментах.

Особливу увагу рекомендується приділяти сег-
ментам базального рівня — задньобазальному, 
базальному бічному, базальному нижньоперего-
родковому. Механічну дисфункцію задньобазаль-
ного сегмента задньої стінки ЛШ може імітувати 
си столічний латеральний рух епі- та ендокар-
діальних контурів без потовщення з невеликим 
стоншенням у фазі ізоволюмічного скорочення. 
Феномен латерального руху не слід розцінювати 
як артефакт або локальну дисфункцію внаслідок 
ІМ. Аналогічним підходом слід керуватися щодо 
базальних бічних і базального перегородкового 
сегментів, систолічний рух яких в нормі в умовах 
спокою обмежений. Стресова ехоКГ може ви-
явити ізольовану гіпокінезію зазначених сегмен-
тів, що слід розцінювати як псевдопозитивний 
результат. Ізольована, що спостерігається лише 
в зазначених базальних сегментах, гіпокінезія 
є варіантом нормальної реакції як у інтактних 
осіб, так і в популяції з ураженням коронарних 
артерій (Varga A. еt al., 1992). Низька чутливість 
у виявленні локальної дисфункції стінок ЛШ 
встановлена для нижніх сегментів у стані спокою 
при комп’ютерному аналізі.

Оцінюючи локалізацію і поширення механіч-
них сегментних аномалій одночасно проводять їх 
кількісний аналіз, що вказує на ступінь вираженос-
ті дисфункції. Існують два способи аналізу: візуаль-
ний і комп’ютерний (цифровий). Комп’ютерний 
аналіз зручний у тому разі, коли потрібна кількісна 
оцінка дисфункції сегментів у процесі лікування. 
Проте візуальний аналіз визнаний більш точним, 
особливо при гіпокінезії. Він використовується як 
контрольна процедура при аналізі локальної функ-
ції сегмента стінки шлуночка. Наявність подібного 
візуального контрольного тесту, що застосовується 
в більшості медичних центрів, набуває особливого 
значення: сегменти міокарда, що зберегли здатність 
до систолічного потовщення у спокої та перебува-
ють у стані гіпокінезії (порівняно з акінетичними), 
частіше виявляються життєздатними.

Розроблено численні протоколи досліджен-
ня. Часто використовується протокол, що вже 
став класичним і включає такі характеристики:

• нормокінезія (систолічна екскурсія ендо-
карда) >5 мм;

• гіпокінезія 2–5 мм;
• акінезія <2 мм;
• дискінезія.

ÑÅÐÅÄÍ²É ÏÅÐÅÄÍ²É 
ÑÅÏÒÀËÜÍÈÉ

ÑÅÐÅÄÍ²É ÏÅÐÅÄÍ²É 
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÎÂÈÉ

ÑÅÐÅÄÍ²ÉÑÅÐÅÄÍ²É
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÎÂÈÉÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÎÂÈÉ

ÑÅÐÅÄÍ²É
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÎÂÈÉ

ÁÀÇÀËÜÍÈÉ ÏÅÐÅÄÍ²É
ÑÅÏÒÀËÜÍÈÉ

ÑÅÐÅÄÍ²É ÇÀÄÍ²É ÁÀÇÀËÜÍÈÉ ÇÀÄÍ²É
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îñ³ ËØ
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ÁÎÊÎÂÈÉ

ÑÅÐÅÄÍ²É
ÇÀÄÍ²É

ÑÅÐÅÄÍ²É
ÍÈÆÍ²É

ÑÅÐÅÄÍ²É
ÍÈÆÍ²É

Ïàðàñòåðíàëüíèé äîñòóï ïî êîðîòê³é
îñ³ ËØ íà ð³âí³ ïàï³ëÿðíèõ ì’ÿç³â
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ÁÀÇÀËÜÍÛÉÁÀÇÀËÜÍÛÉ
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ÊÎÐÎÍÀÐÍÎ¯ ÀÐÒÅÐ²¯
ÇÌ²ØÀÍÀ ÇÎÍÀ ÏÅÐÅÄÍÜÎ¯ ÍÈÇÕ²ÄÍÎ¯ Ã²ËÊÈ Ë²ÂÎ¯ ÊÎÐÎÍÀÐÍÎ¯ ÀÐÒÅÐ²¯
ÒÀ ÏÐÀÂÎ¯ ÊÎÐÎÍÀÐÍÎ¯ ÀÐÒÅÐ²¯

ÀÏ²ÊÀËÜÍÈÉ
ÍÈÆÍ²É ÀÏ²ÊÀËÜÍÈÉ

ÏÅÐÅÄÍ²É

ÁÀÇÀËÜÍÈÉ
ÍÈÆÍ²É ÁÀÇÀËÜÍÈÉ

ÏÅÐÅÄÍ²É

Äâîêàìåðíå çîáðàæåííÿ
³ç âåðõ³âêîâîãî äîñòóïó

Рис. 7.26. Схема розподілу ЛШ на сегменти
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У клінічній практиці користується популяр-
ністю стандартна номенклатура аналізу аномаль-
них рухів сегмента стінки, де маркером дискінезії 
вважається відсутність систолічного потовщення 
та/чи наявність систолічного стоншення сегмента 
стінки. Ця модель зручна в практичному аспекті, 
оскільки є можливість аналізувати ту чи іншу ділян-
ку міокарда з різних проекцій. Це набуває особли-
вого значення при дослідженні дорослої популяції, 
коли для конкретної ехоКГ-проекції є обмеження. 
До переваг моделі слід віднести стандартну номен-
клатуру, що забезпечує уніфікацію процедури та 
ретельний аналіз двовимірної томограми.

Американським товариством ехокардіографії за-
пропонована 16-сегментна модель ЛШ, проте корот-
коосьові томограми часто опасифіковані та/чи погано 
відтворені. Тому зростає роль апікальних зображень.

Індекс асинергії (відношення суми значень 
екскурсій сегментів із дисфункцією до кількості 
досліджених сегментів) сегментного аналізу вико-
ристовується як прогностичний показник вижива-
ності на коротко-довгостроковий період, розподі-
ляє пацієнтів із гострим ІМ на підгрупи високого 
й низького ризику. Встановлено, що індекс аси-
нергії має значно більшу прогностичну чутливість, 
ніж загальна ФВ камери шлуночка. Його значення 
>1,9 розцінюється як прогностично несприятливе.

При значенні >2,0 частота ускладнень го-
строго періоду ІМ досягала 89% проти 16% — 
при значенні <2,0. Тому індекс асинергії зручно 
використовувати як маркер прогнозу усклад-
нень і летального кінця в гострий період ІМ. Та-
кож встановлено зв’язок ступеня загальногого 
серцево-судинного ризику з маркерами функції 
ендотелію і запалення, що корелюють з масою 
міокарда ЛШ у хворих з ІХС та АГ.

Відомо, що черезстравохідна ехоКГ у варіанті 
добутамінового тесту з метою виявлення життє-
здатного міокарда підвищувала чутливість і специ-
фічність діагностики стандартної ехоКГ з 84 і 81% 
до 91 і 100% відповідно. Проводячи черезстраво-
хідну ехоКГ-внутрішньоопераційну діагностику 
механічних сегментних аномалій, завжди необхід-
но враховувати тиск наповнення шлуночка, його 
піддатливість, інші параметри кровопостачання, 
які є величинами змінними, їх значення можуть 
широко варіювати, впливаючи на систолічну екс-
курсію сегмента стінки шлуночка.

З метою одержання більш об’єктивної карти-
ни механічних сегментних аномалій у 1989 р. роз-
роблено концепцію використання тканинного 
допплєрівського методу. Метод допплєрівського 
зображення тканини (DTI) дозволяє одержувати 
цифровий аналіз пікових швидкостей розслаблен-

ня/скорочення сегментів стінок, піковий міокарді-
альний градієнт швидкості, що припускає співвід-
ношення зазначених параметрів до систолічного 
потовщення стінки. Метод практично не залежить 
від ручної планіметрії та суб’єктивного фактора, 
добре відтворюється. Результати дослідження зруч-
но архівуються з можливістю повторного аналізу й 
порівнянь у процесі лікування.

Нові можливості сегментного аналізу відкри-
ває цифрова віднімальна ехоКГ з високою швид-
кістю кадрів.

Артеріальна гіпертензія
ЕхоКГ — неінвазивна діагностична процедура 

вибору при оцінці впливу системної АГ на серце як 
найчастішої причини розвитку ГЛШ і застійної СН 
у дорослих. Пацієнтам із пограничною АГ без ознак 
ГЛШ на ЕКГ ехоКГ може бути показана безпосе-
редньо для оцінки ГЛШ. Значення повторних дослі-
джень у пацієнтів з АГ без клінічної симптоматики 
і нормальною функцією ЛШ не встановлено.

Таблиця 7.14 
Рекомендації щодо ехоКГ при АГ

Клас I
1. При оцінці функції розслаблення ЛШ, ГЛШ або 
концентричного ремоделювання (ехоКГ важлива 
для прийняття клінічного рішення)
2. Виявлення і оцінка функціональної значимості су-
путнього захворювання коронарних артерій за допо-
могою стресової ехоКГ
3. Динамічна оцінка розмірів та функції ЛШ у хворих із 
його дисфункцією, у яких документовано зміну клініч-
ного стану, або для підбору медикаментозної терапії
Клас IIa
1. Ідентифікація аномалій діастолічного наповнення 
ЛШ із наявністю систолічних аномалій або без таких
2. Оцінка ГЛШ у пацієнтів із пограничною АГ без ознак 
ГЛШ на ЕКГ з метою прийняття рішення про доціль-
ність початку лікування
Клас ІІb
Стратифікація ризику для прогнозування продук-
тивності роботи ЛШ
Клас ІІІ
1. Повторна оцінка для вибору антигіпертензивної 
терапії, що ґрунтується на зменшенні маси ЛШ
2. Повторне обстеження пацієнтів без клінічної 
симптоматики для оцінки функції ЛШ

Кардіоемболічні захворювання 
та судинні оклюзивні події
Двовимірна ехоКГ — єдина методика, що легко 

здійснюється і широко застосовується для виявлен-
ня потенційного джерела емболії.

Дослідження можуть проводитися з використан-
ням ТТ- або черезстравохідного доступу. У табл. 7.15 
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зіставлено дані черезстравохідної та ТТ-ехоКГ щодо 
виявлення потенційних джерел емболії.

Інформативна ТТ-ехоКГ дозволяє з впевне-
ністю діагностувати захворювання, а черезстраво-
хідна ехоКГ в цьому разі не забезпечує одержання 
додаткової інформації. При виявленні захворю-
вання методом ТТ-ехоКГ проведення черезстра-
вохідної ехоКГ у всіх пацієнтів не обов’язкове. 
Діа гностична цінність встановленого діагнозу 
зростає при проведенні черезстравохідної ехоКГ 
після негативних результатів ТТ-ехоКГ або у тому 
разі, якщо виявлені ознаки унікальні і можуть 
бути визначені лише на черезстравохідній ехоКГ, 
навіть у разі результативної ТТ-ехоКГ.

Таблиця 7.15
ТТ-ехоКГ порівняно із черезстравохідною 

ехоКГ для виявлення потенційних джерел 
кардіоемболії

Діагностика 
за допомогою ТТ-ехоКГ*

Діагностика 
за допомогою черезстра-

вохідної ехоКГ
• Мітральний стеноз
• ДКМП
• Аневризма ЛШ
• Тромби ЛШ
• Пролапс мітрального кла-
пана
• Вегетації
• Дефекти перегородок пе-
редсердь

• Тромби лівого перед-
сердя
• Спонтанне контрасту-
вання лівого передсердя
• Аневризма передсердної 
перегородки
• Відкрите овальне вікно
• Атероматоз аорти

*Досить проведення ТТ-ехоКГ; черезстравохідну ехоКГ можна 
проводити додатково, проте це дослідження не обов’язкове.

Ці категорії припускають, що високоякісна 
ТТ-ехоКГ — діагностичний метод оцінки потен-
ційних кардіальних джерел емболії. У разі сум-
нівних результатів ТТ-ехоКГ необхідно додатко-
во проводити черезстравохідну ехоКГ.

Таблиця 7.16 
Рекомендації щодо виконання 

ехоКГ у пацієнтів із цереброваскулярними 
чи іншими судинними оклюзивними подіями

Клас I
1. Пацієнти будь-якого віку з гострою оклюзією 
основних периферичних або вісцеральних артерій
2. Пацієнти молодшого віку (зазвичай <45 років) 
з цереброваскулярними подіями
3. Пацієнти старшого віку (зазвичай >45 років) 
з неврологічними подіями без даних про наявність 
цереброваскулярного захворювання або іншої оче-
видної причини
4. Пацієнти, у яких рішення про застосування тієї 
чи іншої тактики лікування (наприклад призна-
чення антикоагулянтної терапії) буде залежати від 
результатів ехоКГ

Клас IIa
Пацієнти з підозрою на емболію чи цереброваску-
лярне захворювання невизначеної етіології та клініч-
ної значимості
Клас ІІb
Пацієни з неврологічною подією і вираженим цере-
броваскулярним захворюванням, достатнім для того, 
щоб розвинулась клінічна подія
Клас ІІІ
Пацієнти, у яких результати ехоКГ не впливають 
на рішення про застосування антикоагулянтної тера-
пії чи інших підходах до діагностики і лікування

АРИТМІЇ

За наявності аритмії роль ехоКГ складається 
перш за все у виявленні супутньої серцевої пато-
логії, знання про яку може впливати на лікування 
аритмії чи забезпечить прогностичну інформацію. 
У цьому плані ехоКГ-обстеження часто проводять 
у хворих із фібриляцією чи тріпотінням передсердь, 
передсердними тахікардіями, шлуночковою тахі-
кардією чи фібриляцією шлуночків. Хоча ехоКГ 
забезпечує повноцінну інформацію про вплив 
аритмії на серцеву функцію, не існує рекомендацій 
щодо повторних клінічних досліджень. Повторні 
дослідження проводяться у разі змін клінічного 
статусу або якщо результат может може вплинути 
на ухвалення рішення про лікувальну тактику.

Таблиця 7.17
Рекомендації щодо ехоКГ у пацієнтів 

із порушеннями ритму серця 
і серцебиттям

Клас I
1. Аритмія з клінічною підозрою на органічне захво-
рювання серця
2. Аритмія у пацієнта з наявністю в сімейному анам-
незі генетично зумовленого ураження серця, що асо-
ціюється з аритмією, такого як туберозний склероз, 
рабдоміома чи ГКМП 
3. Оцінка у пацієнтів як компонент програми перед 
проведенням електрофізіологічних про цедур абляції
Клас IIa
1. Аритмія, що потребує лікування
2. Черезстравохідна ехоКГ або внутрішньосерцеве УЗД як 
контроль проведения процедур радіочастотної абляції
Клас IIb
1. Аритмії, що зазвичай асоційовані з серцевим захворю-
ванням, але без клінічних даних на користь останнього
2. Оцінка стану пацієнтів, які перенесли радіочастотну 
абляцію за відсутності ускладнень (у центрах із чітко роз-
робленими абляційними програмами проведення ехоКГ 
після процедури абляції може не бути необхідним)
3. Післяопераційна оцінка хворих, які перенесли проце-
дуру MAZE, для моніторингу функції передсердь
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Клас ІІІ
1. Серцебиття без супутньої аритмії чи іншої карді-
альної симптоматики
2. Ізольовані передчасні скорочення шлуночків, при яких 
немає клінічної підозри на захворювання серця

Таблиця 7.18 
Рекомендації щодо ехоКГ 

перед кардіоверсією
Клас I
1. Пацієнти, яким необідна швидка (проте не невід-
кладна) кардіоверсія, для яких небажане проведення 
масивної антикоагулянтної терапії перед кардіовер-
сією*
2. Хворі без передуючих кардіоемболічних подій, що 
пов’язані, вірогідно, із внутрішньопередсердними 
тромбами*
3. Пацієнти з протипоказаннями до антикоагулянт-
ної терапії, для яких рішення про кардіоверсію при-
ймається з урахуванням даних черезстравохідної 
ехоКГ*
4. Пацієнти, у яких наявність тромба у передсердях 
продемонстрована раніше за допомогою черезстра-
вохідної ехоКГ*
5. Оцінка пацієнтів, для яких на рішення щодо 
кардіо версії впливають знання про прогностичні 
фактори (такі як функція ЛШ або супутнє захворю-
вання мітрального клапана)

Клас IIa
Пацієнти з фібриляцією передсердь тривалістю <48 год та 
іншими захворюваннями серця*
Клас ІІb
1. Пацієнти з фібриляцією передсердь тривалістю 
<48 год і за відсутності іншої серцевої патології*
2. Пацієнти із захворюваннями мітрального клапана 
чи ГКМП, які тривалий період перед кардіоверсією 
одержували антикоагулянти у терапевтичних дозах, 
виключаючи інші причини для застосування анти-
коагулянтів (наприклад ембол, що існував раніше, 
або діагностований тромб при попередній черезстра-
вохідній ехоКГ)*
3. Пацієнти, у яких проводили кардіоверсію з при-
воду тріпотіння передсердь*
Клас ІІІ
1. Пацієнти, яким необхідна невідкладна кардіовер-
сія
2. Пацієнти, які одержували лікування антикоагу-
лянтами тривалий час перед кардіоверсією у терапев-
тичних дозах і які не мали захворювань мітрального 
клапана чи ГКМП до проведення кардіоверсії, крім 
інших причин для призначення антикоагулянтів (на-
приклад ембол, що існував раніше або діагностований 
тромб при попередній черезстравохідній ехоКГ)*
3. Оцінка стану пацієнтів до проведення кардіоверсії, які 
були обстежені раніше за допомогою черезстравохідної 
ехоКГ і без клінічної підозри на суттєві зміни серцевого 
ритму

*Лише черезстравохідна ехоКГ.

НЕПРИТОМНОСТІ

Таблиця 7.19
Рекомендації щодо 
ехоКГ у пацієнтів 

з непритомностями
Клас I
1. Непритомність у пацієнта з клінічною підозрою 
на захворювання серця
2. Непритомності при фізичному напруженні
Клас IIa
Непритомності у пацієнтів окремих професійних 
груп (наприклад льотчиків)
Клас ІІb
Непритомності неясної етіології без виявлених сер-
цевих захворювань за даними анамнезу чи фізикаль-
ного обстеження
Клас ІІІ
1. Рецидивні непритомності у пацієнта з раніше діа-
гностованою причиною непритомності (на ехоКГ чи 
при іншому обстеженні)
2. Непритомності у пацієнта без клінічної підозри 
на захворювання серця
3. Класична неврогенна непритомність

ЕхоКГ ЯК МЕТОД СКРИНІНГУ

Багатогранність методу ехоКГ робить мож-
ливим його застосування як метод скринінгу. 
Проте серед багатьох станів, які можуть бути 
виявлені за допомогою ехоКГ, лише незначна 
частина відповідає критеріям для скринінгу 
осіб без клінічної симптоматики. До відповід-
них критеріїв захворювань належать спадкові 
хвороби серця та великих судин, коли у ролі 
досліджуваної групи для скринінгу виступають 
члени родини пацієнта з наявністю патології. 
Одні з найпоширеніших захворювань, які по-
трапляють до цієї категорії, — кардіоміопатія 
та синдром Марфана.

Останні досягнення в галузі молекулярної 
генетики виявили сімейну основу багатьох 
форм кардіоміопатій (Charron P. et al., 1997). 
Хоча у майбутньому як  метод скринінгу все 
ширше буде використовуватися генетичне 
тестування, на сьогодні одним з основних 
методів скринінгу продовжує залишатися 
ехоКГ. Генетичне тестування, доповнене 
ехоКГ, забезпечує документування генетич-
ного субстрату захворювання з подальшим 
визначенням його проявів і прогресування. 
Однозначно визначена роль ехоКГ як мето-
ду скринінгу  для трьох форм міопатії ГКМП 
і ДКМП, а також аритмогенної дисплазії 
ПШ.
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Таблиця 7.20 
Рекомендації щодо 

проведення ехоКГ для скринінгу 
наявності серцево-судинного захворювання

Клас I
1. Пацієнти з сімейним анамнезом серцево-судин-
ного захворювання, що передається генетично
2. Потенційні донори для трансплантації серця
3. Пацієнти з фенотиповими ознаками синд рому 
Марфана чи подібними захворюваннями сполучної 
ткани
4. Вихідна і повторні оцінки пацієнтів, які прийма-
ють хіміотерапію кардіотоксичними агентами
5. Найближчі родичі (батьки, рідні брати і сестри або 
діти) пацієнтів із ДКМП невстановленої етіології
Клас ІІb
Пацієнти із системними захворюваннями, які мо-
жуть вражати серце
Клас ІІІ
1. Загальна популяція
2. Рутинний ехоКГ-скринінг для участі у спортивних 
змаганнях у пацієнтів з нормальним кардіологічним 
анамнезом, ЕКГ і даними обстеження

НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРІВ 

У М- І В-РЕЖИМАХ 
У ДОРОСЛИХ ОСІБ 

Додаток 7.1 
Нормальні значення вимірів у В-режимі 

у дорослих осіб: апікальна чотирикамерна 
позиція (з урахуванням площі поверхні тіла)

ЛШ (КД) довга вісь, см/м² 
ЛШ (КС) довга вісь, см/м²
ЛШ (КД) коротка вісь, см/м² 
ЛШ (КС) коротка вісь, см/м²
ПШ (КД) довга вісь, см/м²
ПШ (КС) довга вісь, см/м²
ПШ (КД) коротка вісь, см/м²
ПШ (КС) коротка вісь, см/м²
ЛП (КД) довга вісь, см/м²
ЛП (КС) довга вісь, см/м²
ЛП (КД) коротка вісь, см/м²
ЛП (КС) коротка вісь, см/м² 
ПП (КД) довга вісь, см/м²
ПП (КС) довга вісь, см/м²
ПП (КД) коротка вісь, см/м²
ПП (КС) коротка вісь, см/м²

4,1–4,9
2,7–3,5
2,3–2,9
1,4–2,0
3,6–4,6
2,5–3,5
1,3–2,1
0,9–1,7
1,1–1,9
1,7–2,5
0,9–1,5
1,5–2,1
1,1–1,7
1,9–2,7
1,1–1,9
1,4–2,2

Корінь Ао, см
Висхідна Ао, см
ЛА на рівні стулок, см
НПВ, см 

1,8–3,0
1,7–4,1
1,5–2,5
1,5–2,0

Параметри наведені за: Вилкенсхоф У., Крук И. (2007) Справоч-
ник по эхокардиографии. Медицинская литература, Москва. 
Тут і далі в додатках: КС — кінець систоли, КД — кінець діа-
столи, ЛП — ліве передсердя, ПП — праве передсердя, НПВ — 
нижня порожниста вена.

Додаток 7.2 
Нормальні значення 

вимірів у М-режимі
у дорослих осіб

Ао (КД), мм
ЛП (КС), мм
ПШ (КД), мм
ПШ (КС), мм
МШП (КД), мм
ЗСЛШ (КД), мм
МШП/ЗСЛШ
ЛШ (КД), мм
ЛШ (КС), мм
ФУ, %
LVET, мс
MCC-відстань, мм
АоК-розкриття стулок, мм
ФВ, %

27
29
19
18
9
9

<1,3:1
47
35

25–45
280
>6

>16
62

21–44
18–39
9–26

15–22
6–12
6–12

37–56
27–37

230–334
5–10

15–22
45–90

Параметри наведені за: Вилкенсхоф У., Крук И. (2007) Спра-
вочник по эхокардиографии. Медицинская литература, Мо-
сква.
МШП — міжшлуночкова перегородка, ЗСЛШ — задня стінка 
ЛШ, LVET — час викиду ЛШ, МСС — мітрально-септальна 
сепарація.

Додаток 7.3
Нормальні значення 
вимірів у В-режимі 

у дорослих осіб

Позиція 
обстеження

Норма 
(середнє 
значення 
±2 σ), см 

Серед-
нє зна-
чення, 

см

Індекс, 
см/м²

Апікальна чотирикамерна
ЛШ (КД) довжина
ЛШ (КД) попереч-
ник
ЛШ (КС) попереч-
ник
ПШ довжина
ПШ поперечник

6,9–10,3

3,3–6,4

1,9–3,7
6,5–9,5
2,2–4,4

8,6

4,7

2,8
8,0
3,3

4,1–5,7

2,2–3,1

1,3–2,0
3,8–5,3
1,0–2,8

Парастернальна 
довга вісь

ЛШ (КД)
ЛШ (КС)
ПШ

3,5–6,0
2,1–4,0
1,9–3,8

4,8
3,4
2,8

2,3–3,1
1,4–2,1
1,2–2,0

Парастернальна коротка вісь 
на рівні стулок МК

ЛШ (КД)
ЛШ (КС)

3,5–6,2
2,3–4,0

4,8
3,2

2,3–3,2
1,5–2,2

На рівні 
папілярних м’язів

ЛШ (КД)
ЛШ (КС)

3,5–5,8
2,2–4,0

4,7
3,1

2,2–3,1
1,4–2,2

Параметри наведені за: Вилкенсхоф У., Крук И. (2007) Спра-
вочник по эхокардиографии. Медицинская литература, Мо-
сква.
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Додаток 7.4 
Нормальні показники максимальних 
швидкостей потоків у дорослих осіб

Показник Hatle, м/с Kisslo, м/с Labovitz, 
м/с

MК
ТК
ЛК
АоК
ВисхАо
НисхАо

0,9 (0,6–1,3)
0,5 (0,3–1,3)
0,7 (0,6–1,3)
1,3 (1,0–1,7)

0,9 (0,6–1,4)
0,6 (0,4–0,8)
0,7 (0,5–0,9)
1,4 (0,9–1,8)

0,4–1,3
0,3–1,0
0,5–1,5
0,5–1,8
0,5–1,5
0,5–1,5

МК — мітральний клапан, ТК — трикуспідальний клапан, АоК —
аортальний клапан, ЛК — клапан ЛА, ВисхАо/НизхАо — висхід-
на/низхідна частина аорти.
Параметри наведені за такими джерелами:
Hatle L. (1985) Doppler Ultrasound in Cardiology. Lea&Febiger. Phil-
adelphia. 
Kisslo J. et al. (1986) Basic Doppler Echocardiography. Churchill Liv-
ingstone, New York, Edinburgh, London, Melbourne. 
Labovitz A. (1988) Doppler Echocardiography. Lea&Febiger, Phila-
delphia.

Додаток 7.5
Нормальні значення показників 

потоків в аорті та ЛА у дорослих осіб
Показник Аорта ЛА

Vмакс, м/с 0,92 (0,72–1,20) 0,63 (0,44–0,78)
ET, мс 294 (265–325) 331 (280–380)
AT, мс 98 (83–118) 159 (160–185)
Середнє при-
скорення, м/с²

9,40 (7,35–13,18) 3,96 (2,70–5,15)

Середнє упо-
вільнення, м/с²

4,73 (3,90–6,30) 3,56 (2,57–4,60)

АТ — час прискорення потоку, ЕТ — час викиду, Vмакс — мак-
симальна швидкість.
Параметри наведені за: Gardin J. et al. (1984) Evaluation of 
blood fl ow velocity in the ascending aorta and main pulmonary 
artery of normal subjects by Doppler echocardiography. Am. 
Heart J., 107: 310.

Додаток 7.6 
Показники динаміки наповнення ЛШ 

у дорослих осіб
Вік, років
Мітральний клапан

пік Е, м/с
пік A, м/с
Е/A-співвідношення
DT, мс
IVRT, мс

<50

0,72±0,14
0,40±0,10

1,9±0,6
179±20
76±11

>50 

0,62±0,14
0,59±0,14

1,1±0,3
210±36
90±17

Легеневі вени
пік S, м/с
пік D, м/с
пік A, м/с

0,48±0,09
0,5±0,1

0,19±0,04

0,71±0,09
0,38±0,09
0,23±0,14

DT — час сповільнення потоку, IVRT — час ізоволюмічного 
розслаблення.
Параметри наведені за: Klein A., Cohen G. (1992) Doppler 
echocardiographic assessment of constrictive pericarditis, cardiac 
amyloidosis, and cardiac tamponade. Cleve Clin. J. Med., 59: 281.

Додаток 7.7 
Показники динаміки наповнення ПШ 

у дорослих осіб
Вік, років
Тристулковий клапан

Е, м/с
A, м/с
Е/A-співвідношення
DT, мс
IVRT, мс

<50

0,51±0,07
0,27±0,08

2,0±0,5
188±22
76±11

>50

0,41±0,08
0,33±0,08
1,34+0,40

198±23
90±17

Верхня порожниста вена
пік S, м/с
пік D, м/с
пік A, м/с

0,41±0,09
0,22±0,05
0,13±0,03

0,42±0,12
0,22±0,05
0,16±0,03

Параметри наведені за: Klein A., Cohen G. (1992) Doppler 
echocardiographic assessment of constrictive pericarditis, cardiac 
amyloidosis, and cardiac tamponade. Cleve Clin. J. Med., 59: 281.
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ГЛАВА 1  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КЛІНІЧНОЇ 
ФАРМАКОЛОГІЇ

О.П. Вікторов

ВВЕДЕННЯ
Сучасний арсенал лікарських засобів для лі-

кування пацієнтів із серцево-судинними захво-
рюваннями надзвичайно великий, він включає 
близько 20 основних фармакологічних груп, що 
нараховують сотні препаратів з різними механіз-
мами дії.

Класифікація серцево-судинних лікарських за-
собів (Чазов Є.І., Бєленков Ю.М., 2004)

1. Блокатори β-адренорецепторів
2. Антагоністи кальцію (блокатори кальцієвих 

каналів)
3. Інгібітори АПФ
4. Блокатори рецепторів ангіотензину II
5. Антигіпертензивні засоби центральної дії

- агоністи центральних α2-рецепторів
- агоністи імідазолінових I1-рецепторів

6. Вазодилататори прямої дії (міотропні)
7. Блокатори α-адренорецепторів
8. Гангліоблокатори
9. Діуретики

- петльові діуретики
- тіазидні та тіазидоподібні діуретики
- інгібітори карбоангідрази
- калійзберігаючі діуретики
- антагоністи альдостеронових рецепторів

10. Нітрати

11. Серцеві глікозиди
12. Адреноміметики
13. Антиаритмічні лікарські засоби
Засоби, що впливають на згортання крові та 

функцію тромбоцитів
14. Антикоагулянти прямої дії

- нефракціонований (стандартний) гепарин
- низькомолекулярний (фракціонований) 

гепарин
- фондапаринукс натрію
- інгібітори тромбіну прямої дії

15. Антикоагулянти непрямої дії
16. Антиагреганти

- кислота ацетилсаліцилова
- похідні тієнопіридину
- блокатори глікопротеїнових IIв/IIIа ре-

цеп торів тромбоцитів
17. Фібринолітики
18. Гіполіпідемічні лікарські засоби

- інгібітори ГМГ-КоА-редуктази (статини)
- похідні фіброєвої кислоти (фібрати)
- нікотинова кислота та її похідні

19. НПЗП
20. Наркотичні анальгетики
21. Флеботонізуючі лікарські засоби
В Україні з 2000 р. від по відно до міжнародних ви-

мог прийнята класи фі кація лікарських засобів, реко-
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мендована ВООЗ (1999), — анатомо-терапевтична 
класи фіка ція — Anatomical Therapeutic Chemical 
(АТС) classifi ca tion system, — тому в сучасній прак-
тиці використовуються номенклатура і терміноло-
гія, прийняті АТС. У зв̓язку з цим ми приводимо 
класифікацію кардіоваскулярних лікарських засо-
бів, що відповідає вимогам ВООЗ (табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Класифікація лікарських засобів, 

що впливають на серцево-судинну систему 
(АТС, WHO, 2009)

С01 Кардіологічні препарати
С01А Серцеві глікозиди
С01АА Глікозиди наперстянки
С01АВ Глікозиди морської цибулі (Scilla maritima)
С01АС Глікозиди строфанту
С01АХ Інші серцеві глікозиди
С01В Антиаритмічні препарати I і III класу
С01ВА Антиаритмічні препарати Iа класу
С01ВВ Антиаритмічні препарати Ib класу
С01ВС Антиаритмічні препарати Iс класу
С01ВD Антиаритмічні препарати III класу
C01BG Інші антиаритмічні засоби I класу
C01C Неглікозидні кардіотонічні засоби
С01СА Адренергічні і допамінергічні препарати
C01CE Інгібітори ФДЕ
С01СХ Інші кардіотонічні засоби
С01D Вазодилататори, що застосовуються 

в кардіології
С01DA Органічні нітрати
C01DB Вазодилататори хінолонової структури
C01DX Інші вазодилататори, що застосовуються 

в кардіології
C01E Інші кардіологічні препарати
С01EA Простагландини
C01EB Інші кардіологічні препарати
C01EX Різні комбіновані кардіологічні препарати
С02 Гіпотензивні лікарські засоби
С02А Антиадренергічні засоби з центральним 

механізмом дії
С02АА Алкалоїди раувольфії 
С02АВ Метилдопа
С02АС Агоністи імідазолінових рецепторів
С02В Антиадренергічні засоби, гангліо блокатори
С02ВА Похідні сульфонію
С02ВВ Вторинні і третинні аміни
С02ВС Сполучення біс-четвертинного амонію
С02С Антиадренергічні засоби з периферичним 

механізмом дії
С02СА Блокатори α-адренорецепторів
С02СС Похідні гуанідину
C02D Засоби, що впливають на тонус гладеньких 

м’язів артеріол
C02DA Тіазидні похідні
C02DB Похідні гідразинофталазину
C02DС Похідні піримідину
C02DD Похідні нітроферицианіду
C02DG Похідні гуанідину
С02К Інші гіпотензивні засоби
С02КА Алкалоїди, за виключенням алкалоїдів 

раувольфії
С02КВ Інгібітори тирозингідроксилази
С02КC Інгібітори МАО
С02КD Антагоністи серотоніну
С02КX Інші гіпотензивні засоби

С02L Комбінації гіпотензивних та діуретичних 
засобів

С02LA Комбіновані препарати, що містять 
алкалоїди раувольфії та діуретики

С02LB Комбіновані препарати, що містять метил-
допу та діуретики

С02LC Комбіновані препарати, що містять агоністи 
імідазолінових рецепторів та діуретики

С02LE Комбіновані препарати, що містять блокато-
ри α-адренорецепторів та діуретики

С02LF Комбіновані препарати, що містять похідні 
гуанетидину та діуретики

С02LG Похідні гіразину в комбінації з діуретиками
С02LK Алкалоїди (за виключенням алкалоїдів 

раувольфії) в комбінації з діуретиками
С02LL Інгібітори МАО в комбінації з діуретиками
С02LN Антагоністи серотоніну в комбінації 

з діуретиками
С02LX Інші гіпотензивні препарати в комбінації 

з діуретиками
C02N Комбінації гіпотензивних препаратів 

в АТС-ГР. С02
C03 Сечогінні препарати 
С03А Сечогінні препарати з помірно вираженою 

активністю, група тіазидів
С03АА Прості тіазидні діуретики
С03АВ Комбінації тіазидних діуретиків 

та препаратів калію
С03АН Комбінації тіазидних діуретиків з психолеп-

тиками та/або анальгетиками
С03АХ Тіазидні діуретики в комбінації з іншими 

лікарськими засобами
С03В Нетіазидні діуретики з помірно вираженою 

активністю
С03ВА Cульфаміди, прості препарати
С03ВВ Сульфаміди в комбінації з препаратами 

калію
С03ВD Похідні ксантину
С03ВK Сульфаміди в комбінації з іншими 

 препаратами
С03ВX Інші нетіазидні діуретики з помірно 

 вираженою активністю
С03С Високоактивні діуретики 
С03СA Прості препарати сульфамідів
С03СB Сульфаміди в комбінації з препаратами 

калію
С03СC Похідні арилоксиоцтової кислоти
С03СD Похідні піразолону
С03СX Інші високоактивні діуретики
С03D Калійзберігаючі діуретики
С03DА Антагоністи альдостерону
С03DВ Інші калійзберігаючі діуретики
С03Е Комбінації діуретиків, включаючи 

калійзберігаючі препарати
С03ЕA Діуретики з помірно вираженою активністю 

в комбінації з калійзберігаючими засобами
С03ЕB Високоактивні діуретики в комбінації 

з калійзберігаючими засобами
C03X Інші діуретики
С04 Периферичні вазодилататори 
С04А Периферичні вазодилататори
С04АA Похідні 2-аміно-1-фенілетанолу
С04АB Похідні імідазоліну
С04АC Нікотинова кислота та її похідні
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С04АD Похідні пурину
С04АE Алкалоїди ріжок
С04АF Ферменти
С04АX Інші периферичні вазодилататори
С05 Ангіопротектори
С05А Засоби для лікування геморою і анальних 

тріщин для місцевого застосування
С05АА Кортикостероїди
С05АВ Антибіотики
С05АD Місцевоанестезуючі засоби
С05АE Міорелаксанти
С05АX Інші засоби для лікування гемороя і анальних 

тріщин для місцевого застосування
С05В Засоби, що застосовуються 

при варикозному  розширенні вен
С05ВА Гепарин або гепариноїди для місцевого 

 застосування
С05ВВ Склерозивні препарати для локального 

 введення
С05ВХ Інші склерозивні препарати
С05С Капіляростабілізуючі засоби
С05СА Біофлавоноїди
С05СХ Інші капіляростабілізуючі засоби
С07 Блокатори β-адренорецепторів
С07А Блокатори β-адренорецепторів
С07АА Неселективні блокатори 

β-адренорецепторів
С07АВ Селективні блокатори β-адренорецепторів
С07АG Поєднані блокатори α- і β-адрено рецеп торів
С07В Блокатори β-адренорецепторів у комбінації 

з тіазидними діуретиками
С07ВA Неселективні блокатори β-адрено-

рецепторів з тіазидними діуретиками
С07ВB Селективні блокатори β-адрено рецеп торів 

з тіазидними діуретиками
С07ВG Поєднані блокатори α- і β-адрено рецеп-

торів з тіазидними діуретиками
С07С Блокатори β-адренорецепторів в комбінації 

з іншими діуретиками
С07СA Неселективні блокатори β-адренорецепторів 

з іншими діуретиками
С07СB Селективні блокатори β-адренорецепторів 

в комбінації з іншими діуретиками
С07СG Поєднані блокатори α- і β-адрено рецеп-

торів у комбінації з іншими діуретиками
С07D Блокатори β-адренорецепторів у комбінації 

з тіазидними та іншими діуретиками
С07DА Неселективні блокатори β-адренорецеп-

торів, тіазидні та інші діуретики
С07DВ Селективні блокатори β-адрено рецеп торів, 

тіазидні та інші діуретики
С07Е Блокатори β-адренорецепторів у комбінації 

з вазодилататорами
С07ЕА Неселективні блокатори β-адренорецеп-

торів і вазодилататори
С07ЕВ Селективні блокатори β-адренорецеп торів 

і вазодилататори
С07F Блокатори β-адренорецепторів у комбінації 

з іншими гіпотензивними препаратами 
С07FА Неселективні блокатори β-адренорецепторів 

з іншими гіпотензивними препаратами
С07FВ Cелективні блокатори β-адренорецепторів 

з іншими гіпотензивними препаратами
С08 Антагоністи кальцію

С08С Селективні антагоністи кальцію 
з пере важаючою дією на судини 

С08СА Похідні дигідропіридину
C08CX Інші селективні антагоністи кальцію 

з переважаючою дією на судини
С08D Селективні антагоністи кальцію 

з пере важаючою дією на сердце
C08DА Похідні фенілалкіламіну
C08DB Похідні бензотіазепіну
С08Е Неселективні антагоністи кальцію
С08ЕА Похідні фенілалкіламіну
С08ЕХ Інші неселективні блокатори кальціє вих 

каналів
C08G Антагоністи кальцію в комбінації 

з діуретиками
C08GA Антагоністи кальцію та діуретики
С09 Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову 

систему 
С09А Інгібітори АПФ
С09АА Інгібітори АПФ монокомпонентні
С09В Комбіновані препарати інгібіторів АПФ
С09ВА Інгібітори АПФ та діуретики
С09ВВ Інгібітори АПФ та антагоністи кальцію
С09С Монопрепарати антагоністів ангіотензину II
C09CA Прості препарати антагоністів 

ангіотензину II
С09D Комбіновані препарати інгібіторів 

ангіотензину II
С09DA Антагоністи ангіотензину II і діуретики 
С09DB Антагоністи ангіотензину II і блокатори 

кальцієвих каналів
C09Х Інші засоби, що діють на РААС
С09ХА Інгібітори реніну
С10 Гіполіпідемічні лікарські  засоби
С10А Гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
С10АA Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази
С10АB Фібрати
С10АC Секвестранти жовчних кислот
С10АD Нікотинова кислота та її похідні
С10АX Інші гіполіпідемічні препарати
C10B Гіполіпідемічні засоби, комбінації
C10BA Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази в комбінації 

з іншими гіполіпідемічними
C10BX Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази, інші 

комбінації
В01 Антитромботичні засоби

В01А Антитромботичні засоби
В01АА Антагоністи вітаміну К
В01АB Група гепарину
В01АC Антиагреганти
В01АD Ферменти
В01АE Прямі інгібітори тромбіну
В01АX Інші антитромботичні засоби

Основними класами лікарських засобів, що 
найбільш широко застосовуються, які доведено 
зменшують смертність при серцево-судинних за-
хворюваннях є:

- антитромбоцитарні препарати;
- інгібітори АПФ та блокатори рецепторів ангіо-

тензину II;
- блокатори β-адренорецепторів;
- статини;
- інші антигіпертензивні препарати.
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Внесок кожного із зазначених представників 
фармакологічних класів зі зниження ризику смерті 
приблизно однаковий і складає відповідно до аналі-
зу, який був проведений (Безюк Н.Н. (2008)), при-
близно 20%. Одночасне використання чотирьох 
основних класів препаратів, які знижують смерт-
ність в популяції, може призвести до зниження 
ризику смерті від серцево-судинних захворювань 
більше ніж на 80% (плюс досягнення цільового 
рівня АТ). Сумарна ефективність такого лікуван-
ня при цільовому зниженні, наприклад, рівня ХС 
на 60%, АТ на 50% у хворих при монотерапії та 
на 75% — при комбінованому лікуванні (з урахуван-
ням протипоказань до призначення цих лікарських 
засобів — 10–20%) та зниження частоти усклад-
нень фармакотерапії (10–20% хворих). За даними 
метааналізу порівняльних досліджень інгібіторів 
АПФ та антагоністів кальцію у зіставленні з плаце-
бо в плацебо-контрольованих дослідженнях НОР, 
РАRТ-2, QUIET та ін. (Рудик Ю.С., 2008) було до-
ведено більш виражене зниження ризику інсуль-
тів — на 12% при застосуванні антагоністів кальцію 
та на 33% — при ризику розвит ку ХСН при застосу-
ванні інгібіторів АПФ.

В Україні на сьогодні дозволено для медич-
ного застосування понад 700 найменувань з ви-
щевказаних лікарських засобів, їх споживання 
і арсенал постійно розширюються. Тільки для 
лікування АГ, відповідно до інформації «Фарм-
стандарт» компанії «Моріон», а також дослі-
джень «PromotestSM» компанії «Medical Data 
Management Ukraine» і проекту «PrIndex» компанії 

«КОМКОН-Фарма Україна», в I півріччі 2007 р. 
в Україні продано через аптечну мережу антигі-
пертензивних препаратів на суму >0,25 млрд грн., 
тобто вище на 14,9% порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2006 р. У структурі споживання найбільш 
об̓ємним кластером є інгібітори АПФ (50,9% об-
сягу продажів) (рис. 1.1).

Все це вимагає від лікаря-кардіолога глибоких 
і різнобічних знань в області клінічної фармакології* 
як фундаментальної основи, від повідно до позицій 
доказової медицини, раціональної фармакотерапії.

Клінічна фармакологія — це наука, яка вивчає 
взаємодію лікарських засобів з організмом здоро-
вої та хворої людини (ВООЗ, 1969) та є підґрунтям 
раціональної фармакотерапії.

Під раціональною фармакотерапією, згідно 
з визначенням ВООЗ, розуміють призначення 
хворим лікарських засобів, відповідно до клініч-
ної ситуації, у дозах, які відповідають індивідуаль-
ним потребам, на адекватний період часу та з най-
меншими витратами для пацієнтів та суспільства.

Принципи здійснення раціональної фармако-
терапії:

I. Завдання для здійснення раціональної фар-
макотерапії.

1. Вибір фармакологічної групи лікарських 
 засобів.

2. Вибір лікарських засобів, конкретного пред-
ставника фармакологічної групи — оригінального 
лікарського засобу або його копії (генерика).

3. Призначення адекватного режиму дозування.
II. Визначення фармакологічної мішені.

Ã³ïîòåíçèâí³ çàñîáè
Àíòàãîí³ñòè êàëüö³þ
Ñàðòàíè

²íã³á³òîðè ÀÏÔ
Áëîêàòîðè   -àäðåíîðåöåïòîð³â
Ä³óðåòèêè

Çàðóá³æí³

Â³ò÷èçíÿí³

Çàðóá³æí³

Â³ò÷èçíÿí³

Çàðóá³æí³

Â³ò÷èçíÿí³

ð
ð

ð

Рис. 1.1. Розподіл обсягів продажів антигіпертензивних лікарських засобів за класами в загальному  
обсязі аптечних продажів таких вітчизняного та зарубіжного виробника в натуральному 
відображенні в I півріччі 2005–2007 рр. із вказівкою їх частки

*За визначенням ВООЗ клінічна фармакологія — це наука, що вивчає дію лікарських засобів на організм здорової та хворої людини, особливості 
ефективності та безпеки лікарських засобів при фізіологічних і патологічних станах у пацієнтів із різними захворюваннями і яка дозволяє 
оптимізувати фармакотерапію, виходячи із принципу користь/ризик (WHO, 1999).
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III. Контроль за фармакологічним ефектом 
 лікарських засобів.

IV. Контроль за можливим розвитком та за-
ходи із запобігання резистентності, звикання та 
синдрому відміни лікарських засобів.

V. Урахування особливостей фармакотерапії 
залежно від віку хворих, у період вагітності та го-
дування грудьми.

VI. Урахування особливостей фармакотерапії 
залежно від наявності у хворого різних видів ток-
сикоманій (нікотинізм — тютюнопаління, алко-
голізм, наркоманія).

Таким чином, як зазначав видатний вчений та 
лікар академік Б.Є. Вотчал (1962): «Клінічна фарма-
кологія є фармакологія біля ліжка хворого». Її розви-
ток в усьому світі пройшов декілька етапів:

• 1960–1970 рр. — початок проведення клі-
нічних випробувань та фармакокінетичних до-
сліджень, введення моніторингу небажаних по-
бічних реакцій;

• 1970–1980 рр. — початок вивчення взаємо-
дії лікарських засобів, фармакогенетичних дослі-
джень, введення терапевтичного моніторингу, 
удосконалення методів оцінки ефективності та 
методології дослідження лікарських засобів;

• 1980–1990 рр. — початок розвитку фармако-
епідеміології, реєстрації побічних реакцій, індиві-
дуального дозування лікарських засобів, всебічне 
доведення інформації щодо лікарського засобу, 
впровадження методів контролю фармакотерапії 
в клініці;

• 1990–2000 рр. — початок розвитку молеку-
лярної фармакогенетики, методів оцінки дозового 
режиму та фармакокінетичної оптимізації ефектів 
лікарських засобів, розвиток доказової фармако-
терапії та фармакоекономіки.

Ще на початку 70-х років ХХ ст. почали прово-
дитися рандомізовані контрольовані досліджен-
ня (РКД) з лікарськими препаратами, головною 
метою яких була перевірка принципів медика-
ментозної терапії, що попередньо розроблялися 
на підставі результатів короткочасних досліджень 
(обмежених за часом) в умовах тривалої тера-
пії, з вивченням впливу на віддалені результати 
перебігу захворювання або на так звані кінцеві 
точки (тобто показники смертності та частоти 
серцево-судинних ускладнень — ІМ, мозкового 
інсульту, СН та ін.). Було встановлено, що дале-
ко не завжди закономірності, які виявлені в екс-
перименті на тваринах та при обмежених клініко-
фармакологічних дослідженнях і включені до офі-
ційно затверджених інструкцій для медичного за-
стосування, підтверджуються у тривалих РКД. 

Класичним прикладом цього є терапія анти-
аритмічними лікарськими засобами пацієнтів з ІХС 
та високим ризиком серцево-судинних ускладнень. 
Раніше вважалося, що антиаритмічні препарати, 
впливаючи на відповідні порушення ритму (що було 
доведено), мають позитивно впливати на прогноз 
життя хворих. Разом з тим у дослідженні Cardiac 
Arrhythmia suppression Trial (CAST) (Марцевич С.Ю. 
та ін., 2008) була виявлена зовсім протилежна за-
кономірність: антиаритмічні лікарські засоби дійс-
но позитивно впливали на порушений ритм, але 
при цьому суттєво підвищували смертність. Після 
проведення досліджень CAST та інших, підсумком 
яких також були аналогічні висновки, рутинне при-
значення антиаритмічних лікарських засобів таким 
хворим стали вважати протипоказаним.

На сьогодні результати РКД є найвищим рів-
нем доказів у клінічній медицині та основою 
при визначенні стратегії лікування, за підсумками 
яких формуються сучасні клінічні рекомендації 
з терапії тих або інших захворювань (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 
Доведеність дії різних серцево-судинних 

лікарських засобів при різних захворюваннях

Захворювання Лікарський засіб
І. Інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту
АГ (антигіпертензивний 
ефект)

Усі представники 
фармакологічної групи

ХСН Еналаприл, каптоприл, 
лізиноприл

Гостра стадія ІМ (<2 діб) Каптоприл, лізиноприл, 
зофеноприл

Перенесений ІМ Каптоприл, еналаприл, 
лізиноприл, зофено-
прил, раміприл, трандо-
лаприл

Хронічна ІХС Раміприл, перінодоприл
ІІ. Блокатори β-адренорецепторів
Перенесений ІМ Метопролол (у будь-

яких фармацевтичних 
формах), карведилол, 
пропанолол

Стабільна стенокардія 
 напруження 
(антиангінальна дія)

Усі представники 
фармакологічної групи

ХСН Метопролол, сукци-
нат пролонгованої дії, 
бізопролол, карведилол, 
небіволол*

*Дія невібололу продемонстрована лише в першому 
РКД (рівень доказовості В).

Виділення в другій половині ХХ ст. у самостій-
ний напрямок та розвиток клінічної фармакології 
було зумовлене кількома чинниками, найважли-
вішими з яких стали: 

- бурхливий розвиток фарміндустрії, який спри-
чинив появу десятків тисяч нових лікарських засобів;
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- усвідомлення медичною громадскістю необ-
хідності створення основних принципів застосу-
вання лікарських засобів. Зазначені принципи 
мають бути суворо регламентовані та повинні бу-
дуватися на науково доведених фактах.

Основні завдання клінічної фармакології згід-
но з вимогами ВООЗ складають:

1. Клінічні випробування нових лікарських 
засобів.

2. Клінічні дослідження та переоцінка давно 
вже відомих (старих) препаратів.

3. Розробка методів ефективного та безпечного 
застосування лікарських засобів.

4. Інформування та консультативна допомога 
різним спеціалістам.

5. Освіта лікарів та студентів (навчання).
На сьогодні у клінічній фармакології з̓явили-

ся підходи, які допомагають поліпшити якість 
життя хворих з різними, у тому числі й тяжкими 
кардіоваскулярними захворюваннями.

Фармацевтам разом з виробниками лікарських 
засобів вдалося досягти високого ступеня безпе-
ки нових препаратів при тривалому застосуванні 
щодо ризику розвитку онкологічних захворювань, 
цукрового діабету, судинних уражень головного 
мозку та ін. Геномні технології дають перспективу 
створення нових поколінь лікарських засобів для 
вирішення проблеми невиліковних на сьогодні 
захворювань, наприклад кардіоміопатії.

Подібні успіхи клінічної фармакології зумов-
лені розвитком фармакоепідеміології, доказової 
медицини, фармакогенетики.

За останнє десятиріччя розроблені технології 
для вирішення сучасних проблем медицини. Так, 
оцінку ефективності лікування стали перевіряти 
за так званими кінцевими твердими точкам (для 
серцево-судинних захворювань це ІМ, ішемічний 
інсульт, смертність у результаті серцево-судин-
них захворювань і т.п.). Подібний підхід дозво-
ляє вирішувати фундаментальні проблеми захво-
рюваності і зниження смертності, особливо щодо 
лікарських засобів, оцінка ефективності й безпеки 
яких проводиться в багаторічних дослідженнях, 
по закінченню яких можна буде отримати інстру-
менти для досягнення цільових рівнів АТ, ХС, 
функції зовнішнього дихання і т.п.

Застосування точних біохімічних лаборатор-
них маркерів безпеки лікарських засобів підви-
щили вірогідність доклінічних і клінічних дослі-
д жень. На сьогодні з̓явився цілий ряд нових 
розробок, що дозволяють вирішити питання без-
пеки застосування лікарських засобів у пацієнтів 
із серцево-судинними захворюваннями. Крім 
того, на цей час складовою частиною рандомізо-

ваних клінічних досліджень є фармакоекономічна 
прий нятність нових препаратів і технологій.

В останні роки для лікування цілого ряду кар-
діоваскулярних захворювань (ХСН, АГ, гострий 
ІМ, стенокардія, порушення ритму серця) за-
стосовують цілий ряд лікарських засобів, ефек-
тивних з позицій доказової медицини (інгі бітори 
АПФ, блокатори β-адренорецепторів, антаго-
ністи кальцію (особливо тривало діючі), гіполі-
підемічні препарати — статини, анти агрегантні 
препарати). Для багатьох груп зазначених лі-
карських засобів підтверджений високий рівень 
доказовості, тобто високий рівень вірогідності 
даних, отриманих в ході великих рандомізованих 
клінічних досліджень. У зв̓язку з цим, у цьому 
розділі настанови розглядається ряд основних 
клініко-фармакологічних особливостей кардіо-
васкулярних лікарських засобів.

ЛІКАРСЬКА РЕЧОВИНА
Лікарська речовина є діючою основою лікар-

ського засобу.
Лікарські речовини отримують шляхом хіміч-

ного синтезу з лікарської сировини, проводячи її 
спеціальну обробку, а також за допомогою біо-
технологічних методів, включаючи генну та клі-
тинну інженерію.

ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ 
Відповідно до закону України «Про лікарські 

засоби» (1996) під лікарськими засобами розумі-
ють «речовини або їхні суміші природного, син-
тетичного або біотехнологічного походження, 
що застосовуються для запобігання вагітності, 
профілактики, діагностики та лікування пацієн-
тів або зміни стану і функції організму».

Лікарським засобом у фармакології називають 
лікарську речовину в певній лікарській формі.

Поряд із лікарськими речовинами, до складу 
препаратів входять допоміжні речовини, необ-
хідні для приготування лікарських засобів у гото-
вій лікарській формі.

Словосполучення «лікарський засіб» має ряд 
рівноцінних синонімів: ліки, лікарський препа-
рат, лікувальний засіб, медичний препарат, проте 
термін «лікарський препарат» частіше використо-
вують для позначення лікарського засобу, якщо 
це стосується індивідуальної хімічної речовини 
або його лікарської форми.

Якщо лікарський засіб складається з однієї лі-
карської речовини, ці поняття збігаються.

Для того, щоб лікарська речовина почала дія-
ти на організм, необхідно її надходження (всмок-
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тування), що визначається лікарською формою 
(схема 1.1) і шляхом введення (схема 1.2).

ОСНОВНІ ВИДИ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
Усі лікарські засоби виробляються і випуска-

ються на фармацевтичний ринок у певній 
лікарсь кій формі — тобто формі, що надає лікар-
ській речови ні(-ам) зручний для практичного 
застосування стан, при якому досягається необ-
хідний лікувальний або профілактичний ефект.

Лікарська форма — спосіб випуску лікарського 
засобу. У лікарські засоби входять додаткові речо-
вини (целюлоза, крохмаль, тальк, цукор, борошно 
та ін.), які змінюють смак, колір або кількість пре-

парату. Добове дозування лікарської речовини за-
звичай вимірюється в міліграмах — така кількість 
лікарської речовини являє собою лише кілька дріб-
них крупинок, ледве видимих оком. Щоб полегши-
ти прийом заданої кількості лікарської речовини, 
до неї додають баластові речовини, що збільшують 
об’єм лікарської форми до розмірів, добре видимих 
неозброєним оком. Крім того, вони можуть впли-
вати на збереження лікарської речовини, швидкість 
її вивільнення з лікарської форми, що в більшості 
випадків дозволяє пацієнтові самостійно приймати 
лікарські препарати (схема 1.3).

Лікарські форми залежно від консистенції по-
діляються на рідкі (розчини, настої, відвари, на-

Схема 1.1. Основні види лікарських форм

Основні види лікарських форм

Тверді Рідкі М’які

Таблетки

Драже

Порошки

Гранули 

Пілюлі

Розчини 

Суспензії

Відвари, настої

Мікстури 

Екстракти

Мазі

Пасти

Супозиторії

Інші

Капсули
Желатинові

Кишково-розчинні

Схема 1.2. Основні шляхи введення лікарських засобів

Основні шляхи введення лікарських засобів

Черезшкірний

Внутрішньо-
порожнинний

У кон’юнктивальний
мішок

Ін’єкційний

Інтраназальний

У слуховий
прохід

Сублінгвальний 
та суббукальний

Дуоденальний

Внутрішньошлуночковий

Пероральний

Ректальний

Інгаляційний

Парентеральний Ентеральний Змішаний
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стойки, екстракти, слизи, мікстури, лініменти), 
м̓які (мазі, пасти, пластирі) і тверді (таблетки, 
драже, порошки). Один і той самий лікарський 
засіб може бути призначений у різних лікарських 
формах (у розчині, мазі, таблетках та ін.).

Усі шляхи введення лікарських засобів мають 
свої переваги і недоліки (табл. 1.3–1.6, див. схе-
ма 1.2).

Таблиця 1.3 
Переваги і недоліки перорального 

застосування лікарських препаратів

Переваги Недоліки 
Зручність 
 застосування

Повільний розвиток терапевтичного 
ефекту

Можливість 
самостійного 
застосування 
препаратів 
пацієнтами

Індивідуальна варіабельність 
 терапевтичних ефектів
Можливість подразнення слизової 
оболонки ШКТ

Таблиця 1.4 
Переваги і недоліки ентерального шляху 

введення лікарських засобів
Переваги Недоліки 

Комфортність 
для хворого 

Варіабельність терапевтичних ефектів

Не 
потребується 
участі 
 медич ного 
персоналу

Неможливість введення лікарських 
речовин, що руйнуються в ШКТ або 
мають сильну подразнювальну дію

Можливість
довготривалої 
терапії

Обмежена можливість застосування 
препаратів при блюванні, діареї, 
стані пацієнта без свідомості

Таблиця 1.5
Переваги і недоліки  внутрішньом’язового 

введення лікарських препаратів
Переваги Недоліки 

Швидке досягнення мак-
симальної концентрації в 
плазмі крові та швидкий роз-
виток терапевтичного ефекту

Болючість 

Можливість застосування 
препаратів, що руйнуються 
при інших шляхах введення

Можливість ушко-
дження судин або 
нервів
Залежність швидкості 
всмоктування від 
капілярного кровотоку
Необхідність участі 
 медичного персоналу

Таблиця 1.6 
Переваги і недоліки підшкірного шляху 

введення лікарських препаратів
Переваги Недоліки

Повільне 
 всмоктування

Болючість 

Досягнення кон-
центрації препа-
рату в плазмі 
кро ві, близької 
до стандартної, 
що забезпечує 
стабільний терапев-
тичний ефект

Залежність швидкості всмокту-
вання від місцевого кровотоку

Можливість засто-
сування препаратів, 
які руйнуються 
при інших шляхах 
введення

Неефективність при серйоз-
них порушеннях місцевого 
кровообігу, наприклад при шоці
Можливість розвитку  запа  лення, 
гематоми в місці введення
Необхідність участі  медичного 
персоналу

Варіабельність ефектів при пероральному застосуванні препаратів

Схема 1.3. Основні фактори, що впливають на фармакокінетичні 
параметри та ефективність лікарських препаратів 
при пероральному застосуванні

Особливості пацієнта

рН шлунка
Швидкість проходження 

хімусу по ШКТ
Поверхня ШКТ
Особливості кровопостачан-

ня тонкого кишечнику
Кількісний та якісний склад 

слизу і жовчі
Активність ферментів порож-

нин ШКТ і печінки 
Кількісний та якісний склад 

мікрофлори кишечнику 
Захворювання ШКТ

Лікарські взаємодії

З іншими препаратами
З іонами
Із компонентами їжі
Із шлунково-кишковими 
соками:

слина
шлунковий сік
сік підшлункової залози
жовч
сік тонкого кишечнику

Швидкість вивільнення 

діючої речовини з лікарської 
форми (за убуванням)

Розчин
Суспензія
Капсула
Таблетка
Таблетка, вкрита 
оболонкою
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Сублінгвальне (під язик) і суббукальне (за щічне) 
введення лікарських речовин засноване на тому, 
що слизова оболонка ротової порожнини має 
рясне кровопостачання, особливо в області язи-
ка і його кореня. Таке введення лікарських засо-
бів зазвичай забезпечує їх швидке надходження 
в системний кровотік, минаючи печінку, з висо-
ким ступенем біодоступності та відповідно швид-
кий розвиток терапевтичного ефекту. Наприклад, 
при сублінгвальному введенні нітратів їх макси-
мальна концентрація в крові досягається про-
тягом 1–2 хв. При сублінг вальному застосуванні 
пропранололу його біо доступність в 3 рази вища, 
ніж при пероральному. Сублінгвально вводять 
ніфедипін, клонідин для купірування гіпертоніч-
ного кризу, гліцин — для нормалізації мозкового 
кровотоку. Більшість гомеопатичних засобів за-
стосовують сублінгвально або суббукально.

Основні препарати для сублінгвального та 
суббукального застосування зазначені в табл. 1.7. 
Виходячи з табл. 1.8, ці препарати належать 
до різних фармакологічних груп і мають різні 
спектри терапевтичної дії.

Таблиця 1.7 
Основні препарати системної дії 

для сублінгвального та суббукального 
застосування

Препарат Основні показання 
до застосування

Сублінгвальні препарати
Біклотимол Інфекційно-запальні захворювання 

слизової оболонки ротової 
 порожнини

Гліцин Порушення кровообігу головного 
мозку, стрес

Клонідин Гіпертонічний криз
Молсидомін Напад стенокардії
Нітрогліцерин Напад стенокардії
Ніфедипін Гіпертонічний криз

Суббукальні препарати
Нітрогліцерин Напад стенокардії

При сублінгвальному або суббукальному вве-
денні лікарських засобів важливо рівномірно і пов-
ністю розсмоктувати відповідну лікарську форму, 
інакше зменшується надходження лікарської речо-
вини в кров і знижується ефективність терапії.

Недоліки сублінгвального та суббукального шля-
хів введення лікарської речовини

На жаль, не всі препарати для ентерального вве-
дення всмоктуються в ротовій порожнині. Зазвичай 
при сублінгвальному введенні в системний кровотік 
надходять неорганічні солі, моноцукри, амінокис-
лоти та інші низькомолекулярні органічні сполуки.

Сублінгвальний і суббукальний шляхи вве-
дення мають обмеження при наявності будь-яких 
запальних захворювань порожнини рота. Крім 
того, при тривалому застосуванні деякі препара-
ти можуть самі індукувати подразнення слизової 
оболонки ротової порожнини.

ДОЗУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. 
ФАРМАКОКІНЕТИКА І ФАРМАКОДИНА-
МІКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Форма випуску лікарської речовини багато 

в чому визначає шлях його введення в організм. 
Після надходження лікарської речовини в орга-
нізм одночасно починаються два процеси:

• Зміна концентрації лікарської речовини з ча-
сом. Ці процеси кількісно описує фармакокінетика. 

• Взаємодія лікарської речовини з молеку-
лярними мішенями дії в органах і тканинах ор-
ганізму, що визначають терапевтичний ефект та 
побічні реакції лікарського засобу. Ці питання ви-
вчає фармакодинаміка. 

Співвідношення між фармакокінетикою 
і фар макодинамікою схематично представлене 
на cхемі 1.4. Обидва ці процеси відіграють важливу 
роль у механізмах дії лікарських речовин, без них 
розвиток терапевтичного ефекту немож ливий. 

Таблиця 1.8
Приклади деяких лікарських препаратів 
із широким і вузьким терапевтичним 

діапазоном 
Широкий 

терапевтичний 
діапазон

Вузький терапевтичний 
діапазон

Антациди Антиаритмічні засоби  (у тому 
числі хінідин, прокаїнамід, 
 дигоксин)

Більшість 
антибіотиків

Антикоагулянти та інші 
 препарати, що впливають на 
згортання крові (у тому числі 
 ацетил саліцилова кислота)

Гепатопротектори Аміноглікозидні антибіотики
Гідрофільні серцеві 
глікозиди

Гормони і їх синтетичні аналоги

Дерматологічні 
 засоби

Імуномодулятори, 
 імуно супресанти

Діуретики Протисудомні препарати 
(фенітоїн)

Місцеві анестетики Регулятори апетиту 
Більшість НПЗП Засоби для наркозу

Серцеві глікозиди
Обволікаючі 
 препарати

Нейролептичні препарати

Регулятори мото-
рики кишечнику

Стимулятори дихання

Проносні, препа-
рати для лікування 
діареї

Сурфактанти
Цитостатичні препарати
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У реальних умовах чіткої межі між фармакокі-
нетичними і фармакодинамічними процесами 
немає, наприклад, блокатори β-адренорецепторів 
(табл. 1.9).

Порушення будь-якої складової призводить 
до зміни концентрації лікарської речовини у міс-
ці дії і відповідно — до зниження ефективності 
терапії або підвищення ймовірно сті розвитку по-
бічних реакцій. 

Концентрація лікарської речовини в плазмі 
крові та місці дії, а також розвиток терапевтич-
них ефектів і побічних реакцій визначається ре-
жимом дозування лікарської речовини. 

Доза — кількість лікарської речовини на при-
йом. Виділяють разову, добову і курсову дози. 
У разових дозах зазвичай призначають препарати 
для екстренного втручання в життєдіяльність ор-
ганізму. Дія цих лікарських засобів зазвичай про-
являється досить швидко. У добових дозах най-
частіше призначають препарати, які мають куму-
лятивний (накопичувальний) ефект. При цьому 
добова доза може бути розділена на кілька при-
йомів. У курсових дозах призначають препарати 
з відстроченим терапевтичним ефектом. Для де-
яких препаратів такого типу емпірично підібра-
ні схеми введення, що ви значають ту кількість 

лікарської речовини, яку необхідно ввести в той 
або інший день терапії, що проводиться.

Для визначення доз лікарських засобів та 
оцінки їхньої безпеки зазвичай використовують 
експериментальний метод. З його допомогою 
на піддослідних тваринах в експериментальній 
практиці визначають ефективну, токсичну і ле-
тальну дози.

Під ефективною розуміють дозу, що викликає 
певний фармакологічний ефект, наприклад гіпо-
тензивний, протизапальний. Токсична — це доза, 
що призводить до розвитку токсичних усклад-
нень. Летальна — доза, що призводить до за-
гибелі піддослідних тварин. Ці дози прийнято 
позначати як ED (eff ective dose), TD (toxic dose) 
і LD (lethal dose).

Найчастіше визначають ED1, ED50, ED99, TD1, 
TD50, TD99, LD1, LD50, і LD99, тобто дози, що зу-
мовили ефект (наприклад загибель) у 1; 50 і 99% 
досліджуваних тварин. Так, ED1 характеризує 
мінімальну дозу, здатну викликати фармаколо-
гічний ефект, ED50 — дозу, що викликає ефект 
у половини досліджуваних тварин, ED99 — дозу, 
що викликає ефект практично у всіх піддослід-
них тварин.

Слід відзначити, що для тієї самої лікарської 
речовини ефективна доза може відрізнятися за-

Схема 1.4. Схема співвідношення між фармакокінетичними і фармакодинамічними аспектами дії 
лікарських речовин

Режим дозування
Концентрація

У плазмі 
крові

У місці
дії

Терапевтичні
та інші ефекти

Фармакокінетика Фармакодинаміка

Таблиця 1.9
Основні клініко-фармакологічні властивості деяких представників блокаторів 

β-адренорецепторів

Лікарський
засіб Т1/2, год Ліпофіль  -

ність

Біоступність, 
%

(перорально)

β1-селектив-
ність

Додаткові
властивості

Ефективна
добова доза,

мг

Кратність
прийому
на добу

Пропранолол 2–5 ++ 30 – – 80–240 3–6
Метопролол
- сукцинат
- тартрат

11–14
3–5

+ 50 + – 25–200 (300*)
1

2–3
Атенолол 5–7 – 50 + – 25–100 (200*) 1–2
Бізопролол 10–12 ++ 90 ++ – 2,5–10 (20*) 1
Бетаксолол 12–24 ++ 90 ++ – 5–40 1
Карведилол 5–7 + – α1-блокада 12,5–50 (100) 2
Небіволол 18–36 ++ +++ Продукція NO 2,5–10 1
Соталол 7–18 – 80 – Антиаритмік 

ІІІ класу
80–320 2

*Максимальні дози, для яких чітко не доведене зростання антигіпертензивного та антиангінального ефекту.
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лежно від того, який ефект є бажаним. Так, для 
дорослої людини ефективна доза ацетилсаліци-
лової кислоти в якості антитромботичного засо-
бу становить 0,075–0,5 г/добу, у якості протирев-
матичного засобу — 3 г/добу. 

Відзначимо, що LD визначається тільки 
на тваринах. Для людини визначені значення ED 
і для ряду лікарських речовин — значення TD. 
Чим більший інтервал між ED50 і TD50, тим більш 
безпечним є застосування цієї речовини:

• якщо ED99<TD1, то в терапевтичних дозах 
препарат токсичних ефектів не викликає;

• якщо ED1≤TD1, то навіть у мінімальній дозі 
застосування препарату поєднано з розвитком 
токсичних ускладнень;

• якщо ED1>ТD1, то препарат токсичний.
Так, відносно безпечним вважається засто-

сування НПЗП, діуретиків, серцевих глікозидів 
та ін. Застосування протипухлинних препаратів, 
нейролептиків та інших практично завжди поєд-
нано з ризиком розвитку токсичних ускладнень 
(див. табл. 1.8).

Експерименти на тваринах не дозволяють ви-
явити всі можливі терапевтичні і побічні реакції. 
Особливо це стосується кумулятивних ефектів 
та ефектів пролонгованого застосування пре-
паратів. У таких умовах також важко визначити 
реальну тератогенну і мутагенну дію. Тому після 
випробування нових лікарських речовин на тва-
ринах їх досліджують на людях — і лише потім 
дозволяють для застосування. 

При вивченні дії лікарських препаратів на здо-
рових добровольцях визначають мінімальну тера-
певтичну і мінімальну токсичну дози. Мінімаль-
на терапевтична доза (аналог ED1) визначається 
мінімальною кількістю лікарської речовини, яку 
необхідно ввести для отримання терапевтичного 
ефекту. Мінімальна токсична доза (аналог ТD1) ви-
значається мінімальною кількістю лікарської речо-
вини, при якій починається розвиток небажаних, 
побічних або токсичних явищ. Діапазон між міні-
мальною токсичною і терапевтичною дозою нази-
вається терапевтичним діапазоном. Чим ширший 
терапевтичний діапазон, тим менша ймовір но сті 
виникнення ускладнень при застосуванні цієї лі-
карської речовини. Мінімальна терапевтична і мі-
німальна токсична доза лікарської речовини багато 
в чому визначається шляхом введення лікарської 
речовини в організм. Тому оптимізація фармако-
логічної терапії може бути зведена до під тримки 
концентрації лікарської речовини в заданій ткани-
ні в межах терапевтичного діапазону. Це дозволить 
досягти лікувального ефекту без розвитку побічної 
дії. Оскільки в більшості випадків виявити концен-

трацію лікарської речовини в місці її дії (у точці дії) 
є неможливим, найчастіше на практиці визначають 
концентрацію в плазмі крові, оскільки саме концен-
трація лікарської речовини в плазмі крові визначає 
його системну дію: надходження в органи-мішені 
і розвиток побічних реакцій. Тому оптимізація ліку-
вання з метою підвищення ефективності терапії та 
зниження ризику розвитку побічних реакцій може 
бути зведена до визначення концентрації лікарської 
речовини в плазмі крові або в інших біологічних се-
редовищах організму людини.

Отже, режим дозування лікарської речовини 
повинен бути підібраний так, щоб концентрація 
лікарської речовини в плазмі крові була в межах 
терапевтичного діапазону. Закономірності зміни 
концентрації лікарських речовин в організмі ви-
вчає фармакокінетика. 

Клінічна фармакокінетика — перший важ-
ливий розділ клінічної фармакології, який ви-
користовує дані, отримані в дослідженнях ви-
ключно за участі людини. Вивчає кількісні та 
якісні параметри сукупності всіх процесів про-
ходження та перетворення лікарських засобів 
в організмі здорової та хворої людини та вияв-
ляє закономірності між концентрацією лікар-
ських засобів та ефектами, що спостерігаються. 
Вміння використовувати на практиці фармако-
логічні процеси набуває особливого значення 
при виникненні фармакотерапевтичних невдач.

Клінічна фармакодинаміка — розділ, який 
вивчає сукупність ефектів лікарських засобів на 
організм, тобто який описує різноманітні біоло-
гічні ефекти лікарських засобів, що виникають 
під їх впливом, а та кож які пов’язані з механізма-
ми та локалізацією їх дії:

• на специфічні рецептори (симпатомімети-
ки та симпатолітики);

• на активність ферментів (інгібітори АПФ, 
статини);

• фізико-хімічна дія на мембрани клітин (ан-
тагоністи кальцію);

• пряма хімічна взаємодія (антиоксиданти, 
препарати магнію, калію).

Таким чином, мова йде про фармакотерапев-
тичну мішень (місце), топографію прикладання 
дії лікарських засобів.

Теоретична частина цієї науки ґрунтується 
на математичних методах аналізу процесів змі-
ни концентрації лікарських речовин в організмі. 
Клінічна фармакокінетика базується на терапев-
тичному лікарському мо ніторингу (therapeutic 
drug monitoring, TЛМ) — визначенні концентра-
ції лікарських речовин у біологічних тканинах 
і рідинах, що дозволяє раціонально підбирати 
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індивідуальний режим застосування лікарського 
засобу у хворого для досягнення максимального 
терапевтичного ефекту та безпеки. 

Клінічна фармакокінетика заснована на існу-
ванні взаємозв̓язку між доступною для визначен-
ня концентрацією лікарського засобу (наприклад 
у плазмі крові або цільній крові) і його ефектами 
(терапевтичними або побічними). Для багатьох 
ліків це дійсно справедливо, але в деяких випад-
ках ви явити такий взаємозв̓язок не вдається. Як 
правило, концентрація лікарського засо бу в крові 
пов̓язана з його концентрацією в тканині-мішені. 
Клінічна фармакокінетика дозволяє кількісно оці-
нити залежність ефекту від дози та інтерпретувати 
дані про динаміку концентрації лікарського засобу 
в біологічних рідинах. Вибір і корекція схеми лі-
кування з урахуванням фармакокінетичних зако-
номірностей дозволяє підвищити ефектив ність та 
безпеку медикаментозного лікування.

Необхідність змінити дозу при тих або інших 
фізіологічних і патологічних станах найчастіше 
зумовлена зміною фармакокінетики препарату. 
До найбільш важливих фармакокінетичних пара-
метрів належать кліренс, що характеризує елімі-
націю препарату, об’єм розподілу — уявний об’єм, 
у якому утримується лікарська речовина, період 
напіввиведення (Т½) — параметр, що характеризує 
швидкість виведення препарату з організму, і біо-
доступність — частка введеного препарату, що 
надійшла в системний кровотік. Менш значимі 
параметри — швидкість всмоктування і швид-
кість розподілу.

Кліренс

Кліренс лікарської речовини
Це найважливіший фармакокінетичний па-

раметр, що дозволяє підібрати дозовий режим 
при тривалому лікуванні. Щоб забезпечити не-
обхідний терапевтичний ефект і звести до міні-
муму ризик побічної дії, середня концентрація 
препарату в сироватці крові в стаціонарному ста-
ні повинна перебувати в межах терапевтичного 
діапазону. Якщо біодоступність становить 100%, 
у стаціонарному стані швидкість елімінації пре-
парату дорівнює швидкості його надходження.

Швидкість надходження = Сl � Ссередн, (1.1)

де швидкість надходження — кількість введеного 
препарату за одиницю часу, Сl — сумарний клі-
ренс, а Ссередн — середня концентрація препарату 
в сироватці крові в стаціонарному стані. Якщо ві-
дома необхідна середня концентрація препарату 
в сироватці крові, швидкість надходження мож-
на розрахувати за кліренсом. 

Найважливіша з клінічної точки зору особ-
ливість кліренсу — він, як правило, не залежить 
від концентрації препарату. Справа в тому, що 
системи, відповідальні за елімінацію більшості 
лікарських засобів (ферментні, транспортні), за-
звичай не насичуються, і абсолютна швидкість 
елімінації лінійно залежить від концентрації пре-
парату в сироватці крові. Іншими словами, елі-
мінація відповідає кінетиці першого порядку — 
частка препарату, що видаляється за одиницю 
часу, постійна. Якщо ж системи елімінації наси-
чуються, постійна не частка, а кількість препара-
ту, що видаляється за одиницю часу. При цьому 
елімінація відповідає кінетиці нульового поряд-
ку, а кліренс залежить від концентрації препара-
ту в сироватці крові:

Сl = Vm / (Кm + С), (1.2)

де Кm — концентрація препарату, при якій швид-
кість елімінації становить половину від максималь-
ної, а Vm — максимальна швидкість елімінації, С — 
концентрація препарату в сироватці крові.

Поняття кліренсу лікарського засобу анало гічне 
поняттю кліренсу у фізіології нирок. Так, кліренс 
креатиніну дорівнює відношенню швидкості екс-
креції креатиніну з сечею до кон центрації креати-
ніну в плазмі крові. У загальному випадку кліренс 
лікарського засобу дорівнює відношенню швидко-
сті елімінації речовини всіма органами до концен-
трації препарату в біологічній рідині.

Сl = швидкість елімінації/ С. (1.3)

Якщо кліренс постійний, швидкість елімінації 
прямо пропорційна концентрації лікарського за-
собу. Кліренс відображає не кількість препарату, 
що елімінувався, а об’єм біологічної рідини (плаз-
ма крові або цільна кров), що повністю очищається 
від цієї речовини за одиницю часу. Цей показник 
можна розрахувати для плазми крові або цільної 
крові, а також визначити кліренс вільного препа-
рату.

Елімінація лікарських засобів здійснюється 
нирками, печінкою та іншими органами. Роз-
рахувавши кліренс для кожного органа як від-
ношення швидкості елімінації цим органом 
до концентрації препарату (наприклад у плазмі 
крові) і визначивши суму кліренсів для всіх орга-
нів, одержимо сумарний кліренс.

Сlнир + Сlпеч + Сlін = Сl, (1.4)

де Сlнир — нирковий кліренс, Сlпеч — печінковий 
кліренс, Сlін — кліренс для інших органів (лікар-
ські засоби можуть метаболізуватися в інших ор-
ганах, виводяться з калом, потом, слиною).
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У стаціонарному стані сумарний кліренс мож-
на визначити за допомогою рівняння 1.1. При од-
норазовому введенні препарату, біодоступність 
якого дорівнює 100%, а елімінація відповідає кі-
нетиці першого порядку, сумарний кліренс мож-
на розрахувати на підставі закону збереження 
маси та інтегрування рівняння 1.3 за часом.

Сl = Доза/ AUC. (1.5)

Наприклад. Кліренс пропранололу (для ціль ної 
крові) становить 16 мл/хв/кг (1120 мл/хв при масі 
тіла 70 кг). Препарат елімінується переважно печін-
кою, тобто за 1 хв печінка очищає від пропранололу 
1120 мл крові. Кліренс не завжди відповідає плаз-
мотоку (або кровотоку) через орган, відповідальний 
за елімінацію. Якщо препарат зв̓язується з еритро-
цитами, швидкість його доставки в цей орган буде 
суттєво вищою, ніж можна припустити, виходячи з 
концентрації препарату в плазмі крові. У стаціонар-
ному стані кліренс для плазми крові і цільної крові 
виглядає у такий спосіб:

Сlп / Сlк = Ск / Сп = 1 + Ht × [Се / Сп — 1], (1.6)

де Сlп — кліренс для плазми крові, Сlк — кліренс 
для цільної крові, Сп — концентрація препара-
ту в плазмі крові, Ск — концентрація препарату 
в цільній крові, Се — концентрація препарату 
в еритроцитах, Ht — гематокрит.

Таким чином, кліренс для цільної крові дорів-
нює частці від ділення кліренсу для плазми крові 
на відношення концентрацій препарату в цільній 
крові і плазмі крові.

Розподіл

Об’єм розподілу
Цей другий найважливіший фармакокі-

нетичний параметр характеризує розподіл пре-
парату в організмі. Об’єм розподілу (Vр) до рівнює 
відношенню загального вмісту речовини в ор-
ганізмі (ЗВО) до його концентрації (С) в плазмі 
крові або цільній крові. Об’єм розподілу часто 
не відповідає ніякому реальному об’єму. Це об’єм, 
необхідний для рівномірного розподілу речовини 
в концентрації, що дорівнює концентрації цієї ре-
човини в плазмі крові або цільній крові.

Vр = ЗВО / С. (1.7)

Об’єм розподілу відображає частку речовини, що 
утримується у позасудинному просторі. У людини 
масою тіла 70 кг об’єм плазми крові становить 3 л, 
ОЦК — близько 5,5 л, міжклітинної рідини — 12 л, 
загальний вміст води в організмі — приблизно 42 л, 
проте об’єм розподілу багатьох лікарських речовин 

значно перевищує ці величини. Наприклад, якщо 
у людини масою тіла 70 кг в організмі утримується 
500 мкг дигоксину, його концентрація в плазмі кро-
ві становить 0,75 нг/мл. Розділивши загальний вміст 
дигоксину в організмі на його концентрацію в плаз-
мі крові, одержимо, що об’єм розподілу дигоксину 
дорівнює 650 л. Це більше ніж у 10 разів перевищує 
загальний вміст води в організмі. Справа в тому, 
що дигоксин розподіляється переважно в міокар-
ді, скелетних м̓язах і жировій тканині, так що його 
вміст в плазмі крові невеликий. Об’єм розподілу лі-
карських засобів, що активно зв̓язуються з білками 
плазми крові (але не з компонентами тканин), при-
близно відповідають об’єму плазми крові. Разом 
з тим деякі лікарські засоби утримуються в плазмі 
крові переважно у зв̓язаній з альбуміном формі, але 
мають великий об’єм розподілу за рахунок депону-
вання в інших тканинах.

Період напіввиведення
Період напіввиведення (Т½) — це час, за який 

концентрація речовини в сироватці крові (або 
його загальний вміст в організмі) знижується 
вдвічі. У рамках однокамерної моделі визначити 
Т½ дуже просто. Отримане значення використо-
вують потім для розрахунку дози. Проте для ба-
гатьох лікарських засобів доводиться використо-
вувати багатокамерну модель, оскільки динаміка 
їхньої концентрації в сироватці крові описується 
декількома експонентними функціями. У таких 
випадках розраховують кілька значень Т½.

На сьогодні загальновизнано, що Т½ залежить 
від кліренсу і об’єму розподілу речовини. У ста-
ціонарному стані залежність між Т½, кліренсом 
і об’ємом розподілу речовини приблизно опису-
ється наступним рівнянням:

Т½ ≈ 0,693 � Vр / Cl. (1.8)

Кліренс характеризує здатність організму елі-
мінувати речовину, тому при зниженні цього по-
казника внаслідок якого-небудь захворювання 
Т½ збільшується. Але це справедливо лише в тому 
випадку, якщо не змінюється об’єм розподілу ре-
човини. Наприклад, з віком Т½ діазепаму збільшу-
ється, але не за рахунок зниження кліренсу, а вна-
слідок збільшення об’єму розподілу (Klotzet et al., 
1975). На кліренс і об’єм розподілу впливає ступінь 
зв̓язування речовини з білками плазми крові і тка-
нин, так що прогнозувати зміну Т½ при тому або ін-
шому патологічному стані не завжди можливо.

За Т½ не завжди можна судити про зміну елі-
мінації препарату, проте цей показник дозволяє 
розрахувати час досягнення стаціонарного стану 
(на початку лікування, а також при зміні дози або 
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частоти введення). Концентрація лікарської ре-
човини в сироватці крові, що складає приблизно 
94% середньої стаціонарної, досягається за час, 
що дорівнює 4 × Т½. Крім того, за допомогою Т½ 
можна оцінити час, необхідний для повної елімі-
нації речовини з організму, і розрахувати інтер-
вал між введеннями.

Біодоступність і швидкість всмоктування

Біодоступність
Як зазначено вище, в системний кровотік над-

ходить не весь препарат, що всмоктався. Кількість 
лікарського засобу, що надійшла до системного 
кровотоку, залежить не тільки від дози, але й від 
біодоступності. Остання визначається ступенем 
всмоктування, а також ступенем елімінації, якій 
лікарський засіб піддається до надходження в сис-
темний кровотік. Крім неповного всмоктування 
(див. вище), низька біодоступність може бути зу-
мовлена інтенсивним метаболізмом в кишечни-
ку або печінці або екскрецією з жовчю.

Швидкість всмоктування
Швидкість всмоктування, як правило, 

не впливає на середню концентрацію препарату 
у сироватці крові в стаціонарному стані, але може 
істотно позначатися на фармакологічних ефектах. 
Якщо препарат надходить у систем ний крово-
тік швидко (наприклад при внутрішньовенному 
струминному введенні) і спочатку розподіляєть-
ся в невеликому об’ємі, концентрація його в си-
роватці крові може бути досить високою. У міру 
розподілу препарату в органах і тканинах, що 
менш інтенсивно кровопостачаються, вона зни-
жується. Якщо препарат надходить у системний 
кровотік повільніше (наприклад при внутріш-
ньовенній інфузії), його розподіл починається 
ще до того, як буде введена вся доза. Тому мак-
симальна концентрація в сироватці крові нижче 
і досягається пізніше. Препарати тривалої дії за-
безпечують повільне, рівномірне всмоктування 
лікарських засобів, знижуючи коливання кон-
центрації препарату в сироватці крові в період між 
введеннями. Швидкість розподілу лікарської ре-
човини в різні тканини-мішені може бути різною, 
тому при зміні швидкості введення вираженість 
терапевтичних ефектів і побічних реакцій може 
тимчасово змінюватися.

Підбір і корекція дози
Терапевтичний ефект при одноразовому вве-

денні препарату проявляється через деякий час 
після введення, поступово досягається максимуму, 
потім слабшає та зникає. Його динаміка відповідає 

концентрації препарату в сироватці крові, що ви-
значається його фармакологічними особливостями 
(всмоктування, розподіл, елімі на ція). Терапевтичний 
ефект з̓являється при досяг ненні терапевтичної 
концентрації і зростає у міру її підвищення. Трива-
лість ефекту залежить від часу, протягом якого кон-
центрація препарату в сироватці крові перевищує 
терапевтичну. Аналогічно побічні реакції залежать 
від токсичної концентрації препарату. У діапазоні 
між цими концентраціями (терапевтичний діапа-
зон) лікарський засіб ефективний, але не зумовлює 
побічні реакції. При багаторазовому введенні пре-
парату дозу та інтервал між введеннями підбира-
ють таким чином, щоб досягти максимального те-
рапевтичного ефекту при мінімальній побічній дії. 
Нижньою границею терапевтичного діапазону, як 
правило, вважають концентрацію препарату в си-
роватці крові, при якій терапевтичний ефект стано-
вить приблизно половину максимального. Верхня 
границя відповідає концентрації, при якій побічні 
реакції виникають не більш ніж у 5–10% хворих. 
Токсична концентрація деяких лікарських засобів 
перевищує терапевтичну менше ніж у 2 рази. Слід 
пам̓ятати і про індивідуальні особливості пацієн-
тів: одні добре переносять концентрацію препарату 
в сироватці крові, що перевищує токсичну, а у ін-
ших виникають виражені побічні реакції, коли 
концентрація в сироватці крові залишається в ме-
жах терапевтичного діапазону.

Якщо фармакологічні ефекти лікарських засо-
бів оцінювати легко (наприклад за зміною АТ або 
рівня глюкози плазми крові), то дозу можна під-
бирати методом проб і помилок. Щоб визначити, 
у яких межах і наскільки часто можна змінювати 
дозу, застосовують емпіричні правила, що вра-
ховують вищенаведені фармакологічні законо-
мірності (наприклад, дозу міняють не більше ніж 
на 50% і не частіше ніж через 3–4 Т½). Якщо до-
зозалежної токсичності немає, для забезпечення 
максимальної ефективності та збільшення часу 
дії препарату можна застосовувати його в дозі, 
що значно перевищує середню терапевтичну. 
Так, наприклад, застосовують і більшість блока-
торів β-адренорецепторів.

Якщо фармакологічні ефекти оцінити важко, 
лікарський засіб має вузький терапевтичний діа-
пазон, високий ризик побічних реакцій при не-
ефективності лікування або препарат застосовують 
з профілактичною метою, дозу змінюють незна-
чно, ретельно спостерігаючи хворих для виявлен-
ня побічних реакцій. Так чи інакше середня кон-
центрація лікарського засобу в стаціонарному 
стані повинна перебувати в межах терапевтич-
ного діапазону. У більшості випадків визначати 
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фактичну концентрацію препарату в сироватці 
крові немає необхідності: досить лише знати, як 
вона залежить від дози та частоти введення. Про-
те для невеликої кількості препаратів терапев-
тична концентрація відрізняється від токсичної 
всього в 2–3 рази (дигоксин, теофілін, лідокаїн, 
аміноглікозиди, циклоспорини, протисудомні 
засоби) у стаціонарному стані, в якій він ефек-
тивний, але зумовлює мінімум побічних реакцій. 
Потім визначають фактичну концентрацію пре-
парату і при необхідності коригують дозу так, 
щоб фактична концентрація була максимально 
наближена до необхідної.

Підтримувальна доза
У більшості випадків лікарські засоби вводять 

дробно або у вигляді інфузії так, щоб стаціонарна 
концентрація перебувала в межах терапевтичного 
діапазону. У стаціонарному стані швидкість надход-
ження препарату дорівнює швидкості його еліміна-
ції. Підставивши у рівняння необхідну концентра-
цію препарату в сироватці крові, одержимо:

Швидкість надходження = Ссередн � Сl / F, (1.9)

де F — біодоступність.
Знаючи необхідну сироваткову концентрацію 

препарату, його кліренс і біодоступність, можна 
розрахувати дозу і частоту введення.

Дозу і частоту прийому (тобто швидкість над-
ходження препарату) можна розрахувати на під-
ставі рівняння 1.9. Біодоступність дигоксину до-
рівнює 0,7.

Швидкість надходження = Ссередн � Сl / F = 
1,5 нг/мл � 1,6/ 0,7 мл/хв/кг = 3,43 нг/кг/хв = 
236 нг/хв = 236 � 60  � 24/ 1000 мкг/добу = 340 мкг/добу = 
0,34 мг/добу.

На практиці дозу заокруглюють до найближ-
чої стандартної, наприклад до 375 мкг/добу або 
до 0,25 мг/добу. У першому випадку середня 
концентрація в плазмі крові в стаціонарному 
стані складе 1,5 � 375/340 = 1,65 нг/мл, у друго-
му — 1,5 � 250/340 = 1,1 нг/мл.

Інтервал між введеннями
Бажано, щоб у проміжку між введеннями 

не було різких коливань концентрації препарату 
в сироватці крові. Якби всмоктування і розподіл 
препарату відбувалися миттєво, розмах цих ко-
ливань залежав би тільки від Т½. Якщо інтервал 
між введеннями дорівнює Т½, мінімальна та мак-
симальна концентрація відрізняються в 2 рази, 
що цілком припустимо.

При досить широкому терапевтичному діапа-
зоні лікарського засобу, тобто в концен траціях, 

що значно перевищують терапевтичну, він пере-
носиться добре, можна призначати максимальні 
дози. У цьому випадку інтервал між введеннями 
може бути набагато більшим Т½, що дуже зручно 
для хворого. 

Для лікарського засобу з вузьким терапевтич-
ним діапазоном нерідко доводиться визначати 
максимальну і мінімальну концентрації препара-
ту в сироватці крові. Мінімальну концентрацію 
в стаціонарному стані (Смін) дигоксину розрахо-
вують за наступним рівнянням:

Смін = (F � Доза / Vp) / 1-е-kT � е-kT,  (1.10)

де k = 0,693 / Т½, а Т — інтервал між введеннями. 
Величина е-kT представляє собою частку поперед-
ньої дози, що залишилася в організмі до моменту 
введення наступної дози (з урахуванням біодос-
тупності).

Насичувальну дозу, можна приймати всере-
дину або вводити внутрішньовенно. Щоб знизи-
ти ризик побічних реакцій, її приймають дроб-
но. Спочатку вводять 0,5 мг, через 6–8 год — ще 
0,25 мг, ретельно спостерігаючи хворого. Остан-
ні 0,25 мг при необхідності теж можна розділи-
ти на 2 дози по 0,125 мг і вводити з інтервалом 
6–8 год, особливо якщо на прийом дигоксину 
у підтримувальній дозі планується перейти про-
тягом 24 год з моменту початку лікування.

Індивідуальний підбір дози
Схему лікування визначають на підставі за-

кономірностей всмоктування, розподілу та елі-
мінації препарату і фармакокінетичних параме-
трів (F, Cl, Vp і Т½). Схеми, що рекомендують, 
зазвичай розраховані на «середнього» хворого. 
Для багатьох лікарських засобів стандартне від-
хилення таких параметрів, як F, Cl і Vp, становить 
відповідно 20; 50 і 30%. Іншими словами, у 95% 
випадків концентрація препарату в сироватці 
крові в стаціонарному стані перебуває в межах 
від 35 до 270% необхідної, що неприйнятно для 
препаратів з вузьким терапевтичним діапазо-
ном. Тому індивідуальний підбір дози і частоти 
введення — найважливіша умова ефективності 
лікування. Ґрунтуючись на вищеописаних фар-
макологічних закономірностях, схему лікування 
підбирають таким чином, щоб забезпечити необ-
хідний терапевтичний ефект і звести до мінімуму 
ризик побічних реакцій. По можливості визнача-
ють концентрацію лікар ських засобів у сироват-
ці крові. На підставі отри маних даних за спеці-
альними методиками коригують дозу препаратів 
з вузьким терапевтичним діапазоном (наприклад 
серцевих глікозидів, антиаритмічних засобів, ди-
феніну, теофіліну).
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Кількісні та якісні методи фармакокінетики 
складні і мають високу вартість для звичайного 
застосування, що до того ж у багатьох випадках 
не виправдано, тому що існують відпрацьовані 
схеми дозування лікарських засобів та їх корек-
ції з урахуванням індивідуальних особливостей 
пацієнтів. Проте в деяких випадках необхідне 
проведення терапевтичного лікарського моніто-
рингу, що обов̓язково в наступних ситуаціях, 
до яких в першу чергу належать (Білоусов Ю.Б., 
Гуревич К.Г., 2005): 

1. Значна індивідуальна варіація фармакокіне-
тичних параметрів препаратів. Наприклад, відо мі 
випадки, коли лікувальний ефект досягався при мі-
німальній терапевтичній концентрації препарату 
в плазмі крові. Так, гострі гепатотоксичні ефекти 
в результаті застосування парацетамолу були від-
значені при концентрації в плазмі крові відповід-
но до терапевтичного коридору, а інші фактори, які 
могли б призвести до подібного ускладнення (на-
приклад алкоголізм), були виключені. 

2. Особливості фармакокінетики у дітей та 
осіб похилого віку. У перших відзначають сут-
тєві варіації в розвитку систем метаболізму та 
екскреції лікарської речовини. Практично у всіх 
осіб похилого віку виявляють захворювання, що 
змінюють фармакокінетичні параметри відомих 
лікарських препаратів або потребують комплекс-
ної терапії, при якій можуть виникнути неперед-
бачені лікарські взаємодії. Крім того, з віком на-
віть у осіб без захворювання нирок визначається 
зниження ниркового кліренсу креатиніну, що 
зумовлює зниження ефективності системи елімі-
нації лікарських засобів. 

3. Вузький терапевтичний діапазон лікарського 
препарату, висока ймовірність розвитку побічних 
реакцій навіть при використанні мінімальних те-
рапевтичних концентрацій лікарської речовини. 

4. Період вагітності, годування грудьми та 
інші стани, при яких необхідно повністю виклю-
чити ризик розвитку побічних реакцій лікарської 
терапії, або ситуації, при яких істотно змінюються 
фармакокінетичні параметри препаратів. 

5. Нелінійна фармакокінетика препаратів, 
коли немає чіткого зв̓язку між концентрацією 
лікарської речовини в крові і терапевтичним 
ефектом. При цьому зазвичай припускається, що 
розвиток побічних реакцій пов̓язаний зі зміною 
концентрації лікарської речовини в плазмі крові 
або ефекторній тканині.

6. Захворювання, що змінюють фармакокіне-
тичні параметри лікарських препаратів: СН, печін-
кова і ниркова недостатність, захворювання ШКТ.

7. Необхідність проведення комплексного лі-
кування, непередбачуваність ефектів поєднаної 
фармакотерапії. При цьому слід враховувати при-
йом пацієнтом безрецептурних препаратів, рос-
линних компонентів, а також характер харчуван-
ня. Зазвичай терапевтичний лікарський моніто-
ринг необхідний при одночасному застосуванні 
5 лікарських засобів, включаючи лікарські фор-
ми для місцевого застосування, вітамінні засо-
би, гормональні контрацептиви, засоби народної 
медицини, гомеопатичні субстанції і т.п. Проте 
при призначенні сильнодіючих або препаратів, 
що мають однакові системи метаболізму, або 
при всіх зазначених у п. 1–6 випадках терапев-
тичний лікарський моніторинг може знадобитися 
вже при застосуванні ≥2 лікарських засобів.

МЕХАНІЗМИ ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Фармакодинаміка
Клінічна фармакодинаміка — розділ, який 

вивчає сукупність ефектів лікарських засобів 
на організм, тобто описує різноманітні біологічні 
ефекти, що виникають під впливом на організм 
лікарських засобів, а також які пов’язані з меха-
нізмами та локалізацією їх дії. Вона вивчає меха-
нізм дії лікарських засобів, а також їх біохімічні 
та фізіологічні ефекти. У її завдання входить опис 
хімічних і фізичних взаємо дій між препаратом 
і клітиною-мішенню, а також повного спектра 
та вираженості його фарма кологічних ефектів. 
Знання фармакодинамічних закономірностей 
дозволяє правильно підібрати медикаментозне 
лікування. Фармакодинамічні дослідження за-
безпечують більш глибоке розумін ня регуляції 
біохімічних і фізіологічних процесів в організ-
мі (Катцунг Б.Г., 1998; Лоуренс Д.Р. і співавт., 
2002).

Дія більшості лікарських засобів опосередкова-
на їх зв̓язуванням з макромолекулами організму. 
Зміна функціонального стану цих макромолекул 
у свою чергу запускає ланцюг біохімічних і фізіо-
логічних реакцій, які перетворюються у фарма-
кологічний ефект. Макромолекули, з якими вза-
ємодіють хімічні речовини, називаються рецеп-
торами. Таким чином, будь-які функціонально 
активні макромолекули можуть бути рецептора-
ми для лікарських засобів. З цього ствердження 
випливає кілька важливих наслідків. По-перше, 
за допомогою лікарських засобів можна зміню-
вати швидкість будь-якого фізіологічного про-
цесу в організмі. По-друге, лікарські засоби лише 
змінюють природні фізіологічні функції клітини, 
не надаючи їй нових властивостей.
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Рецептори
Більшість рецепторів являють собою білки. Це 

рецептори гормонів, факторів росту, медіаторів, 
білки, що беруть участь у найважливіших мета-
болічних і регуляторних реакціях (дигідро фолат-
редуктаза, ацетилхолінестераза), транспортні біл-
ки (Nа+/K+-АТФаза), структурні білки (тубулін). 
У ролі рецепторів можуть виступати і клітинні 
компоненти іншої хімічної природи, наприклад 
нуклеїнові кислоти, з якими взаємодіють проти-
пухлинні засоби.

Фармакологічне значення мають рецептори 
ендогенних регуляторних факторів — гормонів, 
медіа торів і т.п. Ці рецептори є мішенями для ба-
гатьох лікарських засобів, що зазвичай діють ви-
бірково завдяки високій специфічності рецеп торів 
по відношенню до ендогенних лігандів. Лікарські 
засоби, які при зв̓язуванні з рецептором відтво-
рюють фізіо логічний ефект ендогенного ліган-
ду, називаються агоністами, або стимуляторами. 
Препарати, які не викликають такого ефекту, але 
перешкоджають зв̓язуванню ендогенних лігандів, 
називають антагоністами, або блокаторами. Ре-
човини, ефект яких менш виражений, ніж ефект 
агоністів, називають частковими агоністами. Пре-
парати, що стабілізують рецептор у неактивованій 
конформа ції, належать до зворотних агоністів.

Структурно-функціональна залежність
Хімічна структура препарату досить жорстко 

визначає його спорідненість з рецепторами та 
внутрішню активність. Незначна зміна хімічної 
будови може істотно позначитися на фармаколо-
гічних властивостях.

На цьому у значному ступені ґрунтується 
синтез нових лікарських засобів. Оскільки хіміч-
на модифікація не обов̓язково відображається 
на всіх фармакологічних властивостях однаково, 
можна поліпшити ефективність і безпеку пре-
парату, підвищити його вибірковість, вдоскона-
лити фармакокінетичні характеристики. Напри-
клад, багато антагоністів гормонів і медіаторів, 
що застосовуються в клініці, синтезовані шляхом 
хімічної модифікації ендогенних речовин.

Точки прикладення лікарських засобів
Оскільки дія лікарських засобів опосеред-

кована рецепторами, точка прикладення препа-
рату визначається не тільки особливостями його 
розподілу, але й локалізацією рецеп то рів, а фар-
макологічні ефекти залежать від функціональної 
значимості цих рецепторів. Фармакологічні ефек-
ти лікарських засобів, чиї рецептори поширені 
в багатьох органах і тканинах, різноманітні. Якщо 
ці рецептори виконують життєво важливу для клі-

тин функцію, застосовувати препарат з терапев-
тичною метою не тільки важко, але й небезпечно. 
Проте подібні препарати можуть мати велике клі-
нічне значення. Так, серцеві глікозиди, що широ-
ко застосовуються при СН, змінюють транспорт 
іонів через клітинну мембрану, від якого залежить 
життєдіяльність клітини. Вони мають вузький 
терапевтичний діапазон і дуже токсичні. Іншим 
прикладом можуть бути протипухлинні засоби. 
Якщо ж рецептори, з якими взаємодіє препарат, 
є лише на декількох типах диференційованих клі-
тин, його дія більш вибіркова. У цих лікарських 
засобів побічних реакцій може бути менше, проте 
ці засоби можуть виявитися токсичними, якщо їх 
рецептори виконують життєво важливу функцію. 
Подібним чином діють деякі біологічні отрути 
(ботулотоксин та ін.). Крім того, навіть якщо пря-
мий фармакологічний ефект вибірковий, його на-
слідки можуть виявитися більш різноманітними.

Рецептори ендогенних регуляторних факторів
Терміном рецептор позначають будь-який 

макромолекулярний компонент клітини, з яким 
зв̓язується лікарський засіб. Один з найбільш важ-
ливих рецепторів лікарських засобів — клітинні 
білки, які є рецепторами для ендогенних регу-
ляторних факторів — гормонів, факторів росту, 
медіаторів. Зв̓язуючись з ендогенним лігандом, 
рецептори передають сигнал, що надходить від 
нього всередину клітини-мішені. 

Від рецептора сигнал надходить до клітин-
них мішеней (ефекторних білків) безпосередньо 
або через проміжні сигнальні молекули — білки-
перетворювачі. Рецептор, білки-перетворювачі та 
ефекторні білки утворюють рецепторно-ефекторну 
систему. Найближчий у ланцюзі передачі сигналу 
ефекторний білок часто являє собою не кінцевий 
ефектор (що безпосередньо впливає на клітинні 
функції), а фермент або транспортний білок, що 
бере участь в утворенні, транспорті або інактива-
ції другого посередника — іона або невеликої моле-
кули. Другий посередник у свою чергу переносить 
інформацію до різноманітних внутрішньоклітин-
них мішеней, забезпечуючи їхню одночасну реак-
цію на сигнал від одного рецептора.

Рецептори, білки-перетворювачі та ефекторні 
білки не тільки передають інформацію. Вони та-
кож координують сигнали, що надходять від різ-
них лігандів, з одного боку, і всі ці сигнали з мета-
болічними процесами в клітині — з іншого.

Діючи як каталізатори, рецептори посилюють бі-
ологічний сигнал. Завдяки цій важливій властивості 
вони є чудовими мішенями для лікарських засобів. 
Утім, посилювачами сигналу служать не тільки ре-
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цептори з ферментативною активністю, а всі відомі 
рецептори. Справді, при зв̓язуванні однієї молеку-
ли ліганду з рецептором, сполученим з іонним ка-
налом, через останній проходить безліч іонів. Те ж 
саме справедливо і по відношенню до рецепторів 
стероїд них гормонів: одна молекула гормону запус-
кає транскрипцію багатьох копій мРНК, на основі 
яких синтезуються численні молекули білка.

Залежно від структури і механізму дії рецеп-
тори біологічно активних речовин поділяють 
на кілька класів. Кількість цих класів невелика. 

Рецептори з ферментативною активністю
Найбільша група рецепторів, що мають фер-

ментативну активність, — це мембранні рецептори 
з власною протеїнкіназною активністю. Вони фос-
форилюють різноманітні ефекторні білки, розмі-
щені з внутрішньої сторони клітинної мембрани. 
У результаті змінюється функція цих білків або їх 
взаємодія з іншими білками.

Існує ще один клас рецепторів з протеїн-
кі назною активністю — це рецептори, спря-
жені з протеїнкіназами. Вони позбавлені внут-
рішньоклітинного каталітичного домену, але 
при взаємодії з агоністом зв̓язують або акти-
вують на внутрішній поверхні мембрани внут-
рішньоклітинні протеїнкінази. Саме та  кі рецептори 
нейротрофічних факторів і антиген розпізнавальні 
рецептори Т- і В-лімфоцитів, що складаються з де-
кількох субодиниць. Останні взаємодіють також з 
фосфотирозинфосфатами. Функція інших рецеп-
торів, що не мають внутрішньоклітинного ефек-
торного домену, можливо, опосередкована яки-
мись іншими ефекторними білками.

Подібну структуру мають і інші рецептори 
з власною ферментативною активністю. До них на-
лежать, наприклад, рецептори з власною фосфоти-
розинфосфатазною активністю: їх позаклі тинний 
домен схожий за амінокислотною послі довністю 
на молекули адгезії. Для багатьох ре цеп торів з 
власною фосфотирозинфосфатазною активніс-
тю ендогенні ліганди не відомі. Проте, за даними 
генетичних і біохімічних досліджень, проведених 
на різних типах клітин, ферментативна активність 
цих рецепторів відіграє важливу роль. Внутрішньо-
клітинний домен рецепторів передсердного натрі-
йуретичного гормону, інших НУП, а також рецеп-
торів гуаніліну має власну гуанілатциклазну актив-
ність і синтезує цГМФ, що виступає в ролі другого 
посередника. Можливо, існують й інші рецептори 
з власною ферментативною активністю.

Рецептори, сполучені з іонними каналами
Рецептори деяких медіаторів безпосередньо 

пов̓язані з іонними каналами, які при взаємодії 

з лігандом вибірково пропускають через клітин-
ну мембрану ті або інші іони (хемочутливі кана-
ли, іонотропні рецептори-канали, іонотропні 
рецептори).

Рецептори, сполучені з G-білками
Це досить великий клас рецепторів, які вза-

ємодіють з ефекторами через G-білки (білки, що 
використовують заміну гуанін дифосфата на гу-
анін трифосфат. До нього належать рецептори 
багатьох біогенних амінів, ліпідних сигнальних 
молекул (зокрема ейкозаноїдів), різноманітних 
пептидних і білкових лігандів. У якості ефекторів 
виступають ферменти (аденілатциклаза, фосфо-
ліпаза С) і калієві та кальцієві мембранні кана-
ли. Велика кількість і важлива фізіологічна роль 
рецепторів, сполучених з G-білками, робить їх 
чудовими мішенями для лікарських засобів: на ці 
рецептори діє приблизно половина всіх лікар-
ських препаратів, що призначаються (крім анти-
біотиків).

Клітина може нести на своїй поверхні до 20 ре-
цепторів, кожний з яких вибірково взає модіє з од-
ним або декількома типами G-білків (у різних ти-
пів α-субодиниці відрізняються). α-Субодиниця 
здатна взаємодіяти з одним або декількома ефек-
торними білками, що дозволяє узгоджувати сигна-
ли від рецепторів різних лігандів за допомогою од-
ного G-білка. З іншого боку, один рецептор може 
запускати кілька механізмів внутрішньоклітинної 
передачі сигналу, активуючи кілька типів G-білків, 
і впливати на різні ефектор ні білки через ту саму 
α-субодиницю. Настільки складна система дивер-
генції та конвергенції сигналів забезпечує гнучку 
регуляцію клітинних функцій (Ross, 1992).

Внутрішньоклітинні рецептори
Рецептори стероїдних і тиреоїдних гормонів, 

кальцитріолу і ретиноїдів являють собою роз-
чинні внутрішньоклітинні ДНК-зв’язувальні 
біл ки, що регулюють транскрипцію певних генів 
(Mangelsdorf et al., 1994). Ці рецептори належать 
до суперсімейства ліганд-чутливих регуляторів 
транскрипції. Функція факторів транскрипції 
регулюється за допомогою фосфорилування, 
взаємодії з клітинними білками, метаболітами та 
іншими регуляторними компонентами клітини.

Системи других посередників
цАМФ. В інтеграції зовнішніх сигналів беруть 

участь також системи других посередників. Хоча 
рецепторів і білкових сигнальних молекул відомо 
набагато більше, ніж других посередників, остан-
ні задіяні у багатьох шляхах внутрішньоклітинної 
передачі сигналу. До найбільш вивчених других по-
середників належать цАМФ, цГМФ, Са2+, ІФ3 (іно-
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зитол трифосфат), ДАГ (діацилгліцерол), NО. Ця 
група різнорідних з̓єднань постійно попов нюється. 
Другі посередники взаємодіють прямо (змінюючи 
метаболізм один одного) або опосередковано (впли-
ваючи на одні й ті ж самі внутрішньоклітинні міше-
ні). Функцію других посередників, а також регуля-
цію їх утворення (або вивільнення), розщеп лення 
і виведення з клітини зручно розглядати на при-
кладі цАМФ. Цей другий посередник синтезується 
під дією аденілатциклази при активації багатьох ре-
цепторів, сполучених з G-білками. Gs-білок активує 
аденілатциклазу, Gi-білок — інгібує.

Існує не менше 10 тканинноспецифічних ізо-
форм аденілатциклази, що відрізняються за меха-
нізмами регуляції активності.

Як правило, цАМФ активує протеїнкіна-
зи А (цАМФ-залежні протеїнкінази) — невелику 
групу споріднених білків. Ці протеїнкінази в свою 
чергу фосфорилюють не тільки кінцеві внут-
рішньоклітинні мішені (ферменти, транс портні 
білки), але й інші протеїнкінази та інші регуляторні 
білки. До останніх належать, наприклад, фактори 
транскрипції. Вони відповідають за опосередкова-
ну цАМФ регуляцію транскрипції генів, забезпечу-
ючи відстрочену клітинну реакцію на сигнал. Крім 
активації протеїнкіназ цАМФ впливає безпосеред-
ньо на мембранні катіонні канали, що відіграють 
важливу роль, зокрема, у функціонуванні нейронів. 
Таким чином, сигнал від цАМФ викликає ланцюг 
біохімічних змін у клітині-мішені.

Кальцій. Ще один добре вивчений другий по-
середник — внутрішньоклітинний Са2+. Іони Са2+ 
потрапляють у цитоплазму різними шляхами: 
по мембранним каналам (залежний від G-білків, 
потенціалзалежний, регульований К+ або самим 
Са2+), а також по каналам, що розміщені в осо-
бливих ділянках ендоплазматичного ретикулу-
ма і відкриваються під дією ІФ3, а в скелетних 
м̓язах — у результаті деполяризації мембрани. 
Видалення кальцію із цитоплазми відбувається 
двома шляхами: він поглинається ендоплазматич-
ним ретикулумом або виводиться з клітини. Са2+ 
передає сигнали набагато більшій кількості білків, 
ніж цАМФ, — ферментам, що беруть участь у клі-
тинному метаболізмі, протеїнкіназам, білкам, що 
зв’язують кальцій. Останні взаємодіють з іншими 
кінцевими та проміжними ефекторами.

Регуляція рецепторів 
Рецептори не тільки управляють фізіо ло-

гічними та біохімічними функціями, але й самі є 
об̓єктами регуляції. Ця регуляція здійснюється 
на рівні синтезу й розпаду їхніх макромолекул, 
за допомогою утворення ковалентного зв̓язку 

з іншими молекулами, взаємодії з регуляторними 
білками, переміщення рецептора. Регуляції під-
даються також білки-перетворювачі та ефек торні 
білки. Регулюючі сигнали можуть надходити від 
шляхів внутрішньоклітинної передачі, що акти-
вуються при стимуляції самого рецептора (за ме-
ханізмом зворотного зв̓язку), а також від інших 
рецепторів (прямо або опосередковано).

Тривала стимуляція рецепторів лікарських 
засобів зазвичай призводить до зниження ре-
акції на нього — в тій же концентрації препарат 
викликає менш виражений ефект. Це явище, 
назване десенситизацією, рефрактерністю, зви-
канням, відіграє важливу роль у клінічній прак-
тиці: наприклад, при тривалому застосуванні 
β-адреноміметиків для лікування пацієнтів з БА 
вираженість реакції на ці препарати зменшується.

Гомологічна десенситизація стосується тільки 
стимульованих рецепторів і специфічна щодо лі-
ганду. При гетерологічній десенситизації зменшу-
ється вираженість реакції на інші ліганди, рецепто-
ри яких діють тим же шляхом внутрішньоклітинної 
передачі сигналу. У першому випадку негативний 
зворотний зв̓язок забезпечується впливом на сам 
рецептор (фосфорилування, протеоліз, зниження 
синтезу), у другому випадку крім рецептора вона 
може торкатися й інших білків, що беруть участь 
у внутрішньоклітинній передачі сигналу.

Напроти, якщо протягом тривалого часу ре-
цептори не стимулюються, їх чутливість до аго-
ністів зростає (наприклад, при тривалому лі-
куванні β-адреноблокатором пропранололом 
підвищується чутливість β-адренорецепторів 
до β-адреностимуляторів).

Захворювання, зумовлені порушенням функції 
рецепторів
Крім індивідуальної різниці у чутливості 

до лікарських засобів існують захворювання, 
зумовлені порушенням функції тих або інших 
компонентів механізму внутрішньоклітинної 
передачі сигналу від рецептора до ефектора. 
При випадінні функції високоспеціалізованих 
рецепторів фенотипічні прояви захворювання 
можуть бути обмеженими (наприклад, при тес-
тикулярній фемінізації, пов̓язаній з генетично 
зумовленою відсутністю або структурними де-
фектами андрогенних рецепторів). Якщо пору-
шено більш універсальний меха нізм внутрішньо-
клітинної передачі сигналу, симп томи хвороби 
більш різноманітні, як, наприклад, при міастенії 
і деяких формах інсуліно резистентного цукрового 
діабету, викликаних відповідно аутоімунними по-
рушеннями функції N-холінорецепторів і рецепто-
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рів інсуліну. Дефекти будь-якого компонента, що 
приймає участь у передачі сигналу від багатьох ре-
цепторів, призводять до множинних ендокринних 
порушень. Прикладом може бути гетерозиготна 
форма дефіциту білка Gs, що активує аденилатци-
клазу у всіх клітинах (Spiegel and Weinstein, 1995). 
Гомозиготна форма дефіциту цього білка, вірогід-
но, призводить до смерті.

Порушення в структурі або локалізації рецеп-
торів можуть проявитися ослабленою або поси-
леною реакцією на лікарський засіб, а також інши-
ми небажаними ефектами.

Мутації, що кодують рецептори генів, здатні 
змінювати як реакцію на одноразове застосуван-
ня препарату, так і ефективність тривалого ліку-
вання. Наприклад, дефект β-адрено рецепторів, 
які відповідальні за розслаблення гладких м̓язів 
бронхів і регулюють опір дихальних шляхів, по-
силює зниження чутливості цих рецепторів 
до β-адреностимуляторів при тривалому лікуванні 
пацієнтів із БА. По мірі виявлення мутацій, відпо-
відальних за порушення функції рецепторів, і кло-
нування відповідних генів з̓явиться можливість 
розробити методи лікування таких захворювань.

Класифікація рецепторів
Традиційно рецептори лікарських засобів вияв-

ляли і класифікували на підставі ефектів та віднос-
ної активності діючих на ці рецептори вибіркових 
агоністів (стимуляторів) і антагоністів (блокаторів). 
Наприклад, ефекти ацетилхоліну, які відтворюють-
ся при взаємодії з холінорецепторами алкалоїду 
мускарину і блокуються атропіном, називають мус-
кариновими ефектами, а ефекти, які відтворюються 
при взаємодії з холінорецепторами нікотину, — ні-
котиновими ефектами. Рецептори, які опосеред-
ковують дію мускарину і нікотину, отримали назву 
відповідно М- і N-холінорецепторів. Хоча подібна 
класифікація зазвичай не відображає механізм дії 
лікарських засобів, вона зручна для систематизації 
їхніх ефектів. Дійсно, ствердження, що лікарський 
засіб стимулює рецептори певного типу, одночасно 
визначає спектр ефектів цього препарату і речовин, 
що посилюють або послаблюють ці ефекти. Проте 
правочинність таких тверджень може змінюватися 
з виявленням нових типів і підтипів рецепторів, 
відкриттям додаткових механізмів дії лікарських 
засобів або раніше невідомих побічних ефектів.

Підтипи рецепторів
З появою все більш різноманітних високо-

вибірних лікарських засобів стало зрозуміло, що 
раніше відомі типи рецепторів діляться на безліч 
підтипів. Суттєвою допомогою у вивченні нових 
підтипів рецепторів стали методи молекуляр-

ного клонування, а отримання рекомбінантних 
рецепторів полегшило створення вибірково ді-
ючих на ці рецептори лікарських засобів. Різні, 
але споріднені підтипи рецепторів часто (хоча й 
не завжди) взаємодіють з різними агоністами та 
антагоністами. Рецептори, для яких виборчих 
агоністів та антагоністів не виявлено, зазвичай 
належать не до окремого підтипу, а до ізоформ 
того самого рецептора. Окремі підтипи можуть 
відрізнятися і за механізмами внутрішньоклітин-
ної передачі сигналу. М1- і М3-холінорецептори, 
наприклад, діють через бі лок Gq, що активує 
фосфоліпазу С, опосередковано викликає ви-
кид Са2+ із внутрішньоклітин них депо, а М2- 
і М4-холінорецептори — через білок Gi, що ін-
гібує аденілатциклазу. Разом з тим розподіл 
рецепторів на типи й підтипи найчас тіше визна-
чається не механізмом дії, а випадко вим вибо-
ром або базується на сталих уявленнях. Так, α1-, 
α2- і β-адренорецептори відрізняються за реакці-
єю на лікарські засоби і за механізмом передачі 
сигналу (активують відповідно білки Gi, Gq і Gs), 
хоча α- і β-адренорецептори належать до різ-
них типів, а α1- і α2-адренорецептори — до різ-
них підтипів усередині одного типу. Ізоформи 
α1-адренорецепторів — α1А, α1В і α1D мало відріз-
няються за своїми біохімічними властивостями; 
те ж саме характерно і для ізоформ різних підти-
пів β-адренорецепторів (β1, β2 і β3).

Різницю між підтипами рецепторів використо-
вують для створення високовибірних лікарських 
засобів, наприклад препаратів, що проявляють 
різну дію на ту саму тканину завдяки зв̓язуванню 
з підтипами рецепторів, що відрізняються за меха-
нізмами внутрішньоклітинної передачі сигналу. 
Крім того, лікарські засоби можуть вибірково 
впливати на певні клітини або тканини, експре-
суючі рецептори того або іншого підтипу. Чим 
більша вибірковість лікарських засобів (стосов-
но певної тканини або по відно шенню до пев-
ного ефекту), тим більш сприятливе співвідно-
шення його користі і небажаних ефектів.

За допомогою молекулярно-генетичних мето дів 
відкриті не тільки різні ізоформи рецепторів, але й 
гени, що кодують нові, раніше не відомі рецепто-
ри. Багато з цих рецепторів вже віднесені до того 
або іншого відомого класу, а їх функція вивчена 
за допомогою відповідних лігандів. Проте для дея-
ких рецепторів ліганди дотепер ще не знайдені. 

Відкриття безлічі ізоформ того самого рецеп-
тора, що кодуються різними генами (особли во 
якщо ізоформи не відрізняються за меха нізмом 
внутрішньоклітинної передачі сигналу і взаємо-
діють з тими самими ендогенними лігандами), 
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дозволяє незалежно регулювати екс пресію ре-
цепторів у різних клітинах відповідно до потреб 
організму у різні вікові періоди.

Дія лікарських засобів, неопосередкована 
рецепторами
Не всі лікарські засоби діють через макро-

молекулярні структури — рецептори. Деякі пре-
парати взаємодіють з невеликими молекулами 
або іонами, що є присутніми в організмі в нор-
мі або при тому або іншому патологічному ста-
ні. Так, антациди нейтралізують соляну кислоту 
в шлунку. Месна (лікарський засіб, що швидко 
виділяється нирками і нейтралізує вільні радика-
ли) зв̓язується з активними метаболітами деяких 
протипухлинних засобів, зменшуючи вираженість 
побічних реакцій з боку сечовивідних шляхів. Ряд 
біологічно малоактивних речовин (наприклад 
манітол) можна вводити в кількостях, достатніх 
для підвищення осмолярності біологічних рідин, 
і таким чином змінювати розподіл позаклітин-
ної і внутрішньоклітинної рідини. За допомогою 
цих речовин можна посилити діурез, збільши-
ти ОЦК, усунути набряк головного мозку. Крім 
того, їх застосовують у якості проносних засобів.

Деякі лікарські засоби можуть вбудовуватися 
в компоненти клітини і змінювати їх функції за-
вдяки структурній подібності з речовинами, що 
входять до складу їхніх компонентів. Наприклад, 
аналоги пуринів і піримідинів вбудовуються в ну-
клеїнові кислоти та використовуються в якості 
противірусних і протипухлинних засобів.

Кількісні аспекти взаємодії лікарських засобів 
з рецепторами

Основи фармакології рецепторів
Фармакологія рецепторів вивчає кількісну сто-

рону дії лікарських засобів на біологічні системи. 
Різні біологічні системи реагують на той самий 
препарат по-різному; це стосується і організму 
людини, з одного боку, і експериментальних фар-
макологічних моделей — з іншої. У результаті мо-
жуть виникнути помилки. Щоб прогнозувати дію 
лікарських засобів у будь-яких умовах, необхідно 
розробити стандартну шкалу оцінки фармакологіч-
ної активності, яку можна використовувати для 
будь-якої біологічної системи. У цьому і полягає 
основне завдання фармакології рецепторів.

Провідним поняттям у фармакології рецеп торів 
служить крива доза — ефект, що описує залежність 
ефекту лікарських засобів від його концентрації в об-
ласті рецепторів. Взаємодія лікарських засобів із ре-
цептором включає два компоненти: 1) зв̓язування, 
2) активацію. Здат ність препарату зв̓язуватися з ре-

цептором, тобто вступати з ним у хімічну взаємодію, 
називається спорідненістю. Здатність лікарських за-
собів після утворення комплексу з рецептором ви-
кликати його активацію називається внутрішньою 
активністю. Внутрішня активність залежить від хі-
мічної структури препарату. 

Окупаційна теорія
Відповідно до цієї класичної теорії взаємодії 

речовин з рецепторами фармакологічний ефект 
виникає при зв̓язуванні рецептора з лікарським 
засобом, а утворення комплексу препарат — ре-
цептор відбувається згідно з законом діючих мас. 
З деякими змінами ця теорія була використана 
для створення моделі, що описує дію агоністів 
(Ariёns, 1954; Stephenson, 1956; Furchgott, 1966) 
і антагоністів (Gaddum, 1937; 1957; Schild, 1957). 
Стефенсоном було введено також важливе по-
няття стимуляції, що відображає ступінь актива-
ції рецепторів під дією того або іншого агоніста.

Критерієм спорідненості лікарського засобу 
до рецептору служить Кd (константа дисоціації) 
комплексу препарат — рецептор; частка зайнятих 
рецепторів залежить від концентрації лікарсько го 
засобу та Кd. Константа пропорційності — це вну-
трішня активність препарату, тобто його здатність 
викликати фармакологічний ефект. Добуток част-
ки зайнятих рецепторів, внутрішньої активності 
препарату та загальної кількості рецепторів явля-
ють собою величину стимуляції, тобто сигналу, що 
отримує біологічна система. Цей сигнал запускає 
ланцюг біохімічних змін, у ході яких він переда-
ється кінцевим ефекторним білкам, що генерують 
відповідну реакцію. Ефект лікарських засобів за-
лежить від частки зайнятих рецепторів і механіз-
мів внутрішньоклітинної передачі сигналу.

Кількісна оцінка взаємодії рецепторів 
з агоністами
Взаємодію лікарських засобів з біологічними 

системами можна охарактеризувати двома по-
казниками — активністю та ефективністю. 
Про ефективність судять за величиною макси-
мального фармакологічного ефекту. Активність 
препарату залежить від чотирьох параметрів: 
два з яких характеризують біологічну систему 
(щільність рецепторів та ефективність механізму 
посилення сигналу), два інших — взаємодію ре-
човини з рецептором (спорідненість препарату 
до рецепторів і його внутрішня активність).

Кількісна оцінка взаємодії рецепторів 
з антагоністами
Як правило, антагоністи так чи інакше бло-

кують рецептори. Конкурентний антагоніст 
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не має внутрішньої активності, але має спо-
рідненість до рецептора і конкурує з агоністом 
за ділянки зв̓язування. Для конкурентних анта-
гоністів характерний паралельний зсув вправо 
кривої доза — ефект для агоніста; максимальний 
ефект агоніста не змінюється. Величина цього 
зсуву залежить від концентрації антагоніста і 
його спорідненості з рецепторами і, отже, може 
служити показником спорідненості антагоніста 
до рецепторів. Слід пам̓ятати, що часткові аго-
ністи теж можуть конкурувати з повними аго-
ністами за ділянки зв̓язування з рецептором. 
Але, на відміну від антагоністів, які в достатній 
концентрації можуть повністю заблокувати дію 
повних агоністів, часткові агоністи з підвищен-
ням концентрації пригнічують ефект повних 
агоністів тільки до певного рівня — свого мак-
симального ефекту. Таким чином, часткові аго-
ністи можна застосовувати в тих випадках, коли 
необхідно послабити стимуляцію рецепторів, 
повністю не блокуючи їх.

Іноді дисоціація комплексу антагоніст — ре-
цептор відбувається настільки повільно, що 
зв̓язок між ними можна вважати необоротним. 
При певних концентраціях антагоніста макси-
мальний ефект агоніста зменшується. Такі пре-
парати належать до неконкурентних антагоністів. 
В основі неконкурентного антагонізму можуть 
лежати й інші молекулярні механізми. Аналогіч-
на картина спостерігається в тому випадку, коли 
за ділянки зв̓язування з рецептором конкурують 
справді необоротні антагоністи.

Якщо ділянки зв̓язування агоніста та анта-
гоніста з рецептором різні, останній теж від носять 
до неконкурентних антагоністів. Такий антагонізм 
зумовлений алостеричною взає мо дією. Алосте-
ричні антагоністи знижують спорідненість рецеп-
тора до агоністів. У деяких випадках алостерична 
взаємодія призводить до посилення дії агоністів, 
тобто препарати діють як синергісти. Синергісти 
можна використовувати для посилення сигналу 
від рецепторів і, що особливо важливо, для від-
новлення опосредкованих ними фізіологічних 
ефектів у тих випадках, коли зменшена кількість 
рецепторів (міа стенія, хвороба Альцгеймера).

Завдяки молекулярно-генетичним методам, 
що дозволили посилити експресію рецепторів, 

виявити та синтезувати дефектні рецептори, по-
стійно активовані внаслідок мутацій, був відкри-
тий новий тип антагоністів — зворотні агоністи. 
Як згадувалося вище, рецептори можуть спон-
танно (під час відсутності ліганду) приймати ак-
тивовану конформацію і викликати клітинну 
реакцію. Спостерігати клітинну реакцію під час 
відсутності агоніста зазвичай не вдається, тому 
що частка активованих рецепторів конститутив-
на (не зумовлена зв̓язуванням з агоністом), ак-
тивація рецепторів викличе помітну клітинну ре-
акцію, що не пригнічується при додаванні кон-
курентного антагоніста. Оскільки зворотні аго-
ністи вибірково зв̓язуються з неактивованими 
рецепторами, зміщуючи рівновагу в бік останніх, 
вони пригнічують конститутивний сигнал від ре-
цепторів. При відсутності конститутивної акти-
вації рецепторів зворотні агоністи поводяться як 
конкурентні антагоністи. Цим частково можна 
пояснити, чому зворотний агонізм був відкритий 
недавно, а деякі препарати, які тепер відносять 
до зворотних агоністів, колись вважались конку-
рентними антагоністами.

Розшифровка геному людини дала новий по-
штовх відкриттю раніше невідомих рецепторів 
і нових їхніх класів. Разом з колосальними мож-
ливостями, що відкрилися завдяки новим мето-
дам розробки лікарських засобів (комбінаторна 
хімія, технології рекомбінантних ДНК), це до-
зволяє сподіватися на появу величезної різнома-
нітності високовибіркових лікарських засобів.
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ВВЕДЕННЯ
Різноманітність хімічних сполук, що надходять 

в організм із навколишнього середо вища, стиму-
лювало еволюційний розвиток ферментативних 
систем метаболізму і детоксикації, зокрема, біо-
логічна доцільність їх розвитку полягає в резис-
тентності та адаптації до змін зовнішнього середо-
вища, у збільшенні тривалості життя, захисту від 
тератогенних, канцерогенних впливів та інду-
кованих ксенобіотиками хвороб (Яковлева О.А. 
і співавт., 2000). Результативність систем життє-
забезпечення визначається поєднанням двох груп 
факторів — генетичних і факторів середо вища, 
вони і зумовлюють певні рівні активності фермен-
тативних систем детоксикації. Прогресуюче по-
гіршення екологічної ситуації призводить до роз-
балансування взаємодії «генотип — середовище» 
і розвитку клінічних проявів хвороби навіть у ге-
терозиготних носіїв мутантних алелей, особливо 
при розповсюджених мультифакторіальних спад-
кових хворобах. Ці ж закономірності відобража-
ються і на результативності фармакотерапії — як 
окремого варіанта взаємодії організму і лікарсько-
го походження ксенобіотиків.

Розвиток фармакогенетики стимулювали дос-
лідження популяційних особливостей, що визна-
чають профіль лікарської відповіді. Останнє стало 
найважливішим елементом фармакогенетики, 
хоча існуючі індивідуальні відмінності асоціюють-
ся не тільки з особливостями генетичної схильнос-
ті етнічних груп населення. Починаючи з середини 
70-х років у рамках ВООЗ група відомих вчених 
(серед них лауреати Нобелівської премії Д. Бове, 
С. Бергстром і А. Карлссон) розробляла програму 
з вивчення ефектів лікарських засобів практично 

у всіх регіонах світу і визначила подібні досліджен-
ня як популяційні. Вивчалися і певні нейробіоло-
гічні параметри на популяційному рівні.

Аналіз даних про географічний розкид генів 
і тес тування 120 алелей 42 популяцій дозволили 
сконструювати 9 популяційних кластерів. Най-
більші розходження виявлені між африканською та 
іншими популяціями. Істотні розходження відзна-
чені між популяціями Південно- і Північно-Східної 
Азії і меншою мірою — між жителями Північно-
Східної Азії і Європи. Більшість китайців населяють 
Північно-Східну Азію, у той час як японці і корей-
ці представляють популяції Південно-Східної Азії, 
тому реакція японців і корейців на лікарські засоби 
характеризується певною подібністю. Думають, що 
великий обсяг інформації про розходження фарма-
кологічної відповіді у представників європейської 
та азіатської популяцій порівняно з розходженнями 
між цими етнічними групами та африканцями зу-
мовлений економічними (обмеженість дослідниць-
ких можливостей) і культуральними факторами.

Інтер- та інтраіндивідуальна варіабельність 
ферментів біотрансформації лікарських засобів 
визначає розходження у фармакокінетиці і фар-
макодинаміці, зумовлюючи:

• надмірний терапевтичний ефект — при низь-
кій їх активності (у повільних фенотипів);

• підвищену терапевтичну токсичність у ре-
зультаті відсутності трансформації (у повільних 
фенотипів);

• знижений ефект — при високій активності 
(у швидких фенотипів);

• поява токсичності від метаболічних продук-
тів, що утворюються на різних, які відрізняються 
від головного, шляхах метаболізму (Blardi P., 1997).
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Незважаючи на велику інформацію останніх 
років, достовірних методів прогнозування інди-
відуальної переносимості препарату в лікарській 
практиці ще немає, хоча визначення фенотипу ак-
тивності ферменту дозволяє прогнозувати декілька 
відповідей на лікарські засоби, що застосовуються:

• токсичність лікарського засобу зумовлю-
ється його вихідним, нативним складом при елі-
мінації винятково шляхом дезактивації полі-
морфним ензимом; ніяких додаткових шляхів 
(«стежок») метаболізму не існує; таким варіантом 
токсичності може бути накопичення продуктів 
метаболізму у повільних фенотипів, наприклад 
ізоніазидні невропатії, індукована пестицидами 
хвороба Паркінсона;

• при поліморфних шляхах метаболізму мож-
ливе зміщення на альтернативний, додатковий 
шлях з утворенням реактивної проміжної ланки 
токсичності; вони також виникають у повільних 
фенотипів із розвитком факторів ризику токсич-
ності, наприклад ізоніазидна гепатотоксичність;

• токсичність провокується реактивним мета-
болітом, що генерується при дії поліморфного 
ензиму, тоді швидкі метаболізатори, порівняно 
з повільними, мають більш високий ризик роз-
витку інтоксикації або хімічного канцерогенезу 
(Eichelbaum M. et al., 1992; Kato R., 1995).

Фенотипові відмінності активності ферментів 
відображають їх молекулярну генетичну варіабель-
ність, що дозволяє, використовуючи генетичні ме-
тоди аналізу, класифікувати індивідуальні зразки 
в популяціях на гомозиготні дефіцити — зі зниже-
ною активністю ферментів, тобто повільні мета-
болізатори; гомозиготні варіанти підвищеної ак-
тивності — швидкі метаболізатори та гетерозиготні 
групи індиві дів (Brokmuller J., Roots I., 1994).

Таким чином, не викликає сумнівів те, що 
особ ливості фармакокінетики процесів лікар-
ських речовин мають особливості, зумовлені 
генетичною індивідуальністю пацієнтів, їх ві-
ком, біологічними ритмами, а також супутніми 
захворюваннями (Астахова А.В., Лепахин В.К., 
2004; Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г., 2005; Варта-
нян Ф.Г., 2006; Пальцев М.А. и соавт., 2004; 2005; 
Викторов А.П. и соавт., 2007).

Усі етапи фармакокінетики лікарських засо-
бів, такі як всмоктування, розподіл, метаболізм 
(біотрансформація) перебувають під контролем 
від повідних генів (табл. 2.1).

У зв̓язку з цим поліморфізм різних генів може 
впливати на зазначені фармакокінетичні процеси, 
що ведуть до розвитку побічних реакцій. Як свід-
чать результати досліджень, проведених за остан-
нє десятиріччя, найбільше клінічне значення має 

по ліморфізм генів, що контро люють синтез і ді-
яльність ферментів метаболізму лікарських засо-
бів, а також транспортних білків — переносників 
лікарських засобів, що беруть участь у їх всмокту-
ванні, розподілі та виділенні (Кукес В.Г., 2006).

Таблиця 2.1
Поширеність генотипів «повільних» 

метаболізаторів по окремим ферментам 
біотрансформації у різних етнічних групах

Ф
ер

ме
нт

 м
е-

та
бо

лі
зм

у Приклади 
лікарських засо-
бів — субстра-
тів ферментів 
метаболізму

Етнічна група

Ч
ас

то
та

, %

C
YP

 2
D

6

Блокатори 
β- адреноре-
цепторів, анти-
депресанти, 
 антипсихотичні 
 засоби, анксіолі-
тики

Біле населення 
США

6

Афроамериканці 2
Корінне 
 населення Пів-
нічної Америки

14

Араби 1
Китайці 0,7–1
Європейці 5–10
Словаки 4
Японці 0
Ганійці 0,7–1
Нігерійці 0,8–1
Єгиптяни 1,4
Гренландці 3,2
Жителі Гонконгу 20

C
YP

 2
C

9

Варфарин, фені-
тоїн, пер оральні 
гіпоглікемічні засо-
би (похідні сульфо-
нілсечовини)

Біле населення 
США

0,06

Афроамериканці 0,05

Китайці
Європейці

0,26
1–3

Генетичний поліморфізм характерний як для 
генів, що кодують ферменти I фази (ізоферменти 
цитохрому Р450, дигідропіримідин дегідрогеназа, 
бутирилхолінестераза, параоксоназа), так і II фази 
метаболізму (N-ацетилтрансфераза, тіопурин 
S-метилтрансфераза, епоксид гідролаза). Носій-
ство різних алельних варіантів може призводити 
до синтезу ферментів зі зміненою активністю, що 
в свою чергу може бути причиною сповільнення 
швидкості біотрансформації («повільні» метаболі-
затори), підвищення концентрації лікарських засо-
бів у плазмі крові та розвитку побічних реакцій.

Так, як приклад слід привести серйозні на-
слідки біотрансформації гідралазину (ГЗ), вазо-
дилататора, що широко застосовується при АГ, 
у II фазі визначаються утворенням ацетильованого 
гідралазину (ац-ГЗ), що спонтанно циклізується 
у стабільний продукт 3- метил-S- триазоло- [3,4-аль-
фа]- фталазин (Яковлева О.А. и соавт., 2000). 
До його специфічних побічних реакцій належить 
індукований вовчакоподібний (гідралазиновий) 
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синдром. У повільних ацетиляторів більш віро-
гідний розвиток цієї інтоксикації, ніж у швидких. 
На моделі бактеріальних культур з різною актив-
ністю N-ацетилтрансферази (NAT) підтверджений 
дозозалежний від ГЗ мутагенез: характер мутації 
був пов̓язаний з G: C до T: A-трансверсії, що зрос-
ла до 54% при індукуванні препаратом, порівняно 
з 25% спонтанних мимовільних мутацій при C: 
A-трансверсіях нуклеотидів. Навіть субтоксич-
ні дози ГЗ (0,32–1 мм) викликають дозозалежну 
ДНК-фрагментацію і стимуляцію репаративного 
синтезу в культурі гепатоцитів у крис і донорів; по-
переднє введення індометацину з метою пригні-
чення синтезу простагландинів знижувало вираже-
ність цих ефектів на 13–50% при незміненій актив-
ності NAT; застосування препарату в більш низь-
ких дозах — 0,1–0,3 мм вірогідно (в 2,1–2,8 раза) 
підвищувало частоту мутацій у культурі клітин V79 
від 6-тіогуаніну, і навіть одноразова доза 80 мг/кг 
маси тіла викликала кластогенний ефект у печінці 
у крис, але не в кістковому мозку. Більш тривалий 
прийом (протягом 14 днів) ГЗ у дозі 46 мг/кг також 
збільшував тяжкість ініційованих канцерогеном 
диетилнітрозаміном порушень з боку печінки. 
Вплив ГЗ у 25 пацієнтів з АГ проявлявся утворен-
ням у 82% випадків анти-Z-ДНК-антитіл, які були 
відсутні у пацієнтів такого ж віку в контрольній 
групі, що припускає можливий механізм форму-
вання аутоантитіл при вовчаку, зумовленому ГЗ, і 
що підтверджено на моделі бактеріальних плазмід, 
у яких ГЗ змінював конформацію ДНК. Агресив-
ність ГЗ та його залежність від NAT не обмежуєть-
ся тільки цим ферментом, ГЗ здатний модифікува-
ти й інші детоксикаційні групи ферментів: шляхом 
сумісного застосування методів імуноблотингу та 
моніторування концентрацій ферментів у печінці 
та нирках виявлено підвищення до 159% експресії 
глутатіон-S-трансферази-альфа та білка СYР 2E1 
(Яковлева О.А. и соавт., 2000).

Дані про залежність дії лікарських засобів 
в організ мі від рівня активності NAT стосуються й 
інших груп препаратів. Фармакокінетична оцінка 
концентрацій прокаїнаміду і його ацетильованого 
метаболіту у добровольців відповідала бімодаль-
ному розподілу на підставі фенотипу NAT: рівень 
препарату в сироватці крові був вищим у повільних 
ацетиляторів, а його ацетильована концентрація — 
нижчою, у швидких фенотипів відзначена зворотна 
залежність. У рандомізованому перехресному дос-
лідженні, проведеному в Детройті, у добровольців 
зі швидким фенотипом NAT-концентрації ацети-
льованого прокаїнаміду аналізували за допомогою 
імуно флюоресцентного методу і рідинної хромато-
графії для оцінки його впливу на кінетику ПАБК: 

за 5 днів введення ПАБК не впливала на кліренс, 
AUC, екскрецію з сечею і об’єм розподілу препа-
рату, але ПАБК пригнічувала його ацетилування 
і кліренс у нирках, отже, їх поєднання не може 
оптимізувати безпеку застосування прокаїнамі-
ду у пацієнтів. На моделях сальмонельозу з різ-
ною експресією ферменту NAT доведено прямий 
зв̓язок біоактивації протипухлинного антрациклі-
ну обома ферментами — NAT1 і NAT2: утворення 
токсичного метаболіту підвищує його генотоксич-
ність і мутагенез, високо корелюючи з активністю 
NAT2. З огляду на швидке накопичення токсично-
го активного ацетильованого метаболіту амонафі-
ду у швидких ацетиляторів, необхідно знижувати 
дозу препарату до 250 мг у швидких і до 375 мг — 
у повільних ацетиляторів. У 13 дітей з 20 віком 
2–12 міс, яких лікували ко-тримоксазолом у дозі 
100 мг/кг/добу виникали шкірний висип (в 4 ви-
падках), агранулоцитоз з анемією (5) і ураження 
печінки (4), але при оцінці сечової екскреції аце-
тильованого ізоніазиду не виявлена залежність від 
фенотипу, віку, статі дітей, проте ризик розвитку 
цих побічних ефектів був значно вищим при мута-
генних алелях гена NAT2.

Таким чином, поширеність генотипів «повіль-
них» метаболізаторів значно відрізняється в різних 
етнічних групах (табл. 2.2). Саме це лежить в основі 
добре відомого феномену різної частоти побічних 
реакцій деяких лікарських засобів у представників 
різних рас, національностей і народностей.

Таблиця 2.2
Поширеність генотипів «повільних» 

метаболізаторів по окремим ферментам 
біотрансформації в Росії та у російського 

населення Естонії

Ф
ер

ме
нт

и 
ме

та
бо

лі
зм

у Приклади лікар-
ських засобів – суб-

стратів ферментів 
метаболізму

Популяція 
(етнічна 
група), n

Часто-
та, %

C
YP

 2
D

6

Блокатори 
β-адренорецепторів, 
антидепресанти, анти-
психотичні засоби, 
анксіолітики

Росіяни, Во-
ронеж (290)

5,9

Росіяни, Ес-
тонія (218)

7,8

Росіяни, За-
хідний Сибір

7

Ненці, Захід-
ний Сибір

3

Росіяни, 
Моск ва (150)

4,2

C
YP

 2
C

9 Варфарин, фенітоїн, 
пер оральні гіпогліке-
мічні засоби (похідні 
сульфонілсечовини)

Росіяни, Во-
ронеж (290)

5
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Генетичний поліморфізм транспортерів 
 органічних аніонів і побічні реакції
На сьогодні відома роль транспортерів орга-

нічних аніонів — ОАТ (organic anion-transporting 
polypeptides) у фармакокінетиці ряду лікарських 
засобів, що широко застосовуються: антибакте-
ріальних, противірусних, гіполіпідемічних, а та-
кож діуретиків. ОАТ являють собою поліпептиди, 
відповідальні за мембранний транспорт ендоген-
них речовин і ксенобіотиків з різними хімічни-
ми властивостями. ОАТ знаходяться у печінці та 
нирках, що визначає їх важливе значення для ви-
ділення лікарських засобів.

У зв̓язку з виявленням генетичного полімор-
фізму генів ОАТ активно проводили дослідження 
з вивчення їх впливу на функціональну активність 
відповідного транспортера. Так, у роботі, викона-
ній за участю 120 здорових добровольців, вияв-
лено, що поліморфізм гена ОАТ3 (транспортери 
органічних аніонів ниркових канальців) відзна-
чають рід ко (<1%). Ген ОАТР-С (кодуючий по-
ліпептид С, що транспортує органічні аніони) має 
всього 17 алельних варіантів, деякі з яких широко 
розповсюджені. Причому, їх розповсюдженість 
залежить від етнічної приналежності індивіду-
умів. Так, алель ОАТР-С*5 виявляють у 14% бі-
лих американців і цей алель практично відсутній 
у японців. Виявлений поліморфізм гена АОТ3 
вірогідно не впливав на фармакокінетику правас-
татину. У той же час носійство деяких алельних 
варіантів гена АОТР-С значною мірою змінюва-
ло фармакокінетику деяких лікарських засобів — 
субстратів цього транспортера. Так, у гетерозигот 
за ОАТР-С*15 відзначали достовірне зниження 
печінкового кліренсу правастатину та збільшен-
ня AUC порівняно з особами, що не несуть цьо-
го алеля. Але найбільш виражені зміни фарма-
кокінетики правастатину виявлені у гомозигот 
за ОАТР-С*15. Ці дані дозволяють припустити, 
що пацієнтам гетерозиготам або гомозиготам 
за алелем ОАТР-С*15 потрібно призначення пра-
вастатину в більш низьких дозах, при застосуван-
ні яких швидше за все препарат буде ефективний. 
При застосуванні правастатину в стандартних до-
зах ризик розвитку небажаних побічних реакцій 
у таких пацієнтів буде вищим порівняно з особа-
ми, що не несуть алель ОАТР-С*15.

Генетичний поліморфізм молекул-мішеней 
і небажані ефекти
Причиною зміни фармакодинаміки лікар-

ських засобів можуть бути мутації генів білків, 
що є мішенями для лікарських засобів (рецепто-
ри, ферменти, іонні канали та ін.).

Вплив лікарських засобів на інтервал Q–T
Один із небажаних впливів лікарських речо-

вин на серцево-судинну систему проявляється 
в подовженні інтервалу Q–T на ЕКГ. Подібні 
зміни супроводжуються підвищеним ризиком 
аритмії, що пов̓язано з порушенням фази репо-
ляризації міокарда. Відповідно до рекомендацій 
Європейського агентства з оцінки лікарських за-
собів (ЕМЕА), виділяють наступні величини ін-
тервалів Q–T:

• нормальна — <430 мс у чоловіків, <450 мс 
у жінок;

• погранична — 430–450 мс у чоловіків, 450–
470 мс у жінок;

• подовжена — >450 мс у чоловіків, >470 мс 
у жінок.

Подовження інтервалу Q–T на 30–60 мс у від-
повідь на прийом лікарської речовини повинне 
викликати настороженість лікаря. Подовження 
інтервалу Q–T більш ніж на 60 мс або за абсо-
лютною величиною >500 мс варто розглядати як 
абсолютний ризик розвитку загрожуючої життю 
аритмії torsades de pointes (поліморфна форма 
шлуночкової тахікардії за типом «пірует»).

Слід зазначити, що лікарські речовини мо-
жуть і безпосередньо, і опосередковано впливати 
на величину інтервалу Q–T, викликаючи ті або 
інші порушення в організмі. Розвитку подовжен-
ня інтервалу Q–T сприяють:

• порушення електролітного обміну: гіпока-
ліємія, гіпомагніємія, гіпокальціємія;

• внутрішньосерцеві порушення: синдром 
слабкості синусного вузла, AV-блокада;

• порушення білкового обміну: голодування.
Для визначення впливу лікарських речовин 

на інтервал Q–T дослідження слід проводити у той 
період часу, коли концентрація препарату в плазмі 
крові максимальна. Так, після внутрішньовенного 
введення еритроміцину синдром подовженого Q–T 
нівелюється вже через 5 хв після закінчення інфузії.

Подовження інтервалу Q–T є специфічним 
ефектом для антиаритмічних препаратів класів 
Ia і III. Частота розвитку torsades de pointes при їх 
застосуванні досягає 3–15%. При цьому раптову 
смерть відзначають приблизно у 31% пацієнтів, 
які перенесли torsades de pointes.

Наприкінці 1980-х років описані випадки 
розвитку torsades de pointes при передозуванні 
антигістамінними препаратами (терфенадином 
та астемізолом) у пацієнтів із захворюваннями 
печінки або у тих, що одночасно застосовували 
інгібітори цитохрому P450 (ізоформа CYP 3A4): 
еритроміцин, кларитроміцин, кетоконазол, ітра-
коназол, хінідин та ін.
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Подовження інтервалу Q–T на сьогодні при-
йнято розглядати як властивість усіх препаратів 
групи фторхінолонів. Проте в клінічній практи-
ці ця здатність у різних препаратів неоднакова. 
Найбільш значиме подовження інтервалу Q–T 
викликають спарфлоксацин і грепафлоксацин. 
Навпаки, ципрофлоксацин практично не впли-
ває на величину інтервалу.

До інших антибактеріальних засобів, здатних 
подовжувати інтервал Q–T, належать макролідні 
антибіотики.

Генетичний поліморфізм β2-брадикінінових 
 рецепторів і небажані ефекти
Сухий кашель є специфічним небажа-

ним ефектом інгібіторів АПФ, що виникають 
у 10% пацієнтів. Сухий кашель, як припуска-
ють, пов̓язаний із накопиченням брадикініну 
в слизовій оболонці трахеї та великих бронхів, 
що в свою чергу сприяє активації прозапаль-
них пептидів (субстанція Р, фосфоліпаза С або 
А2, простагландинів, нейропептида Y), а також 
вивільненням гістаміну. Цей небажаний ефект 
розвивається частіше у жінок і зникає через 
кілька днів (максимум 4 тиж) після відміни лі-
карського засобу. Через β2-брадикінінові рецеп-
тори реалізується більшість запальних ефектів 
брадикініну і, в тому числі сухий кашель, інду-
кований інгібіторами АПФ. β2-Брадикінінові 
рецептори належать до рецепторів, сполучених 
з G-білками, що складаються з 7 трансмемб-
ранних доменів. Є дані про 4 поліморфізми гена 
β2-брадикінінових рецепторів: 3 структурних і 
1 — у промоторній області. Генетичний полі-
морфізм у промоторній області — 58 Т/С може 
впливати на частоту виникнення сухого кашлю 
при застосуванні інгібіторів АПФ. Встановлено, 
що частота СС-генотипу С-алелі вища у пацієн-
тів з АГ (СС 18%, ТС 57%, ТТ 25% — у нормотен-
зивних, 28%, 59%,13% — відповідно у гіпертоні-
ків). У той же час генотип ТТ і Т-алель виявляли 
вірогідно частіше у пацієнтів, у яких з’явився 
сухий кашель при застосуванні інгібіторів АПФ 
(СС 3%, ТС 60%, ТТ 37% — у пацієнтів з каш-
лем, СС 33%, ТС 57%, ТТ 10% — у пацієнтів без 
кашлю). Частота Т-алелі у пацієнтів із кашлем — 
67%,  у пацієнтів без кашлю — 38% (ця тенденція 
була більш виражена у жінок, ніж у чоловіків — 
74% проти 37% і 56% проти 41% відповідно) 
(Mukae S. et al., 2000). I/D поліморфізм АПФ, 
поліморфізм хімази, а також структурні полімор-
фізми β2-брадикінінових рецепторів не вплива-
ють на частоту виникнення сухого кашлю при за-
стосуванні інгібіторів АПФ.

Генетичний поліморфізм іонних каналів 
і небажані ефекти
Ідіопатичний синдром подовженого інтерва-

лу Q–T (LQTS) являє собою моногенне спадкове 
захворювання, що характеризується наявністю 
подовженого інтервалу Q–T на ЕКГ і випадками 
раптової смерті в зв’язку з розвитком поліморф-
ної шлуночкової тахікардії («пірует»). Залежно від 
наявності або відсутності глухоти і типу спадку-
вання на сьогодні розрізняють дві спадкові форми 
синдрому подовженого інтервалу Q–T: синдром 
Романо — Уорда і Джервелла — Ланге — Нільсе-
на (Jervell and Lange-Nielsen syndrome — JLNS). 
Синдром Романо — Уорда не супроводжується 
порушенням слуху і характеризується аутосомно-
домінантним типом наслідування. Для синдрому 
Джервелла — Ланге — Нільсена характерні на-
явність двосторонньої нейросенсорної глухоти і 
аутосомно-рецесивний тип наслідування. Розпов-
сюдженість синдрому Романо — Уорда становить 
1:10 000–1:5000. Синдром Джервелла — Ланге — 
Нільсена відзначають вкрай рідко і точних даних 
його розповсюдженості в літературі нами не вияв-
лено. Причиною синдрому подовженого інтервалу 
Q–T є носійство мутацій генів калієвих каналів або 
інших білків, що регулюють трансмембранні пото-
ки іонів калію і натрію (Geelen J.L. et al., 1998).

Лікарські речовини, зазначені в табл. 2.3, 
здатні подовжувати Q–T-інтервал і таким чином 
підвищувати ризик виникнення небезпечних для 
життя аритмій у хворих із синдромом подовже-
ного інтервалу Q–T. Проте, очевидно, застосу-
вання окремих лікарських засобів особливо не-
безпечно тільки при певних варіантах синдрому 
подовженого інтервалу Q–T.

Так, встановлено, що застосування у пацієн-
тів із синдромом подовженого інтервалу Q–TІІ 
хінідину, цизаприду вірогідно підвищує ризик 
виникнення поліморфної шлуночкової тахікар-
дії («пірует»). Підвищений ризик виникнення 
поліморфної шлуночкової тахікардії у пацієнтів 
із синдромом подовженого інтервалу Q–TІІ, що 
приймали терфенадин, цизаприд.

Таким чином, для підвищення безпеки лікар-
ських засобів (див. табл. 2.3) необхідно перекона-
тися у відсутності у хворого синдрому подовженого 
інтервалу Q–T, а ще краще ідентифікувати генетич-
ний варіант цього захворювання. Виходячи з наве-
дених даних, прогрес фармакотерапії як на сьогод-
ні, так і у доступному для огляду майбутньому буде 
пов̓язаний із розвитком біомедичних досліджень. 
Особливу увагу викликає вивчення різних мутант-
них генів, що кодують ферменти, які беруть участь 
у метаболізмі лікарських засобів. Їх правильному ро-
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Таблиця 2.3
Лікарські речовини, що здатні впливати на тривалість інтервалу Q–T

і викликати розвиток поліморфної форми шлуночкової тахікардії за типом «пірует»
Клас лікарської речовини Лікарська речовина

Антиаритмічні препарати класів Ia, Ic і III Дизопірамід (Ia), прокаїнамід (Ia), флекаїнід (Iс), хінідин (Ia), 
аміодарон (III), дофетилід (III), ібутилід (III), соталол (III)

Антагоністи кальцію Бепридил, ісрадипін, нікардипін
Комбінація інгібітору АПФ та діуретика Моексиприл + гідрохлоротіазид
Антагоністи серотонінових рецепторів Кетансерин
Гіполіпідемічні засоби Пробукол
Діуретики Індапамід
Адреноміметики Салметерол
Антибактеріальні засоби Еритроміцин, кларитроміцин, гатифлоксацин, геміфлоксацин, 

грепафлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, спарфлок-
сацин, телітроміцин

Комбінація триметоприму і сульфаніламіду Ко-тримоксазол
Противірусні засоби Фоскарнет
Протипротозойні засоби Пентамідін, галофантрин, хінін
Протигрибкові засоби Ітраконазол, кетоконазол, флуконазол
Антидепресанти Амітриптилін, дезипрамін, доксепін, флуоксетин, іміпрамін, 

нортриптилін, пароксетин, сертралін, венлафаксин
Антипсихотичні засоби Галоперидол, дроперидол, мезоридазин, пімозид, рисперидон, 

тіоридазин, хлорпромазин
Протисудомні засоби Фелбамат, фосфенітоїн
Препарати для лікування мігрені Наратриптан, суматриптан, золмітриптан
Засоби для наркозу Енфлуран, ізофлуран, галотан
Опіати Левометадон
Міорелаксанти Тизанідин
Антигістамінні засоби Терфенадин, астемізол, дифенгідрамін, клемастин
Прокінетики Цизаприд
Імуносупресанти Такролімус
Протипухлинні засоби Тамоксифен
Аналог соматостатину Октреотид 

зумінню будуть сприяти розробка та впровадження 
методів молекулярної діагностики, розвиток фарма-
когеноміки, вивчення біологічних факторів та фак-
торів середовища, що впливають на взаємодії лікар-
ського препарату з організмом. Все це повинне сти-
мулювати створення більш ефективних лікарських 
засобів, для застосування в лікувальній практиці 
з урахуванням індивідуальних особливостей пацієн-
та, а також оптимізувати фармакотерапію, сприяю-
чи її ефективності та безпеці. 

Серед безлічі факторів, що впливають на ін-
дивідуальні фармакодинамічні та фармакокіне-
тичні характеристики лікарських засобів, вікові 
особливості організму відіграють провідну роль, 
деякі сторони яких будуть висвітлені в наступних 
главах цієї секції дійсної настанови.

ЛІТЕРАТУРА 
1. Багутина А.М., Зыкова А.А., Остроумова О.Д. (2003) Лекарственное вза-

имодействие: существуют ли «идеальные» лекарственные препараты для 

использования в условиях полипрагмазии РМЖ. Клин. фармакология, 
2 ноября 2003, 11(21): 1152–1157 (http://www/rmj.ru/articles 776/htm).

2. Безруков В., Купраш Л. (2005) Геріатричні аспекти медикаментозної 
терапії. Вісн. фармакології та фармації, 12: 23–27.

3. Броуэр Луи (2002) Фармацевтическая и продовольственная мафия. Пер. 
с франц., Киев (http://siliconov.mail15.com/).

4. Гаджиалиева М.М., Ключников С.О. (2006) Опыт применения растительно-
го препарата Канефрон® Н у детей дошкольного возраста. Качество жизни. 
Медицина. Болезни почек, 4 (http://www.pro-medicina.ru/m&page jornal&id 
articl 265).

5. Зюзенков М.В., Лемешев А.Ф. (2004) Особенности фармакотерапии лиц стар-
ших возрастных групп (http://www.bsmu.by/bmm/01/2004/8/html).

6. Лазебник Л.Б. (2005) Старение и полиморбидность. Consilium medicum. 
Журн. доказательной медицины для практикующих врачей, 07 (12) 
(http://www.consilium-medicum./com./media/consilium/05 12/993.shtml).

7. Лазебник Л.Б., Дроздов В.Н. (2003) Возраст и клинические проявления 
болезней. Мед. сестра, 6: 2–6.

8. Лазебник Л.Б., Михеева О.М., Петраков А.В. и др. (2005) Особенности 
фармакокинетики и фармакодинамики антигипертензивных препаратов 
при патологии. Проблемы старения и долголетия, 14, прилож. IV Нац. кон-
грес геронтологів та геріатрів України, Тез. доп., Київ, 11–13 жовтня 2005, 
231, с. 153.

9. Селезнев Е.Ф., Чайчев В.Г. (2005) Медико-фармацевтические, информа-
ционные, образовательные и семейно-бытовые факторы отрицательного 
влияния на здоровье населения. Медлайн-Экспресс, 1: 33–41. 

10. Шестакова М.В. (1999) Можно ли избегать полипрагмазии при ин-
сулиннезависимом сахарном диабете? Сахар. диабет, 1(2): 99 
(http://www.diabet.ru/Sdifbet/1999-01/art6.htm).



378  ________________ ГЛАВА 3  ВПЛИВ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ...

С
Е

К
Ц

ІЯ
 6

К
Л

ІН
ІЧ

Н
А

 Ф
А

РМ
А

К
О

Л
О

ГІ
Я

Наявність екстрагенітальних захворювань, 
а також патологічних станів, пов’язаних з усклад-
неним перебігом вагітності, зумовлює необхід-
ність застосування в період вагітності лікарських 
засобів різних фармакологічних груп, зокрема 
кардіоваскулярних препаратів. 90–97% вагіт-
них приймають лікарські препарати, що нале-
жать до 48 фармацевтичних груп і придбані як 
за призначенням лікаря, так і без рецепта (Зай-
ченко А.В. и соавт., 2003). В середньому ембріон 
(плід) за час свого розвитку контактує з 18 лікар-
ськими препаратами.

Таким чином, серед різних факторів зовніш-
нього середовища, здатних впливати на розви-
ток плода, важлива роль належить лікарським 
речовинам. Від 2 до 8% уроджених аномалій 
розвитку у людини пов’язані з прийомом лікар-
ських засобів жінками в різні періоди вагітності. 
Так, при ретроспективному аналізі клінічних 
даних встановлено, що у 18% дітей з аномалія-
ми статевого розвитку і у 5% дітей з іншою ен-
докринною патологією захворювання виникало 
на фоні екзогенного впливу стероїдних гормо-
нів у перинатальний період (Зайченко А.В. и со-
авт., 2003).

Наприкінці XX ст. значно розширився і зба-
гатився арсенал лікарських засобів, що застосо-
вують у перинатології та неонатології, а також 
у дітей 1-го року життя при грудному вигодо-
вуванні. Уточнюються фармакотерапевтич-
ні підходи до їх індивідуального, ефективного 
і безпечного застосування. Тому лікарям різних 

спеціальностей, в тому числі кардіологам, при 
виборі фармакотерапії за відповідними показ-
никами пацієнткам у період вагітності чи го-
дування грудьми слід аналітично підходити до 
вибору кардіоваскулярних та інших препаратів, 
постійно пам’ятаючи про можливий ризик для 
плода чи дитини, яким може супроводжувати-
ся фармакотерапія. Разом з тим вивчення на-
слідків фармакологічного втручання у триєдину 
систему мати — плацента — плід при різних по-
рушеннях процесів гестації, а також екстрагені-
тальної патології належить до найбільш склад-
них і недостатньо вивчених розділів клінічної 
фармакології в перинатології.

У цій главі наведено основні узагальнені дані 
про вплив представників різних фармакологіч-
них груп серцево-судинних лікарських засобів 
на організм плода і немовляти, а також про мож-
ливі наслідки для організму дитини їх екскреції 
з грудним молоком (Викторов А.П., Рыбак А.Т., 
1989; Катцунг Б.Г., 1998; Медведь В.И. и соавт., 
2001; Лоуренс Д.Р. и соавт., 2002; Карпов О.И., 
Зайцев А.А., 2003; Астахова А.В., Лепахин В.Н., 
2004; Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г., 2005; Викто-
ров А.П. и соавт., 2007).

Наведені в главі дані не претендують на ви-
черпну інформацію про всі різноманітні аспекти 
та фактори впливу лікарських засобів на жінку 
в період вагітності і особливо на організм, що 
розвивається. Вони лише мають сфокусувати 
увагу лікаря на необхідності суворо враховувати 
наявну інформацію при виборі фармакотерапії.

ГЛАВА 3  ВПЛИВ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА СИСТЕМУ 
МАТИ — ПЛАЦЕНТА — ПЛІД, 
ОРГАНІЗМ НОВОНАРОДЖЕНОГО 
ТА ПРИ ГОДУВАННІ ГРУДЬМИ

О.П. Вікторов
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Вплив серцево-судинних лікарських засобів на організм 
у період вагітності та годування грудьми

Між-
народна 
непатен-
тована 
назва

Доз-
волено 
в період 
вагіт-
ності

Доз-
волено 
в період 

году-
вання 

грудьми

 Ризик для плода Ризик для дитини

Антиаритмічні лікарські засоби
Аденозин Так Так У дослідженнях на тваринах не виявили тератогенного 

ефекту при застосуванні у високих дозах. Не відзначе-
но знижения АТ у новонароджених, матері яких засто-
совували аденозин у період вагітності. Після внутріш-
ньовенного введення аденозину матері у плода відзна-
чається брадикардія, потім ЧСС нормалізується

Немає даних

Аймалін З обе-
реж-
ністю 

Так Немає даних Немає даних

Аміодарон Так Ні Аміодарон та його метаболіт дезетиламіодарон прони-
кають через плаценту. Співвідношення концентрації 
аміодарону в пуповині та в крові матері — 0,28–0,6; 
концентрація метаболіту у плода становить 1/4 концен-
трації його у матері. Діти народжуються, як правило, 
з нормальною функцією щитоподібної залози, разом 
з тим не виключена зобогенна дія. Аміодарон може ви-
кликати брадикардію, рідко — артеріальну гіпотонію 
плода, особливо в тих випадках, коли підозрюється 
вада серця

У дослідженнях на тва-
ринах виявлено, що 
аміодарон затримує ріст 
потомства.
У людини аміодарон 
проникає в молоко, на-
копичується в легенях та 
печінці дитини. М/п* = 
2,9–9,1. Годування грудь-
ми протипоказане

Дизопіра-
мід

Так Так У тварин може викликати порушення росту плода, зни-
жувати виживаність потомства. Немає даних, що свідчать 
про збільшення кількості уроджених аномалій під впливом 
препарату. Проникає через плаценту. Концентрація дизо-
піраміду та його активного метаболіту в пуповині стано-
вить 26 і 43% концентрації в плазмі крові матері відповід-
но. Здійснює окситоциноподібну дію, яка виникає через 
1–2 год після прийому і продовжується протягом 4 год

Проникає у грудне мо-
локо. Співвідношення 
М/п = 1,06, не виявляють 
у плазмі крові дитини. 
Побічні реакції у дитини 
невідомі

Лідокаїн З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

У тварин тератогенної дії не виявлено, проте в деяких 
випадках препарат підвищував АТ у плода і змінював 
ЧСС. У людини швидко проникає через плаценту (че-
рез декілька хвилин після внутрішньовенного введе-
ния матері). Співвідношення концентрації в пуповині 
та в плазмі крові матері — 0,7. Може викликати при-
гнічення дихання новонародженого, різноманітні змі-
ни ЧСС плода. Є ефективним засобом для лікування 
шлуночкових порушень ритму у вагітних

Проникає у грудне моло-
ко у невеликій кількості 
й практично не діє на 
дитину

Мексиле-
тин

З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

Тератогенний ефект при введенні тваринам у висо-
ких дозах відсутній. Досвід застосування мексилетину 
у людини незначний, проте він свідчить про невисо-
кий ризик для плода

Проникає у грудне молоко 
в концентраціях, що до-
рівнюють таким у плазмі 
крові. Проте негативної дії 
на дитину не виявлено

Мораци-
зин

Так Так Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 
урождених аномалій під впливом препарату. В експери-
менті рідко відзначали уповільнення розвитку плода

Проникає у грудне моло-
ко. Даних про вплив на 
дитину немає

Прокаїна-
мід

Так Так Проникає через плаценту. Немає даних, що свід-
чать про збільшення кількості урождених аномалій 
під впливом препарату. Існує потенційний ризик на-
копичення прокаїнаміду та розвитку артеріальної 
гіпотензії у матері, що может призвести до матково-
плацентарної недостатоності

Прокаїнамід та його 
метаболіт проникають 
і акумулюються у грудно-
му молоці. Дія на дитину 
невідома

*М/п — співвідношення концентрації лікарської речовини в середовищі молоко/плазма крові немовляти.
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непатен-
тована 
назва

Доз-
волено 
в період 
вагіт-
ності

Доз-
волено 
в період 
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грудьми

 Ризик для плода Ризик для дитини

Пропафе-
нон

Так Так Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 
уроджених аномалій під впливом препарату. Проте ві-
домо, що він може проявляти ембріотоксичність у до-
зах, що в 10–40 разів перевищують рекомендовані

Проникає у грудне мо-
локо у слідових кон цен-
тра ціях, не впливає на 
дитину

Хінідин З обе-
реж-
ністю

Так Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 
уроджених аномалій під впливом препарату. Проявляє 
токсичну дію на VIII пару черепно-мозкових нервів, 
що зумовлено впливом ізомеру хініну. Проникає че-
рез плаценту, рівень хінідину у плода дорівнює такому 
у матері. Використовується в комбінації з дигоксином 
для лікування суправентрикулярної та реципрокної 
AV-тахікардії плода. Хінідин може підвищувати тонус 
матки, що призводить до спонтанного аборту 

Проникає у грудне 
молоко, відношення 
М/п = 0,71. Не впливає 
на дитину 

Етацизин Так Так Немає даних Немає даних
Лікарські засоби, що впливають на гемостаз

Гепарин З обе-
реж-
ністю

Так Тривале застосування може спричити остеопороз 
у матері та новонародженого. Підвищує ризик виник-
нення кровотечі у плода. Гепарин не проникає через 
плаценту і тому не викликає розвитку уроджених ано-
малій, проте зниження вмісту кальцію може негативно 
впливати на плід

Не проникає у грудне 
молоко

Кумари-
нові 
похід ні

Ні Ні Перший випадок кумаринової ембріопатії описано 
у 1966 р. Визначені такі види негативного впливу ку-
маринів на плід: фетальний варфариновий синдром, 
дефекти ЦНС, геморагії, передчасні пологи, мертвона-
родження. Фетальний варфариновий синд ром вклю-
чає гіпоплазію носу, спричинену недорозвитком пе-
регородки носу (така гіпоплазія у подальшому зумов-
лює порушення при годуванні), зменшення маси тіла 
(на ≥10% порівняно з нормою), порушення з боку очей 
(сліпота, атрофія сітківки, мікрофтальмія), гіпоплазію 
кінцівок, сколіоз, глухоту/зниження слуху, серцево-
судинну патологію (двокамерне серце, недорозвиток 
ЛА), сповільнений розвиток. Порушення з боку ЦНС 
виникають у найбільш критичний період — 6–9 тиж 
вагітності — і характеризуються розвитком дорсальної 
дисплазії з недорозвитком corpus callosum, енцефало-
целе, шлуночкової дисплазії та оптичної атрофії

Проникає у грудне моло-
ко, проте більшість з них 
не виявляє негативного 
впливу на дитину. Проте 
слід бути готовим до ві-
рогідних геморагій

Пентокси-
філін

Ні Ні Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 
уроджених аномалій під впливом препарату

Проникає у грудне мо-
локо, відношення М/п = 
0,76. Не виявляє негатив-
ного впливу на дитину

Стрепто-
кіназа

З обе-
реж-
ністю

Так Проникає через плаценту в мінімальній кількості, 
проте антитіла до стрептокінази легше проникають 
через плаценту і викликають пасивну сенсибілізацію, 
яка має значення при повторному введені стрептокі-
нази матері

Немає даних

Надропа-
рин

Ні З обе-
реж-
ністю

Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 
уроджених аномалій під впливом препарату. Фетопла-
центарний транспорт надропарину не встановлено, проте 
відомо, що препарат може знижувати плацентарний кро-
вотік і призводити до гіпоксії плода. В окремих дослідах 
на тваринах визначалось незначне підвищення частоти 
виникнення випадків неповного скостеніння п’яточних 
і фалангових ядер задньої кінцівки

Немає даних
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 Ризик для плода Ризик для дитини

Еноксапа-
рин

З обе-
реж-
ністю

Так Не чинить тератогенної та ембріотоксичної дії. Не про-
никає через плаценту. Описані окремі випадки тромбо-
цитопенії, якщо раніше у матері подібна реакція виникала 
на високомолекулярні гепарини. Потенційно існує небез-
пека розвитку остеопенії у матері, яка тривалий час одер-
жує еноксапарин, проте на організм плода це не впливає

Немає даних

Гіпотензивні лікарські засоби
Бендазол Так Так Немає даних Немає даних
Гідралазин Так Так Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 

уроджених аномалій під впливом препарату. Рідко ви-
никають неонатальна тромбоцитопенія, лейкопенія, 
вторинна кровоточивість, гематоми (матері цих дітей 
приймали гідралазин в III триместр вагітності). Швид-
ко проникає через плаценту і створює у плода концен-
трації, що дорівнюють материнським. Вірогідний роз-
виток артеріальної гіпотензії у плода, а також плевраль-
ного выпоту, шкірного висипу у новонарожденого

Проникає у грудне молоко, 
відношення М/п = 
1,4. Побічні реакції у дітей 
не відмічені

Гуанфа-
цин

Ні Ні Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 
уроджених аномалій під впливом препарату. Проникає 
через плаценту у тварин, дані відносно людини відсут-
ні. Застосовують для лікування АГ у вагітних, суттєво 
не впливає на гемодинаміку плода

Проникає в молоко в кон-
центраціях, що дорівню-
ють 75% плазмових. Зни-
жує продукцію пролактина 
і секрецію молока

Діазоксид З обе-
реж-
ністю

Так У экспериментальних тварин відзначали аномалії ске-
лета і підшлукової залози. У людини діазоксид швидко 
проникає через плацентарний бар’єр і в крові плода 
створює концентрації, що дорівнюють материнським. 
Застосовується для лікування гіпертонічних кризів. 
Діазоксид може зменшувати перфузію плаценти, не-
обхідно спостереження за швидкістю введення. Діа-
зоксид — потенціальний релаксант маткових м’язів, 
дія дозозалежна. Може викликати транзиторну гіпер-
глікемію у плода 

Немає даних

Доксазо-
зин

З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

Проникає через плаценту у експериментальних тварин, 
що призводить до зниження виживаності плодів. Немає 
даних, що свідчать про збільшення кількості уродже-
них аномалій під впливом препарату. При застосуванні 
в пост натальний період відмічена затримка в рості

Проникає у грудне моло-
ко в концентраціях, що 
у 20 разів вище, ніж такі 
в плазмі крові

Індапамід Ні Ні В дослідах на тваринах, що застосовували індапамід 
в дозах, вище рекомендованих в 6250 разів, тератоген-
ного ефекта не було виявлено. Але у людини потенцій-
ний ризик не виключений 

Немає даних

Клонідин З обе-
реж

ністю

З обе-
реж-
ністю

Не виявляє тератогенної дії в експерименті. У гризунів 
відзначено ембріоцидну дію. Немає даних, що свідчать 
про збільшення кількості уроджених аномалій під впли-
вом препарату. Артеріальної гіпотензії у плода чи ново-
народженого не виявляли 

Проникє у грудне мо-
локо. Відношення 
М/п = 1,5

Метилдо-
па

З обе-
реж-
ністю

Ні Метилдопа проникає через плаценту і досягає концен-
трацій, що дорівнюють материнським. Проникає через 
плаценту. Є одним із небагатьох засобів для корекції 
підвищеного АТ у другій половині вагітності. Засто-
сування в I триместр може призводити до зменшення 
інтракраніального об’єму і в подальшому — розумової 
відсталості. Відзначали рідкі випадки гіпоспадії, атре-
зії стравоходу, порушень у будові серцево-судинної 
системи

Проникає у грудне мо-
локо в низьких концен-
траціях. На дитину не 
впливає
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Мінок-
сидил

Ні Ні У дослідах на тваринах тератогенної дії не виявлено, 
проте відзначено уповільнення росту плода. У люди-
ни дослідження обмежені, виявлено випадки зміни 
пропорції вушних раковин, гіпертрихозу, зменшення 
розмірів спинки носа. Розвиток цих дітей протягом 
наступних 2 років був нормальним

Проникає у грудне мо-
локо, відношення М/п = 
0,7. Побічної дії на дити-
ну не виявлено

Папаверин Так Так Немає даних Немає даних
Празозин Ні Ні Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 

уроджених аномалій під впливом препарату. Проте при 
введенні експериментальним тваринам у високих до-
зах празозин зменшував масу приплоду

Проникає у грудне моло-
ко у незначній кількості

Резерпін Ні Ні При застосуванні в I триместр вагітності резерпін 
може проявляти тератогенну дію з частотою близь-
ко 80%: відзначені мікроцефалія, гідронефроз, гід-
роуретер, пахова грижа. Проникає через плаценту, 
у тварин виявляє ембріотоксичну дію. Застосування 
резерпіну безпосредньо перед пологами може при-
звести до обструкції носових шляхів, цианозу, ано-
рексії та летаргії новонарожденого

Проникає у грудне моло-
ко. На дитину не впливає

Фентола-
мін

З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

Невідомо, чи проникає через плаценту, проте тера-
тогенної дії не виявляє. Зниження АТ у матері може 
призводити до зменшення кровопостачання пла-
центи та гіпоксії плода

Немає даних

Блокатори β-адренорецепторів
Атенолол З обе-

реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

Атенолол швидко проникає через плацентарний 
бар’єр, рівень атенололу в плазмі крові плода при-
близно відповідає такому у матері. Фармакокінетика 
у вагітних не відрізняється від такої у невагітних. Ліку-
вання атенололом краще проводити в II і III триместр 
вагітності. При цьому виявлені випадки відставання 
росту плода. Вірогідна поява брадикардії та артеріаль-
ної гіпотензії у плода і новонарожденого, якщо мати 
застосовувала атенолол

Атенолол проникає в моло-
ко у концентраціях більш 
високих, ніж такі у плазмі 
крові. Може зумовити бра-
дикардію, гіпотермію, ціа-
ноз, артеріальну гіпотензію 
у дитини. У кров дитини 
потрапляє до 90% дози, 
одержаної матір’ю

Бетаксо-
лол

Ні Ні У щурів у дозах, що у 600 разів перевищують реко-
мендовані для введення людині, бетаксолол проявляє 
тератогенну дії, підвищує ризик пост імплантаційної 
загибелі плода, викликає скелетні й вісцеральні ано-
малії, підвищує смертність приплоду. Досвід застосу-
вання у людини обмежений, але тератогенного ефек-
ту при малочисленних дослідженнях не одержано. 
Проте у новонароджених, матері яких застосовували 
бетаксолол, його дія зберігалась протягом декількох 
днів після народження (брадикардія, порушення AV-
провідності)

Проникає у грудне молоко 
у кількості, достатній для 
появи β-блокувального 
ефекту

Бізопро-
лол

Ні Ні У тварин бізопролол не проявляє тератогенного ефек-
ту але чинить фетотоксичну дію. У людини досліджен-
ня не проводили

Немає даних

Лабеталол З обе-
реж-
ністю

Так У дослідах на тваринах лабеталол не проявляв тератоген-
ного ефекту, проте його введення на пізніх стадіях вагіт-
ності призводило до зниження виживаності приплоду. 
У людини препарат проникає через плаценту в кон-
центрації 40–80% щодо такої у матері. Лабеталол може 
викликати транзиторну гіпотензію, порушення тонусу 
сечового міхура, брадикардію у новонароджених у разі 
застосування матір’ю лабеталолу перед пологами

Проникає у грудне моло-
ко в низьких концентра-
ціях, максимум — через 
2–3 год піс ля введення
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Метопро-
лол

Так Так У тварин тератогенної дії не виявлено. Метопролол 
застосовують у період вагітності з метою усунення 
тахікардії та лікування АГ. Швидко проникає через 
плацентарний бар’єр в концентраціях, що станов-
лять 20–40% концентрації у матері. Немає даних, 
що свідчать про збільшення кількості уроджених 
аномалій під впливом препарату. Водночас у плода 
можуть виникати минущі брадикардія та AV- блока-
да

Концентрація метопроло-
лу в грудному молоці пе-
ревищує таку у матері не 
менше ніж у 3 рази. У ди-
тини можуть виникнути 
брадикардія і АV-блокада

Надолол Ні Ні Може проявляти фетотоксичний, ембріотоксичний, 
але не тератогенний ефект. Досвід застосування 
в період вагітності недостатній, проте свідчить, що 
препарат може знижувати ЧСС плода, пригнічувати 
дихання і знижувати температуру тіла новонародже-
ного. Надолол має великий період напіввиведення, 
тому побічні реакції можуть проявлятися достатньо 
довго

Проникає у грудне моло-
ко в концентра ціях, що 
становлять 2–7% такої 
у плазмі крові

Небіволол З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 
уроджених аномалій під впливом препарату

Проникає у грудне мо локо 
в низьких концентраціях. 
Не впливає на дитину груд-
ного віку

Пропрано-
лол

З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

Ембріотоксичну дію виявлено у експериментальних 
тварин, які застосовували пропранолол в дозах, що 
в десятки разів перевищують дози, рекомендовані 
для введення людині. Тератогенного ефекту не вияв-
лено. У людини пропранолол швидко проникає через 
плацентарний бар’єр, концентрація у крові плода іден-
тична концентрації у плазмі крові матері. Окситоцичну 
дію проявляє при внутрішньовенному, внутршньоам-
ніотичному введенні чи при застосуванні внутрішньо 
у високих дозах. Застосовується в період вагітності для 
лікування серцево-судинних захворювань (АГ, арит-
мії), тиреотоксикозу у матері та фетальної тахікардії. 
Проте може викликати затримку росту, гіпоглікемію, 
брадикардію, пригнічення дихання, гіпербілірубіне-
мію, поліцитемію, тромбоцитопенію, гіпокальціємію, 
судоми у новонароджених, матері яких застосовували 
пропранолол. Немає даних, що свідчать про збільшен-
ня кількості уроджених аномалій під впливом препа-
рату

Проникає у грудне 
молоко, відношення 
М/п = 0,2. Може викли-
кати у дитини депресію 
дихання, брадикардію. 
Необхідне спостережен-
ня дитини при застосу-
ванні пропранололу в пе-
ріод годування грудьми

Соталол З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

Не проявляє тератогенного ефекту у експерименталь-
них тварин при введенні в дозах, що у 22–100 разів 
перевищують дози, рекомендовані людині. Проникає 
через плаценту, може дещо сповільнити ритм скоро-
чень серця у плода і новонародженого. Немає даних, 
які свідчать про збільшення кількості уроджених ано-
малій під впливом препарату 

Концентрація соталолу 
у грудному молоці вища, 
ніж у плазмі крові. Проте 
суттєвого впливу на дити-
ну соталол не виявляє

Антагоністи кальцію (блокатори кальцієвих каналів)
Амлодипін З обе-

реж-
ністю

Так Не проявляє тератогенного ефекту в експеримен-
тальних тварин у дозах, які перевищують реко-
мендовані людині дози в 8–10 і більше разів. Іноді 
призводить до збільшення тривалості вагітності й 
підвищення внутрішньоутробної смертності плода 
у тварин

Немає достатніх даних
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Верапаміл З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

У дослідах на експериментальних тваринах, коли застосо-
вували дози, що в декілька разів перевищують дози, реко-
мендовані людині, підвищувалася смертність приплоду, 
знижувався темп росту тварин, що залишились живими. 
Верапаміл у незначній мірі проникає через плаценту, здат-
ний викликати гіпоперфузію плода внаслідок зниження 
АТ матері, що может зумовити появу дистрес-синдрому 
плода. Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 
уроджених аномалій під впливом препарату

Проникає у грудне 
молоко у невисоких 
концентраціях. Даних 
щодо впливу на дитину 
немає

Дилтіазем З обе-
реж-
ністю

Ні При застосуванні у високих дозах у експериментальних 
тварин проявляє тератогенний ефект, чинить ембріо- і фе-
тотоксичну дію. В основному уражуються скелетні м’язи, 
порушується тонус сечового міхура. Досвід застосування 
у людини обмежений, він свідчить про те, що дилтіазем не 
підвищує частоту розвитку урожденних аномалій

Проникає у грудне молоко 
в концентраціях, що при-
близно дорівнюють таким 
у плазмі крові

Ісрадипін З обе-
реж-
ністю

Ні У дослідах на експериментальних тваринах виявляють 
значне зменшення прибавки маси тіла самок та змен-
шення росту плода. Ісрадипін не виявляє тератогенної 
дії у тварин навіть у дозах, що в 150 разів перевищують 
дози, рекомендовані людині. Досвід застосування іс-
радипіну в період вагітності у людини обмежений 

Немає даних

Лацидипін Так Так Адекватних і суворо контрольованих досліджень у лю-
дини не проводили. Проте в експерименті лацидипін 
не виявляв тератогенної та ембріотоксичної дії. Лаци-
дипін може викликати розслаблення міометрію в пе-
ріод пологів

Виділяється з грудним 
молоком. Негативна дія на 
дитину не описана 

Ніфеди
пін

З обе-
реж-
ністю

Ні Дані про застосування препарату в період вагітності 
суперечливі. Так, у експериментальних тварин ніфе-
дипін виявляє тератогенну та ембріотоксичну дію. 
При зниженні АТ у матері зменшується фетальний 
і плацентарний кровотік, що призводить до підвищен-
ня смертності плода. У людини ніфедипін проявляє 
дозозалежний токолітичний ефект. Немає даних, що 
свідчать про збільшення кількості уроджених анома-
лій під впливом препарату. Разом з тим, застосування 
ніфедипіну в період вагітності можливе з великою обе-
режністю

Проникає у грудне мо-
локо в концентрації, 
що становить 5% такої 
у плазмі крові. Ніфедипін 
не виявляє негативної дії 
на плід 

Ріодипін Ні Ні Немає даних Немає даних
Фелодипін Ні З обе-

реж-
ністю

У дослідах на деяких видах експериментальних тварин 
виявили аномалії пальців, зниження осифікації кінце-
вих фаланг. Подібні зміни відзначали при застосуванні 
фелодипіну в дозах, що в 4 рази перевищують дози, ре-
комендовані людині, з частотою до 40% випадків

Немає даних

Гіполіпідемічні лікарські засоби
Гемфі-
брозил

Ні Ні В експерименті гемфіброзил дозозалежно збільшував 
кількість скелетних аномалій і випадків анофтальму. 
Також виявлено зменшенння наростання маси тіла 
у плода та збільшення кількості випадків порушення 
органогенезу

Немає даних

Клофі брат Ні Ні Проникає через плацентарний бар’єр у експеримен-
тальних тварин. У людини досліджень не проводили. 
Разом з тим не виключено накопичення у тканинах 
плода метаболітів клофібрату, тому препарат не при-
значають у період вагітності

Немає даних
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Колести-
пол

Так Так Утворює із жовчними кислотами комплекс, що не абсор-
бується, застосовується для лікування холестазу у вагіт-
них. Колестипол зв’язує жиророзчинні вітаміни і на три-
валий період знижує їх рівень як у матері, так і у плода

Немає даних

Ловаста-
тин

Ні Ні Ловастатин проявляє тератогенну дію у щурів у дозах, 
що перевищують рекомендовані у 80–500 разів, під-
вищується частота появи вад розвитку скелета. Даних 
застосування у людини немає

Проникає у грудне молоко 
у тварин. Даних про засто-
сування у людини немає

Праваста-
тин 

Ні Ні У дослідах на лабораторних тваринах тератогенної дії 
не виявлено. Даних застосування у людини немає

Проникає у грудне молоко 
у слідових кількостях

Симваста-
тин

Ні Ні У дослідах при дії доз, що у 6 разів перевищували ре-
комендовані, тератогенної дії не відзначено. Даних за-
стосування у людини немає

Немає даних

Фенофі-
брат 

Ні Ні Немає даних Немає даних

Флуваста-
тин

Ні Ні Введення препарату вагітним самкам щурів у III три-
местр призводило до підвищення їх смертності під час 
та одразу після пологів. Тератогенної дії не виявлено. 
Даних застосування у людини немає

Проникає у грудне моло-
ко і утворює концентра-
ції, що перевищують такі 
у плазмі крові

Колести-
рамін

Так Так Утворює із жовчними кислотами комплекс, що не абсорбу-
ється, застосовується для лікування холестазу у вагітних. Ко-
лестирамін зв’язує жиророзчинні вітаміни і на тривалий пері-
од знижує їх рівень як у матері, так і у плода. Ускладнення при 
лікуванні колестираміном протягом 12 тиж не зареєстовані

Немає даних

Ципрофі-
брат

Ні Ні Немає даних Немає даних

Діуретичні лікарські засоби
Амілорид З обе-

реж-
ністю

Так Не чинить негативного впливу на плід. Комбінація амі-
лориду з ацетазоламідом у мишей призводила до пору-
шення розвитку уретри і нирок (препарати вводили тва-
ринам у період закладки органів сечостатевої системи)

Немає даних

Ацетазола-
мід 

Ні – 
I три-
местр

Так В експериментальних умовах викликає зміни кислотно-
лужного стану (ацидоз), зниження рівня електролітів, до-
зозалежне збільшення ураження м’язів у плода. Подібні 
результати отримані у дітей, матері яких приймали ацета-
золамід в I триместр вагітності. Описана поява гіпербіліру-
бінемії, гіперкальціємії, гіпомагніємії та ацидозу у плода

Проникає у грудне мо-
локо, співвідношення  
М/п = 0,25

Буметанід Ні – 
I три-
местр

Неві-
домо 

Буметанід не відрізняєтьсяся від фуросеміду за влас-
тивостями, відомі ті ж самі проблеми при застосуванні 
в період вагітності (див. фуросемід). Проявляє терато-
генний ефект у лабораторних тварин. У дозах, що в 10–
3400 разів перевищують лікувальні, проявляє ушкоджу-
вальну дію на ембріон, зменшує ріст плода, підвищує 
частоту порушень осифікації. У людини частота ви-
никнення уроджених дефектів, пов’язаних із прийомом 
буметаніду, становить 40,5%, в основному це дефекти 
серцево-судинної системи

Пригнічує лактацію. За-
стостовується епізодично

Спіроно-
лактон 

Ні – 
I три-
местр

Ні У дослідах на лабораторних тваринах не одержано да-
них, що свідчать про збільшення кількості уроджених 
аномалій під впливом препарату. Проте проявляє анти-
андрогенний ефект, що може призводити до фемінізації 
потомства чоловічої статі. Спіронолактон також знижує 
перфузію плаценти, що може зумовити недостатнє за-
безпечення киснем плода. Спіронолактон не поперед-
жає виникнення явищ токсикозу вагітних і не усуває їх

Не відомо, чи проникає 
спіронолактон у грудне 
молоко, проте його мета-
боліт — канренон — про-
никає. Вплив канренону 
на дитину не відомий
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Тріамте-
рен 

Ні Ні Проникає через плаценту у лабораторних тварин. Не-
має даних, що свідчать про збільшення кількості уро-
джених аномалій під впливом препарату. Триамтерен 
може знижувати перфузію плаценти, чим самим змен-
шувати забезпечення киснем плода

Проникає у грудне моло-
ко у тварин. Немає даних

Фуросе мід З обе-
реж-
ністю

Ні У дослідах на кроликах фуросемід викликав підвищення 
частоти гідронефрозу. У людини препарат проникає через 
плаценту, концентрація у крові пуповини дорівнює кон-
центрації у плазмі крові матері. Збільшує продукцію феталь-
ної сечі (за даними УЗД), підвищує вміст в ній іонів натрію 
та калію. Фуросемід не зменшує об’єму амніотичної рідини

Проникає у грудне 
молоко. Негативної дії 
на дитину не виявляє. 
Пригнічує лактацію

Хлоро-
тіазид 

З обе-
реж-
ністю

Ні — у 
1-й мі-

сяць 
году-

 вання 
грудьми

Інформація, що міститься в цій главі, характерна для всіх 
тіазидних і тіазидоподібних діуретиків. Раніше ці препара-
ти призначали в II–III триместр для лікування токсикозу 
вагітних. Негативну дію на плід відзначали досить рідко. 
Тіазиди були визнані нетератогенними. У подальшому, 
коли їх стали застосовувати і в I триместр вагітності, ви-
явлено, що вони змінюють кліренс естрадіолу і можуть 
призводити до появи уроджених вад. При застосуванні 
хлоротіа зиду в кінці III триместру вагітності відзначають 
більш часту індукцію пологів, інертність матки, а також 
підвищення перинатальної смертності. Препарат швидко 
проникає через плаценту і створює у крові плода концен-
трації, що дорівнюють таким у матері. Викликає гіперглі-
кемію, тромбоцитопенію у плода, електролітний дисба-
ланс плазми крові у матері та в амніотичній рідині. Підви-
щується ризик мертвонародження, розвитку внутрішньо-
утробної брадикардії, геморагічного панкреатиту

Проникає у грудне моло-
ко в низьких концентра-
ціях. Тіазиди зменшують 
лактацію, тому їх за-
стосування в цей період 
обмежене

Хлорталі-
дон 

З обе-
реж

ністю 

З обе-
реж-
ністю

Див. хлоротіазид Див. хлоротіазид

Етакрино-
ва кис лота

Ні Ні Не проявляє тератогенної дії, проте значно знижує плацен-
тарну перфузію. При застосуванні у III триместр вагітності 
різко підвищується небезпека прояву ототоксичності 

Немає даних

Інгібітори АПФ
Каптоприл Ні Ні Каптоприл підвищує частоту мертвонароджень у ла-

бораторних тварин, знижує плацентарний кровотік 
і оксигенацію плода. Був заборонений до застосування 
в I триместр вагітності, хоча в цей період не становить 
суттєвої небезпеки для плода, в той час як у II–III три-
местр может спричинити токсичну дію. При лікуван-
ні злоякісної гіпертензії у разі поєднання каптоприлу 
з блокаторами β-адренорецепторів і міноксидилом 
виявляли разноманітні порушення у плода — гіпер-
трихоз, омфалоцеле, порушення будови спинки носа, 
диспропорцію голови. Каптоприл может зумовити 
нео натальну анурію, артеріальну гіпотензію та нирко-
ву недостатність, що призводить до контрактур м’язів, 
краніоцефальної деформації, пульмональної гіпопла-
зії, сповільнення росту плода. Знижується перфузія 
нирок плода, що може призводити до ушкодження ни-
рок. Тому застосування каптоприлу у II–III триместр 
вагітності може зумовити фатальні наслідки. Капто-
прил не видаляється при перитонеальному діалізі 

Проникає у грудне мо-
локо в низьких концент-
раціях, співвідношення 
М/п =0,012. Не виявляє 
впливу на дитину
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Хінаприл Ні Ні У дозах, що у 180 разів перевищують рекомендовані, 
хінаприл не виявляє негативної дії на плід у тварин, 
проте уповільнює ріст плода,  а в гістологічних зрізах 
нирок виявлено гломеруло склероз

Немає даних

Лізино-
прил

Ні З обе-
реж-
ністю 

Не проявляє тератогенної дії у експериментальних тва-
рин в дозах, що у 600 разів перевищують рекомендовані. 
Проте у ряді випадків відзначено порушення кісткової 
резорбції. Найбільш небезпечні — розвиток ниркової 
недостатності, сповільнення внутрішньоутробного рос-
ту плода, неонатальна гіпотензія, які може викликати 
лизіноприл. При застосуванні препарату у II–III три-
местр вагітності описано розвиток пульмональної гіпо-
плазії, олігогідроамніозу, краніоцефальної деформації

Проникає у грудне мо-
локо у тварин. Немає 
даних щодо застосування 
у людини

Моекси-
прил

Ні Ні Використання схем заборони інгібіторів АПФ у II–III три-
местр вагітності пов’язане з неонатальною гіпотензією, 
гіпоплазією черепа, оборотною і необоронтою анурією та 
ризиком пост натальної смерті. Також відзначено сповіль-
нення росту плода. Проте описані ефекти не можна чітко 
пов’язати із застосуванням інгібіторів АПФ у I триместр 
вагітності. У нашій країні застосування цих препаратів 
у період вагітності та годування грудьми заборонене, хоча 
за кордоном у виключних випадках моексиприл признача-
ють у I триместр. У експериментальних умовах моексиприл 
не виявляв тератогенної ембріотоксичної чи фетотоксич-
ної дії в дозах, що перевищують рекомендовані у 90 разів

Немає даних

Периндо-
прил 

Ні Ні Немає даних Немає даних

Раміприл Ні Ні У дослідах на лабораторних тваринах встановлено, що 
раміприл у дуже високих дозах викликає розширення 
ниркових мисок, сповільнення росту плода. Проте те-
ратогенної дії не виявлено 

Рівні раміприлу та його ак-
тивного метаболіту у груд-
ному молоці мінімальні. 
Даних про застосування 
у людини немає

Фозино-
прил 

Ні Ні У експериментальних тварин у дозах, що у 250 разів пе-
ревищують дози, рекомендовані людині, фозиноприл 
проявляє ембріоцидну дію, дещо зменшує масу пла-
центи, затримує скостеніння скелета, уповільнює ріст 
плода. У тварин також відзначено випадки розвитку 
транспозиції внутрішніх органів (situs inversus)

Активний метаболіт фози-
ноприлу проникає у грудне 
молоко. Даних щодо впли-
ву на дитину немає

Еналаприл Ні Ні У експериментальних тварин у дуже високих дозах, що 
у 2000 разів перевищують рекомендовані, відзначено фе-
тотоксичну дію. Застосування в період вагітності у люди-
ни може також призводити до сповільнення росту плода, 
а також порушення осифікації черепа. У II–III триместр 
вагітності ризик виникнення порушень функції нирок 
у плода найвищий. Етіологія цього феномену пов’язана 
з артеріальною гіпотензією плода, що викликається, і зі 
зниженням його ниркового кровотоку. Анурія, що може 
виникнути, призводить до розвитку контрактур кінцівок, 
краніоцефальної деформації, пульмональної гіпоплазії 

Проникає у грудне моло-
ко в незначній кількості. 
Даних щодо впливу на 
дитину немає

Антагоністи рецепторів ангіотензину II
Вальзар-
тан 

Ні Ні При застосуванні вальзартану в експерименті на ла-
бораторних тваринах відзначали олігоамніон, дефор-
мацію черепа, артеріальну гіпотензію плода. Також 
у деяких випадках в експерименті препарат проявляв 
ембріотоксичну дію

Немає даних 
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Ірбесартан Ні Ні Ірбесартан проникаеє через плаценту. В експеримен-
тальних умовах знижував виживаність плода. У дозах, 
еквівалентних дозам, що застосовуються у людини, 
викликав розвиток набряку

Немає даних

Кандесар-
тан 

Ні Ні У дозах, що перевищують дози, рекомендовані для лю-
дини в 2,8 раза, викликав у експериментальних тварин 
збільшення кількості випадків гідронефрозу та підви-
щував смертність як матері, так і плода

Немає даних

Лозартан Ні Ні Застосування лозартану в II–III триместр вагітності 
може призвести до артеріальної гіпотензії, гіпоплазії 
черепа, анурії, ниркової недостатності та підвищення 
постанатальної смертності. Також відзначено недоно-
шеність у більшості новонароджених

Даних у людини немає

Тельмі-
зартан 

Ні Ні В експериментах на тваринах не виявлено тератоген-
ного ефеку при застосуванні у широкому діапазоні доз. 
Проте не виключені ембріотоксичні ефекти, які були 
відзначені в експерименті

Даних у людини немає

Вазодилататори
Ізосорбіду 
динітрат 

З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

У дозах, що в 35 і 150 разів перевищують рекомендова-
ні, ізосорбіду динітрат у лабораторних тварин викликав 
ембріотоксичну дію, збільшував тривалість вагітності, 
підвищував частоту затяжних пологів, мертвонаро-
джень і загибелі новонароджених тварин, знижував 
виживаність потомства. Див. також нітрогліцерин

Немає даних

Ізосорбіду 
мононі-
трат

З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

У тварин у дозах, що в 100 разів перевищують рекомендо-
вані, збільшував тривалість вагітності, підвищував часто-
ту мертвонароджень і неонатальну смертність. Даних про 
застосування у людини немає. Див. також нітро гліцерин

Немає даних

Нітроглі-
церин 

Так Так Внутрішньовенне введення нітрогліцерину застосовують 
для контролю АТ перед проведенням кесаревого розтину. 
Негативної дії на плід не відзначено. Планове призначен-
ня нітрогліцерину в період вагітності казуїстичне, оскіль-
ки він застосовується для лікування стенокардії та ХСН, 
захворювань, характерних для жінок старших вікових 
груп, у яких втрачена здатність до репродукції

Немає даних

Пентаери-
тритилу те-
транітрат

Так Так Див. нітрогліцерин Немає даних

Нітро-
прусид на-
трію

Так Так Немає даних, що свідчать про збільшення кількості уро-
джених аномалій під впливом препарату. Концентра-
ції метаболітів нітропрусиду натрію зазвичай значно 
нижчі токсичних концентрацій і в організмі матері, 
і в організмі дитини

Немає даних

Адреноміметичні лікарські засоби
Добутамін З обе-

реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

Див. допамін. Короткий період напіввиведення не спри-
чиняє появи будь-яких побічних ефектів у плода

Немає даних

Допамін З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

Досвід застосування допаміну в період вагітності не-
достатній, препарат застосовують лише в гострих си-
туаціях. Результати досліджень на тваринах свідчать 
про різноспрямовані зміни плацентарного кровообігу, 
випадки появи катаракти, зниження виживаності при-
плоду. Допамін можна застосовувати для попереджен-
ня розвитку ниркової недостатності та відновлення 
ниркової перфузії та діурезу при еклампсії

Немає даних



ГЛАВА 3  ВПЛИВ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ... ________________  389

С
Е

К
Ц

ІЯ
 6

К
Л

ІН
ІЧ

Н
А

 Ф
А

РМ
А

К
О

Л
О

ГІ
Я

Між-
народна 
непатен-
тована 
назва

Доз-
волено 
в період 
вагіт-
ності

Доз-
волено 
в період 

году-
вання 

грудьми

 Ризик для плода Ризик для дитини

Ізопрена-
лін 

Так Так Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 
уроджених аномалій під впливом препарату. Ізопре-
налін застосовують у період вагітності при виникненні 
у матері AV-блокади з подовженням інтервала Q–T. 
Одночасно знижує скоротливість матки

Немає даних

Норепі-
нефрин 

Так Так Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 
уроджених аномалій під впливом препарату

Немає даних

Феніл -
ефрин

Ні Ні Може викликати констрикцію судин матки і спри-
чиняти тим самим зниження кровотоку у плода, що 
зумовлює фетальну гіпоксію (брадикардію). Здатен 
підвищувати АТ у матері. Проявляє тератогенний 
ефект у деяких видів лабораторних тварин, у люди-
ни описані поодинокі випадки синдактилії, дефек-
тів вуха, ока, дислокація шийки стегна, пупочна 
грижа та інші вади розвитку. Проте у більшості ви-
падків використовували комбінацію з іншими пре-
паратами

Немає даних

Епінеф рин З обе-
реж-
ністю

Ні Швидко проникає через плацентарний бар’єр. Прояв-
ляє тератогенний ефект у деяких видів лабораторних 
тварин, але не у людини. Описані випадки зменшення 
маткового кровотоку, вторинного маткового інсульту, 
зниження рухової активності плода

Немає даних

Засоби, що впливають на мозковий кровообіг
Німоди-
пін 

З обе-
реж-
ністю

З обе-
реж-
ністю

Німодипін у дослідах на лабораторних тваринах про-
являв тератогенність, викликав затримку росту плода, 
зменшував виживаність приплоду

Проникає у грудне мо-
локо тварин у високих 
концентраціях. Даних про 
застосування у людини 
немає

Флунари-
зин 

Ні Ні У лабораторних тварин тератогенного ефекту не вияв-
ляє, проте проявляє ембріоцидну дію

Немає даних

Цинари-
зин 

Так Так Виявляє тератогенний ефект у деяких видів експери-
ментальних тварин, але, вірогідно, не у людини. У де-
яких крупних дослідженнях цинаризину не виявлено 
негативної дії на плід при застосуванні препарату в пе-
ріод вагітності у людини

Немає даних

Неглікозидні кардіотонічні лікарські засоби
Амринон Ні Ні Амринон виявляє тератогений ефект, у лаборатор-

них тварин відзначено порушення закладки скеле-
та та виражені зовнішні вади. Випадки застосуван-
ня амринону у людини в період вагітності описані 
надзвичайно рідко і не свідчать про будь-які пору-
шення

Немає достатніх даних

Серцеві глікозиди
Дигіток-
син 

Так Так Див. дигоксин Див. дигоксин

Дигоксин Так З обе-
реж-
ністю

Швидко проникає через плацентарний бар’єр 
у концентраціях 50–80% від вихідної. У другій по-
ловині вагітності дигоксин у високих концентра-
ціях виявляють у серці плода. Встановлено, что 
препарат накопичується в амніотичній рідині. Ди-
гоксин з обережністю застосовують при суправен-
трикулярній тахікардії вагітних (існує небезпека 
смерті плода)

Проникає у грудне молоко, 
співвідношення М/п  = 
0,6–0,9. Не виявляє нега-
тивної дії на дитину
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Інші лікарські засоби
Екстракт 
гінкго дво-
лопасно-
го+
гептамі-
нол+
троксеру-
тин

Так Так Немає даних, що свідчать про збільшення кількості 
уроджених аномалій під впливом препарату. Ефектив-
ний при венозній недостатності у вагітних

Немає даних

Глід Так Так Немає даних Немає даних
Валідол Так Так Немає даних Немає даних
Кофеїн Так Так Немає даних Немає даних
Сульфо-
камфо-
каїн  

Так Так Немає даних Немає даних

Фосфо-
креатинін 

Так Так Немає даних Немає даних
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Існує ряд особливостей фармакокінетики та 
фармакодинаміки у осіб похилого та старечо-
го віку. Прийнято вважати, що у людей старше 
60 років зменшується секреторна, моторна функ-
ції та функція всмоктування в ШКТ, що знижує 
біодоступність лікарських засобів, які застосо-
вують ентерально. Проте існують альтернативи. 
Чи корект но відрахування похилого віку вести 
від 60 років? Зазначені функції можуть бути збе-
режені в більш старшому віці та, навпаки, суттє-
во послаб лені у молодших пацієнтів. Збільшення 
контакту лікарських засобів із всмоктуючою по-
верхнею має сприяти збільшенню обсягу абсорб-
ції — тобто покращанню біодоступності.

Щодо фармакодинаміки, то зміни щільності 
та чутливості рецепторів, зниження активності 
ферментів у похилому віці можливі і у осіб моло-
дого віку. Більше значення має поліморбідність, 
поліпрагмазія та політерапія (одночасне лікуван-
ня всіх супутніх захворювань). Тому головне зав-
дання лікаря з численного арсеналу лікарських 
засобів вибрати максимально прийнятні для те-
рапії конкретного пацієнта. 

Загальні принципи призначення лікарських 
засобів людям похилого віку не відрізняються від 
таких для інших вікових груп, проте зазвичай не-
обхідне застосування препарату в більш низьких 
дозах (Безруков В., Купраш Л., 2005). У пацієн-
тів цієї вікової категорії побічні реакції при про-
веденні фармакотерапії розвиваються в цілому 
частіше, ніж у інших вікових групах (табл. 4.1). 
Останнє пов’язане як з особливостями фарма-
кокінетики (табл. 4.2) і фармакодинаміки лікар-
ських речовин у людей похилого віку (Лазеб-
ник Л.Б. и соавт., 2005), так і з поліморбідністю, 
що часто відзначається у цих пацієнтів і потребує 
призначення їм комплексної терапії.

У зв’язку з цим людям похилого віку, як пра-
вило, одночасно призначають кілька лікарських 
засобів. Внаслідок цього змінюється відповідь 
на їх застосування та підвищується імовірність 
виникнення побічних реакцій, часто вони ма-

ють атиповий перебіг (табл. 4.3). Все це потребує 
більш ретельного моніторування лікарської тера-
пії (Лазебник Л.Б., 2005).

Таблиця 4.1
Найчастіші побічні реакції у людей похилого 

віку при проведенні фармакотерапії
Гострий делірій
Рухові  розлади
Зміни зорової функції
Брадикардія
Аритмія
Хорея
Сплутаність свідомості
Закреп
Кома
Втомленість

Гострий напад глаукоми
Гіпокаліємія
Ортостатична  гіпотензія
Парестезія 
Психічні розлади
Набряк легень
Серйозна кровотеча
Дискінезія 
Порушення сечови-
пускання 

У людей похилого віку складніше прогнозува-
ти результати лікування. Крім того, порушення 
в системі гомеостазу підвищують у цих хворих 
також ризик виникнення й інших токсичних по-
бічних реакцій.

Основна мета лікування людей похилого 
віку — усунення чи зменшення вираженості хво-
робливих симптомів і поліпшення якості життя.

У хворих похилого віку можуть розвиватися 
деякі атипові реакції на лікарські засоби, серед 
яких багато представників серцево-судинних 
препаратів (див. табл. 4.3).

Найчастіше в геріатричній практиці застосо-
вують різні препарати, що мають гіпотензивну дію 
(діуретики, блокатори β-адренорецепторів, антаго-
ністи кальцію), серцеві глікозиди, бронходилата-
рори (теофілін, антагоністи β2-адрено рецепторів), 
НПЗП, психотропні (антидепресанти, седативні), 
гіпоглікемізивні засоби. Тому лікар зобов’язаний 
добре знати їх фармакокінетику та фармакодинамі-
ку (див. табл. 4.2), активність яких, особливо при од-
ночасному застосуванні, може як знижуватися, так і 
посилюватися (Батутина А.М. и соавт., 2003).

Взаємозалежність фармакокінетичних проце сів 
з фармакодинамічними ілюструє табл. 4.4 на при-
кладі блокаторів β-адренорецепторів.

ГЛАВА 4  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ПОХИЛОМУ 
ТА СТАРЕЧОМУ ВІЦІ

О.П. Вікторов
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Таблиця 4.2
Зміна фармакокінетики лікарських засобів 

у людей похилого віку

Препарат Особливості
фармакокінетики

Блокатори 
β-адрено -
рецепторів

Підвищення біодоступності 
(для ліпофільних блокаторів 
β-адренорецепторів); збільшення Сmax 
і Т½ внаслідок зниження кліренсу

Антагоністи 
кальцію

Підвищення біодоступності (внаслідок 
зменшення ступеня пресистемного 
метаболізму); збільшення Сmax і Т½ 
в 2 рази; зниження ниркового кліренсу 
на 1/3, в тому числі активних метаболітів

Інгібітори 
АПФ

Збільшення Сmax і Т½; зниження нир-
кового кліренсу

Серцеві 
глікозиди

Збільшення Сmax і Т½ (для гідрофільних 
глікозидів) внаслідок зниження нир-
кового кліренсу

Діуретики Збільшення Т½ на 30–50% внаслідок 
зниження ниркового кліренсу; для 
спіронолактону — утворення метаболітів

Теофілін Збільшення Т½ внаслідок зниження 
ниркового кліренсу

Блокатори 
Н2-рецепторів

Збільшення Т½ внаслідок зниження 
ниркового кліренсу

НПЗП Збільшення Сmax і Т½ внаслідок знижен-
ня кліренсу (>50% у пацієнтів віком 
понад 70 років)

Сmax — максимальна концентрація у плазмі крові; 
Т½ — період напіввиведення.

Таблиця 4.3
Атипові реакції при медичному застосуванні 

лікарського засобу у людей похилого віку
Лікарська 
речовина Побічна реакція 

Новокаїнамід Периферична нейропатія
Папаверин Ураження печінки, 

підвищення АТ
Хлорпропамід Гемолітична анемія
Пропранолол Тяжка діарея, галюцинації
Препарати 
дигіталісу

Анорексія, аритмія, порушення зору

Фуросемід Електролітний дисбаланс, пору-
шення слуху, порушення функції 
печінки, панкреатит, лейкопенія, 
тромбоцитопенія

НПЗП Нефротичний синдром, порушення 
слуху, гастрит, нефротоксичність

Метилдопа Порушення функції печінки, 
депресія, тахікардія, тремор

Леводопа Нефротичний синдром, васкуліт
Прокаїнамід Аритмія, депресія, лейкопенія, агрануло-

цитоз, тромбоцитопенія, шкірні реакції
Теофілін Анорексія, шлунково-кишкові 

кровотечі, тахікардія, аритмія, 
інсомнія, судоми, затримка сечі

Клонідин Загострення псоріазу
В Україні за даними відділу фармнагляду Дер-

жавного фармакологічного центру МЗ України 
на 01.01.2007 р. у осіб похилого і старечого віку 
при одночасному застосуванні 3 лікарських за-

Таблиця 4.4
Особливості фармакокінетики антагоністів кальцію та рецепторів β-адреноблокаторів   

у осіб похилого віку
Лікарський засіб Сприятливі фактори Зміни фармакокінетики Зміни фармакодинаміки

Верампіл ● зниження 
печінкового 
метаболізму та 
ефекту первинного 
проходження крізь 
печінку

● збільшення біодоступності
● збільшення Сmax
● збільшення Vd (майже 

в 2 рази)
● зниження кліренсу* 

(на 1/3 рази)
● збільшення Т1/2 (в 2 рази)

● значна брадикардія
● частіше виникають за-

пори
● контроль PQ

Дилтіазем ● тривала гіпотензія
● запаморочення
● часті закрепи

Ніфедипін ● різка гіпотензія
Ліпофільні блокатори β-адренорецепторів ● зменшення 

функціональної 
активності β-адрено -
рецепторів 

● частіше розвивається ПД 
з боку ЦНС (розлади 
мислення, летаргія)

● розлади периферичного 
кровообігу

● гіпотермія

Високоліпофільні
Пропанолол
Окспренолол
Пенбутолол
Метопролол
Помірноліпофільні
Бісопролол
Бетаксолол
Піндолол
Тимолол

● зниження функції 
нирок

● зниження 
печінкового 
метаболізму та 
ефекту первинного 
проходження через 
печінку

● зменшення м’язової 
маси

● підвищення біодоступності
● збільшення Сmax
● зниження кліренсу

Гідрофільні блокатори β-адренорецепторів
Атенолол
Соталол
Надолол
Ацебутолол

● зниження функції 
нирок

● збільшення Сmax
● зниження ниркового 

кліренсу**

● збільшення Т1/2
*Зниження кліренсу активних метаболітів (норверапамілу, дезацетилдилтіазему);
**корекція доз; при КК 10–50 мл/хв — 50% на добу, при КК<10 мл/хв — 25% дози на добу.



ГЛАВА 4  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ... ______________  393

С
Е

К
Ц

ІЯ
 6

К
Л

ІН
ІЧ

Н
А

 Ф
А

РМ
А

К
О

Л
О

ГІ
Я

собів розвиток побічних реакцій реєстрували 
у 22,6% випадків. Так, при поєднаному застосу-
ванні саліцилатів або інших НПЗП може поси-
люватись активність антикоагулянтів і гіпоглі-
кемічний ефект пероральних гіпогліке мізивних 
препаратів. При взаємодії теофіліну з макролід-
ними антибіотиками, антагоністами кальцію, ін-
гібіторами синтезу сечової кислоти порушується 
метаболізм теофіліну в печінці, що призводить 
до підвищення його концентрації у крові та під-
вищує ризик розвитку токсичності.

Нерідко хворим похилого віку доводиться 
призначати різні групи лікарських засобів з од-
носпрямованим фармакодинамічним ефектом.

Відомо, що такі препарати, як трициклічні 
антидепресанти, препарати беладони, проти-
паркінсонічні, антигістамінні та деякі анти-
аритмічні лікарські засоби (дизопірамід) виявля-
ють антихолінергічну дію. Оскільки оптимальне 
функціонування різних систем у похилому віці зу-
мовлене холінергічними механізмами, то при за-
стосуванні цих препаратів, особливо при їх поєд-
нанні, ризик розвитку побічних реакцій набагато 
вищий. При цьому клінічні симптоми побічних 
реакцій можуть бути найрізноманітнішими як 
за своїми проявами (тахікардія, сухість у роті, за-
пор), так і за тяжкістю (затримка сечі, розлади сві-
домості, порушення координації з падіннями).

Неправильне трактування зазначених симп-
томів і недооцінка їх можливого зв’язку із при-
йомом антихолінергічних препаратів можуть 
стати джерелом діагностичних помилок, а, отже, 
призвести до неадекватної терапії та запізнілої 
відміни «підозрюваного» препарату.

У ряді випадків розвиток надлишкового 
фармакодинамічного ефекту становить для 
пацієнтів більш серйозні проблеми, ніж те за-
хворювання, з приводу якого було призначено 
препарат. Так, приблизно у половини хворих 
похилого віку на фоні лікування метилдопою, 
цинаризином та іншими препаратами розви-
вається лікарський паркінсонізм, що порушує 
якість життя. Хронічний перебіг багатьох за-
хворювань у пацієнтів похилого віку потребує 
тривалої, практично постійної фармакотерапії. 
Це стосується перш за все до АГ, СН, ХОХЛ, 
цук рового діабету, захворювань опорно-
рухового апарату (остеоарт роз, остеопороз), 
депресивних станів.

Для проведення раціональної фармакотерапії 
у цих пацієнтів слід віддавати перевагу тим лікар-
ським засобам, які в різних рандомізованих клі-
нічних дослідженнях виявили себе як ефективні 
та безпечні. Ці лікарські засоби не лише забезпе-

чують виживаність при різних порушеннях в ор-
ганізмі, але й знижують абсолютний і відносний 
ризик виникнення побічних реакцій (табл. 4.5).

На жаль, існує досить обмежена кількість 
фармакологічних груп лікарських засобів, пред-
ставники яких здатні підвищувати виживаність, 
зменшувати потребу в госпіталізації пацієнтів 
похилого і старечого віку, а також сприяти нор-
малізації якості їх життя.

Існує ряд лікарських засобів, що досить часто 
призначаються пацієнтам у віці 60 років з метою 
нормалізації кровообігу, поліпшення процесів об-
міну, пам’яті. До них належать ноотропні, мета-
болічні й антиоксидантні препарати, які не мають 
реального впливу на перебіг та результати захво-
рювань органів кровообігу. Більше того, деякі лі-
карські засоби не слід призначати людям похилого 
і старечого віку без вагомих підстав, особливо для 
тривалого застосування (табл. 4.6), оскільки при-
йом цих препаратів протягом значного періоду ста-
новить серйозну клінічну проблему не лише щодо 
вибору (або комбінації) оптимального препарату, 
його дозування, але й забезпечення безпеки.

Наприклад, при тривалому застосуванні 
НПЗП у хворих на ревматоїдний артрит, остео-
артроз існує ризик розвитку гіперкаліємії, нир-
кової недостатності, фатальних шлункових кро-
вотеч і кардіоваскулярних ускладнень.

Згідно з даними відділу фармнагляду Дер-
жавного фармакологічного центру МЗ України 
(за станом на 01.03.2007 р.) застосування лікар-
ських засобів цієї групи супроводжувалося роз-
витком наступних системних проявів побічних 
реакцій (табл. 4.7).

Тривале лікування пацієнтів з АГ і СН може 
зумовити водно-електролітні порушення (гіпо-
волемія, гіпонатріємія, гіпокаліємія, гіпомагніє-
мія), до яких хворі похилого віку особ ливо чут-
ливі. Відзначимо сприятливі ефекти лікарських 
засобів, що мають велике значення для пацієнтів 
із супутньою патологією. Наприклад, верапаміл, 
ніфедипін, які застосуються, зок рема, для ліку-
вання ІХС і АГ, можуть зумовлювати сприятливу 
дію при виразковій хворобі, знижуючи шлун-
кову секрецію. Аналогічним чином блокатор 
α1-адренорецепторів празозин, який признача-
ють при АГ, СН, потенційно корисний при аде-
номі передміхурової залози. Інгібітор АПФ кап-
топрил, що широко застосовується при АГ і СН, 
має урикозуричну дію, тобто кращий за інших 
однакових умовах у пацієнтів із подагрою. Ді-
уретичний і натрійуретичний ефекти антагоніс-
тів кальцію в ряді випадків дозволяють уникнути 
призначення сечогінних препаратів.
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Таблиця 4.5
Лікарські засоби з переважно сприятливим ефектом

для осіб віком старше 60 років
Клінічний стан Препарат Ефект

Перенесений ІМ, стабільна і неста-
більна стенокардія, атеро склероз пери-
феричних артерій; стан після порушен-
ня мозкового кровообігу (для тих, кому 
не показані непрямі антикоагулянти)

Ацетилсалі-
цилова кислота 
75–100 мг/добу

Зниження ризику розвитку серцево-судинних подій, 
особ ливо при тривалості прийому понад 3 роки. 
Вважається, що захисний ефект триває пожиттєво у разі 
продовження прийому

Стан після ІМ Блокатори 
β-адрено-
рецепторів

Зниження ризику розвитку повторного ІМ та раптової 
смерті. Лікування блокаторами β-адренорецепторів 
починається в стаціонарі і продовжується не менше 1 року, 
оптимально — до прояву протипоказань або побічної дії. 
Максимум захисної дії відзначено у осіб віком старше 
65 років та після великовогнищевого (трансмурального) ІМ

Інгібітори 
АПФ

Показані для лікування явної чи доклінічної ХСН 
після ІМ, підвищують виживаність при багаторічному 
застосуванні 

АГ, в тому числі систолічна Тіазидні 
діуретики, 
блокатори 
β-адрено-
рецепторів, 
інгібітори 
АПФ

Підвищення виживаності, зниження ризику розвитку 
серцево-судинних ускладнень

ХСН Інгібітори 
АПФ 

Зниження летальності й частоти госпіталізації

Спіронолак-
тон  12,5–
25 мг/добу

Додаткове зниження летальності у хворих на ХСН III–
VI ФК

Гіперхолестеринемія Статини 
(початок 
лі кування 
з поло винної 
дози)

Показані для первинної профілактики у осіб віком 50–
80 років із ХС ЛПНЩ >3,35 ммоль/л, а також підвищення 
виживаності при вторинній профілактиці

Фібриляція передсердь 
(без вад сердця)

Непрямі 
антикоагулян-
ти (варфарин)

Суттєве зниження ризику порушень мозкового кровообігу 

Таблиця 4.6 
Лікарські речовини, тривалий прийом яких небажаний у осіб

 віком старше 60 років
Препарат 

(фармакологічна група) Небажаний ефект
Антигістамінні (блокатори Н2-
рецепторів): дифенгідрамін, 
хлоропірамін, клемастин та ін.

Препарати цієї групи широко застосовують для лікування алергічних 
станів та ймовірної алергії для поліпшення сну. Побічна дія на ЦНС 
(сонливість, порушення пам’яті, дезорієнтація) особливо вірогідна в осіб 
із дисциркуляторною енцефалопатією

Дипіридамол Дезагреганти широко застосовують для лікування при різноманітних 
ішемічних процесах. Дипіридамол потенційно небезпечний при будь-якій 
формі ІХС (синдром обкрадання). Виняток — пацієнти після протезування 
клапанів серця

Гіпотензивні центральної 
дії (метилдопа, клонідин) 
та резерпіновмісні препарати

Надмірний седативний ефект з погіршенням настрою, посиленням або 
появою депресії; ортостатична гіпотензія

Антиаритмічні засоби I класу (всі) Підвищення летальності у пацієнтів із ІХС за рахунок проаритмогенної 
дії. Як антиаритмічний лікарський засіб слід застосовувати блокатори 
β-адренорецепторів (II класу) і аміодарон

НПЗП Здатність викликати НПЗП-гастропатію з вірогідною кровотечею. Крім 
того, препарати цієї групи спричиняють затримку натрію і води, що 
знижує ефективність гіпотензивних і серцевих засобів
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Таблиця 4.7 
Основні системні побічні реакції 

при медичному застосуванні лікарських 
засобів в Україні (2007)

Системні порушення Кіль-
кість, %

Алергічні реакції 52
Порушення з боку ШКТ 34,2
Серцево-судинні порушення 3,4
Порушення з боку ЦНС та периферичної 
нервової системи

3,1

Зміни у місці введення 2,1
Порушення з боку органів дихання 1,8
Порушення з боку нирок та сечовивідної 
системи 

1,2

Порушення з боку печінки 
та жовчовивідних шляхів

0,8

Порушення з боку тромбоцитів та системи 
згортання крові

0,5

Гематологічні порушення 0,3
Порушення електролітного балансу 0,2
Судинні (екстракардіальні) порушення 0,1
Порушення з боку кістково-м’язової 
системи

0,1

Усього 100,0
Поліморбідність, або мультиморбідність (наяв -

ність декількох захворювань у одного пацієнта) — 
сер йозна проблема, з якою може зіштовхнутися 
лікар, при лікуванні хворих будь-якого віку, проте 
най частіше це відзначають у геронтології та геріатрії.

Початок захворювань, що формують синд-
роми поліморбідності, та їх хронізація при-
падає на молодий (30–45 років) і середній вік 
(40–60 років), а результат їх сумарного накопи-
чення проявляється відповідно в похилому віці 
(61–75 років).

З віком збільшується кількість захворювань 
у осіб похилого віку (поліморбідність). У се-
редньому в одного хворого віком 60–70 років 
діагностують 2–3 самостійні захворювання, 
а старше 75 років — уже 4–6. Однією з причин 
розвитку поліморбідності вважають групу захво-
рювань, об’єднаних загальним патогенетичним 
механізмом (пов’язаних з атеросклерозом судин, 
хронічними інфекціями тощо) (схема 4.1).

Інший шлях розвитку поліморбідності — 
причинно-наслідкова трансформація: розвинене 
захворювання призводить до функціональних, 
а потім і органічних порушень в системі органів, 
об’єднаних загальними функціями, і послідовно-
му розвитку ряду інших нозологічних форм.

Наступна причина — ятрогенія: тривале за-
стосування лікарських засобів призводить до роз-
витку ускладнень, що переростають у самостійні 
нозологічні форми (схема 4.2).

За даними Л.Б. Лазебника та В.М. Дроздової 
(2003) у хворих похилого віку, які перебувають 

АТЕРОСКЛЕРОЗ СУДИН

ІХС

Дисциркуляторна 
атеросклеротична енцефалопатія

Атеросклероз судин нижніх кінцівок

АГ

Атеросклероз мезентеріальних судин. 
Ішемія кишечнику

Схема 4.1. Розвиток поліморбідності за єдиним патогенетичним принципом (Лазебник Л.Б., 2003; 2005)

ГКС

АГ

Остеопороз 

Виразкова хвороба шлунка 

Гіперглікемія (стероїдний діабет)

Схема 4.2. Розвиток поліморбідності у хворих, які тривалий час приймають ГКС (Лазебник Л.Б., 2003; 2005)
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на лікуванні в гастроентерологічних відділен-
нях, діагностують від 5 до 8 нозологічних форм 
одночасно. Найчастіше до гастроентерологічних 
захворювань супутніми є ІХС, АГ та дисциркуля-
торна енцефалопатія.

На формування поліморбідності може впли-
нути один і той же фактор. Так, порушення об-
міну ХС може призвести до розвитку холестерозу 
жовчного міхура та жовчокам’яної хвороби, жи-
рового гепатозу і є безумовним фактором ризику 
розвитку атеросклеротичного ураження судин 
серця і головного мозку, АГ.

Розвиток поліморбідності спричиняє приєд-
нання такого фонового захворювання, як цук-
ровий діабет. Гіперглікемія та периферична полі-
нейропатія при цукровому діабеті стають причи-
ною невиразкової диспепсії, гастро езофагеальної 
рефлюксної хвороби, кандидозу стравоходу. 
Хелікобактерна інфекція тісно взаємозв’язана із 
розвитком виразкової хвороби, може зумовлюва-
ти загострення ХОХЛ.

Взагалі відомо, що різні патологічні стани 
можуть суттєво впливати як на фармакокінети-
ку, так і на фармакодинаміку лікарських засобів 
(табл. 4.8).

Діагностування і аналіз поєднаної патології 
при поліморбідності потребує від лікаря велико-
го обсягу знань не лише щодо вікових змін орга-
нів та сис тем, але й симптоматики деяких захво-
рювань нер вової системи, опорно-рухового апа-
рату, сечостате вої сфери, особливостей перебігу 
хірургічних захворювань, онкологічної насторо-
женості, що дозволить уникнути поліпрагмазії.

Бажання лікаря призначити хворому відразу 
декілька препаратів виникає в тому разі, якщо 
у пацієнта одночасно визначають ознаки уражен-
ня декількох органів і систем (серцево-судинної, 
травної, сечовидільної, нервової тощо). Проте 
ВООЗ не раз повідомляла, що для лікування всіх 
відомих людству хвороб досить 200 препаратів. 
Тому перш ніж призначити пацієнтові лікар-
ський засіб, лікар має переконатися в необхід-
ності призначення, можливій альтернативі.

Застосування лікарських засобів, що вплива-
ють на єдиний патогенетичний механізм загаль-
носоматичних і гастроентерологічних захворю-
вань, допомагає одержати позитивний результат 
при мінімальному застосуванні лікарської терапії.

Одночасне призначення декількох лікар ських 
засобів надзвичайно ускладнює пробле му їх вза-

Таблиця 4.8
Вплив патологічних станів на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів

(Белоусов Ю.Б., Леонова М.В., 2001)

Патологічний стан Лікарський засіб Зміни Рекомендаціїфармакокінетики фармакодинаміки
Захворювання печінки

Цироз Теофілін Зниження кліренсу, 
уповільнення зни-
ження концентрації 
в плазмі крові

— Зниження дози 
для запобігання 
токсичності

Гепатит Варфарин — Підсилення 
антикоагулянтної 
активності

Зниження дози 
для зменшення 
ризику розвитку 
геморагії

Серцево-судинні захворювання
Застійна серцева 
недостатність

Лідокаїн Підвищення 
концентрації в крові 
при звичайній дозі 
внаслідок зменешен-
ня кліренсу в об’ємі 
розподілення

— Зниження дози 
для запобігання 
токсичності

Бронхо-обструктивний синдром
Бронхіальна астма Толбутамід Швидке знижен-

ня концентрації 
в плазмі крові

— Клінічне значення 
невідоме

Пневмонія Теофілін Зниження кліренсу 
та підвищення 
концентрації в крові

— Зниження дози 
для запобігання 
токсичності

Ендокринні розлади
Гіпертиреоз Дигоксин — Зниження ефекту Корекція дози
Мікседема Дигоксин — Зниження ефекту Корекція дози
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ємодії в організмі (Батутина А.М. и соавт., 2003; 
Лазебник Л.Б., Дроздов В.Н., 2003; Зюзенков М.В., 
Лемешев А.Ф., 2004; Лазебник Л.Б. и соавт., 2005), 
збільшує небезпеку лікування і виникнення побіч-
них реакцій. Особливо несп риятлива поліпрагма-
зія у геріатричних хворих, яка у психології лікаря 
є «вимушеною». Внаслідок вікових особливостей 
фармакокінетики ризик розвитку побічних реак-
цій у хворих похилого віку в 5–7 разів вищий, ніж 
у осіб молодого віку, а при одночасному застосу-
ванні 3 лікарських засобів — в ≥10 разів. Пацієнтів 
похилого віку в 2–3 рази частіше госпіталізують 
з цієї причини. До того ж такі хворі можуть при-
ймати різні лікарські засоби додатково за власною 
ініціативою чи за порадою оточуючих. Поліпраг-
мазію відзначають у 56% пацієнтів віком молодше 
65 років і у 73% — старше 65. Прийом 2 препаратів 
призводить до лікарських взаємодій у 6% пацієнтів. 
Прийом 5 препаратів підвищує таку частоту до 50%. 
При прийомі 10 препаратів ризик лікарських вза-
ємодій досягає 100%. В одному з досліджень про-
демонстровано, що середня кількість препаратів, 
прийнятих пацієнтами (як призначених лікарями, 
так і з власної ініціативи), становить 10,5, при цьо-
му в 96% випадків лікарі не знали точно, що при-
ймають їх пацієнти. Побічні реакції, які дають нову 
клінічну симптоматику, далеко не завжди враховує 
лікар, оскільки розцінює їх як прояв одного з фак-
торів поліморбідності, що призводить до призна-
чення ще більшої кількості лікарських засобів.

Таким чином, у пацієнтів похилого віку від-
значають зміни всіх основних стадій фарма-
кокінетики лікарських речовин: всмоктування, 
розподілу, метаболізму та виведення. Найбільш 
частими причинами порушення абсорбції лікар-
ських засобів у людей похилого віку є сповільнен-
ня евакуаторної здатності шлунка та послаблення 
моторики кишечнику. Зміни пропорції м’язової 
маси, жирової тканини та об’єму позаклітинної 
рідини, а також вікові особливості зв’язування 
лікарських засобів білками крові істотно вплива-
ють на розподіл лікарських засобів у осіб похило-
го віку. Вікові зміни печінки (атрофія паренхіми, 
зниження активності мікросомальних фермен-
тів), нирок (атрофія нирок, зменшення кількості 
активних клубочків, структурні зміни клубочків 
і базальної мембрани канальців), ниркового та 
печінкового кровотоку визначають зниження 
швидкості виведення лікарських речовин.

Важливим напрямком діяльності лікаря у вза-
ємовідносинах із хворим (особливо похилого та 
старечого віку) є формування прихильності паці-
єнта до запропонованих методів лікування.

Під прихильністю до терапії (фармакотерапії), 
як зазначає ВООЗ, розуміють відповідність по-
ведінки пацієнта рекомендаціям лікаря, останні 
включають препарати, дієту і/або зміну способу 
життя. Прихильність до лікування включає такі 
поняття, як наполегливість та комплаєнтність 
(Зоткин Е., Григорьева А., 2007). Наполегливість 
визначається тривалістю періоду отримання ме-
дикаментозної терапії та оцінюється кількістю 
діб або відсотком хворих, які продовжують ліку-
вання протягом відповідного періоду.

Комплаєнтність — показник прихильності 
до медикаментозної терапії (дотримання крат-
ності та режиму прийому). Комплаєнтність оці-
нюється індексом застосування препарату, що 
становить частку від ділення кількості днів при-
йому повної дози препарату (або його кількості, 
яка видана хворому) на тривалість (в днях) всього 
періоду дослідження (спостереження).

Ідеальна мета — досягнення стовідсоткової 
прихильності. Разом з тим при будь-якому хро-
нічному захворюванні отримання подібного ре-
зультату малоймовірне.

Якщо індекс застосування препарату досягає 
≥80%, комплаєнтність вважається сприйнятли-
вою. Існують інші підходи до оцінки ступеня при-
хильності до повноти лікування: пропуск <25% 
призначень — повна; часткова — пропуск 25–65% 
призначень; пропуск >65% призначень — її від-
сутність (Еременко М., 2008).

На сьогодні ідентифіковано майже 250 факто-
рів, які тим чи іншим шляхом зумовлюють ставлен-
ня хворих до дотримання режиму терапії (табл. 4.9). 
В цілому прихильність відображає складну взаємо-
дію різних факторів, конфігурація взаємодії яких 
змінюється в динаміці захворювання та на віддале-
них етапах може суттєво відрізнятися від первинної 
(Незнанов Н.Г., Вид В.А., 2004).

Серед найважливіших з них розглядають 
такі, як процеси партнерства та співробітництва: 
лікар-пацієнт, консультування, формування дові-
ри до лікаря, особливо з урахуванням схеми паці-
єнт — родичі — лікар, не менш важливий принцип 
сприйнятливості препарату: від вибору лікарських 
засобів, його фармацевтичної форми до дозового 
режиму, враховуючи кратність прийому.

Проблема недостатньої прихильності пацієн-
тів до лікування особливо актуальна при хроніч-
них захворюваннях. Так, до 50% пацієнтів з АГ, 
БА, атеросклерозом, гіперліпідемією, цукровим 
діабетом, епілепсією та іншими захворюваннями 
самостійно переривають лікування, призначене 
лікарем (Haynes R.B., 2001; WHO, 2003). Низь-
ка (недостатня) ефективність лікарських засобів 
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може бути тимчасово пов’язана з етапом підбору 
фармакотерапії хворому та його небажанням по-
вторно звернутися до лікаря, або продовження 
в подібних випадках терапії за своїми власними 
міркуваннями або порадами рідних, знайомих 
тощо. Останнє потребує призначення найбільш 
ефективних лікарських засобів, застосування 
яких дозволяє отримати швидкий ефект.

Вважається, що низька прихильність — голов-
на причина зниження вираженості фармакотера-
певтичного ефекту, яка суттєво впливає на віро-
гідність розвитку ускладнень основного захво-
рювання, веде до зниження якості життя хворих 
та збільшення витрат на лікування.

Слід звернути увагу на причини відмови кар-
діологічних хворих дотримуватися рекомендацій 
лікаря щодо фармакотерапії. 

Причини відмови від прийому хворими лі-
карських засобів при терапії серцево-судинних 
захворювань (Рудик Ю.С., 2008).

1. Асимптомний перебіг серцево-судинних 
захворювань часто стає мотивацією для хворого 
не купувати в аптеці необхідні ліки або негайно 
припинити їх подальше застосування. Особли-
вості ментальності значної частини населен-
ня — націленість на швидкість повного одужан-
ня, зцілення, чого майже взагалі не відбувається 
при хронічних захворюваннях.

2. Зникнення симптоматики серцево-судинного 
захворювання внаслідок прийому відповідних лі-
карських засобів часто стає сигналом для припи-
нення хворим подальшого застосування ліків.

3. Ірраціональне застосування лікарських 
засобів. 

У зв’язку з вищенаведеним для дотримання 
основних принципів призначення лікарських 
засобів пацієнтам похилого віку слід (Бело-
усов Ю.Б., Гуревич К.Г., 2005):

1. Встановити необхідність призначення лі-
карського засобу:

Таблиця 4.9
Взаємодіючі групи факторів, які впливають на прихильність пацієнтів до фармакотерапії

Фактори

Соціально-економічні
Пов’язані з медичним 
персоналом та систе-
мою охорони здоров’я

Пов’язані з терапією, 
що застосовується

Пов’язані 
з пацієнтом

Пов’язані зі станом 
пацієнта на сьогодні

● Соціально-
економічний 
статус пацієнта 
(матеріальний 
стан, рівень 
освіти, соціальна 
підтримка, 
вартість лікування, 
ситуація в родині 
тощо)

● Расові, етнічні 
особливості

● Військові дії на 
території країни

● Вік

● Ступінь розвитку 
медичної системи 
в цілому

● Ступінь розвитку 
системи розподілу 
медичних послуг

● Недостатній роз-
виток системи 
відшкодування 
витрат на лікарські 
засоби або її 
відсутність

● Освіта медичного 
персоналу (зо-
крема уявлення 
щодо проблеми 
прихильності 
пацієнтів 
фармакотерапії)

● Система медичної 
просвіти пацієнтів 
та тривалого спо-
стереження за ними

● Час, який 
відводиться для 
консультації 
пацієнта

● Наявність медичної 
підтримки щодо 
корекції побічних 
реакцій

● Складний ре-
жим прийому 
препаратів, їх 
кількість та частота 
прийому

● Тривалість 
лікування

● Частота зміни 
терапії

● Швидкість досяг-
нення ефекту

● Побічні реакції 
препарату

● Знання пацієнта 
про захворю-
вання

● Мотивація до 
лікування

● Очікування 
пацієнта від 
лікування

● Забутливість
● Нерозуміння 

інструкції лікаря
● Жах перед 

побічними 
реакціями, зви-
кання до терапії, 
зміна образу 
життя

● Попередній 
досвід лікування

● Вираженість 
симптомів захворю-
вання

● Динаміка прогресу-
вання захворювання

● Фізичний, 
психічний, 
соціальний стан 
пацієнта

● Наявність супутньої 
патології (депресія, 
алкоголізм, 
наркоманія)

● Наявність ефек-
тивних методів 
лікування
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- не всі хвороби осіб похилого віку потребу-
ють медикаментозного лікування;

- встановити точний діагноз перед початком 
лікування;

- за можливістю уникати застосування лі-
карських засобів; не обов’язково призначати їх, 
якщо актуальне питання якості життя.

2. Ретельно виявити всі умови застосування 
лікарських засобів пацієнтом:

- хворий може одержувати рекомендації і лі-
кування від декількох лікарів, тому відомості 
про проведену терапію дозволяють уникнути не-
бажаних лікарських взаємодій;

- тютюнопаління, алкоголь, вживання кави мо-
жуть призвести до посилення дії лікарських засобів.

3. Добре знати механізм дії препарату, що 
призначається:

- пам’ятати про можливості вікових змін 
у розподілі лікарських речовин;

- призначати добре вивчені лікарські засоби.
4. Починати терапію з невисоких доз лікар-

ських засобів:
- стандартна доза часто висока для пацієнтів 

похилого віку;
- вплив віку пацієнта на печінковий метабо-

лізм лікарської речовини не завжди прогнозова-
ний; ниркова екскрекція ліків та їх метаболітів 
з віком знижується;

- хворі похилого віку більш сприйнятливі 
до лікарських засобів, що впливають на ЦНС.

5. Титрувати дози до потрібного ефекту:
- визначити терапевтичний ефект, який необ-

хідно досягти;
- поступово довести дозу до такої, застосуван-

ня якої дає граничний терапевтичний результат. 
Якщо досягти бажаного не вдається, необхідно 
прагнути використати максимальну дозу, що пе-
реноситься (коли подальше її підвищення при-
зводить до виникнення побічних реакцій);

- в окремих випадках комбінована терапія 
більш адекватна й ефективна.

6. Спростити режим застосування лікарських 
засобів, забезпечувати прихильність терапії:

- уникати складних режимів дозування, най-
більш прийнятних для лікарських речовин — 
1–2 рази на добу;

- ретельно інструктувати хворих та їх родичів 
щодо прийому лікарських засобів;

- пояснити, для чого виписано лікарський засіб;
- запропонувати вести запис прийому лікар-

ських засобів;
- постійно контролювати дотримання хворим 

похилого віку режиму прийому лікарських засобів.
Таким чином, фармакотерапія у пацієнтів по-

хилого та старечого віку має враховувати, перш 
за все, морфофункціональні особливості кожно-
го вікового періоду в процесі старіння організму, 
а з іншого боку — враховувати весь спектр по-
ліморбідності в кожному конкретному випадку. 
Неухильне дотримання цих принципів є запору-
кою ефективності лікування та підвищення по-
казників якості життя пацієнтів.
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ВИДИ ЛІКАРСЬКИХ ВЗАЄМОДІЙ
Відомо, що побічні реакції лікарських засобів 

можуть виникати внаслідок взаємодії ліків. Остан-
нє стосується в тому числі і серцево-судинних пре-
паратів. Так, аналіз моніторингу побічних реакцій 
при застосуванні інгібіторів АПФ у 2007 р. тільки 
у Харківській та Сумській областях України (Дро-
говоз С.М. та співавт., 2007) показав, що 42,2% ви-
падків спостерігалось при сумісному застосуванні 
інгібіторів АПФ у 2007 р. з 5 іншими лікарськими 
засобами; 36,6% — при прийомі до 3 супутніх лі-
карських засобів; 12,2% — при монотерапії; 6,2% — 
при супутньому прийомі до 7 лікарських засобів 
і 3% —при прийомі більше ніж 7 супутніх лікарських 
засобів (рис. 5.1).

Монотерапія         До 3 СЛЗ         До 5 СЛЗ         До 7 СЛЗ         понад 7 СЛЗ

50

40

30

20

10

0

12,2

36,3

42,2

6,2
3

Рис. 5.1. Частота реєстрації при застосуванні 
інгібіторів АПФ у Харківській і Сумській обла-
стях залежно від супутньої фарма ко терапії 
(2007 р.). СЛЗ — супутні лікарські засоби

Розрізняють такі види лікарських взаємо дій 
(Викторов А.П. и соавт., 1991; Викторов А.П., 
2000; Пальцев М.А. и соавт., 2005; Деримед-
ведь Л.В. и соавт., 2006):

• фармацевтичне, пов’язане з фізико-хіміч ними 
взаємодіями лікарських речовин поза організмом 
(наприклад утворення нерозчинних сполук);

• фармакокінетичне, пов’язане зі зміною 
фармакокінетичних характеристик лікарських 
речовин (Пальцев М.А. и соавт., 2005);

• фармакодинамічне, пов’язане зі зміною 
ефектів препаратів.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ
Фармацевтична взаємодія лікарських речовин 

можлива ще до їх введення в організм або безпо-
середньо в місці їх введення.

Фармацевтична взаємодія зазвичай відбу ва-
ється поза організмом при виробництві препа-
ратів, у клінічній практиці при змішуванні пре-
паратів в одному шприці або інфузійній системі. 
Негативні приклади такого необачного змішу-
вання наведені в табл. 5.1.

Зазвичай фармацевтична взаємодія — резуль-
тат фізико-хімічних реакцій лікарських речовин 
(наприклад кислот і лугів). При цьому можуть 
утворюватися нерозчинні сполуки, змінюватися 
кольори, запах, фармацевтичні властивості лі-
карських речовин. Як правило, цей вид взаємодії 
виникає при складанні нера ціо нальних прописів 
лікарських засобів. Наприклад, у лужному середо-

ГЛАВА 5  ВЗАЄМОДІЯ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

О.П. Вікторов

Види лікарських взаємодій
Фармацевтична взаємодія
Взаємодія лікарських засобів 

на етапі всмоктування
Зміна швидкості всмоктування
Зміна повноти всмоктування

Взаємодія на етапі розподілу 
лікарських речовин

Взаємодія на етапі метаболізму 
та елімінації

Фармакодинамічні взаємодії 
лікарських засобів

Взаємодія лікарських речовин з їжею
Взаємодія лікарських засобів 

з рослинними компонентами
Взаємодія лікарських засобів 

з етиловим спиртом
Взаємодія лікарських засобів 

із нікотином
ЛІТЕРАТУРА ...................................................413
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Таблиця 5.1 
Взаємодія лікарських препаратов в одному шприці (в одній інфузійній системі)

Взаємодіючі препарати Результат взаємодії
Кислота 
аскорбіно ва

Кислота нікотинова Розкладання аскорбінової кислоти
Піридоксин Те саме
Тіамін Взаємне розкладання
Ціанокобаламін Те саме
Кальція пантотенат Розкладання аскорбінової кислоти

Кислота 
нікотинова 

Кислота аскорбінова Те саме
Піридоксин Розкладання піридоксину 
Тіамін Розкладання тіаміну
Ціанокобаламін Розкладання ціанокобаламіну 

Піридоксин Кислота аскорбінова Розкладання аскорбінової кислоти
Кислота нікотинова Розкладання піридоксину 
Тіамін Розкладання тіаміну. В одному шприці вводити не можна. Вводи-

ти в різні дні й години доби
Ціанокобаламін Взаємне розкладання, накопичення іонів кобальту

Рибофлавін-
 монону -
клеотид 

Тіамін Розкладання тіаміну в лужному середовищі й підвищення його 
токсичності

Ціанокобаламін Розкладання ціанокобаламіну, накопичення іонів кобальту, 
підвищення токсичності

Тіамін Кислота аскорбінова Розкладання тіаміну
Кислота нікотинова Те саме
Рибофлавін-мононуклеотид Те саме
Ціанокобаламін Взаємне розкладання

Ціанокоба-
ла мін 

Кислота аскорбінова Те саме 
Кислота нікотинова Розкладання ціанокобаламіну
Піридоксин Взаємне розкладання. Накопичення іонів кобальту
Рибофлавін-мононуклеотид Накопичення іонів кобальту, підвищення токсичності
Тіамін Взаємне розкладання

АТФ натрію Атропіну сульфат Осад основи атропіну
Бендазол Осад основи бендазолу
Дифенгідрамін Осад основи дифенгідраміну
Кальцію глюконат Утворення осаду дикальцієвої солі аденозинтрифосфорної кисло-

ти
Магнію сульфат Випадання в осад гідрату окису магнію

Хлорпро-
мазин

Розчин Рінгера (небажано 
вводити в одному шприці 
з іншими лікарськими 
засобами)

Утворення осаду (основа хлорпромазину)

Атропіну 
сульфат

АТФ натрію Гідроліз АТФ, втрата активності
Натрію оксибутират Осад основи атропіну
Аспарагінат K-Mg Те саме
Амінофілін Те саме

Барбітал 
натрій

Атропіну сульфат Взаємне розкладання, утворення осаду
Суксаметонію хлорид Розкладання суксаметонію хлориду, утворення осаду
Кальцію хлорид Утворення малорозчинної солі барбіталу
Кислота аскорбінова Взаємне розкладання
Лобелін Утворення поганорозчинних осадів барбіталу (кислоти) 

й алкалоїду
Омнопон Те саме
Папаверин Утворення поганорозчинного осаду папаверину
Платифіліну гідротартрат Утворення поганорозчинного осаду платифіліну
Скополамін Утворення поганорозчинного осаду скополаміну

Метенамін Атропіну сульфат Утворення осаду атропіну
Розчин декстрози для ін’єкцій Розкладання, побуріння розчину
Лобеліну гідрохлорид Утворення осаду основи лобеліну
Папаверин Утворення осаду основи папаверину

Розчин 
 декстрози 
для ін’єкцій 
(стабілізо-
ваний соля-
ною кисло-
тою)

Епінефрин Розкладання епінефрину в зв’язку зі зниженням концентрації 
стабілізатора

Бензилпеніцилін Розкладання та інактивація антибіотика
Апоморфін Розкладання апоморфіну у зв’язку зі зниженням концентрації 

стабілізатора
Метенамін Нейтралізація, побурінння розчину
Канаміцин Випадання осаду (продукт конденсації з декстрозою)
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Взаємодіючі препарати Результат взаємодії
Кислота аскорбінова Окиснення кислоти аскорбінової у зв’язку зі зниженням 

концентрації стабілізатора
Кофеїн-бензоат натрію Осад бензойної кислоти
Лінкоміцин Гідроліз лінкоміцину
Серцеві глікозиди Інактивація серцевих глікозидів у кислому середовищі
Стрептоміцин Гідроліз та інактивація антибіотика в кислому середовищі 

(рН <4,0)
Амінофілін Взаємодія етилендіаміну з соляною кислотою і декстрозою, 

побуріння розчину
Бендазол АТФ натрію Осад основи бендазолу

Нікетамід Осад основи нікетаміду
Кофеїн-бензоат натрію Утворення осадів основи бендазолу та бензойної кислоти
Натрію гідрокарбонат Розкладання гідрокарбонату, осад основи бендазолу
Натрію оксибутират Осад основи бендазолу
Натрію саліцилат Те саме
Сульфатіазол Те саме
Аспарагінат K-Mg Те саме
Папаверин Взаємне зниження розчинності при охолодженні, випадання 

в осад основи папаверину при температурі <18 °С
Серцеві глікозиди 
 (наперстянка, конвалія)

Гідроліз, інактивація глікозиду

Тіопентал натрій Осад основи бендазолу
Трилон Б Те саме
Цитизин Те саме
Сульфаетидол Те саме
Пентобарбітал Те саме

Дифенгі-
драмін 

АТФ натрію Витиснення і осадження нерозчинної основи дифенгідраміну
Гепарин Те саме
Натрію гідрокарбонат Те саме
Натрію оксибутират Те саме
Натрію салицилат Те саме
Сульфатіазол Те саме
Оксифероскорбон Те саме
Аспарагінат K-Mg Те саме
Тіопентал натрій Те саме
Трилон Б Те саме
Цитизин Те саме
Пентобарбітал Те саме

Суксамето-
нія  хлорид

Барбітал натрій Розкладання суксаметонію хлориду в лужному середовищі та утво-
рення осаду барбіталу

Вінпоцетин Гепарин Можливе утворення осаду
Кальція 
глюконат

АТФ натрію Утворення осаду дикальцієвої солі аденозинтрифосфорної кисло-
ти

Натрію гідрокарбонат Утворення осаду карбонату кальцію
Кальція 
хлорид

Гексобарбітал Утворення осаду кальцієвої солі
Натрію гідрокарбонат Утворення осаду карбонату кальцію
Тіопентал натрій Утворення осаду кальцієвої солі
Трилон Б Те саме
Цитизин Утворення нерозчинного гідроксиду кальцію

Кофеїн-
бензоат 
натрію

Бендазол Утворення осаду основи бендазолу й бензойної кислоти
Папаверин Утворення осаду основи папаверину і бензойної кислоти

Магнію 
сульфат

АТФ натрію Випадання осаду гідроксиду магнію
Натрію гідрокарбонат Те саме
Аспарагінат K-Mg Те саме 
Тіопентал натрій Те саме
Трилон Б Зв’язування іонів магнію в комплекс

Натрію гі-
дрокарбонат

Бендазол Осад основи бендазолу
Дифенгідрамін Витиснення і осадження нерозчинної основи дифенгідраміну
Кальцію глюконат Утворення осаду карбонату кальцію
Кальцію хлорид Те саме
Лобелін Осад основи лобеліну
Магнію сульфат Випадання в осад гідрату окису магнію
Папаверин Утворення осаду основи папаверину
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вищі частково розпадаються серцеві глікозиди, 
що призводить до втрати їх активності.

Кислі розчини не можуть використовуватися як 
основи для лікарських речовин, що є слабкими кис-
лотами, оскільки можливе випадання лікарських 
речовин в осад; в таких розчинах нестабільні гепа-
рини, амінофілін тощо.

0,9% розчин натрію хлориду, що має нейтральне 
значення рН, придатний для розчинення більшості 
ліків. Норепінефрин нестабільний при нейтральних 
значеннях рН, проте добре зберігається в кислому 
середовищі.

Барбітурати, фенітоїн, фенотіазіни, фуросемід 
і вітаміни групи В не рекомендується змішувати 
з розчинами інших лікарських засобів.

У табл. 5.2 наведені приклади фармацевтич ної 
несумісності деяких лікарських засобів у розчинах.

Таблиця 5.2
Фармацевтична несумісність деяких 

лікарських засобів в інфузійних розчинах
Лікар -
ський 
засіб

Взаємодію чі 
лікарські засоби

Наслідки 
вза ємодії 

Фенітоїн Інфузійний розчин Випадання осаду
Інсулін Протамін Зниження активно-

сті інсуліну
Гепарин Гідрокортизон 

Симпатоміметич ні 
аміни
Тетрацикліни 
Аміноглікозиди 

Інактивація гепа-
рину
Утворення осаду 
Утворення осаду
Утворення осаду

Прокаїн-
а мід 

Фуросемід Утворення осаду

Тіамін Фуросемід Утворення осаду
Аміно-
філін 

Бендазол Утворення погано-
розчинних сполук

Прикладом фізичної взаємодії є утворення так 
званих евтектичних сумішей лікарських речовин. 
Вони утворюються при змішуванні лі карських засо-
бів, що мають високі кріоскопічні константи, з лі-
карськими речовинами з низькою температурою 
плавлення. В результаті їх взаємодії утворюється 
непридатна для вживання волога маса. Цю влас-
тивість необхідно враховувати при виписуванні 
порошків аскорбінової кислоти, ментолу, камфо-
ри бромистої, феназону. Евтективними вважають 
поєднання кофеїну з бензоатом натрію.

Результат фізичної взаємодії не завжди нега-
тивний. Так, цей тип взаємодії використовують 
за необхідності адсорбції (зв’язування молекул 
лікарських засобів, токсичних речовин або со-
лей важких металів та ін.). Ентеросорбенти діють 
при цьому в ШКТ, перешкоджаючи всмоктуванню 
зазначених сполук. Хімічну взаємодію також ви-
користовують із терапевтичною метою, наприклад 
реакції нейтралізації кислот. Проте така взаємодія 
може призвести до розвитку побічних реакцій.

Фармацевтична взаємодія можлива і на рівні 
всмоктування лікарських речовин в ШКТ. На-
приклад, сорбенти, прийняті одночасно з інши-
ми лікарськими засобами, знижують їх абсорбцію 
і біодоступність. Іони кальцію, зв’язу ючись із те-
трациклінами, перешкоджають всмоктуванню 
останніх. Іонообмінні смоли (наприклад колес-
тирамін) взаємодіють із рядом препаратів (дигок-
син, антикоагулянти непрямої дії тощо), які ста-
ють нерозчинними і виводяться через кишечник. 
Так, пригнічення всмоктування препаратів гормо-
нів щитовидної залози під впливом колестираміну 
може призводити до розвитку гіпотиреозу у паці-
єнтів, які одержують замісну гормональну терапію.

Взаємодіючі препарати Результат взаємодії
Папаверин Барбітал натрій Те саме

Метенамін Те саме
Бендазол Взємне зниження розчинності при охолодженні, випадання в осад 

основи папаверину при температурі <18 °С
Кальцію хлорид Утворення осаду
Кофеїн-бензоат натрію Утворення осаду основи папаверину
Серцеві глікозиди Гідроліз, інактивація

Серцеві 
глікозиди

Аймалін Утворення осаду
Атропіну сульфат Інактивація глікозиду
Бендазол Те саме
Лобелін Те саме
Папаверин Те саме
Платифіліну гідротартрат Те саме

Тіопентал 
натрій

Епінефрин Утворення осаду тіопенталу
Хлорпромазин Утворення осаду хлорпромазину
Дифенгідрамін Осад основи дифенгідраміну
Суксаметонію хлорид Осад основи суксаметонію хлориду
Кальцію хлорид Утворення кальцієвої солі тіопенталу
Магнію сульфат Утворення магнієвої солі тіопенталу
Морфін Осад основи морфіну і тіопенталової кислоти
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ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
НА ЕТАПІ ВСМОКТУВАННЯ
Особливості взаємодії на цьому етапі фар-

макокінетики лікарських засобів залежать від 
швидкості та повноти всмоктування.

Зміна швидкості всмоктування
Має значення в тих випадках, коли важли-

во швидко досягти максимальної дії препарату. 
Також це відіграє роль при виборі часу при-
значення лікарського засобу в підтримувальній 
дозі при тривалій терапії з метою запобігання 
зниження концентрації препарату нижче 
мінімальної терапевтичної. Зміна швидкості 
всмоктування може вплинути на ефективність 
лікарських речовин, терапевтичні ефекти 
яких залежать не від концентрації препарату 
в крові, а від швидкості зміни цієї концентрації. 
При сповільнені швидко сті всмоктування може 
знижуватися системна біодоступність погано-
розчинних пре паратів.

Зміна повноти всмоктування
Впливає на біодоступність препарату, а отже, 

на його системні ефекти. В ряді випадків зміна 
повноти всмоктування може впливати на харак-
тер розподілу препарату в організмі.

Зміну всмоктування відзначають, якщо 
лікар ські речовини:

• хімічно взаємодіють одна з одною 
(табл. 5.3);

• змінюють кислотність шлунка (табл. 5.4);
• впливають на швидкість проходження хі-

мусу через ШКТ;
• конкурують через транспортні системи 

тонкої кишки;
• впливають на мікрофлору кишечнику 

(табл. 5.5).
Таким чином, при поєднаному застосуван ні 

одні лікарські засоби можуть впливати на швид-
кість і повноту всмоктування інших препаратів, 
зумовлюючи зміну їх системної біодоступності. 
До основних механізмів лікарської взаємодії 
на етапі всмоктування належать: 

• зміна кислотності шлункового вмісту; 
• вплив на швидкість проходження хімусу 

через ШКТ;
• конкуренція через транспортні системи 

тонкої кишки;
• придушення мікрофлори кишечнику. Вза-

ємодії у зв’язку з конкуренцією через канальце-
вий транспорт показана в табл. 5.6.

Таблиця 5.3 
Хімічні взаємодії деяких лікарських засобів 

(Білоусов Ю.Б., Гуревич Г.К., 2005)

Препарат 1 Препарат 2 Результат 
вза ємодії

Тетрацикліни Препарат заліза Пригнічення 
всмоктування 
препаратів

Солі кальція Утворення 
нерозчинних 
комплексів

Алюміній- і маг ній- 
вмісні антацидні 
засоби

Зниження 
всмок тування 
анти біотиків

Блокатори 
Н2-рецепторів 

Антацидні засоби Зменшення 
повноти 
всмоктування 
блокаторів 
Н2-рецепторів

Триметоприм 
Кліндаміцин
Цефалексин
Тетрациклін
Левотироксин 
натрій 

Колестирамін Зменше ння 
всмоктування 
пре паратів 1

Таблиця 5.4
Взаємодія деяких лікарських засобів, що 

впливають на кислотність шлункового соку 

Препарат 1 Препарат 2 Результат 
взаємо дії 

Антациди
Інгібітори про-
тонного насосу
Блокатори 
Н2-рецепторів

Слабкі кислоти Зниження 
всмок тування 
препаратів 2

Слабкі основи Підвищення 
всмок тування 
препара тів 2 

Адсорбенти Кетоконазол 
Ланзопразол
Левофлоксацин
Норфлоксацин
Офлоксацин
Серцеві глікозиди
Тетрацикліни 
Левотироксин 
натрій 
Фенітоїн
Ципрофлоксацин 

Зниження 
абсорбції 
препаратів 2

ВЗАЄМОДІЯ НА ЕТАПІ РОЗПОДІЛУ 
ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН
Лікарські речовини системної дії з місця 

введення надходять у кров. У крові відбува-
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ється їх взаємодія з білками плазми крові та фор-
меними еле ментами. В результаті цього утворю-
ються вільна і зв’язана фракції лікарської речови-
ни (табл. 5.7), що призводить до зміни швидкості 
його метаболізму та елімінації, а в ряді випадків — 
до зміни характеру розподілу в органах і тканинах 
(табл. 5.8). Перш за все подібні взаємодії відзнача-
ють із лікарськими речовинами з високим ступе-
нем зв’язування з білками крові.

Зазвичай лікарські речовини, потрапляючи 
у кров, в тій або іншій мірі зв’язуються з біл-
ками плазми крові. Між вільною та зв’язаною 
фракціями встановлюється динамічна рівнова-

га, що може бути зміщена в будь-яку сторону. 
Таке зміщення можуть здійснити інші препа-
рати, що мають спорідненість до тих же біл-
ків. Слід враховувати, що фармакологічну дію 
проявляє вільна фракція лікарської речовини. 
Зменшення зв’язування з білками з 98 до 96% 
приводить до двократного підвищення вільної 
фракції в крові (Рейхарт Д.В. и соавт., 2007). 
Таким чином, лікарські речовини, що мають 
більшу спорідненість до певного білка, витіс-
няючи зі зв’язку з ним препарат, можуть значно 
посилити терапевтичний і токсичний ефект 
останніх, різко підвищуючи його вміст у крові. 
Суттєве значення це має для лікарських засо-
бів, що зв’язуються з білками на 85%.

Таблиця 5.7
Зв’язування деяких лікарських засобів 

з альбумінами
Лікарський засіб Вільна фрак ція, %

Варфарин 3
Дигітоксин 10
Індометацин 3
Клофібрат 10
Фенітоїн 9
Хінідин 11
Хлорпропамід 4
Етакринова кислота 10

Серцево-судині лікарські засоби, що зв’язу-
ються з білками на ≥85%: пропранолол, варфа-
рин, вера паміл, дигітоксин, фенітоїн, ніфедипін, 
празозин, фуросемід, хінідін, хлорпропамід, кло-
фібрат, дикумарол.

Найбільш відомим терапевтично значимим 
є витиснення лікарських засобів з їх зв’язку з біл-
ками крові при одночасному призначенні з:

Таблиця 5.6 
Взаємодія деяких серцево-судинних лікарських 

засобів у зв’язку з конкуренцією через 
канальцевий транспорт

Лікар ський 
засіб

Конкурую чі 
лікар  ські 

 засоби

Результат 
взаємодії

β-Лактам ні 
антибіо тики

Фуросемід Підвищення 
концентра-
ції β-лактамних 
антибіотиків, 
збільшення періоду 
їх напіввиведення

Солі літія Тіазидні 
діуретики

Інтоксикація літієм

Дигоксин Спіронолак-
тон 

Підвищення 
концентрації ди-
гоксину в плазмі 
крові

Саліцилати Пробенецид Інтоксикація 
саліцилатами

Таблиця 5.5
Взаємодія деяких лікарських засобів на етапі 

їх всмоктування

Препарат 1 Препарат 2 Результат  
взаємодії Примітка 

ГКС Колести р-
амін
Колести-
пол 

Зниження 
ефектів 
гідрокорти-
зона

Необідно 
окреме вве-
дення ліків

Дигоксин
Дигітоксин 

Те саме Зниження 
ефектів 
глікозидів  

Застосуван-
ня серцевих 
глікозидів 
можливо 
не раніше 
ніж через 
8 год після  
прийому 
препаратів 2

Аторвастатин
Церивастатин 
Флувастатин
Ловастатин
Правастатин
Симвастатин 

Те саме Зниження 
ефектів 
препаратів 1 

Застосування 
препаратів 1 
можливо 
не раніше 
ніж через 
3–4 год після 
прийому 
препаратів 2

Фуросемід Те саме Зниження 
диуретично-
го ефекта 

Те саме 

Гормони щи-
топодібної 
залози 

Те саме Зниження 
ефектів 
гормонів

Призначен-
ня гормонів 
можливо 
не раніше 
ніж через 
6 год після 
прийому 
препаратів 2

Варфарин Колестир-
а мін 

Зниження 
аникоагу-
ляційного 
ефекту

Те саме 

Жовчні 
кислоти 

Естрогени 
Фібрати 

Підвищен
ня  еліміна-
ції ХС 
із  жовчю

Необхідний 
 конт роль 
вмісту ХС 
у плазмі 
крові
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• антикоагулянтами;
• пеніцилінами;
• пероральними протидіабетичними лікар-

ськими засобами;
• дигітоксином;
• метотрексатом.
Таблиця 5.8

Взаємодія деяких лікарських засобів 
на етапі розподілу

Препа рат 1 Препа-
рат 2

Результат 
взаємодії 

Індомета
цин 
Клофібрат
Саліцилати

Варфарин
Феніто їн

Витиснення препара тів 2 з їх 
зв’язку з білками крові, 
підвищення їх вільної 
фракції

Хінідин Дигок-
син

Підвищення концентрації 
дигоксину в крові

Кофеїн Пені-
циліни 

Підвищення проникності 
ГЕБ для препаратів 2

Лекарські взаємодії, що відбуваються внаслі док 
витиснення однієї лікарської речовини іншою із 
зв’язку з білком-переносником, на ве дені в табл. 5.9.

Таблиця 5.9
Деякі лікарські взаємодії, пов’язані 

з конкуренцією через місце зв’язування 
транспортних систем крові

Зв’язана 
лікарська 
речовина

Лікарська 
речо вина, що 

витісняє

Результат 
взаємодії

Толбутамід Саліцилати
Фенілбутазон

Гіпоглікемія 

Метотрексат Саліцилати
Сульфаніламіди

Агранулоцитоз 

Тіопентал 
натрій

Сульфаніламіди Пролонгація 
наркозу

Варфарин Саліцилати
Клофібрат

Геморагії 

ВЗАЄМОДІЯ НА ЕТАПІ МЕТАБОЛІЗМУ 
ТА ЕЛІМІНАЦІЇ
Лікарські речовини можуть виступати як індук-

тори та інгібітори ферментів метаболізму, змен-
шуючи чи збільшуючи час їх напіввиведення:

• якщо час напіввиведення зменшується (ін-
дук ція ферментів), то для підтримки концен трації 
у плазмі крові в межах терапевтичного діапазону не-
обхідне підвищення дози препарату чи зменшення 
інтервалу між його прийомами;

• якщо час напіввиведення збільшується (ін-
гібування ферментів), то потрібна корекція дози 
препарату в бік її зниження чи збільшення інтер-
валів між його прийомами.

У потенціюванні дії одного лікарського за-
собу іншим відіграють роль, вірогідно, не лише 
ви щезазначені ефекти, але і зниження метабо-

лізму речовин у мікросомах печінки (табл. 5.10). 
Сильними індукторами печінкового метаболізму 
є бар бітурати, карбамазепін, фенітоїн, рифам-
піцин, хлоралгідрат, хлордіазепоксид, хлорпро-
мазин, мепробамат, дифенгідрамін, трифлуо-
перазин, кодеїн та ін.; активними індукторами 
є ментол, кава, алкоголь, а також деякі харчові 
добавки. Ряд токсикантів — ацетон, бензол, ДДТ 
(4,4-дихлордифенілтрихлоретан) та інші підви-
щують активність печінкового метаболізму. Вод-
ночас інші токсичні речовини (плюмбум, мер-
курій, нікель, арсен, феноли, чотирихлористий 
вуглець, анілін та ін.) знижують її.

Таблиця 5.10
Лікарські взаємодії, пов’язані зі зміною 
активності печінкового метаболізму

Лікарська 
речовина

Лікар ські 
речовини, 

що  змінюють 
активність 

печінкового 
метаболізму

Результат 
взаємодії

Варфарин Барбітурати Зниження антикоагу-
лянтної активності

Толбутамід Фенітоїн, 
алкоголь

Гіперглікемія 

Пероральні 
контрацеп-
тиви

Рифампіцин Зниження 
ефективності 
перораль них 
контрацептивів 

Преднізолон Барбітурати Зниження рівня 
стероїдів

Хінідин Барбітурати Зниження рівня 
хінідину

Слід зазначити, що індукція активності 
мікро сом печінки зазвичай розвивається повіль-
но. Приблизно лише через 7–10 поєднаних при-
йомів лікарських речовин, одна з яких впливає 
на печін ковий метаболізм, виявляють клінічно 
значиму зміну концентрації іншої лікарської 
речовини. При цьому зазвичай концентрація 
в крові пре парату-індуктора істотно не впливає 
на ступінь індукції ферментів. Якщо визначають 
індукцію печінкових ферментів, для досягнення 
бажаного терапевтичного ефекту слід підвищити 
дозу препарату, метаболізм якого стимулюється.

Інгібування ферментів печінки зазвичай від-
бувається швидше, ніж індукція. Як правило, для 
розвитку феномена інгібування досить досяг-
нення певної концентрації препарату-інгібітора. 
Ця концентрація може бути досягнута навіть 
при його першому прийомі. Чим вище концен-
трація препарату-інгібітора в крові (тобто чим 
вища доза), тим більша ймовірність розвитку лі-
карських взаємодій, пов’язаних з інгібуванням 
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ферментів печінки. При пригніченні печінкового 
метаболізму необхідно знизити дозу препарату, 
метаболізм якого пригнічений, або збільшити ін-
тервал між його прийомами. В іншому разі різко 
підвищується імовірність розвитку побічних реак-
цій, пов’язаних із передозуванням.

Оскільки заздалегідь неможливо розрахувати 
ступінь індукції (інгібування) печінкового мета-
болізму, то тривале поєднане застосування лікар-
ських речовин з індукторами чи інгібіторами пе-
чінкового метаболізму є показанням до проведен-
ня терапевтичного лікарського моніторингу.

Таким чином, при поєднаному застосуванні 
одні лікарські речовини можуть впливати на швид-
кість метаболізму та/чи екскрецію інших лікар-
ських речовин. Індукція ферментів печін кового 
метаболізму розвивається протягом тривалого 
часу, зазвичай ≥7–10 днів прийому препарату-
індуктора. При цьому концентрація препарату-
індуктора у плазмі крові не має суттєвого значен-
ня. Інгібування ферментів залежить від концен-
трації препаратів-інгібіторів, а не від тривалості 
їх прийому. Навіть одноразовий прийом подібних 
лікарських речовин у високій дозі може призвести 
до інгібування ферментів. Взаємодія лікарських 
речовин на рівні печінкового метаболізму може 
бути пов’язана зі зміною не лише активності фер-
ментів печінки, а й печінкового кровотоку. Три-
вале поєднане застосування лікарських речовин 
з індукторами чи інгібіторами печінкового мета-
болізму — показання до проведення терапевтич-
ного лікарського моніторингу.

Зміна фармакологічної активності при дії 
препаратів-індукторів системи цитохрому Р450 
печін ки наведена в табл. 5.11.

ФАРМАКОДИНАМІЧНІ ВЗАЄМОДІЇ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Фармакодинамічні взаємодії лікарських засо-

бів пов’язані з такими основними механізмами:
•Конкуренція зв’язування з рецепторами
Конкурувати можуть як агоністи, так і анта-

гоністи. 
•Зміна кінетики лікарських речовин у місці дії
Це може бути пов’язане зі зміною їх всмокту-

вання, розподілу, метаболізму та елімінації. 
•Вплив на синаптичну передачу
Так, резерпін приводить до виснаження за-

пасів катехоламінів, що руйнуються МАО. Якщо 
одночасно з резерпіном застосовувати інгібітори 
МАО, то порушиться метаболізм катехоламінів, 
що призведе до різкого підв ищення АТ.

Таблиця 5.11
Зміна фармакологічної активності деяких 

серцево-судинних засобів при дії препаратів- 
індукторів системи цитохрому Р450 печінки

Пред-
ставник 

фармако-
логічної 

групи

Інгібітори системи 
цитохрому 

Р450 печінки

Результат 
вза ємодії

Варфарин Барбітурати, 
фенітоїн, 
карбамазепін, 
рифампіцин, спирт 
етиловий (хронічне 
вживання)

Зниження анти-
коагулянтної 
активності

Хінідин Барбітурати, 
фенітоїн, 
карбамазепін

Зниження 
е фективності 
антиаритмічної 
дії

Теофілін Барбітурати, 
карбамазепін, 
рифампіцин, 
тютюнопаління

Послаблення 
протиастма-
тичної дії

•Взаємодія ефектів лікарських засобів, якщо 
вони викликають протилежні ефекти
У ряді випадків фармакодинамічні взаємодії 

лікарських речовин можуть призводити до розви-
тку побічних реакцій (табл. 5.12).

Як видно (див. табл. 5.12), існує велика кіль-
кість різноманітних механізмів взаємодії лікар-
ських засобів. Багато які з них вивчені недостат-
ньо. Тому з метою уникнення можливих лікар-
ських взаємодій та пов’язаних з ни ми побічних 
реакцій, слід віддавати перевагу монотерапії (тіль-
ки якщо це дозволяє клінічна ситуація) порівняно 
з комплексним лікуванням.

Небезпечні взаємодії ряду лікарських засобів 
наведені в табл. 5.13.

ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН 
З ЇЖЕЮ
При вивченні питань безпеки застосування 

лі карських засобів зазвичай особливу увагу при-
діляють їх взаємодії з компонентами, що входять 
до складу їжі (Викторов А.П. и соавт., 1991; 2000).

На рівні всмоктування лікарських речовин 
в ШКТ вплив їжі може бути пов’язаний з:

• утворенням комплексів з лікарськими препа-
ратами, зміною рН шлунка та/чи дванад цятипалої 
кишки;

• перерозподілом лікарських препаратів між 
хімусом і просвітом ШКТ;

• конкуренцією через однакові транспортні 
системи з просвіту кишечника в кров.
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Подібні взаємодії впливають на швидкість і сту-
пінь абсорбції лікарських препаратів, що призво-
дить до зміни їх максимальної концен трації у плазмі 
крові або часу її досягнення.

Якби взаємодію відзначали лише на етапі всмок-
тування лікарських речовин із ШКТ, то цього можна 

було б уникнути, застосовуючи лікарські препарати 
між прийомами їжі або використовуючи паренте-
ральні шляхи введення. Проте багато харчових про-
дуктів не лише впливають на біодоступність і швид-
кість всмоктування лікарських препаратів у ШКТ, 
але й можуть виступати у ролі індукторів/інгібі-

Таблиця 5.12
Деякі фармакодинамічні взаємодії, що зумовлюють розвиток побічних реакцій

Лікарська речовина 1 Лікар ька речовина 2 Результат
Міорелаксанти Аміноглікозиди Посилення курареподібного ефек-

та, оскільки препарати двох груп 
погіршують нейром’язову передачу

Опіоїди Нейролептики Пригнічення діяльності дихального 
центру 

Алкоголь Ізоніазид 
Парацетамол 

Посилення гепатотоксичних ефектів 
препаратів

Засоби, що пригнічують ЦНС Бензодіазепіни 
Барбітурати
Антагоністи 
Н2-рецеп торів

Порушення концентрації уваги

Трициклічні антидепресанти Адрено міметики Гіпертонічний криз
Трициклічні антидепресанти Блокатори М-холіно рецепторів Затримка сечовиділення
Агоністи β-адрено рецеп торів Галотан Екстрасистолія
Блокатори β-адрено рецеп торів Верапаміл 

Дизопірамід
Дилтіазем

Посилення негативних інотропного, 
хроно тропного і дромотропного 
ефектів

Петльові діуретики Аміно глікозиди Ототоксичність 

Таблиця 5.13 
Небезпечні комбінації деяких серцево-судинних лікарських засобів

Найменування взаємодіючих препаратів Механізм та прояви взаємодії
Інгібітори МАО 
і трициклічні анти-
депресанти

Епінефрин, норепінефрин, 
фенілефрин, ефедрин, 
тирамін, амфетамін, кокаїн, 
амфепрамон, кофеїн, 
продукти, що містять тіамін, 
та ін.

Збільшення виходу амінів та гальмування інактивації ен-
догенних і екзогенних амінів призводить до підвищення 
токсичності та збудження різних відділів ЦНС, 
гіпертонічного кризу, тахікардії, сильного головного болю 
(гіпертонічна енцефалопатія), втрати свідомості, кровови-
ливу в мозок

Резерпін, гуанетидин, 
леводопа, метилдопа, 
клонідин

Кардіотонічна дія, тахікардія, порушення проведення 
і реполяризації, викривлена дія на АТ (різке підвищення АТ), 
посилення гіпоглікемічної дії

Препарати 
напер стянки

Похідні амінохіноліну Підвищення рівня дигоксину в сироватці крові, 
підвищення кардіотоксичності

Антиаритмічні засоби 
(тирацизін, хінідін, аміодарон 
та ін.), антагоністи кальцію 
(верапаміл, дилтіазем)

Різке збільшення вираженості кардіотоксичної дії 
(посилення негативної дромо- і хронотропної дії); 
зниження провідності, аритмогенна дія

Тіазидні і петльові діуретики Гіпоглікемія, посилення токсичності, підвищення 
вірогідності передозування серцевих глікозидів

Адреноміметики 
(епінефрин, норепінефрин, 
орципреналін), 
симпатоміметики (ефедрин), 
метилксантини (кофеїн, 
теофілін)

Взаємне збільшення періоду аритмогенної дії (посилення 
гетеротопного збудження)

Нітрати Сильденафіл Значне посилення судинорозширювальної 
та антиагрегант ної дії

Адреностимулятори Галотан Порушення серцевого ритму (екстрасистолія тощо)
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торів ферментів, що беруть участь у лікарському 
метаболізмі. Так, своєрідною сенсацією з’яви лося 
відкриття впливу грейпфрутового соку на актив-
ність системи цито хрому Р450. Їжа може містити 
вітаміни (А, Е, В6 та ін.) і мікроелементи (Se, Cu, 
Zn та ін.), що є кофакторами ферментів, які мета-
болізують лікарські препарати. Вуглеводи, ліпіди, 
етиловий спирт — індуктори чи конкуренти інгі-
біторів ферментів першої фази метаболізму.

Проте, як свідчить практика, більшість ліка-
рів не враховують взаємодії лікарських препаратів 
з їжею в тих випадках, коли вона виникає на рівні 
всмоктування. При цьому їжа може як збільшува-
ти, так і зменшувати швидкість всмоктування та 
біодоступність лікарських речовин у ШКТ. Вза-
ємодія лікарських препаратів з їжею може знизи-
ти ефективність проведеної терапії і підвищити 
ймовірність розвитку побічних реакцій, особливо 
у пацієнтів груп ризику і тих, які приймають лікар-
ські засоби з вузьким терапевтичним діапазоном.

Взаємодії лікарських препаратів з їжею най-
частіше виявляють при пероральному введен-
ні лі карських засобів. Прийом їжі, збільшуючи 
шлункову секрецію, може призводити до зміни 
властивостей лікарських речовин або наповню-
вача, що входить до складу лікарської форми. 
Їжа з високим вмістом вуглеводів, білків та жирів 
знижує біодоступність ампіциліну і підвищує — 
гризеофульвіну, лікарських засобів з високою 
молекулярною масою (наприклад спіронолактон, 
нітрофурани, гризеофульвін та ін.), які краще роз-
чиняються в хімусі.

У тих випадках, коли їжа змінює біодоступність 
лікарського препарату, останній слід призначати 
натще (не менше ніж за 30 хв до прийому їжі) або 
через 2–3 год після прийому їжі. З одного боку, 
їжа посилює секрецію жовчних кислот, в резуль-
таті цього зростає розчинність та абсорбція жи-
ророзчинних лікарських речовин (карбамазепін, 
спіронолактон, варфарин та ін.). З іншого боку, 
змішування ряду лікарських засобів з їжею може 
призводити до сповільнення їх всмоктування. 
До подібних лікарських засобів відносять: дигок-
син, парацетамол, ізосорбіду динітрат, фуросемід, 
сульфадіазин, фенобарбітал, еритроміцин.

Після прийому їжі рН кишечнику стає >7,0. 
Тому, якщо в цей період прийняти лікарські засо-
би, що є слабкими кислотами, то спостерігається 
підвищена інактивація їх кишковим соком. До по-
дібних лікарських речовин відносять ампіцилін, 
тетрацикліни, напроксен, ацетилсаліци лову кис-
лоту, каптоприл та ін. (табл. 5.14).

Таблиця 5.14
Вплив прийому їжі на всмоктування 

деяких лікарських засобів

Сповільнення Відсутність  
впливу

Зни-
ження 

Підви-
щення 

Амоксицилін Глібенкла-
мід  

Тетра-
цик-
ліни 

Гідралазин 

Ацетилсаліци-
ло ва кислота

Нітразепам 
Оксазепам 

Гідрохлоро-
тіазид 

Буметанід Преднізолон Фенітоїн 
Дигоксин Хлорпропа  -

мід 
Ізосорбіду 
динітрат 

Теофілін Лабеталол 

Цефалоспорини Ізоніазид Метопролол
Сульфаніл-
а міди 

Леводопа Пропрано-
лол 

Фенобарбітал Пеніцилі ни Спіронолак-
тон 

Фуросемід Соталол
На результат взаємодії лікарських препаратів 

та їжі впливає не лише хімічний склад їжі, але й 
дозування, тривалість прийому лікарських засо-
бів. Так, одночасне застосування кетоконазолу 
і кока-коли призводить до підвищення кон-
центрації препарату в крові. Одноразове підви-
щення концентрації препарату не має істотного 
клінічного значення, проте тривале підвищення 
концентрації потребує контролю дозування ке-
токоназолу з метою уникнення ризику розвитку 
побічних реакцій.

Проте вплив їжі не обмежується зміною біо-
доступності лікарських засобів. Особливо не-
безпечне одночасне застосування інгібіторів 
МАО і продуктів з високим вмістом тираміну. 
В нормі тирамін метаболізується з участю МАО, 
тому при прийомі продуктів, що містять значну 
кількість тираміну, на фоні прийому інгібіторів 
МАО можливе підвищення АТ (табл. 5.15).

Таблиця 5.15 
Продукти з високим вмістом тираміну

Авокадо 
Банани 
Боби 
Вино 
Родзинки 
Інжир 
Йогурт 
Кава 
Лосось 

Оброблене м’ясо (ферментативне, 
копчене, салямі, шашлик тощо)
Печінка (яловича, куряча)
Пиво
Риба (копчена, оселедець)
Сметана
Соя
Сир
Шоколад 

Продукти, що викликають алергічні реакції, 
містять гістамін або вивільняють його з тучних 
клітин (гістамінолібератори), можуть призвести 
до розвитку псевдоалергічної реакції. Вона може 
бути помилково оцінена як побічний ефект ме-
дикаментозної терапії, що, в свою чергу, може 
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спричинити необгрунтовану відміну препарату 
або невиправданого призначення протиалергіч-
них засобів (табл. 5.16А, Б, В).

Таблиця 5.16
Гістаміновмісні харчові продукти 

та гістамінолібератори 
А. Продукти, що найчастіше викликають 

розвиток алергії
Арахіс
Банани
Виноград
Какао
Курятина
Полуниця
Молоко

Молюски
Горіхи
Помідори
Риба
Соя
Шпинат
Яйця

Б. Харчові продукти з високим вмістом гіста-
міну та його аналогів

Банани 
Вино (деякі сорти) 
Квашена капуста 
Полуниця 
Горіхи

Перець 
Помідори 
Ревень 
Риба (макрель, ту-
нець, оселедець, 
тріска)
Молюски 

Шоко-
лад 
Шпинат 
Яйця
Сир

В. Харчові продукти — гістамінолібератори
Ананас 
Полуниця 
Курятина 
Молюски 
Помідори 
Соя 

Спеції 
Цитрусові (особливо апельсин)
Шоколад 
Шпинат 
Яйця 

Харчові продукти, що містять вітамін К, є ан-
тагоністами варфарину та інших непрямих анти-
коагулянтів, оскільки на основі вітаміну К в пе-
чінці синтезуються деякі з плазмових факторів 
згортання крові (табл. 5.16Г).

Г. Харчові продукти, що містять вітамін К
Броколі 
Брюсельска капуста 
Зелені овочі (шпи-
нат, салат та ін.)
Зелений чай
Кабачок 
Крес-салат

Люцерна 
Горіхи (особливо грецькі)
Печінка 
Рослинні олії 
Соя 
Кольорова капуста 

Багато вітамінів, зокрема вітамін В6, є кофак-
торами ферментів, що метаболізують лікарські 
засоби. У зв’язку з цим останні підвищують ін-
тенсивність метаболізму відповідних лікар ських 
препаратів. Так, продукти з великим вмістом 
вітаміну В6, збільшують швидкість розщеплен-
ня леводопи, знижують концентрацію допаміну 
у крові та зменшують вираженість протипар-
кінсонічних ефектів препарату. З ін шого боку, 
дефіцит вітаміну В6 може знизити інтенсивність 
метаболізму таких препаратів, як терфенадин, 
ізоніазид та ін. (табл. 5.16Д).

Д. Харчові продукти з високим вмістом віта-
міну В6
Авокадо 
Боби 
Батат (солодка карто-
пля)
Печінка яловича

Горох 
Печінка свиняча
Свинина 
Тунець

Жирна їжа викликає перерозподіл ліпофіль-
них і гідрофільних лікарських препаратів у ШКТ 
між просвітом кишечнику і хімусом, що змінює 
швидкість і ступінь їх абсорбції. Так, споживан-
ня жирної їжі підвищує абсорбцію альбендазолу, 
гризеофульвіну, ітраконазолу, мебендазолу та ін. 
Абсорбція диданозину, індинавіру, зидовудину 
та інших лікарських засобів сповільнюється під 
впливом жирів.

Молоко знижує кислотність шлункового соку, 
тим самим знижуючи біодоступність ряду лі-
карських засобів (тетрациклінів, фторхінолонів, 
препаратів заліза, деяких інгібіторів вірусних 
протеїназ, наприклад нелфінавіру).

Грейпфрутовий сік інгібує основний фермент 
системи цитохрому Р450 — CYP 3А4 (не лише 
в печінці, але й у кишечнику) і глікопротеїн Р. 
Враховуючи такий механізм дії, можна очіку-
вати широкий спектр взаємодії синтетичних 
лікар ських засобів з грейпфрутовим соком, 
проте лише для обмеженої кількості лікарських 
препаратів виявлені клінічно значимі взаємодії. 
Це може бути пов’язано як з обмеженим обся-
гом подібних досліджень, так і з наявністю аль-
тернативних шляхів метаболізму синтетичних 
лікарських пре паратів. Найбільш значимим є 
взаємодія грейпфрутового соку з блокаторами 
кальцієвих каналів, що призводить до підви-
щення концентрації препаратів, AUC і підвищує 
ризик розвитку побічних реакцій. При одно-
часному застосуванні терфенадину, цизаприду 
і грейпфрутового соку відзначено подовження 
інтервалу Q–T на ЕКГ і підвищення імовірнос-
ті розвитку загрозливої для життя поліморфної 
шлуночкової аритмії.

Пектини одержують з рослинної сировини 
різного походження: яблук, цитрусових, мор-
ських водоростей. Їх застосовують як джерела 
харчових волокон та ентеросорбентів, також 
вони ефек тивні як гепатопротектори. Найцікаві-
шим є пектин, одержаний з морської водорості 
сімей ства Zosteraceae, оскільки він практично 
не руйнується в ШКТ. Дані широких клінічних 
випробувань свідчать, що, на відміну від інших 
пектинів, зазначений не впливає на нормальний 
мінеральний і вітамінний обмін. У зв’язку з ви-
сокими сорбційними властивостями одночасне 
пероральне застосування пектинів і низькомо-
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лекулярних лікарських засобів може призводити 
до зниження їх біодоступності через адсорбцію 
на пектині.

Їжа та її компоненти можуть впливати на фар-
макокінетику лікарських засобів. Перш за все це 
стосується перорального шляху введення, проте 
деякі компоненти впливають і на розподіл і/чи 
метаболізм лікарських препаратів.

Проблема взаємодії лікарських засобів та їжі 
комплексна. Відповідно її мають вивчати і ви-
рішувати групи фахівців, що включають фарма-
кологів, нутриціологів, терапевтів і лікарів інших 
спеціальностей. На жаль, їжа важко піддається 
стандартизації. Продукти харчування, отрима-
ні на різних територіях, можуть відрізнятися 
за мікроелементним складом, що визначається 
ендемічними особливостями. Різні географічні 
та кліматичні умови допускають вирощування 
різних сортів овочевих культур, плодово-ягідних 
дерев і чагарників, розведення порід домашньої 
худоби, птахів та ін. Всі ці фактори можуть зу-
мовити відмінності в хімічному складі їжі навіть 
при однаковій дієті. При цьому не можна виклю-
чити, що навіть незначні відмінності хімічного 
складу можуть вплинути на фармакокінетику лі-
карських препаратів.

Крім того, культурні, національні традиції, 
рівень життя, інші соціально-економічні факто-
ри впливають не лише на характер продуктів хар-
чування, що використовуються, але й на способи 
їх зберігання, готування, поєднання декількох 
продуктів харчування за один прийом їжі тощо. 
Існує безліч факторів, які можуть вплинути на хі-
мічний склад вживаних нутрієнтів. Тому на сьо-
годні більшість досліджень присвячена впливу 
не їжі, а окремих її компонентів на фармакокіне-
тику лікарських препаратів.

Таким чином, нині легше обговорювати про-
блему взаємодії лікарських препаратів з їжею, ніж 
вирішити її. Разом з тим, оскільки є взаємодії, які 
варто враховувати при застосуванні відповідних 
препаратів, лікар зобов’язаний визначити і обго-
ворити режим харчування хворого з метою зни-
ження імовірності взаємодії препаратів з їжею.

ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
З РОСЛИННИМИ КОМПОНЕНТАМИ
Використання рослинних компонентів у ролі 

лікарських засобів коріннями сягає у глибоку 
давнину. На використанні трав заснована тра-
диційна (народна) медицина країн Азії, Африки, 
Європи й Америки. Бурхливий розвиток фар-
мацевтичної промисловості призвів до появи 
широкого спектра синтетичних лікарських речо-

вин. Проте, незважаючи на значний прогрес, до-
сягнутий в галузі створення нових синтетичних 
лікарських речовин, на сьогодні між сучасною 
і традиційною медициною встановилися парт-
нерські відносини. За даними ВООЗ у ряді країн 
використання методів народної медицини пере-
важає над сучасними медичними втручаннями. 
Так, у ряді африканських країн до 80% медичної 
допомоги здійснюється народними методами, 
в Індії — до 65%. Навіть у розвинених країнах 
методи традиційної медицини досить популярні: 
в Австралії до 48% випадків надання медичної 
допомоги становлять методи народної медици-
ни, в Бельгії — 40%, в Канаді — 70%, у Франції — 
75% і у США — 42%. ВООЗ у 1991–2002 рр. видав 
ряд публікацій про методи народної медицини, 
включаючи публікації з народних методів фіто-
терапії Китаю, Кореї та В’єтнаму.

До складу багатьох готових форм препаратів 
як активний компонент входять екстракти та ви-
тяжки з лікарських рослин. На рослинних ком-
понентах засновано багато біологічно активних 
добавок, що становлять суттєву частину фарма-
кологічного ринку. При цьому основними спо-
живачами біологічно активних добавок є люди, 
які уважно ставляться до свого здоров’я і не до-
віряють алопатичній медицині.

Екстракти та витяжки з лікарських рослин, 
що входять до складу деяких комбінованих лі-
карських препаратів, здатні вступати у взаємодії 
з синтетичними лікарськими засобами: валеріа-
на лікарська, гінкго дволопастне, панакс жень-
шень, звіробій продірявлений, агава, кінський 
каштан, солодка гола, ромашка аптечна, часник, 
ефедра хвощова, ехінацея пурпурова.

На жаль, для багатьох препаратів рослинної 
природи відсутні критерії стандартизації, не ви-
вчені активні діючі речовини, не розроблені 
терапевтич ні дозування, практично не відомий 
механізм дії.

Ефективність і безпека медичного застосу-
вання більшості природних лікарських засо-
бів дотепер залишаються невідомими. До 70% 
пацієнтів, які застосовують фітотерапевтичне 
лікування, не поінформовані про можливі по-
бічні реакції, що можуть бути викликані цими 
препаратами, про взаємодію з лікарськими за-
собами синтетичного походження. Більшість 
пацієнтів не відносять фітотерапевтичні засо-
би до лікарських препаратів, тому не звертають 
уваги і не пам’ятають, які препарати застосову-
вали, яка була ефективність цих лікарських засо-
бів. Багато з них не вважають, що побічні реакції 
(зокрема алергічні) могли виникнути у зв’язку 
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із застосуванням лікарських засобів рослинного 
походження. Багато пацієнтів починають фіто-
терапію без попередньої консультації з лікарем 
або фармацевтом, тобто займаються самоліку-
ванням, не виявивши при цьому об’єктивних 
показань до проведення подібної терапії та по-
тенційного ризику від її застосування. Часто 
відзначається тривале застосування природних 
лікарських засобів, що потенційно призводить 
до зміни активності ферментів, які беруть участь 
у біотрансформації синтетичних препаратів.

ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
З ЕТИЛОВИМ СПИРТОМ
Ряд комбінованих лікарських препаратів 

для внутрішнього застосування, у тому числі 
настойки лікарських рослин, седативні засо-
би, містять етиловий спирт у різних концен-
траціях — від 1–20 до 81–99%. Алкогольні на-
пої, а також лікарські препарати, що містять 
у ролі одного з активних компонентів ети-
ловий спирт, вступають у фармакокінетич-
ні й фармакодинамічні взаємодії з більшістю 
лікарських препаратів. Ці взаємодії не лише 
знижують ефективність проведеної терапії, 
але й підвищують імовірність розвитку побіч-
них реакцій. У ряді випадків етиловий спирт 
принципово не сумісний з лікарським засобом.

Катехоламіни, що вивільняються наднир-
ковими залозами під впливом етанолу, підви-
щують потребу тканин у глюкозі. Ймовірно, 
на збіль шенні споживання глюкози тканинами 
ґрунту ється потенціювання етиловим спиртом 
гіпо глікемічних ефектів інсуліну і пероральних 
гіпоглікемізивних препаратів.

Під впливом етилового спирту відбувається 
перерозподіл іонів у клітинному та міжклітин-
ному просторі, в результаті порушується їх ба-
ланс, причому найнебезпечнішим є порушення 
балансу калію. Тому поєднане вживання ети-
лового спирту з серцевими глікозидами і ді-
уретиками (особливо калійнезберігаючими) 
можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком 
розвитку порушень серцевого ритму.

Важливо відзначити, що під впливом раніти-
дину та інших блокаторів Н2-рецепторів підви-
щується біодоступність етилового спирту 
в зв’язку зі зміною швидкості проходження їжі 
через шлунок. Подібні ефекти виявлені в аце-
тилсаліцилової кислоти, ібупрофену та параце-
тамолу.

Таким чином, слід дотримуватися обереж-
ності при одночасному застосуванні етилового 
спирту і лікарських засобів, особливо хворим 
хронічним алкоголізмом. У деяких випадках з 

метою контролю ефективності та/чи безпеки 
терапії необхідне проведення терапевтичного лі-
карського моніторингу.

ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ІЗ НІКОТИНОМ
Нікотин та інші речовини, що входять до скла-

ду цигарок, можуть впливати на фармакокінети-
ку лікарських засобів (табл. 5.17). Інгаляційним 
шляхом як у активних, так і у пасивних курців 
вони потрапляють у системний кровоток. Аро-
матичні вуглеводи і нікотин, що входять до скла-
ду цигарок, метаболізуються за участі трьох 
основних ізоформ цитохрому P450, CYP 1A1, 
1A2 та 2E1 і є індукторами відповідних фермен-
тів. Тому у курців знижена концентрація в плазмі 
крові таких препаратів, як іміпрамін, флувокса-
мін, що знижує ефективність терапії при їх за-
стосуванні. Аналогічно цигарковий дим впливає 
на метабо лізм кофеїну, теофіліну, пентазоцину, 
естрадіолу, гепарину та ряду інших препаратів.

Таблиця 5.17
Взаємодія деяких лікарських засобів 

із нікотином
Лікарський 

засіб Результат взаємодії 
Іміпрамін 
Кломіпрамін 
Флувоксамін 
Тразодон 
Дезипрамін 
Мексилетин 

Підвищення швидкості 
печінкового метаболізму 
препаратів, зниження їх 
концентрації в плазмі крові 
та зменшення вираженості 
терапевтичного ефеку

Амітриптилін 
Нортриптилін 

У деяких курців — знижен-
ня концентрації препаратів 
у плазмі крові 

Тіотиксен 
Флуфеназин 
Галоперидол 
Лоразепам 
Оксазепам 
Діазепам 

Підвищення кліренса 
препаратів, зниження їх 
терапевтичної ефективності

Хлопромазин 
Бензодіазепіни 

Зниження концентрації 
препаратів в плазмі крові без 
значимого клінічного эффекта 

Теофілін 
Кофеїн 
Метопролол 
Нітрати 
Пропранолол 
Естрадіол 

Зниження концентрації 
препаратів в плазмі крові, 
зменшення вираженості їх 
терапевтичної ефективності 

Гепарин Зниження швидкості 
метаболізма гепарина, змен-
шення його анти коагулянтного 
ефекта

Блокатори
β-адрено рецепторів 

Зниження ефективності 
впливу блокаторів β-адрено-
рецепторів на серцевий ритм 
і тонус бронхів
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Нікотин взаємодіє з більшістю лікарських ре-
човин за рахунок індукції їх метаболізму.

Завершуючи цю главу, слід підкреслити, що 
наслідки взаємодії лікарських засобів між собою, 
з їжею, з іншими ксенобіотиками в організмі 
хворої людини багатогранні й не завжди прогно-
зо вані. Їх вивчення досить складне і потребує 
значних витрат. Наших знань у цих питаннях 
недостатньо. Тому лікареві необхідно завжди 
уважно ставитися до вибору необхідних взаємо-
діючих препаратів, дієти хворого, умов праці 
та побуту. Необхідне обов’язкове інформування 
пацієнта, ознайомлення з інструкцією лікарсь-
кого засобу, що застосовується, суворе вико-
нання всіх рекомендацій щодо особливостей 
прийому препаратів та лікування в цілому.
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Безпека лікарських засобів завжди була, пере-
буває й буде перебувати в сфері публічних інтере-
сів суспільства, оскільки охоплює найбільш ши-
роке коло питань, пов£язаних з життє діяльністю 
людини та існуванням соціуму.

Ще в першому десятиріччі ХХ ст. М.Д. Стра-
жеско у своїй роботі «Строфантин как сердечное 
средство» (Київ, 1910) звертав увагу колег на по-
бічні реакції дигіталісу. 

На початку 80-х років ХХ ст. ВООЗ сформу-
лювала основні вимоги до сучасного лікарського 
засобу (Викторов А.П. и соавт. (ред.), 2007) — 
ефективність, безпека, доступність і прийнят-
ність для пацієнта.

Ефективність і безпека лікарських засобів ма-
ють першочергове значення при їх виборі для те-
рапії при відповідних захворюваннях. При цьому 
існує правило — в першу чергу призначають пре-
парат з найменшою кількістю побічних реакцій, 
при відсутності адекватної реакції на лікарські 
засоби — з більш високим ступенем ризику (Лоу-
ренс Р. и соавт., 2002).

В основі практичної реалізації вищена-
веденого лежить дотримання співвідношен-
ня користь/ризик, що є головним критерієм 
при проведенні раціональної індивідуальної 
фармакотерапії від повідно до принципів дока-
зової медицини.

Під поняттям ризик/користь розуміють ко-
ристь від застосування лікарського засобу, що 
може визначатися ступенем зниження тяжко-

сті і перебігу захворювання (Викторов А.П. 
и соавт. (ред.), 2007).

Користь від застосування лікарського засобу 
Визначається за такими параметрами:
• ступінь лікування (одужання), поліпшення 

загального стану пацієнта, зменшення вираже-
ності симптомів захворювання, з приводу якого 
застосовували лікарський засіб;

• інтенсивність реакції-відповіді організму 
на введення лікарського засобу; 

• тривалість дії лікарського засобу.
Групи ризику хворих, повWязані з розвитком по-
бічних реакцій лікарських засобів
Відповідно до міжнародних підходів (WHO, 

Директиви ЄС) ці групи включають (Викто-
ров А.П. и соавт. (ред.), 2007):

• дітей раннього віку (особливо недоношених 
і немовлят), осіб похилого і старечого віку (пас-
портний вік не завжди відповідає біологічному), 
період вагітності;

• хворих з ураженням органів біо трансфор-
мації та екскреції лікарських речовин або їх ак-
тивних метаболітів;

• пацієнтів з обтяженим анамнезом (алерго-
логічним або ін.);

• хворих, яким проводився тривалий курс 
фармакотерапії;

• пацієнтів, що застосовують одночасно >4 лі-
карських засобів (при цьому фарма кодинамічні 
і фармакокінетичні процеси стають непрогнозо-
ваними);

ГЛАВА 6  КОНТРОЛЬ БЕЗПЕКИ СЕРЦЕВО-
СУДИННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ПРИ ЇХ ЗАСТОСУВАННІ

О.П. Вікторов 

Користь від застосування лікарського 
засобу 

Групи ризику хворих, пов£язані 
з розвитком побічних реакцій 
лікарських засобів

Побічні реакції лікарських засобів 
Класифікація побічних реакцій 

лікарських засобів

Підходи для встановлення лікарем 
причинно-наслідкового зв£язку 
між введенням лікарського засобу 
і його побічними реакціями

Додаткові тригери, що впливають 
на розвиток побічних реакцій 
і зумовлють збільшення їх вираженості
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• хворих, що застосовували лікарські засоби, 
які викликають подібні побічні реакції.

При поліморбідних станах застосування лі-
карських засобів у кардіологічних хворих може 
призводити до небажаних побічних реакцій. Так, 
у Рекомендаціях Української асоціації кардіоло-
гів (2006) вказується, наприклад, на перелік лікар-
ських засобів, які небажано застосовувати при лі-
куванні пацієнтів із ХСН (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. 
Лікарські засоби, які небажано 

застосовувати при лікуванні пацієнтів із ХСН
Групи засобів Можливі небажані ефекти

НПЗП (інгібітори 
ЦОГ), у тому числі 
коксиби

Погіршення ниркового кро-
вотоку, затримка рідини
Послаблення дії 
інгібіторів АПФ та діуретиків
Погіршення клінічного про-
гнозу

Глюкокортикоїди* Затримка рідини
Антиаритмічні засоби 
І класу

Поглиблення систолічної 
дисфункції ЛШ та аритмо-
генний ефект, збільшення 
ризику смерті

Антагоністи кальцію** 
(окрім амлодипіну та 
фелодипіну)

Поглиблення систолічної 
дисфункції ЛШ (верапаміл, 
дилтіазем)
Активація САС 
(дигідропіридини)

Трициклічні антиде-
пресанти, препарати 
літію

Зниження скоротної 
здатності міокарда

*Можливе спорадичне парентеральне застосування для 
корекції гіпотензії;
**обмеження не стосується діастолічної СН.

Таким чином, виникнення побічних реакцій 
можливе при одночасному застосуванні супут-
ніх лікарських засобів, тобто не тільки серцево-
судинних препаратів у комплексі із коригуючими 
їх дію засобами. Суттєве значення має також вжи-
вання їжі та прийом інших лікарських засобів.

У зв’язку із зазначеним вище інформація щодо 
вищезгаданих можливих ускладнень фармакотера-
пії та необхідність відповідного контролю з боку лі-
каря є одним із головних напрямків при здійсненні 
всього комплексу лікувальних заходів.

На сьогодні зниження ризику серцево-судинних 
ускладнень розглядається як головне завдання ра-
ціональної фармакотерапії в кардіології.

У зв’язку з тим, що практично всі серцево-
судинні захворювання мають у своїй основі потен-
ційний ризик небезпечних для життя ускладнень, 
принципово важливим є питання, які з цих пре-
паратів здатні знизити цю небезпеку. Дані доказо-
вої медицини свідчать про те, що лише деякі з них 
демонструють можливість покращувати прогноз 

життя хворих (табл. 6.2, 6.3), інші лікарські засоби 
не здатні мати такого впливу, незважаючи на те, що 
можуть суттєво впливати на той чи інший показник 
(наприклад антиаритмічні лікарські засоби).

Таблиця 6.2
Доведена дія різних препаратів 

інгібіторів АПФ при різних захворюваннях
Захворювання Інгібітори АПФ

АГ (власний анти-
гіпертензивний ефект)

Усі представники 
фармакологічної групи 
(класу)

ХСН Еналаприл, капроприл, 
лізиноприл

Гостра стадія ІМ 
(<2 діб)

Каптоприл, лізиноприл, 
 зофеноприл

Перенесений ІМ Каптоприл, еналаприл, 
лізиноприл, зофеноприл, 
раміприл, трондалоприл

Хронічна ІХС Раміприл, периндоприл
Таблиця 6.3

Доведена дія різних блокаторів 
β-адренорецепторів при різних захворюваннях

Захворювання Блокатори 
β-адренорецепторів

Перенесений ІМ Метопролол, карведилол, 
пропанол

Стабільна стенокардія 
напруження 
(антиангінальна дія)

Усі представники 
фармакологічної групи

ХСН Метопрололу суцинат 
пролонгованої дії, бізопролол, 
карведилол, небіволол (рівень 
доказовості В)

Зниження ризику ускладнень за допомогою 
лікарських засобів необхідне на будь-яких ета-
пах розвитку хвороби. Дуже важливо, щоб лікар 
міг виділяти препарати, які відрізняються зазна-
ченими вище можливостями та міг би пояснити 
межу такої фармакотерапії хворому, оскільки 
зазначені лікарські засоби часто не мають ніяко-
го впливу на стан пацієнта і сенс регулярного їх 
призначення останньому, без відповідних пояс-
нень лікаря, просто незрозумілий.

У табл. 6.4 надається перелік основних 
лікарських засобів, які застосовуються в кардіології 
та ефективність і безпека яких доведена з позицій 
доказової медицини.

Побічні реакції лікарських засобів 
1. Серйозні (становлять загрозу для життя па-

цієнта; зумовлюють втрату працездатності; ви-
магають збільшення періоду госпіталізації; при-
зводять до смерті; викликають розвиток пухлин; 
викликають вроджені аномалії).

2. Несерйозні (кожна з побічних реакцій, що 
не відповідає по визначенню «серйозної»).
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Таблиця 6.4
Ефективність та безпека основних груп лікарських засобів, які застосовуються в кардіології 

з позицій доказової медицини
І. Антиагреганти та антикоагулянти

Первинна 
профілактика 
серцево-судинних 
ускладнень

Препарати ацетилсаліцилової 
 кислоти

Небезпека виникнення 
 кровотеч

Необхідний захист 
слизової оболонки 
шлунка та дванад-
цятипалої кишки 
(інгібіція протонної 
помпи — омепро-
зол, ерадикація 
Helicobacter pylori, 
антитромботичні лі-
карські засоби — ди-
піридамол і непрямі 
антикоа гулянти — 
варфарин)

Вторинна 
профілактика 
серцево-судинних 
ускладнень

Ацетилсаліцилова  кислота
Клопідогрел
Тиклопідин

Небезпека кровотеч (ШКТ 
та внутрішньочерепні 
крововиливи)

ІІ. Лікарські засоби, які знижують рівень ХС
Первинна 
профілактика

Правастатин
Ловастатин
Розувастатин

Серйозних побічних реакцій 
не виявлено

ІХС Правастатин
Аторвастатин

Серйозних побічних реакцій 
не виявлено

СН Омега-3-полінасичені жирні кислоти Серйозних побічних реакцій 
не виявлено

Судинні захворю-
вання головного 
мозку

Аторвастатин та інші статини 
в комбінації з езетимібом та препарата-
ми нікотинової кислоти

Серйозних побічних реакцій 
не виявлено

Цукровий діабет Фібрати (гемофіброл, фенофіброл), 
статини в комбінації з фібратами 
(переважно з фенофібратом)

Серйозних побічних реакцій 
не виявлено

ІІІ. Інгібітори АПФ
СН Каптоприл

Еналаприл
Лізиноприл
Раміприл
Транкрил

Серйозні та несерйозні 
передбачені побічні реакції

Гострий ІМ Зофеноприл
Лізиноприл
Раміприл

Ризик серйозних передбаче-
них побічних реакцій

Хронічна 
 не ускладнена ІХС

Раміприл
Периндоприл

Серйозні та несерйозні 
передбачені побічні реакції

АГ Інгібітори АПФ не мають переваг 
перед іншими антигіпертензивними 
лікарськими засобами

–

Високий рівень 
серцево-судинних 
ускладнень

Раміприл
–

Високий 
нормальний АТ 
(передгіпертензія)

Раміприл –

ІV. Антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ (АРА ІІ)
Гострий ІМ Лозартан

Вальзартан — у випадках, коли пога-
но переносяться інгібітори АПФ

Серйозні та несерйозні 
передбачені побічні реакції

СН Кандесартан — у випадках поганої 
переносимості інгібіторів АПФ

–

Високий
нормальний АТ 
(передгіпертензія)

Кандесартан –
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АГ Вальзартан, але не має переваг перед 
амлодипіном
Лозартан, але не має переваг перед 
атенололом АРА ІІ використовують 
при розвитку кашлю, пов’язаного 
із застосуванням інгібіторів АПФ

–

Високий рівень 
серцево-судинних 
ускладнень

Телмісартан, особливо коли погано 
переносяться інгібітори АПФ

–

Вторинна 
профілактика 
інфаркту

Епопростан — запобігає ризику, який 
викликає нітрендипін
Телмісартан

–

Порушення 
функції нирок

Ірбесартан має переваги над 
амлодипіном –

V. Блокатори β-адренорецепторів
Гострий ІМ Метопролол

Пропанолол
Тимолол
Ацебутолол
Карведилол
Гірші результати дають альпренолол, 
атенолол
Окспренолол та ксамотерол

Серйозні та несерйозні 
передбачені побічні реакції

Стабільна стено-
кардія напруження

Переважна більшість препаратів 
блокаторів β-адренорецепторів –

ХСН Бізопролол
Карведилол
Метопрололу сукцинат; у осіб похи-
лого та старечого віку певні переваги 
має небіволол

–

АГ Усі представники групи блокаторів 
β-адренорецепторів при монотерапії 
та комп лексному призначенні 
з діуретиками (переважно 
тіазидними), антагоністами кальцію 
(переважно амлодипіну, верапамілу, 
дилтіазему), інгібітори АПФ 
 (переважно периндоприлу), АРА ІІ 
(переважно лозартану)

–

Цукровий діабет Блокатори β-адренорецепторів не є 
препаратами першої лінії, позитив-
ний ефект в поєднанні з каптоприлом

–

VІ. Діуретики
АГ Додаються до інших 

антигіпертензивних лікарських 
засобів при недостатньому ефекті, але 
найбільш ефективні при ізольованій 
АГ та у пацієнтів похилого віку

Серйозні та несерйозні 
передбачені побічні реакції

СН Є препаратами першої лінії, ефек-
тивна комбінація спіронолактону 
з інгібіторами АПФ та іншими 
діуретиками

–

Вторинна 
профілактика 
інсульта

У фармакотерапії розглядається 
 ефективна комбінація периндоприлу 
та індопаміду

–

VІІ. Антагоністи кальцію
Гострий ІМ Дилтіазем

Верапаміл
Передбачені побічні реакції Всі інші пред-

ставники групи 
протипоказані
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3. Очікувані (побічні реакції, характер або тяж-
кість яких узгоджується з наявною інфор мацією 
про лікарські засоби, наприклад з інст рукцією/
листом-вкладишем для медичного застосування 
лікарських засобів).

4. Несподівані (побічні реакції, характер або 
тяжкість проявів яких не узгоджується з наявною 
інформацією про лікарські засоби, наприклад 
з інструкцією/листом-вкладишем для медичного 
застосування лікарських засобів).

Розрізняють 3 ступеня тяжкості перебігу по-
бічних реакцій:

• Легкий (свербіж, кропив£янка) — симптоми 
зникають через 3 дні після початку застосування 
антигістаміних лікарських засобів.

• Середній (кропив£янка, набряк Квінке, екзе-
матозний дерматит, поліморфна еритема, лихо-
манка до 39 °С, полі- або моноартрит, токсико-
алергічний міокардит) — симптоми усуваються 
через 4–5 днів після застосування протигістамін-
них препаратів, ГКС у середніх дозах 20–40 мг.

• Тяжкий (анафілактичний шок, ексфоліа-
тивний дерматит, синдром Лайєлла, приєдну-
ються ураження внутрішніх органів, наприклад 
міокардит з розладами ритму, нефротичний синд-
ром) — усі симптоми зникають через 7–10 днів 
після поєднаного застосування антигістамінних 
препаратів, ГКС, адреноміметичних та інших лі-
карських засобів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Сучасному рівню знань найбільшою мірою 

відповідає класифікація O.L. Wade, L. Beely 
(1976), M.D. Rawlings, J.M. Thomson (1977) у мо-
дифікації R.J. Royer (1997), прийнята ВООЗ і яка 
використовується в роботі національних і регіо-
нальних центрів по вивченню побічних реакцій 
лікарських засобів різних країн, у тому числі 
і в Україні (Викторов А.П. и соавт. (ред.), 2007).

Класифікація побічних реакцій лікарських за-
собів (за M.D. Rawlings, J.M. Thomson, 1991)
• Тип A (залежить від дози)
• Тип B (не залежить від дози)
• Тип C (ефекти при тривалому застосуванні, 

синдром відміни)
• Тип D (відстрочені ефекти, тератогенність)
На сьогодні наведена класифікація є най-

більш зручним варіантом, що поєднує багато різ-
них за своєю природою груп побічних реакцій, 
ускладнень фармакотерапії, цілий блок проблем 
лікарської токсикології, «лікарську хворобу» 
та ін. Вона є основою оптимальних умов для ана-
лізу ситуацій, пов£язаних з різними характерис-
тиками і проявами побічних реакцій лікарських 
засобів, особливо в державах, де система конт-
ролю безпеки лікарських засобів створена недав-
но (останнє стосується України).

Побічні реакції, що залежать від дози (тип А)
Зумовлені фармакологічними властивостями 

і токсичністю самого лікарського засобу або його 
метаболітів, прогнозовані на підставі знань фар-
макологічних властивостей; розвиваються часто, 
для них характерна відносно невисока леталь-
ність. Виникають при медичному застосуванні 
лікарських засобів, які найчастіше призначають-
ся. Частка реакцій цього типу становить близько 
80% усіх побічних реакцій. Більша частина з них 
виявляється до широкого медичного застосуван-
ня, тому звичайно належать до передбачених по-
бічних реакцій.

Можуть виникнути при застосуванні лікар-
ських засобів у звичайних рекомендованих дозах 
(табл. 6.5), найчастіше пов£язані з наступними 
причинами:

- надмірний терапевтичний ефект (наприклад, 
лікування інсуліном або пероральними гіпогліке-
мічними лікарськими засобами може викликати 
розвиток гіпоглікемії);

- фармакологічні побічні реакції залежать від 
фармакологічних властивостей лікар ських засо-

Стабільна стено-
кардія напруження

Усі представники фармакологічної 
групи

Серйозні та несерйозні 
передбачені побічні реакції

ХСН Амлодипін –
АГ Усі представники групи –

VІІ. Нітрати
Усі представники групи Серйозні та несерйозні 

передбачені побічні реакції
VІІІ. Препарати метаболічної дії

Триметазидин
Тіотріазолін
Кверцетин

Серйозні та несерйозні 
передбачені побічні реакції

Х. Активатори калієвих каналів
Нікорандил Серйозні та несерйозні 

передбачені побічні реакції
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бів (наприклад, блокатори β-адрено рецеп торів, 
навіть селективні, можуть одночасно з гіпотен-
зивним ефектом викликати бронхоспазм; блока-
тори М-холінорецепторів, усуваючи спазм глад-
ких м£язів при печінкових або кишкових коліках, 
можуть підвищувати внутрішньоочний тиск);

- токсичні побічні реакції характерні для лікар-
ських засобів з малою широтою терапев тичної дії 
(наприклад, серцеві глікозиди, цитоста тики, ан-
тибіотики аміноглікозидного ряду);

- вторинні побічні реакції зумовлені наслідка-
ми дії лікарських засобів (наприклад, антибіоти-
ки можуть пригнічувати нормальну мікрофлору 
кишечнику; ГКС можуть зумовити розвиток 
вторинної інфекції; НПЗП — ульцерогенну дію). 
До них належать також реакції гіперчутливості.

Таблиця 6.5
Частота випадків побічних реакцій 

при медичному застосуванні каптоприлу 
залежно від дози у хворих з АГ за даними 
Рівненського обласного кардіологічного 

диспансеру у 2000–2001 рр. (дані отримані 
шляхом анкетування хворих)

Добова 
доза 
(мг)

Всього 
прий-
мали

З них 
побіч ні 
реак ції

Моно-
терапія

З них 
побіч ні 
реак ції

Комбі-
нована 
терапія

З них 
побічні 
реакції

150 10 – 8 – 2 –
100 26 6 5 – 21 6
75 92 12 38 4 54 8
50 227 24 98 10 129 14

37,5 10 – 7 – 3 –
25 96 20 39 3 57 17

12,5 36 9 12 3 24 6
6,25 3 1 2 – 1 1

– 500 72 209 20* 291 52*
*Різниця достовірна.

Принципово дії лікаря спрямовані в цих ви-
падках на зниження дози або відміну лікарських 
засобів, а також на оцінку супутньої фармакоте-
рапії.

Побічні реакції, незалежні від дози (тип В)
Найчастіше є реакціями імуноалергічної при-

роди (наприклад анафілактичний шок, синдром 
Стівенса — Джонсона), а також деякими гене-
тично детермінованими реакціями; виникають 
рідко, не пов£язані з дозою лікарських засобів, 
часто серйозні, їх важко передбачити (неперед-
бачені, не сподівані), для них характерна висока 
летальність; становлять близько 25% усіх зареє-
строваних. Виявляють при всіх шляхах введення 
лікарських засобів, при наявності чутливості ор-
ганізму побічні реакції виникають навіть при за-
стосуванні лікарського засобу в дуже низькій 
дозі. Звичайно належать до несерйозних побіч-

них реакцій, характеризуються відносно висо-
кою летальністю.

Побічні реакції типу В можуть виникати 
у зв’язку з наступними причинам:

- побічні реакції імуноалергічного генезу (кропи-
в£янка, ангіоневротичний набряк (набряк Квін-
ке), анафілактичний шок, синдром Стівенса — 
Джонсона);

- побічні реакції генетично детерміновані (напри-
клад, дефіцит глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази 
на фоні застосування таких препаратів, як суль-
фаніламідів, ацетилсаліцилової кислоти, може 
викликати гемоліз еритроцитів. При дефіциті 
метгемоглобінредуктази на фоні застосування 
таких препаратів, як прокаїн, сульфаніламіди, 
примахін, може розвинутися метгемоглобінемія). 
Принципово дії лікаря складаються з відміни лі-
карського засобу та заборони використання його 
у майбутньому.

Побічні реакції внаслідок тривалої терапії (тип С)
Виникають, як правило, після тривалої тера-

пії (як наслідок тривалого лікування і дози при-
йнятих лікарських засобів, а також як наслідок 
одного із цих факторів); часто розцінюються як 
серйозні і за своєю природою найчастіше необо-
ротні до моменту їх виявлення; тяжкі для вивчен-
ня і виявлення, оскільки завжди чітко визнача-
ється часовий інтервал між початком лікування і 
їх розвитком (синдром відміни, лікарська залеж-
ність, кумулятивні ефекти та ефекти пригнічен-
ня вироблення гормонів, толерантність); вини-
кають у результаті послаблення або припинення 
дії адаптивних сил організму, що з£являються 
в умовах тривалого впливу лікарських засобів.

Побічні реакції типу С проявляються у вигляді:
- толерантності (нітрати, центральні агоніс-

ти α-адренорецепторів). Наприклад, у розвитку 
толерантності до ніт ратів велике значення мають 
індивідуальні особ ливості хворого. Вважаєть-
ся, що існує декілька генетично детермінованих 
типів обміну нітратів в організмі. Тому термін 
виникнення толерантності до терапії препарата-
ми групи нітратів можуть бути різними. Разом з 
тим толерантність розвивається при тривалому 
та частому їх прийомі особливо у високих дозах. 
Відомо, що при внутрішньо венному та трансдер-
мальному застосуванні толерантність до нітратів 
розвивається частіше та швидше. Також висока 
вірогідність її виникнення при нераціональному 
застосуванні пролонгованих форм.

Для подолання толерантності рекомендуєть-
ся їх призначення у високих дозах з перервою 
до 12 год (вважається, що за цей час відбувається 
регенерація сульфгідрильних груп та поновлення 
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в організмі чутливості до цих лікарських засобів. 
Тривалі перерви можуть бути істотно небезпечні 
для хворого. Тому найбільш оптимальною альтер-
нативою є призначення препарату молсидоміну. 
Головна відмінність цього близького до нітратів 
лікарського засобу полягає в тому, що його активні 
метаболіти не впливають на сульфгід рильні групи 
в клітинах гладких м’язів судин;

- синдрому відміни (ГКС, празозин, блокатори 
β-адрено рецепторів, клонідин, непрямі антикоа-
гулянти);

- лікарської залежності (деякі психотропні лі-
карські засоби, наркотичні анальгетики);

- кумулятивного ефекту (серцеві глікозиди, 
інгібітори МАО);

- ефекту пригнічення вироблення гормонів (ГКС).
Відстрочені ефекти (тип D)
Включають канцерогенні, мутагенні, терато-

генні ефекти, порушення репродуктивної функ-
ції та інші, які можуть виникати через місяці або 
роки після лікування.

До цього типу побічних реакцій належить та-
кож пологова патологія/пологовий дефект, який 
виник після закінчення прийому пацієнтом до-
сліджуваного лікарського засобу до настання ва-
гітності або у випадку прийому досліджуваного 
лікарського засобу на фоні вагітності. Дії лікаря 
у цьому випадку залежать від ситуації.

Джерелами інформації про побічні реакції є 
спонтанні повідомлення лікарів, провізорів та 
інших медичних працівників, що надходять у від-
повідні національні (в Україні — відділ фармако-
логічного нагляду Державного фармакологічного 
цент ру МОЗ України) або міжнародні організації 
(Центр міжнародного моніторингу побічних ре-
акцій лікарських засобів ВООЗ, м. Уппсала, Шве-
ція). Метод спонтанних повідомлень є основним 
у роботі національних служб контролю у всіх краї-
нах світу. Оцінка результату аналізу отримуваної 
інформації повинна дати відповідь щодо наявнос-
ті причинно-наслідкового зв£язку між введенням 
лікарського засобу і його побічними реакціями.

Підходи для встановлення лікарем причинно-
наслідкового звWязку між введенням лікарського 
засобу і його побічними реакціями
• Якщо між застосуванням лікарських засобів 

і виникненням побічних реакцій існує певна по-
слідовність у часі, то це вказує на існуючий між 
ними взаємозв£язок.

• Прояви побічних реакцій іноді залежать від 
дози лікарського засобу. Якщо зниження дози лі-
карського засобу веде до зникнення побічної ре-
акції, то така побічна реакція є дозозалежною, що 
також свідчить про наявність їх взаємозв£язку.

• На зв£язок між побічною реакцією і засто-
суванням лікарського засобу може вказувати 
зникнення побічної реакції або зменшення її 
проявів при відміні лікарського засобу, а також 
виникнення аналогічної або більше вираженої 
побічної реакції при повторному застосуванні лі-
карського засобу.

• Підтвердженням взаємозв£язку між побіч-
ною реакцією і застосуванням лікарського засо-
бу можуть бути дані спостережень інших лікарів 
щодо подібних побічних реакцій при застосуван-
ні цього ж лікарського засобу.

• Окремі фармакологічні групи лікар ських 
за собів можуть викликати так звані фармаколо-
гічні специфічні побічні реакції, які зумовлені 
меха нізмом їх дії, що також свідчить про наяв-
ність взаємозв£язку.

• При лікуванні основних захворювань у па-
цієнтів груп ризику (діти, особи похилого і ста-
речого віку, пацієнти з супутньою патоло гією, 
жінки в період вагітності та годування грудьми) 
застосування лікарських засобів може викликати 
розвиток характерних побічних реакцій.

Встановити причинно-наслідковий зв£язок 
можна різними способами. Одним з них є якіс-
ний метод, що запропонований Центром мо-
ніторингу побічних реакцій лікарських засобів 
ВООЗ (м. Уппсала, Швеція). Відповідно до нього 
причинно-наслідковий зв£язок може бути класи-
фікований як: 

- визначений (достовірний);
- імовірний;
- можливий;
- сумнівний;
- умовний;
- який не підлягає класифікації (табл. 6.6).
Крім традиційного комплексу факторів з боку 

пацієнта, лікарського засобу, навколишнього се-
редовища в останні роки з£явилися. 

Додаткові тригери, що впливають на розвиток 
побічних реакцій та зумовлюють збільшення їх 
вираженості
• широке застосування фармакотерапії;
• зміна термінів експертної оцінки реєстрації 

нових лікарських засобів; 
• одночасне виведення на ринок лікарських 

засобів та їх маркетинг у багатьох країнах світу; 
• постійне збільшення кількості генеричних 

лікарських засобів (в Україні становлять >80%);
• ріст ринку безрецептурних лікарських засо-

бів (коливається від 40 до 60%);
• фетишизація і міфотворчість у фармако-

терапії (поширені як серед лікарів та інших мед-
працівників, так і серед населення);
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• широке застосування лікарських засобів, 
придбаних через інтернет (без консультативної 
участі лікаря або фармацевта);

• поширення біологічно активних добавок;
• помилки лікарів і медичного персоналу.
Проаналізуємо останню групу факторів. Як 

свідчить міжнародна практика, значна кількість 
побічних реакцій лікарських засобів пов£язані 
з лікарськими помилками. Ю.Б. Білоусов, 
К.Г. Гуревич (2005) називають такі

Медичні помилки
• неправильна діагностика, що зумовила не-

вірний вибір препарату для лікування;
• недостатнє виконання приписаного діа-

гностичного обстеження;
• неправильна інтерпретація результатів об-

стеження;
• недостатні (неправильні) дії після одержан-

ня результатів, що не відповідають нормі;
• використання несправного медичного 

устаткування;

• ускладнення при переливанні крові;
• невиконання інших медичних приписів.
За даними епідеміологічних досліджень най-

більш частою лікарською помилкою є не вірний 
вибір лікарського засобу або його неправиль-
не призначення. У 56% випадків ці помилки 
пов£язані з призначенням дози лікарського засо-
бу без урахування індивідуальних особливостей 
пацієнта, в 34% — з неадекватною тривалістю 
терапії, 10% — з помилками середнього медич-
ного персоналу та фармацевтичних працівників 
лікарняної аптеки. При цьому помилки, пов£язані 
з неправильним призначенням дози лікарського 
засобу є такими, які можна потенційно попере-
дити за умови своєчасного використання тера-
певтичного лікарського моніторингу і принципів 
фармакокінетичної оптимізації терапії.

На ХI Європейському форумі з питань охоро-
ни здоров’я, який відбувся в жовтні 2008 р. в ав-
стрійському місті Бад-Гастайні, його президент 
Г. Лайнер звернув увагу присутніх на те, що для 

Таблиця 6.6
Критерії визначення причинно-наслідкового зв’язку між клінічними проявами побічних 

реакцій та клініко-фармакологічною характеристикою лікарських засобів
Ступінь 

достовірності Критерій

Визначений

Клінічні прояви побічної реакції, які включають порушення лабораторних 
 показників:
- виникають у період застосування лікарського засобу (взаємопов’язані за часом)
- не можуть бути пояснені наявністю існуючих захворювань та впливом інших 
 факторів і хімічних сполук
- регресують після відміни лікарського засобу
- виникають знову при повторному застосуванні лікарського засобу

Вірогідний

Клінічні прояви побічної реакції, які включають порушення лабораторних 
 показників:
- виникають у період застосування лікарського засобу (взаємопов’язані за часом)
- їх не можна пояснити наявністю існуючих захворювань та впливом інших факторів 
і хімічних сполук
- регресують після відміни лікарського засобу
- відповідна реакція на повторне застосування лікарського засобу невідома, і вона не 
є критично необхідною для визначення зв’язку

Можливий 

Клінічні прояви побічної реакції, які включають порушення лабораторних 
показників: 
- виникають у період застосування лікарського засобу (взаємопов’язані за часом)
- можуть бути пояснені наявністю існуючих захворювань та впливом інших факторів 
і хімічних сполук
- реакція після відміни лікарського засобу нез£ясована

Сумнівний 

Клінічні прояви побічної реакції, які включають порушення лабораторних 
 показників:
- чітко не пов’язані з прийомом лікарського засобу
- можуть бути пояснені наявністю існуючих захворювань та впливом інших факторів 
і хімічних сполук

Умовний 
Клінічні прояви побічної реакції, які включають порушення лабораторних 
показників,  важко оцінити. Необхідні  додаткові дані для оцінки зв’язку або отримана 
інформація у цей час аналізується

Не підлягає 
класифікації

Повідомлення про підозрювану побічну реакцію не можна оцінити внаслідок 
 недостатності інформації або наявності в ній протиріч, при цьому інформація не 
може бути доповнена або верифікована
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запобігання лікарських помилок розробка, ор-
ганізація та впровадження елементарних правил 
при наданні медичної допомоги на сьогодні важ-
ливіші, ніж створення високоякісних препаратів 
та розвиток передових технологій.

Найбільш частими причинами виникнення 
побіч них реакцій при застосуванні лікарських засо-
бів є наступні медичні помилки:

- ігнорування лікарями даних анамнезу; по-
ложень, викладених в інструкції для медичного 
застосування лікарських засобів;

- недостатня поінформованість лікарів про чис-
ленні синоніми торговельних найменувань гене-
ричних препаратів, що містять одну й ту саму ді-
ючу речовину;

- недостатні знання лікарів про механізми ви-
никнення медикаментозної алергії, зокрема пе-
рехресної;

- недостатні знання лікарів про клініко-фарма-
кологічну характеристику лікарських засобів;

- недостатні знання лікарів про механізми 
й особливості клінічних проявів наслідків взаємодії 
лікарських засобів при їх поєднаному введенні. 

У США відсоток лікарських помилок стано-
вить 3–4%, у Великобританії — 5%, у Франції — 
3%; у Великобританії від них щорічно помирає 
до 70 тис. пацієнтів, у США — від 50 до 100 тис., 
у Германії — біля 8 тис. В Італії за останні 10 років 
з цих же причин померло до 5 тис. чоловік. Еко-
номічні витрати у зв’язку з медичними помилка-
ми становлять від 5,5 до 17% бюджету лікарень. 

В Україні, незважаючи на те що частка ме-
дичних помилок у структурі побічних реакцій 
на 01.12.2005 р. не перевищує 0,3%, помилки лі-
карів, що пов£язані з призначенням лікарських 
засобів, становлять 78,9%. Останнє в першу чергу 
пов£язане з відсутністю уваги до анамнезу хворих, 
і лише 21,1% випадків побічних реакцій є наслід-
ком непоінформованості пацієнтів. Результати 
проведеного аналізу свідчать про існування про-
галин у підготовці фахівців різного профілю, осо-
бливо з клінічної фармакології, що зумовлює 
необхід ність вдосконалення та реалізації відповід-
них освітніх програм при перед- і постдипломній 
підготовці лікарів. В Україні виділяють захворю-
вання, при яких реєструється значна частина по-
бічних реакцій, основу цієї топ-групи становлять 
кардіоревматологічі та кардіоваскулярні захворю-
вання. Частота побічних реакцій лікарських засобів 
при де яких захворюваннях наведена на рис. 6.1.

В Україні з 1996 р. (з часу створення регуля-
торним органом Державним фармакологічним 
цент ром МОЗ України підрозділу по контролю 
безпеки лікарських засобів при їх медичному за-

стосуванні), тобто в реальних умовах охорони 
здоров£я, почали накопичуватися дані про побічні 
реакції лікарських засобів. За цей період банк да-
них про зареєстровані побічні реакції лікарських 
засобів перевищує 30 тис. повідомлень (рис. 6.2).

Згідно з цими даними серед побічних реак-
цій лікарських засобів переважають несерйозні 
очікувані побічні реакції (80,5%). Проте відзна-
чається тенденція до збільшення кількості інших 
типів побічних реакцій лікарських засобів (на-
приклад, серйозні передбачувані побічні реакції 
зросли з 3,0 до 17,2%), хоча остаточні висновки 
робити ще рано.
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Рис. 6.1. Частота випадків побічних реакцій 
лікарських засобів в Україні при де-
яких захворюваннях (Викторов А.П. 
и соавт. (ред.), 2007)
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Рис. 6.2. Динаміка надходження спонтанних по-
відомлень про підозрювані побічні реакції 
у 1996–2008 рр. в Україні

Відомо, що лікарські засоби, що впливають 
на серцево-судинну систему, є причиною усклад-
нень у 2–8% хворих. У структурі побічних реак-
цій, що реєструються в Україні, за даними Дер-
жавного фармакологічної центру МОЗ Украї ни 
за станом на 01.03.2007 р. основні лікарські засо-
би, що впливають на серцево-судинну систему, 
займали 18% (рис. 6.3).
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Рис. 6.3. Основні групи лікар ських засобів, що 
впливають на серцево-судинну систему, 
при медичному застосуванні яких най більш 
часто реєстрували в Україні побічні реакції 
у 1996–2006 рр.

Наявність величезного арсеналу лікарських 
засобів, що впливають на серцево-судинну 
систему з різними клініко-фармакологічними 
параметрами, і препаратів, що активно за-
стосовуються у кардіології, вимагає від лікаря 
глибоких і різнобічних знань з клінічної фар-
макології. Це дозволить здійснювати ефектив-
ну і безпечну раціональну індивідуальну фар-
макотерапію.

На сьогодні в Україні для медичного застосу-
вання дозволено близько 50 найменувань пре-
паратів — блокаторів α-адренорецепторів (70,2% 
з них становлять лікарські засоби, активною ді-
ючою речовиною яких є доксазозин); близько 
170 найменувань блокаторів β-адренорецепторів 
(22,4% з них становлять лікарські засоби, актив-
ною діючою речовиною яких є атенолол, 17,7% — 
метопролол, 15,9% — бізопролол), >120 препара-
тів антагоністів кальцію (74,2% з них представле-
ні дигідропіридинови ми похідними, 15% — фе-
нілалкіламінами, 10,8% — бензодіазепінами), 
>70 найменувань анти ангінальних лікарських 
засобів, що належать до групи динітратів (27,0% 
з них є препаратами нітрогліцерину, 21,6% — ізо-
сорбіду мононітрату); серед близько 100 діуре-
тичних лікарських засобів тіазидні діуретики ста-
новлять 82,1% усієї номенклатури представників 
цих препаратів, петльові діуретики — 10,6%, ан-
тагоністи альдостерону — 4,2%, інгібітори карбо-
ангідрази — 1,05%).

Серед топ-20 препаратів за частотою реє-
страції побічних реакцій лікарських засобів 
в Україні (рис. 6.4) лікарські засоби, що вплива-
ють на серцево-судинну систему різних фармако-
логічних груп, становлять 25% (еналаприл, 
пенто ксифілін, каптоприл, лідокаїн, ніфедипін).

За кількістю системних порушень з боку ор-
ганів кровообігу при медичному застосуванні лі-
карських препаратів в Україні кардіоваскулярні 
розлади сумарно відзначають в 10,3% випадків 
(табл. 6.7).
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Рис. 6.4. Лікарські засоби — топ-20 за частотою проявів побічних реакцій
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Таблиця 6.7
Системні прояви побічних реакцій 

при медичному застосуванні лікарських 
засобів в Україні (1996–2006)

Системні прояви 
побічних реакцій Частка,%

Алергічні реакції 59,7
Порушення з боку ШКТ, у тому числі 
з боку печінки та жовчовивідних шляхів

12,6

Порушення з боку серцево-судинної 
 системи, у тому числі ритму серця

9,2

Порушення з боку ЦНС і периферичної 
нервової системи

7,7

Лихоманка, гіпертермічна реакція, 
у тому числі порушення з боку органів 
зору, слуху та вестибулярного апарату

4,0

Порушення з боку органів дихання 3,4
Судинні (екстракардіальні) порушення 1,2
Порушення з боку лейкоцитарної 
 формули

0,9

Порушення з боку сечовивідної системи 0,3
Порушення з боку опорно-рухового 
апарату

0,2

Порушення з боку ендокринної системи 0,1
Порушення з боку тромбоцитів 
і системи  згортання крові

0,1

Феномен «вислизання ефекту» 0,1
Фармакотоксичні ускладнення 0,5

Особливості показників здоров£я населен-
ня, що проживає в кожному з регіонів України, 
значною мірою впливають на споживання (при-
значення) тих або інших лікарських засобів. Від-
значимо, що серед топ-5 фармакологічних груп 
лікарських засобів, при призначенні яких реє-
струють побічні реакції, практично в кожній є 
кардіоваскулярні та ревматологічні лікарські за-
соби (табл. 6.8).

В основному це препарати, що застосовуються 
в кардіології (С01), периферичні вазодилататори 
(С04), блокатори β-адренорецепторів (С07), за-
соби, що діють на РААС (С09). Інші групи пред-
ставляють: 

А11 — вітаміни
А03 — засоби, що застосовуються при функ-

ціональних порушеннях ШКТ
J01 — антибактеріальні засоби для системно-

го застосування
J04 — засоби, що діють на мікобактерії
J05 — антивірусні засоби для системного за-

стосування
В05 — кровозамінники та перфузійні розчини
М01 — протизапальні та протиревматичні засоби
N01 — анестетики (загальні і місцеві)
N02 — анальгетики
N06 — психоаналептики
V08 — контрастні засоби

Таблиця 6.8
Топ-5 фармакологічних груп лікарських засобів 

за частотою реєстрації побічних реакцій 
при застосуванні в Україні (2008)
Регіон Група препаратів

АР Крим J01D M01A J01C J01M C09A
Вінницька обл. M01A J01C J01M J01D N02B
Дніпропетровська обл. J01D N02B J01M M01A J01F
Донецька обл. N05A J01D J01C J01M J04A
Житомирська обл. M01A J01C J01D J01M C04A
Закарпатська обл. J01M J01Y B05A A16A J04A
Запоріжська обл. J01D M01A J01C C04A J05A
Івано-Франківська обл. J01D M01A N05A J01M J01C
Київська обл. J01M J01D J01C N02B C04A
Кіровоградська обл. J01D J01C J01M C04A J04A
Луганська обл. J01D J01C J01M C04A J04D
Львівська обл. M01A J01C J01M C09A J01F
м. Київ J01C J05A N02B J01M J01F
м. Севастополь J01M M01A J04A C09A J01C
Миколаївська обл. M01A J04A J01D J01M N02B
Одеська обл. J05A M01A B05A J01F C09A
Полтавська обл. N05A M01A J01D N02B N01B
Ровенська обл. B05X J01D J01C C08C J01M
Сумська обл. J04A J01D C04D M01A N02B
Тернопільська обл. J01M J01D M01A J01C C01D
Харківська обл. M01A J01D J01M C04A J01C
Херсонська обл. J01M J01C C04A C08C J01F
Хмельницька обл. M01A J01M J01D B05X N05A
Черкаська обл. J01D B05A B05X J01C C04A
Чернівецька обл. M01A N01B C04A J01M J01D
Чернігівська обл. J01D B05X B05A N02B C01D

Слід підкреслити, що в 1996–2006 рр. у цей же 
перелік входили ще й антагоністи кальцію та де які 
метаболічні препарати (кислота нікотинова, триме-
тилгідразинія пропіонат та ін.).

Як раніше відзначали, найбільша кількість ви-
падків побічних реакцій при застосуванні лікарських 
засобів виявляють серед препаратів, що признача-
ються найбільш широко або у зв£язку з розповсю-
дженими фармакотерапевтичними технологіями, 
або внаслідок економічних причин — матеріальних 
можливостей пацієнта, суспільства та ін.

Нижче наведені порівняльні дані щодо частоти 
реєстрованих побічних реакцій при використанні 
найбільш широко застосовуваних лікарських за-
собів, що впливають на серцево-судинну систему, 
в Україні і у світі (дані ВООЗ) (табл. 6.9).

Таблиця 6.9
Частота розвитку побічних реакцій 

при застосуванні лікар ських засобів, що 
впливають на серцево-судинну систему

Лікарський засіб
Частота  побічних 

 реакцій,%
Україна ВООЗ

Еналаприл 52,5 57,1
Каптоприл 47,0 42,9
Ніфедипін 63,5 35,6
Пропранолол 37,5 41,2
Атенолол 62,5 58,8
Верапаміл 10,4 21,8
Амлодипін 19,5 20,4
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Весь сучасний арсенал лікарських засобів, 
що впливають на серцево-судинну систему, 
ВООЗ поділяє на основні й неосновні класи лі-
карських засобів, що рекомендують для засто-
сування в клінічній практиці. Наприклад, згід-
но з рекомендаціями ВООЗ 6 класів лікарських 
засобів належать до основних препаратів для 
лікування пацієнтів із АГ: тіазидні діуретики, 
блокатори β-адренорецепторів, інгібітори АПФ, 
блокатори повільних кальцієвих каналів, анта-
гоністи рецепторів ангіотензину II, блокатори 
α-адренорецепторів (Беленков Ю.Н., Маре-
ев В.Ю., 2003). Інші лікарські засоби не рекомен-
довані в якості основних препаратів для лікуван-
ня АГ: похідні раувольфії, клонідин, бендазол, 
комбіновані препарати, що містять гідралазин, 
дротаверин та ін.

Для лікування при ХСН у фармакотерапію 
включено 5 основних класів лікарських засобів: 
інгібітори АПФ, блокатори β-адренорецепторів, 
діуре тики, серцеві глікозиди і антагоністи альдосте-
рону (табл. 6.10). Не рекомендовані, але мають ве-
лику популярність у лікарів-практиків — нітрати.

Таблиця 6.10
Частка фармацевтичного ринку в Україні, яку 
займають деякі представники основних груп 
кардіоваскулярних лікарських засобів (2007)

Лікарські засоби Представники 
фармакологічних груп, n

Антагоністи кальцію 120 (амлодипін — 40%)
Блокатори 
β-адренорецепторів

169 (атенолол — 22,4%)

Інгібітори АПФ 193 (еналаприл — 42,4%)
Блокатори рецепторів 
ангіотензину II

27 (лозартан — 85,1%)

В Росії частота призначення хворим кардіологіч-
ного профілю інгібіторів АПФ становить 45–65%, 
блокаторів β-адренорецепторів — 14–18%, дигок-
сину — 13–38%, ніфедипіну — >20%, спіронолак-
тону — 4–15%, нітратів — до 50% (Беленков Ю.Н., 
Мареев В.Ю., 2003). Причому в основ ному засто-
совують старі та неоригінальні препарати, а та-
кож генерики, які у кілька разів поступаються не-
ідеальним європейським показникам. В Україні 
систематично подібні дані не аналізували, проте, 
судячи з номенклатури фармацевтичного ринку, 
співвідношення окремих представ ників фарма-
кологічних груп принципово не відріз няється від 
вищенаведених. Про це свідчать зареє стровані 
в 1996–2006 рр. побічні реакції при застосуван-
ні цих засобів в Україні. Так, за даними відділу 
фармако нагляду Державного фармакологічного 
центру МОЗ України при застосуванні деяких 
з них (наприклад каптоприлу) побічні реакції ре-
єстрували щодо інших інгібіторів АПФ в 47,0% 

(за даними ВООЗ — 42,9%, у Великобританії — 
12,7%); серед антагоністів кальцію при застосу-
ванні ніфедипіну — 63,55% (за даними ВООЗ — 
35,6%), серед блокаторів β-адренорецепторів 
(атенолол) — 62,5% (за даними ВООЗ — 58,2%, 
у Великобританії — 7,27%).

Аналіз випадків побічних реакцій при засто-
суванні інгібіторів АПФ у Харківській та Сум-
ській областях за 2007 р. показав, що у 62% хво-
рих, які отримували інгібітори АПФ, спостеріга-
лися супутні захворювання нирок або печінки, 
що підвищувало ризик розвитку побічних реак-
цій (Дроговоз С.М. та співавт., 2008). Механізм 
цього явища давно вже відомий.

Серед супутньої патології у цієї категорії паці-
єнтів відзначали хронічний холецистит, дискіне-
зію жовчовивідних шляхів, уролітіаз та ін. На наш 
погляд, якби лікарі приділяли більше уваги фар-
макокінетиці інгібіторів АПФ, то деяких побічних 
реакцій можна було б уникнути. Частота різних 
типів побічних реакцій наведена в табл. 6.11.

Таблиця 6.11
Частота різних типів побічних реакцій 

при застосуванні інгібіторів АПФ 
у Харківській та Сумській областях (2007)

Тип побічних реакцій %
Несерйозні непередбачувані 8,2
Несерйозні передбачувані 87,6
Серйозні непередбачувані 1,1
Серйозні передбачувані 3,0

З-поміж інгібіторів АПФ лише деякі препарати 
(каптоприл, лізиноприл) безпосередньо пригнічу-
ють активність ферменту, а переважна більшість 
лікарських засобів цього класу є проліками, тобто 
перетворюються шляхом гідролізу в печінці, стінках 
ШКТ, а також у клітинах органів-мішеней на ак-
тивні метаболіти. Фозиноприл, квінаприл і спіра-
прил відрізняються від інших інгібіторів АПФ зба-
лансованим подвійним шляхом виведення — через 
нирки і з жовчю практично в однаковій мірі. Це 
дозволяє застосовувати їх у пацієнтів з порушен-
ням функції нирок або печінки. Ці особливості ін-
гібіторів АПФ необхідно обов’язково враховувати 
при виборі лікарських засобів, тобто якщо у хворо-
го існує супутня патологія гепатобіліарної або сечо-
вивідної систем, то ефективність застосування цих 
проліків буде нижчою або зросте ризик розвит ку 
побічних реакцій.

Аналіз усіх випадків побічних реакцій при за-
стосуванні інгібіторів АПФ показав, що 41% з них 
становлять побічні ефекти з боку органів дихан-
ня (бронхоспазм, сухий кашель); 27% — серцево-
судинної системи (тахікардія, артеріальна гіпотен-
зія); 10% — нудота, діарея; 9% — запаморочення, го-
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ловний біль, швидка стомлюваність; 7% — алергічні 
реакції (шкірний висип, ангіоневротичний набряк); 
6% — інші реакції (рис. 6.5).

Відомо, що інгібітори АПФ не тільки інгібують 
утворення ангіотензину II, але й знижують 
метаболізм брадикініну та субстанції Р, накопи-
чення яких підвищують чутливість рецепторів 
кашльового центру, а також сенсибілізують пе-
риферичний рецепторний апарат кашльового 
рефлексу.
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Рис. 6.5. Розподіл побічних реакцій при застосуванні 
інгібіторів АПФ у Харківській і Сумській 
областях за системним принципом (2007)

У випадку появи побічних реакцій з боку орга-
нів дихання на фоні застосування інгібіторів АПФ 
необхідно виключити інші причини, які можуть ви-
кликати подібні симптоми (початкові прояви гост-
рих респіраторних захворювань, супутня патологія 
бронхолегеневої системи). У разі вираженого каш-
лю слід розглянути питання про можливість переходу 
на лікарський засіб інших фармакологічних груп.

З метою зниження ймовірності виникнен-
ня побічних реакцій при застосуванні інгібіто-
рів АПФ необхідно:

• відмінити або знизити дозу діуретика 
за 2–3 доби до початку прийому інгібіторів АПФ;

• починати терапію з низької дози (напри-
клад по 2,5 мг еналаприлу 1–2 рази на добу);

• першу дозу лікарського засобу приймати 
ввечері перед сном;

• поступово підвищувати дозу до рекомендо-
ваної;

• уникати комбінацій з калійзберігаючими 
діуретиками чи будь-якими калієвмісними лі-
карськими засобами (зокрема тими, що входять 
до складу полівітамінно-мінеральних комплек-
сів);

• дотримуватися обережності при одночасно-
му застосуванні з НПЗП (у тому числі з ацетил-
саліциловою кислотою, що використовується як 
антиагрегант) і ГКС, оскільки ці лікарські засоби 
порушують утворення простагландинів за раху-
нок взаємодії з якими брадикінін реалізує свій 
вазодилатаційний ефект. При цьому ефектив-
ність інгібіторів АПФ знижується і зростає ризик 
розвитку ниркової недостатності.

У 2007 р. перелік топ-лідерів в Україні за час-
тотою реєстрації побічних ефектів (рис. 6.6) дещо 
змінився за рахунок появи серед них нових і дав-
но добре відомих за здатністю викликати побічні 
реакції препаратів (кислоти нікотинової, амло-
дипіну, лізиноприлу, пентоксифіліну).

Серед системних порушень у різних груп препа-
ратів, що впливають на серцево-судинну систему, 
домінували різноманітні порушення (табл. 6.12).

Для інгібіторів АПФ були характерні пору-
шення функції дихання та алергічні реакції, для 
антагоністів кальцію — серцево-судинні та алер-
гічні реакції, блокаторів β-адренорецепто рів (ате-
нолол) — ускладнення з боку серцево-судинної 
системи і ЦНС, препаратів дигіталісу — пору-
шення з боку серцево-судинної системи, ЦНС, 
ШКТ, алергічні реакції.

Побічні реакції, що викликаються серцево-
судинними лікарськими засобами, можна по-
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Рис. 6.6. Кардіоваскулярні лікарські засоби топ-лідери за частотою реєстрації випадків побічних 
реакцій в Україні (2008)
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ділити на кардіальні та екстракардіальні. Кар-
діальні побічні реакції проявляються у вигляді 
тахікардії або брадикардії, інших порушень рит-
му і провідності, зниження або підвищення АТ, 
порушення скоротності міокарда. Ризик їх ви-
никнення може підвищуватися при комбінова-
ному застосуванні з іншими лікарськими засоба-
ми. Так, тіазидні діуретики і резерпін сприяють 
розвитку інтоксикації серцевими глікозидами. 
Симпатоміметики навіть у невисоких дозах про-
являють аритмогенну дію при поєднаному засто-
суванні з деякими засобами для анестезії.

Антиаритмічні лікарські засоби можуть впли-
вати на нормальний ритм серця, зумовлювати 
розвиток блокади або аритмії.

Розвиток ішемії міокарда можуть провокувати 
трициклічні антидепресанти, дигоксин, прокаї-
намід. Дипіридамол, що вводиться внутрішньо-
венно, викликає синдром «коронарного обкра-
дання», який проявляється погіршенням крово-
постачання ішемізованих ділянок міокарда.

Для різних фармакологічних груп серцево-
судинних лікарських засобів характерна своя специ-
фіка проявів побічних реакцій. За даними В.Г. Ку-
кеса (1993) лікування серцевими глікозидами зумов-
лює інтоксикацію у 26–29% пацієнтів, побічні реак-
ції розвиваються у випадках застосування строфан-
тину, ланатозиду С, ацетилдигітоксину, дигоксину.

Причому прогресування СН веде до підви щення 
інтоксикації глікозидами з 12 до 46%. Клінічно ін-
токсикація проявляється серцево-судинними (92%), 
диспептичними (37%) і нер вово-психічними по-

рушеннями (8,4%). Серед серцево-судинних роз-
ладів найчастіше відзначають экстрасистолію пе-
редсердь (12%) і шлуночків (73%). У 11,6% хворих 
розвивалася пароксизмальна суправентрикулярна 
тахікардія, у 15,5% — порушення провідності. Ха-
рактерним для інтоксикації глікозидами є знижен-
ня добового діурезу.

Маючи високий подразнюючий ефект, серцеві 
глікозиди при їх застосуванні викликають пору-
шення функції ШКТ. З£являється втрата апетиту, 
можливий розвиток анорексії, нудота, блювання, 
діарея, біль у животі, епігастральній області. За да-
ними R. Fowler і співавторів (1970) при застосуван-
ні серцевих глікозидів у дітей блювання виникає 
в 93%. Глікозиди викликають порушення сну у 81% 
хворих, а при тривалому застосуванні препара-
тів наперстянки можливий розвиток психозів або 
психічних розладів. Іноді ці препарати викликають 
розлади кольорового зору, а у тяжких випадках — 
ретробульбарні паралічі, ураження зорового нерва, 
порушення слуху, розвиток невралгії трійчастого, 
сідничного, ліктьового нервів, люмбалгії.

Серцеві глікозиди проявляють токсичну дію 
на функцію нирок — можливий розвиток нирко-
вої недостатності.

Найбільш часті порушення при передозу-
ванні серцевих глікозидів розвиваються з боку 
серцево-судинної системи. Так, препарати на-
перстянки у 10% хворих викликають відчуття 
давлячого болю в області серця.

Під впливом серцевих глікозидів порушу-
ється електролітний обмін, до якого чутливий, 

Таблиця 6.12
Системні прояви побічних реакцій деяких засобів, що впливають на серцево -судинну систему 

(1996–2006), %

Системні ускладнення

Ам
ло

ди
пі

н

Ат
ен

ол
ол

К
ап

то
пр

ил

Д
иг

ок
си

н

Е
на

ла
пр

ил

Л
оз

ар
та

н

Н
іф

ед
ип

ін

В
ер

ап
ам

іл

Алергічні реакції 12,5 7,9 13,9 12,5 13,8 18,8 10,3 9,1
Феномен «вислизання ефекту» 2,0 0,4
Зміни шкіри та її придатків 8,9 5,9 20,6 17,7 12,5 15,6 33,3
Лихоманка, гіпертермічний синдром 0,4 1,0

Порушення електролітного балансу 0,4
Порушення з боку ендокринної системи 0,4
Порушення з боку кістково-м’язової системи 1,8
Порушення з боку органів дихання 5,9 44,4 54,1 25,0 0,5 3,0
Порушення ритму серця 2,0
Порушення з боку сечовивідної системи 2,0 0,5
Порушення з боку ЦНС 4,5 13,7 4,5 12,5 3,6 12,5 2,4
Порушення з боку ШКТ 7,1 7,8 4,9 37,5 2,7 6,3 3,4 27,3
Загальні порушення з боку серцево-судинної 
 системи

51,8 49,0 9,5 18,8 6,9 25,0 55,6 27,3

Судинні (екстракардіальні) порушення 13,4 3,9 0,4 1,2 10,7
Фармакотоксичні ускладнення 18,8
Усього побічних реакцій 11,1 5,1 24,1 1,6 33,0 1,6 20,3 3,3
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у першу чергу, серцевий м£яз, причому розви-
ток гіпокаліємії і гіперкальціємії є основним мо-
ментом у виникненні розладів серцевого ритму. 
Порушення серцевого ритму проявляються у ви-
гляді брадикардії, екстрасистолії, тахікардії синусо-
вої, пароксизмальної, передсердної, шлуночкової. 
Тяжким ускладненням дигіталісної терапії є фібри-
ляція шлуночків, що часто призводить до леталь-
ного кінця. При лікуванні серцевими глікозидами 
у ¾ хворих розвивається брадикардія, більше ніж 
у ½ — AV-блокада. Дуже часто у дітей реєструють 
випадання пульсу (87%).

Алергічні ускладнення, що викликані серцеви-
ми глікозидами, розвиваються вкрай рідко і мають 
легкий характер. Можлива поява шкірного виси-
пу — еритематозного, папульозного, уртикарного, 
розвиток кропив£янки і набряку Квінке, свербежу 
шкіри. У осіб з підвищеною чутливістю іноді відзна-
чають озноб, блідість шкіри, похолодіння кінцівок.

Ускладнення, що викликаються антиаритміч-
ними засобами, можуть мати тяжкий клінічний 
перебіг. Найчастіше при передозуванні препаратів 
або швидкому їх внутрішньовенному введенні роз-
виваються небезпечні для життя стани: знижен-
ня АТ — до розвитку колапсу, втрата свідомості, 
пригнічення дихання і його зупинка, порушення 
серцевого ритму і зупинка серця, розвиток брон-
хоспазму, судом за типом епілептиформного на-
паду. У 25% хворих при внутрішньовенному і пер-
оральному застосуванні прокаїнаміду відзначають 
розширення комплексу QRS, іноді — блокаду пучка 
Гіса. Помірні дози цього препарату викликають по-
дібний ефект у 10–12% пацієнтів.

При прийомі антиаритмічних засобів виявляють 
порушення нервово-психічної функції. З£являються 
головний біль, запаморочення, психомоторне збу-
дження, безсоння, галюцинації, депресивний стан, 
потьмарення свідомості, марення. Одночасно мо-
жуть розвиватися порушення зору і слуху, аж до по-
вної їх втрати.

Алергічні ураження характеризуються появою 
шкірного висипу, свербежу шкіри, підвищення 
температури тіла, розвитком ангіоневротично-
го набряку або кропив£янки, можливий розвиток 
системного червоного вовчака при тривалому або 
повторному застосуванні препаратів, описано роз-
виток пурпури при прийомі хінідину. Ускладнення, 
що розвиваються у відповідь на введення коронаро-
літиків, найчастіше мають алергічний, рідше — ток-
сичний характер. Шкірні ураження проявляються 
у вигляді свербежу шкіри, шкірного висипу, почер-
воніння або блідості шкіри, кропив£янки, набряку 
слизових оболонок. Можливий розвиток задишки, 
нападів ядухи, бронхоспазму, набряку Квінке.

Прийом коронаролітиків іноді викликає біль 
в області серця, що переходить у стенокардію. 
Спазмолітичні засоби у деяких випадках стиму-
люють підвищення внутрішньочерепного і вну-
трішньоочного тиску, зумовлюючи при цьому роз-
лади зору. Описані анафілактоїдні реакції, що роз-
винулися внаслідок прийому бендазолу.

Нервово-психічні порушення характеризуються 
появою запаморочення, головного болю, безсон ня, 
дратівливості. Ураження з боку системи крові ха-
рактеризуються розвитком минущої метгемоглобі-
немії, що усувається при відміні препарату.

Побічні реакції при застосуванні блокаторів 
β-адренорецепторів поділяють на кардіальні (бра-
дикардія, артеріальна гіпотензія, розвиток AV-
блокади) і екстракардіальні (запаморочення, депре-
сія, нічні кошмари, безсоння, погіршення пам£яті, 
стомлюваність, гіперглікемія, гіпер ліпі демія, 
м£язова слабкість, порушення потенції).

До прямих побічних реакцій належать посилен-
ня СН, тяжка брадикардія і гіпотонія, абдо мінальні 
больові кризи, а також нудота та диспепсія. Зни-
ження ЧСС і УОК ведуть до декомпенсації серцевої 
діяльності. У хворих із синусовим ритмом під впли-
вом блокаторів β-адренорецепторів може розвину-
тися тяжка брадикардія і AV-блокада. Посилення 
бронхоконстрикції у пацієнтів із бронхітом і осо-
бливо з БА при прийомі препаратів може виклика-
ти напад БА (табл. 6.13).

За даними Державного фармакологічного цент-
ру МОЗ України 18% загальної кількості побічних 
реакцій лікарських засобів викликано засобами, які 
впливають на серцево-судинну систему. Препара-
ти групи блокаторів β-адренорецепторів займають 
5-те місце серед груп серцево-судинних засобів 
за частотою розвитку побічних реакцій (табл. 6.14).

Проаналізовано методом описової статистики 
303 повідомлення про побічні реакції блокаторів 
β-адренорецепторів, які були отримані з лікувально-
профілактичних закладів 25 регіонів України про-
тягом 1996–2007 рр. Більшу частину (60%) випадків 
зафіксовано серед пацієнтів середнього віку (40–
64 роки).

У хворих, що знаходилися в стаціона-
рі (268 пацієнтів), які приймали блокатори 
β-адренорецепторів, майже у 10% відзначали по-
бічні реакції, у тому числі 3,8% у вигляді набряку 
легень, повної блокади або стенокардії. В інших 
дослідженнях з 1500 хворих, які перебували під 
наглядом, у 6,28% настав летальний кінець у ре-
зультаті застосування препаратів і у 15% — усклад-
нення, пов£язані з їх відміною.
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Таблиця 6.14
Частота розвитку побічних реакцій окремих 

груп лікарських засобів, які впливають 
на серцево-судинну систему серед побічних 
реакцій лікарських засобів в Україні взагалі 
(Викторов А.П., 2007; Оголь А.Ж., 2008)

Назва групи 
лікарських 

засобів

Позначен ня за 
класифі кацією 

АТС

Частка від 
випадків 
побічних 
реакцій 

лікарських 
засобів усіх 

груп, %
Засоби, які впли-
вають на ренін-
ангіотензинову 
систему

С09 5,1

Периферичні 
 вазодилататори С04 3,7
Кардіологічні 
 препарати С01 3,6
Антагоністи кальцію С08 2,5
Блокатори 
β-адренорецепторів С07 1,6
Сечогінні  препарати С03 0,6

Крім абдомінальних больових кризів такий 
блокатор β-адренорецепторів, як практолол, ви-
кликає перитоніт, що вперше було відзначено 

в 1974 р. А. Marshall і співавторами (Чазов Е.И., 
Беленков Ю.К., 2004), які описують особисті 
спостереження перитоніту, що виник у 16 хво-
рих у результаті прийому практололу в дозі 200–
400 мг/добу. У більшості випадків пацієнти засто-
совували блокатор β-адренорецепторів тривалий 
час (2 роки). Часто у хворих клініці перитоніту пе-
редували такі побічні реакції, як ураження шкіри 
та очей у вигляді сухості, виразки рогівки, часто 
у поєднанні зі шкірним висипом (89%).

У зв’язку з цим контроль за системними про-
явами побічних реакцій, які викликають блока-
тори β-адренорецепторів, має істотне практичне 
значення (табл. 6.15).

Як зазначено вище блокатори β-адрено-
рецепторів та інгібітори АПФ належать до бронхо-
констрикторів, тому вони протипоказані хворим із 
БА. У клінічній практиці відзначали випадки успіш-
ної терапії пацієнтів з ІХС, що тривалий час лікують-
ся цією групою препаратів, проте після перенесеного 
вірусного захворювання продовження прийому цих 
препаратів починає провокувати бронхоспазм. Інша 
розповсюджена група препаратів, що призначаєть-
ся хворим кардіологічного профілю — інгібітори 
АПФ. Більше ніж у 30% випадків вони призводять 
до появи кашлю і більше ніж у 4% — викликають за-
гострення БА. Необхідно відзначити, що інгібітори 

Таблиця 6.13
Імовірні механізми найважливіших дозозалежних побічних реакцій блокаторів 

β-адренорецепторів (Оголь А.Ж., 2008)
Вплив на адренергічні рецептори Ефект Можливий прояв побічних реакцій
Блокада β1- та β2-адренорецепторів 
у міокарді

Негативний хронотропний, 
інотропний, дромотропний 
ефект

Брадиаритмії, блокади
Посилення СН
АГ
Маскування проявів гіпоглікемії

Блокада β2-адренорецепторів у пе-
риферичних артеріях (посилення 
впливу α1-адренорецепторів)

Вазоконстрикція артерій ко-
ронарних, мозкових, нирко-
вих, верхніх і нижніх кінцівок, 
малого таза

Посилення ангінозного болю, 
дисциркулярної енцефалопатії, переміжної 
кульгавості, ниркової недостатності
Порушення статевої функції у чоловіків
Підвищення АТ

Збільшення кількості β1-адре но-
рецепторів у міокарді при трива-
лому прийомі β-адренорецепторів 
(«апрегуляція»)

Посилення позитивної 
хронотропної та дромотропної 
дії катехоламінів на міокард 
при раптовій відміні 
β-адренорецепторів

Синдром відміни — посилення АГ, ішемії 
міокарда, тахіаритмій при раптовій відміні 
β-адренорецепторів

Блокада β2-адренорецепторів 
у бронхах

Пригнічення бронходилатую-
чого впливу

Бронхоспазм або його посилення

Блокада β1-адренорецепторів 
у ЦНС із активацією центральних 
α2-адренорецепторів

Активація підкіркових центрів 
при послабленні кіркового 
контролю (уві сні)

Депресія, астенія, нічні жахи, 
 запаморочення

Блокада β2-адренорецепторів 
у β-клітинах підшлункової залози

Зменшення секреції інсуліну 
та глюкагону

Гіперглікемія та розвиток цукрового 
діабету

Блокада β2- та 
β3-адренорецепторів* у адипоцитах

Пригнічення ліполізу Гіпертригліцеридемія, зниження ЛПВЩ

*Властивості підвиду β3-адренорецепторів вивчаються.
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рецепторів ангіотензину не провокують виникнен-
ня кашлю і загострення БА (Чучалин А.Г., 2000).

Більшість токсичних побічних реакцій роз-
вивається у результаті високої токсичності серцевих 
глікозидів або антиаритмічних лікарських засобів, 
токсична дія яких проявляється при передозуван-
ні лікарських засобів або їх кумуляції в організмі 
хворого. Токсичність препаратів проявляється на-
віть при застосуванні засобу в терапевтичних дозах 
у осіб з ураженням нирок і гепатобіліарної системи.

В останні роки широке застосування в медич-
ній практиці знайшли діуретичні препарати, бага-
то з яких поряд з чітко вираженим терапевтичним 
ефектом викликають побічні реакції, в тому числі 
небезпечні для життя хворого. При лікуванні діуре-
тиками розвиваються водно-електролітні, метабо-
лічні і токсичні ускладнення. У зв£язку зі збільшен-
ням діурезу препарати цієї групи завжди зумов-
люють посилене виведення з організму натрію та 
хлору. Гостра і хронічна гіпонатріємія найчастіше 
розвивається у осіб, що перебувають на тривалій гі-
понатрієвій дієті. Гостра втрата натрію найчастіше 
розвивається у хворих з набряками на фоні збере-
женої функції нирок і характеризується швидким 
зменшенням набряків, схудненням, тахікардією, 

гіпотонією, адинамією, сонливістю. Для хронічної 
втрати натрію характерні астенія, м£язові посмику-
вання, нудота і такі психічні розлади, як дезорієнта-
ція, сомноленція. У хворих з декомпенсованою СН 
і цирозом печінки застосування діуретиків може 
викликати розвиток гіпонатріємії розведення. Цей 
вид гіпонатріємії носить в основному субклінічний 
характер і лише у тяжких випадках проявляється 
судомами, м£язовими посмикуваннями та втратою 
свідомості.

Досить небезпечним для життя ускладненням 
терапії діуретиками є гіперкаліємія. Хоча клі-
нічно гіперкаліємія яскраво не виражена, проте 
в силу здатності до швидкого прогресування та 
труднощів корекції вона призводить до зупинки 
серця в результаті брадикардії з наступною фі-
бриляцією шлуночків.

Метаболічні порушення розвиваються при те-
рапії всіма видами діуретиків і проявляються 
гіпер урикемією. Зумовлюють це порушення об-
міну ниркова недостатність, ожиріння поєднано 
з гіпокалорійною дієтою, АГ і цукровим діабетом. 
До метаболічних порушень при лікуванні діурети-
ками слід віднести розвиток гіперглікемії, особли-
во у хворих на цукровий діабет.

Таблиця 6.15
Структура системних побічних реакцій при застосуванні блокаторів 

β-адренорецепторів порівняно з побічними реакціями усіх груп лікарських засобів в Україні 
(Викторов А.П., 2007; Оголь А.Ж., 2008)

Прояви побічних реакцій 
за системою  ураження

% систем ного ура-
ження побічних 

реакцій блокатоірів 
β-адренорецепторів

% серйозних побічних 
реакцій блокаторів 
β-адренорецепторів 

за системою 
 ураження

% у струк турі 
побічних реакцій 

усіх груп лікарських 
засобів (Украї на, 

1996–2007)
Серцево-судинна система, у тому числі
● порушення ритму і провідності (брадикардія, 
блокада)
● загальні порушення (артеріальна гіпотензія та ін.)
● екстаркардіальні (судинні) побічні реакції
● парадоксальні (тахікардія, гіпертензія, біль 
у грудях, синдром відміни)

37,3

15,2
11,6
6,6

4,0

25,6

12,8
7,7
2,6

2,6

10,4

0,1
9,1
1,2

–
Алергічні та алергоподібні реакції, у тому числі
● зміни шкіри та її похідних
● набряк Квінке
● анафілактичний шок
● інші системні реакції

27,1
17,5
2,0
1,3
6,3

35,9
-5,1

-15,4
-10,3
-5,1

59,7
–

ЦНС і периферична нервова система та  органи 
чуття 17,5 5,1 7,7
Дихальна система 10,9 28,2 3,4
ШКТ 9,9 2,6 12,6
Пірогенні реакції 1,0 2,6 4,0
Сечостатева система 0,7 – 0,3
Система крові – – 1,0
Ендокринна система – – 0,1
Опорно-руховий апарат 0,3 – 0,2
Відсутність ефекту 0,7 – 0,1
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Токсичні ускладнення при терапії діуретика-
ми включають реакції з боку крові, ШКТ, шкі-
ри, статевих органів. Характер токсичної дії багато 
в чому визначається видом діуретика. Так, тіазидні 
діуретики частіше викликають тромбоцитопенію; 
сульфаніламідні діуретики — агранулоцитоз; са-
луретики — некротичний панкреатит; фуросемід, 
етакринова кислота і триамтерен — гепатит. У осіб 
із захворюваннями нирок ототоксичний ефект про-
являє етакринова кислота; гінекомастію у чоловіків і 
порушення менструального циклу у жінок викликає 
тривалий прийом спіронолактону.

Реакції гіперчутливості до цих лікарських за-
собів відзначають порівняно рідко, хоча вони 
бувають причиною ураження серця; описані ви-
падки алергічного міокардиту, що розвивається 
у відповідь на застосування бензилпеніциліну, 
фенілбутазону, метилдопи та ін. Протипухлинні 
антибіотики, наприклад доксорубіцин, виклика-
ють тяжке ураження міокарда, перебіг якого по-
дібний з клінічною картиною ДКМП.

На підставі накопиченого в 1996–2006 рр. до-
свіду збору та аналізу інформації про побічні реак-
ції лікарських засобів в Україні кардіо васкулярні 
препарати можна розглядати за кіль кістю зареє-
строваних випадків побічних реакцій (рис. 6.7).

Засоби, що пригнічують апетит (фенфлура-
мін, фентермін, дексфенфлурамін), можуть 
викликати клапанну дисфункцію. Ризик роз-
витку цієї небажаної реакції підвищується 

при прийомі препаратів тривалістю >4 міс або 
у пацієнтів з ожирінням.

Говорячи про побічні реакції лікарських за-
собів, пов£язаних із впливом на серцево-судинну 
систему, слід особливо зазначити їх здатність 
проявляти негативну дію на міокард, що при-
зводить до зміни інтервалу Q–T і варіабельності 
серцевого ритму.

При нормальному стані серцево-судинної 
системи період між двома послідовними серце-
вими скороченнями змінюється від скорочення 
до скорочення. Цю мінливість прийнято нази-
вати варіабельністю ритму серця. Варіабельність 
ритму серця оцінюють на підставі розрахунків 
результатів 5-хвилинного запису ЕКГ або добо-
вого моніторування ЕКГ. Зміна ритму серця — 
універсальна оперативна реакція ціліс ного орга-
нізму у відповідь на будь-який вплив зовнішньо-
го середовища. В основі її лежить забезпечення 
балансу між симпатичною і парасимпатичною 
нервовою системою. Саме на цьому ґрунтуються 
численні методи аналізу варіабельності ритму.

Як зазначано раніше, важливим напрямком 
діяль ності лікаря у взаємовідносинах з хворим, 
що впливає на ефективність та безпеку фарма-
котерапії, є формування прихильності пацієнта 
до запропонованих методів лікування (про це де-
тально викладено в главі 4).

Важається, що низька прихильність є головною 
причиною зниження вираженості фармакотерапев-

0 100 200 300 400
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Рис. 6.7. Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему, — лідери за частотою 
зареєстрованих побічних реакцій в Україні (1996–2006)
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тичного ефекту, яка суттєво впливає на вірогідність 
розвитку ускладнень основного захворювання, веде 
до зниження якості життя хворих та збільшення ви-
трат на лікування.

Підводячи підсумки, необхідно підкреслити, що 
на сьогодні на основі доказової медицини розро-
блені принципи раціональної фармако терапії, тому 
лікареві необхідно виріши ти наступ ні завдання:

• Підібрати схему лікування, враховуючи ві-
кові, статеві, етнічні та інші особливості пацієн-
та, період вагітності або захворювання, які мо-
жуть відобразитися на ефективності проведеної 
терапії або її побічних реакціях. 

• Врахувати можливість взаємодії з іншими 
лікарськими засобами, засобами народної меди-
цини, а також компонентами їжі.

● Попередити пацієнта про можливості розвит-
ку побічних реакцій лікарської терапії, ухвалити 
рішення щодо необхідності продовження (відміни, 
корекції) лікування при прояві побічних реакцій.

• Пояснити пацієнтові необхідність вибору 
такої, а не альтернативної терапії, важливість ре-
тельного дотримання лікарських рекомендацій, 
можливість або неможливість заміни лікарського 
препарату на аналогічний.

Перед лікарем постає ще більш складне за-
вдання, коли відсутні свідомо доведені ефектив-
ні схеми фармакотерапії або ж не вдалося вста-
новити точний діагноз захворювання.

У будь-якому випадку, призначаючи лікар-
ську терапію та застосовуючи відповідні схеми 
лікування, лікар повинен керуватися двома основ-
ними постулатами:

1. Необхідність досягнення максимального 
позитивного ефекту.

2. Запобігання негативних наслідків лікарсь-
кої терапії.

Дотримуючись вищевказаних принципів, 
можна розраховувати на те, що застосовувана фар-
макотерапія буде раціональною і поряд з іншими 
лікувально-профілактичними заходами буде мати 
позитивний вплив на якість життя пацієнта.

Усе це вимагає не тільки активного спів-
робітництва зі службою фармаконагляду лікарів, 
провізорів, фармацевтів, виробників лікарських 
засобів і керівників охорони здоров£я всіх рів нів, 
але й в першу чергу розвитку клінічної фармако-
логії як фундаментальної основи раціо нальної 
фармакотерапії.
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ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ
АГ, за визначенням Комітету експертів ВООЗ — 

це постійно підвищений САТ та/або ДАТ.
Есенціальна гіпертензія (первинна гіпертен-

зія) — це підвищений АТ за відсутності очевидної 
причини його підвищення.

Вторинна гіпертензія (симптоматична) — це  
гіпертензія, причина якої може бути виявлена.

Термін «есенціальна гіпертензія» вперше за-
стосував E. Frank у 1911 р. для визначення підви-
щення АТ, не зумовленого захворюванням нирок 
(брайтовою хворобою) або іншою патологією, що 
спричиняє підвищення АТ. Цей термін не ціл-
ком вдалий, тому що англійське слово «essential» 
означає «істотний, необхідний», у зв̓язку з чим 
поняття «есенціальна гіпертензія» може бути ви-
тлумачене як підвищення АТ, необхідне для за-
безпечення кровопостачання тканин організму. 
Тому деякі закордонні автори віддають перевагу 
терміну «первинна гіпертензія». Еквівалентом цих 
назв є термін «гіпертонічна хвороба» (ГХ), введе-
ний Г.Ф. Лангом у 1922 р. і застосовуваний на сьо-
годні у країнах СНД, зокрема в Росії та Україні. 
Він більш вдалий, ніж термін «есенціальна гіпер-
тензія», тому що відображає сутність підвищення 
АТ як хворобливого стану, а не компенсаторного 
процесу.

ГХ виявляють у 95% осіб з підвищеним АТ. В ін-
ших 5% АТ підвищений внаслідок різних захворю-
вань — ураження паренхіми нирок, пухлин над-
ниркової залози, захворювань аорти (коарктація, 
аортоартеріїт), ниркових артерій і багатьох інших.

Класифікація. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, 
Європейського товариства гіпертензії і Європей-
ського товариства кардіологів (2007) виділяють 
кілька рівнів АТ (табл. 1.1).

Відповідно до цієї класифікації АГ — підви-
щення САТ ≥140 мм рт. ст. або ДАТ ≥90 мм рт. ст., 

якщо таке підвищення стабільне, тобто підтвер-
джується при повторних вимірах АТ (не менше 
ніж 2–3 рази в різні дні протягом декількох тиж-
нів).

Поділ рівнів АТ на нормальний і високий 
умовний, тому що розмежувальна риса між ними 
відсутня. Однак відомо, що рівень АТ і смертність 
внаслідок серцево-судинних захворювань перебу-
вають у прямому взаємозв̓язку: чим вищий АТ, тим 
вищою є смертність. Навіть АТ 120/80 мм рт. ст. 
пов̓язаний із більш істотним ризиком розвитку 
серцево-судинних захворювань, ніж, наприклад, 
АТ 110/75 мм рт. ст. Ризик прогресивно підвищу-
ється, коли АТ досягає ≥140/90 мм рт. ст.

Для встановлення стадії АГ використовуєть-
ся класифікація залежно від ураження органів-
мішеней (табл. 1.2), рекомендована Українською 
асоціацією кардіологів (1999; 2004).

Вона являє собою незначно модифіковану кла-
сифікацію ВООЗ (1996) і відрізняється від остан-
ньої тим, що до неї не включені: ультразвукові 
прояви атеросклерозу судин як критерій II стадії; 
стенокардія і оклюзивні захворювання артерій як 
критерій III cтадії. Наявність атеросклерозу судин 
значно більшою мірою характеризує вираженість 
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Таблиця 1.1
Класифікація АТ залежно від його рівня

Категорії САТ,
мм рт. ст.

ДАТ,
мм рт. ст.

Рівень АТ:
оптимальний
нормальний
високий нормальний

<120
<130

130–139

<80
<85

85–89
АГ:
1-го ступеня 
2-го ступеня
3-го ступеня 
Ізольована систолічна АГ

140–159
160–179

≥180
≥140

90–99
100–109

≥110
<90
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атеросклеротичного процесу, ніж АГ. Викорис-
тання, наприклад, стенокардії або переміжної 
кульгавості як критерію III стадії ГХ може при-
зводити до невиправданого завищення стадії за-
хворювання.

Цю класифікацію слід використовувати для 
встановлення стадії як ГХ (есенціальної гіпертен-
зії), так і вторинної АГ. 

Діагноз формулюють із указанням стадії за-
хворювання, його ступеня, характеру ураження 
органів-мішеней, а також ризику ускладнень. Якщо 
встановлюється діагноз ГХ II стадії, необхідно 
конкретно вказати, на підставі чого встановлю-
ється ця стадія: наявність ГЛШ або гіпертензивної 
нефропатії, звуження артерій сітківки. Діагноз ГХ 
III стадії також необхідно обґрунтувати (наявніс-
тю СН, перенесеного мозкового інсульту та ін.).

Відповідно до рекомендацій Української асоці-
ації кардіологів, діагноз ГХ III стадії при наявності 
ІМ, мозкового інсульту або інших ознак цієї стадії 

слід встановлювати тільки в тих випадках, коли 
ці ускладнення з боку серцево-судинної системи 
розвинулися на фоні тривалого перебігу ГХ, що 
підтверджується наявними об̓єктивними озна-
ками гіпертензивного ураження органів-мішеней 
(ГЛШ, генералізоване звуження артерій сітківки 
та ін.). За відсутності подібних змін слід індивіду-
ально підходити до вирішення питання про наяв-
ність ГХ та її стадії. Підвищення АТ на фоні моз-
кового інсульту або больового синдрому у хворого 
з ІМ може бути реактивним, минущим. Крім того, 
ГХ (як і вторинна гіпертензія) може бути в таких 
хворих супутнім захворюванням на початковій 
стадії розвитку. У цих випадках встановлюють 
діагноз ГХ I стадії, незважаючи на гострий або ра-
ніше перенесений мозковий інсульт, ІМ або інші 
захворювання, характерні для III стадії ГХ. 

Оцінка ризику. Підвищення АТ — фактор ри-
зику розвитку захворювань серцево-судинної сис-
теми. Чим вищий АТ, тим вищий ризик розвитку 
інсульту, ІХС і передчасної смерті. Тривалий пе-
ребіг гіпертензії призводить до ураження органів-
мішеней — серця, головного мозку і нирок. Навіть 
незначне підвищення рівня АТ становить істотну 
небезпеку для здоров̓я. Так, 60% ускладнень з боку 
серцево-судинної системи виявляють у хворих з по-
мірним підвищенням ДАТ (не вище 95 мм рт. ст.). 
Нижче наведені дані про вплив АТ на тривалість 
життя 35-літнього чоловіка, розраховані асоціаці-
єю страхових компаній США (1979):

АТ, мм рт. ст. Очікувана тривалість 
життя, років

120/80
130/90
140/95

150/100

73,5
67,5
62,5
55

Спостерігається позитивна кореляція між рів-
нем АТ і загальною смертністю: чим нижчий САТ 
або ДАТ (у будь-якому віці), тим нижча смерт-
ність, і навпаки. З підвищенням АТ на кожні 
10 мм рт. ст. ризик розвитку захворювань серцево-
судинної системи підвищується на 10%.

Максимально корисною для хворого визнана 
стратегія лікування, яка базується на визначен-
ні загального ризику. Під останнім розуміють той 
ризик ускладнень, що є в цього хворого внаслідок 
підвищення АТ, ураження органів-мішеней, на-
явності супутніх серцево-судинних захворювань і 
основних факторів ризику (табл. 1.3).

Можна виділити кілька груп ризику (табл. 1.4).
До групи звичайного ризику належать особи з АТ 

<140/90 мм рт. ст. без додаткових факторів ризику. 
Група людей, що мають додатковий (до звичайно-
го) ризик ускладнень, але він порівняно невисокий, 

Таблиця 1.2
Класифікація АГ залежно від ураження 

органів-мішеней
АГ (характеристика)

Стадія I. Об’єктивні ознаки ураження органів-
мішеней відсутні
Стадія II. Є об’єктивні ознаки ураження органів-
мішеней при відсутності симптомів з їхнього боку 
або порушення функції:
1) ГЛШ (за даними ЕКГ, ехоКГ, рентгенографії)*;
2) генералізоване або фокальне звуження артерій
сітківки;
3) мікроальбумінурія** або незначне підвищення
концентрації креатиніну в плазмі крові (115–

133 мкмоль/л у чоловіків, 107–124 мкмоль/л у жінок)
Стадія III. Є об’єктивні ознаки ураження органів-
мішеней при наявності симптомів з їхнього боку 
й порушення функції:
1) серця — ІМ, СН IIА–IIIБ стадії;
2) мозку — мозковий інсульт, транзиторна ішемічна
атака; гостра гіпертензивна енцефалопатія, судинна
деменція;
3) очного дна — крововилив і ексудати в сітківці 
з набряком диска зорового нерва або без нього 
(ці ознаки патогномонічні для злоякісної фази АГ);
4) нирок — протеїнурія та/або концентрація 
креатиніну в плазмі крові >133 мкмоль/л 
у чоловіків, >124 мкмоль/л у жінок;
5) судин — розшаровуюча аневризма аорти

*Критерії ГЛШ: за даними ЕКГ: індекс Соколо-
ва — Лайона >38 мм, Корнелльський критерій 
>2440 мм/мс; за даними ехоКГ: індекс маси міокарда 
ЛШ ≥125 г/м2 у чоловіків, ≥110 г/м2 у жінок.
**Мікроальбумінурія: екскреція альбуміну 30–
300 мг/добу. Протеїнурія: екскреція альбуміну 
>300 мг/добу.
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виділена як група помірного ризику. Її становлять 
особи з АТ 140–179/90–109 мм рт. ст., які мають 
не більше 1–2 факторів ризику атеросклерозу, без 
ураження органів-мішеней, цукрового діабету або 
інших показників, наведених у табл. 1.3. Іншими 
словами, це хворі з ГХ I стадії, 1–2-го ступеня, які 
мають не більше 2 факторів ризику. Підвищення АТ 
≥180/110 мм рт. ст. підвищує ймовірність розвит ку 
ускладнень і такі хворі вже становлять групу висо-
кого ризику. До групи високого ризику належать 
також хворі з ГХ II стадії. Пацієнти з ГХ III стадії 
становлять групу дуже високого ризику.

Відповідно до Фремінгемських критеріїв тер-
міни «низький», «помірний», «високий» і «дуже 
високий» ризик означають 10-річну ймовірність 
серцево-судинних ускладнень (фатальних і нефа-
тальних) <15%, 15–20%, 20–30% і >30% відповід-
но. З 2003 р. у практику європейської кардіології 
вводиться ще одна модель оцінки ризику — шкала 
SCORE, яка дозволяє передбачати ймовірність 
фатальних серцево-судинних подій протягом 

Таблиця 1.3
Показники, що застосовуються для оцінки сумарного ризику ускладнень (рекомендації 

Європейського товариства гіпертензії та Європейського товариства кардіологів, 2007)
Основні фактори ризику

• Вік (у чоловіків >55 років, у жінок >65 років)
• Високий пульсовий тиск (у літніх осіб)
• Тютюнопаління
• Дисліпідемія (загальний ХС >5,0 ммоль/л або ХС ЛПНЩ >3,0 ммоль/л) або ХС ЛПВЩ <1,0 ммоль/л 
у чоловіків  і <1,2 ммоль/л у жінок, або ТГ >1,7 ммоль/л
• Глюкоза плазми натще 5,6–6,9 ммоль/л
• Порушення толерантності до глюкози
• Абдомінальне ожиріння (об̓єм талії >102 см у чоловіків і >88 см у жінок)
• Серцево-судинні захворювання у сімейному анамнезі (до 55 років у чоловіків, до 65 років у жінок)
Ураження органів-мішеней
• ГЛШ
ЕКГ-критерії: Соколова — Лайона >38 мм, Корнелльський >2440 мм/мс
ЕхоКГ-критерії: індекс маси міокарда ЛШ для чоловіків ≥125 г/м2, для жінок ≥110 г/м2

• Ультразвукові ознаки потовщення стінок судин (товщина інтими-медії сонної артерії >0,9 мм) 
або наявність атеросклеротичної бляшки
• Швидкість пульсової хвилі >12 м/c
• Індекс АТ гомілка/плечова артерія <0,9
• Невелике підвищення концентрації креатиніну 
(у чоловіків 115–133 мкмоль/л, у жінок 107–124 мкмоль/л)
• Зниження розрахункового показника швидкості клубочковой фільтрації* (<60 мл/хв/1,73 м2) 
або розрахунковий кліренс креатиніну** (<60 мл/хв)
• Мікроальбумінурія (30–300 мг/добу)
Супутні захворювання
• Цукровий діабет
Глюкоза плазми крові натще ≥7,0 ммоль/л
Глюкоза плазми крові через 2 год після навантаження ≥11,0 ммоль/л
• Цереброваскулярні захворювання (ішемічний інсульт, крововилив у мозок, транзиторна ішемічна атака) 
• Хвороби серця (ІМ, стенокардія, перенесена операція реваскуляризації, СН)
• Хвороби нирок: діабетична нефропатія; ниркова недостатність (креатинін сироватки крові в чоловіків 
>133 мкмоль/л, у жінок >124 мкмоль/л); протеїнурія >300 мг/добу
• Ураження периферичних артерій
• Тяжка ретинопатія (геморагії, ексудати, набряк диска зорового нерва)
*За формулою MDRD; **за формулою Кокрофта — Голта.

Таблиця 1.4
Стратифікація ризику для оцінки прогнозу при АГ

Характеристика 
 захворювання

АГ 1-го або 
2-го ступеня 
АТ 140/90–

179/109 
мм рт. ст.

АГ 3-го 
ступеня 

АТ ≥180/110 
мм рт. ст.

ГХ I стадії. Фактори 
ризику відсутні або 
є не більше 2

Помірний 
ризик

Високий 
 ризик

ГХ I стадії + 3 або більше 
факторів ризику, або цу-
кровий діабет, або мета-
болічний  синдром

Високий 
 ризик

Дуже високий 
ризик

ГХ II стадії або цукровий 
діабет, або метаболічний 
синдром*

Високий 
ризик 

Дуже високий 
ризик

ГХ III стадії Дуже висо-
кий ризик

Дуже високий 
ризик

*Метаболічний синдром — це поєднання 3 з наступних 
5 факторів (див. с. 228): абдомінальне ожиріння; під-
вищення рівня глюкози натще; АТ ≥130/85 мм рт. ст.; 
зниження ХС ЛПВЩ; підвищення рівня ТГ.
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10 років. Шкала SCORE відповідає такій імовір-
ності фатальних серцево-судинних ускладнень: 
<4% — низький, 4–5% — помірний, 5–8% — ви-
сокий і >8% — дуже високий ризик. 

ПАТОГЕНЕЗ
Є підстави вважати, що ГХ — відносно нове 

в історії цивілізації захворювання. У його розвит-

ку беруть участь як генні механізми, так і зовнішні 
фактори (табл. 1.5).

Роль генетичних факторів у розвитку АГ. Спад-
кова схильність до АГ вважається одним з най-
більш достовірних факторів ризику виникнення 
і прогресування хвороби та часто виявляється 
у найближчих родичів. У 80% пацієнтів з АГ близь-
кі або далекі родичі також мають підвищений АТ. 

Таблиця 1.5
Основні патогенетичні механізми розвитку АГ

Патогенетич-
ні механізми Механізм участі у формуванні АГ Вплив на серцево-судинну систему

Спадковість Дефект клітинних мембран
Підвищення концентрації натрію і кальцію 
у цитоплазмі
Підвищення здатності гладком̓язових  клітин 
судин до гіпертрофії та проліферації
Дефект системи кінінів

Підвищення тонусу гладком̓язових клітин
Посилення інотропної функції

Підвищення ЗПСО

Порушення депресорної функції нирок
Нейрогенні 
механізми

Підвищення тонусу симпатичної частини 
вегетативної нервової системи

Підвищення допамінергічної активності 
в нирках
Підвищення порога чутливості аортальних 
і синокаротидних барорецепторів
Зниження порога чутливості кардіопульмо-
нальних барорецепторів
Збільшення кількості (або чутливості) 
β-адренорецепторів
Збільшення кількості (або чутливості) 
α-адренорецепторів

Підвищення ЧСС. Позитивний інотропний 
ефект. Підвищення ЗПСО
Збільшення венозного повернення крові
Підвищення регіонарного опору ниркових 
артерій
Посилення реабсорбції натрію і води нирками

Зменшення гальмівних впливів нервової 
 системи на серцево-судинну систему
Збільшення симпатичних впливів на нирки

Позитивний інотропний ефект
Підвищення ЧСС
Підвищення ЗПСО
Збільшення венозного повернення крові

Порушення 
функції  нирок

Збільшення продукції реніну
Недостатня активація системи кінінів
Недостатня активація синтезу простагланди-
нів з вазодилатаційною дією
Активація синтезу допаміну

Збільшення утворення ангіотензину II

Відсутність адекватної вазодилатації

Збільшення реабсорбції натрію і води нирками
Вплив гор-
мональних і 
вазоактивних 
сполук

Підвищення вмісту ангіотензину II

Підвищення рівня альдостерону

Зниження вмісту кінінів

Зниження рівня простагландинів 
з вазодилатаційною дією

Підвищення продукції вазопресину

Підвищення вмісту кортизолу

Підвищення ЗПСО. Позитивна інотропна 
дія. Збільшення венозного повернення крові. 
Потенціювання впливу симпатичної нервової 
системи. Посилення реабсорбції натрію. Сти-
муляція синтезу і вивільнення альдостерону і 
вазопресину
Збільшення реабсорбції натрію, збільшення 
ОЦК. Підвищення ЗПСО
Зниження тонусу резистивних судин. Збіль-
шення екскреції натрію і води нирками. Сти-
муляція симпатичної нервової системи. 
Зниження тонусу резистивних судин. Збіль-
шення екскреції натрію і води. Підвищення 
ЧСС. Збільшення венозного повернення крові
Збільшення реабсорбції води. Підвищення то-
нусу судин опору. Зниження порога чутливості 
барорецепторів
Посилення впливів симпатичної нервової сис-
теми. Посилення реабсорбції натрію
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Відповідно до сучасних уявлень, зазначена схиль-
ність реалізується у взаємодії з різними факто-
рами навколишнього середовища, ймовірність 
успадкування АГ становить близько 30%. 

На сьогодні існують кілька теорій успадкуван-
ня схильності до АГ.

Моногенна теорія заснована на припущен-
ні про єдиний для всіх хворих дефект у серцево-
судинній системі або в механізмах регуляції АТ, 
зумовлений порушеннями на рівні одного гена. 
Цій теорії, однак, суперечать результати експе-
риментальних досліджень: на сьогодні отримано 
кілька ліній щурів з генетично зумовленою АГ, 
що істотно відрізняються за механізмами успад-
кування АГ.

Полігенна теорія заснована на припущенні 
про дефект декількох генів (поєднань генів), що 
контролюють розвиток серцево-судинної сис-
теми (метаболізм судинної стінки, який визна-
чає відповідь на регулюючі впливи), або ж групи 
генів, відповідальних за функціонування систем 
регуляції кровообігу, у тому числі й АТ. Допус-
кається можливість, що в конкретного хворого 
який-небудь генний дефект є домінантним і ви-
значає особливості виникнення, розвитку і на-
слідків АГ.

Теорія граничної моделі генетичної схильності 
до АГ припускає, що підвищення АТ відображає 
суму порушень активності різних генів, жоден 
з яких не є домінантним.

На сьогодні наука ще не має у своєму розпо-
рядженні достатньо фактичних даних, щоб від-
дати перевагу тій або іншій гіпотезі. Не до кінця 
зрозумілі також конкретні механізми реалізації 
спадкової схильності до АГ.

Найбільш важливі докази того, що в підвищен-
ні АТ задіяні полігенні механізми, дає біометрич-
ний аналіз, що показує існування кореляції між 
рівнями АТ у родичів. Іншими словами, в батьків 
з низьким рівнем АТ вища ймовірність народжен-
ня дітей з низьким АТ і навпаки. Ця значима за-
лежність може бути пояснена не наявністю одного 
головного опосередковуючого гена, а лише полі-
генних послідовностей, у яких кожний ген впливає 
на АТ. Регіони хромосом або гени, що впливають 
на АТ, визначаються як такі, у яких молекулярна 
ідентичність між сибсами асоційована з подібними 
змінами АТ, що спостерігаються частіше, ніж очі-
кується відповідно до теорії ймовірностей. Подіб-
ність може визначатися якісно (наприклад оцінка 
випадків АГ у сибсів) або кількісно (як похідне чи-
сельних розходжень рівнів АТ між сибсами), при-
чому в сучасних дослідженнях для обох видів оцін-
ки використовують статистичні методи.

Є ряд захворювань, що супроводжуються 
АГ, для яких визначені генні послідовності і тип 
успадкування (табл. 1.6). 

Нижче наведений перелік агентів, що детермі-
нуються генами, які можуть бути відповідальними 
за розвиток АГ або зумовлюючими підвищення 
АТ внаслідок мутацій:

Таблиця 1.6
Моногенні гіпертензії

Захворювання Тип успад-
кування Прояви Відповідальні гени

Дексаметазон-пригнічуваний 
гіперальдостеронізм

Аутосомно-
домінантний 

АГ, веріабельний гіперальдо-
стеронізм

Хімеричний ген 
11β-гідроксилази/альдостерон-
синтази

Синдром уявного надлишку 
мінералокортикоїдів

Аутосомно-
рецесивний 

АГ, гіперволемія, гіпокалі-
ємія, низькі рівні реніну й 
альдостерону

Мутації гена 11β-гідрокси -
с тероїддегідрогенази

Синдром Ліддла Аутосомно-
домінантний 

Мутації генів субодиниць епі-
теліального натрієвого каналу 
SCNNIB і SCNNIG

Псевдогіпоальдостеронізм, 
тип 2 (синдром Гордона)

-«- АГ, гіперволемія, гіперкалі-
ємія, нормальна швидкість 
клубочкової фільтрації

Зв̓язок із хромосомами  
1q31-q42 і 17p11-q21

Полікістоз нирок -«- Кісти нирок, АГ, ниркова 
недостатність, кісти печінки, 
аневризми мозкових судин, 
ураження клапанів серця

Мутації генів PKD1, PKD2

Множинна ендокринна 
 неоплазія (тип 2А)

-«- Медулярна карцинома щи-
товидної залози, феохромо-
цитома, гіперпаратиреої-
дизм, АГ

Мутації в RET-протоонкогені
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• 6-фосфоглюконатдегідрогеназа;
• АПФ;
• ангіотензиноген;
• рецептор глюкокортикоїдів;
• рецептор інсуліну;
• комплемент С3F;
• β2-адренорецептор;
• ліпопротеїнліпаза;
• тип 1А-допаміновий рецептор;
• α1В-адренорецептор;
• ендотеліальна NO-синтаза;
• панкреатична фосфоліпаза;
• α2-адренорецептор;
• рецептор ангіотензину II (АТ1);
• G-протеїн β3-субодиниця;
• простациклінсинтаза;
• гормон росту.
Роль симпатичної нервової системи в розвитку 

гострого і хронічного підвищення АТ. У класичних 
роботах Г.Ф. Ланга вказувалося, що початковою  
патогенетичною ланкою АГ є надмірне тонічне 
скорочення артеріол у відповідь на появу вогни-
ща застійного порушення вищих центрів, що ре-
гулюють АТ. Його послідовник О.Л. М̓ясников 
(1954) підтвердив первинність психогенного по-
рушення функції вазомоторної системи в регу-
ляції АТ. У подальшому був виявлений тісний 
зв̓язок симпатичної нервової системи з іншими 
пресорними механізмами, що залежить від стадії 
захворювання і співвідношення пресорних і де-
пресорних механізмів його прогресування.

Результати досліджень D.J. Reis і співавторів 
(1984; 1989) дозволили встановити роль різних 
ядер симпатичної нервової системи в коротко- і 
довгостроковій регуляції АТ. Контроль АТ інте-
грований у ростральному вентролатеральному 
ядрі (РВЯ) дов гастого мозку, що іноді називають 
вазомоторним контролюючим центром. Тіла клі-
тин еферентних стимулюючих серцево-судинну 
систему симпатичних нейронів перебувають 
у субрегіоні С1, що взаємодіє з різними центрами 
ЦНС, одержуючи від них і посилаючи в них нер-
вові імпульси. Найбільш важливі сигнали в РВЯ 
надходять із суміжного nucleus tractus solitarius 
(NTS), що одержує аферентні волокна з бароме-
ханорецепторів каротидного синуса і дуги аорти 
(аортокаротидні барорефлекси). Сигнали з NTS 
пригнічують симпатичну активність РВЯ, змен-
шуючи гостре підвищення АТ. 

Інгібуючі барорецепторні системи контролюють 
активність симпатичної ланки нервової системи: 
одна з них відповідає за регулювання АТ (аорто-
каротидні барорефлекси), інша — за зміни серце-
вого об̓єму (кардіопульмональні барорефлекси). 

Ці дві системи працюють узгоджено, зберігаючи 
сталість ОЦК і АТ.

Артеріальні барорецептори відіграють важливу 
роль у процесі «хронізації» АГ через властиву їм 
нездатність реагувати на тривалі зміни АТ (фено-
мен, відомий як барорефлекторне перемикання). 
В умовах постійно підвищеного АТ барорецепто-
ри зберігають здатність реагувати на короткочасні 
зміни тиску, але не можуть повернути його до нор-
мальних цифр. Отже, симпатична нервова система 
не пригнічується належною мірою, навіть при ви-
сокому АТ. Хронічна «нечутливість» барорецепто-
рів пов̓язана зі старінням, підвищеною активністю 
цієї системи і надмірною дією ангіотензину II.

Порушена чутливість кардіопульмональних 
барорецепторів також може мати велике значен-
ня в підтримці тривалого підвищення активності 
симпатичної нервової системи й АТ. На це вка-
зує, зокрема, такий факт: при зменшенні ХОК 
в осіб з граничною АГ активація симпатичних 
нервів більш виражена, ніж в осіб з нормотензі-
єю. В експериментах на собаках з нирковою не-
достатністю і АГ при навантаженні обсягом від-
сутні як аортокаротидні, так і кардіопульмональ-
ні рефлекси. Продемонстровано також, що пору-
шення кардіопульмональних рефлексів впливає 
на підвищення активності симпатичної нервової 
системи з віком.

Роль стресу в розвитку АГ. Стимуляція симпатич-
ної нервової системи внаслідок психічних або фізич-
них навантажень викликає транзиторне збільшення 
продукції норадреналіну та, відповідно, підвищення 
АТ. До найбільш важливих стимулів слід віднести 
фізичні вправи, які короткочасно підвищують АТ, 
однак при регулярних заняттях сприяють розвитку 
тренованості й ефективному зниженню базальної 
та стимульованої активності симпатичної нерво-
вої системи і АТ, а отже, знижують ризик серцево-
судинних захворювань (рис. 1.1).

Іншим важливим стимулятором симпатичної 
нервової системи є тютюнопаління: незважаючи 
на те, що підвищення АТ після викуреної сигаре-
ти короткочасне, тривале тютюнопаління може 
спричиняти тривале підвищення АТ.

До найсильніших стресових факторів, що ви-
кликають різке підвищення АТ, часто з розвитком 
клініки гіпертензивного кризу, належать опіки, 
травми головного мозку, хірургічні втручання, за-
гальна анестезія, кожний з яких приводить до ви-
раженої активації симпатичної нервової системи. 
Холодові навантаження або передозування деяких 
лікарських препаратів (наприклад опіоїдів) також 
можуть викликати різку активацію симпатичної 
нервової системи і підвищення АТ.
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З кінця 70-х років ХХ ст. предметом дискусій є 
гіпотеза, що полягає в тому, що в осіб з гіперреак-
цією на стрес у вигляді значного підвищення АТ 
і ЧСС та інших серцево-судинних реакцій висо-
кий ризик розвитку хронічної АГ. У дослідження 
CARDIA (Markovitz J.H. та ін., 1998) були вклю-
чені >3300 осіб молодого віку, що піддавалися 
емоційним навантаженням (відеоігри). Період 
спостереження склав 5 років. Виявлено, що у чо-
ловіків з гіперреакцією на психологічне наванта-
ження у вигляді значного підвищення САТ (на 10–
30 мм рт. ст.) був високий ризик розвитку АГ, у той 
час як у жінок подібної закономірності не було. Та-
кий же зв̓язок виявлений у дослідженні A. Steptoe, 
M. Marmot (2007) — у нормотензивних осіб з упо-
вільненою нормалізацією САТ у постнавантажу-
вальний період (застосовувався ментальний стрес) 
протягом наступних 3 років гіпертензія розвивала-
ся в 3,5 раза частіше, ніж в осіб з нормальним зни-
женням АТ у відновлювальний період.

РААС належить до основних регуляторів судин-
ного тонусу, водно-електролітного балансу і рівня 
АТ. У структурному відношенні вона являє собою 
каскадну «гормональну вісь», яка включає ланцюг 
ензиматичних реакцій, внаслідок яких утворю-
ються біологічно активні пептиди — ангіо тензини 
I, II і III. Вивчення вмісту ангіотензину II у крові 
пацієнтів з ГХ показало відсутність кореляції між 
рівнем АТ і концентрацією цього пептиду. Разом 
з тим встановлено, що пригнічення РААС за до-
помогою препаратів, що блокують утворення або 

дію ангіотензину II, зумовлює в більшості пацієн-
тів із ГХ істотне зниження АТ (рис. 1.2).

Ці суперечливі дані знаходять часткове пояснен-
ня в гіпотезі, запропонованій J. Laragh і співавто-
рами (1973; 1980). Відповідно до розробленої ними 
об̓ємно-вазоконстрикторної моделі РААС так чи 
інакше бере участь у всіх видах підвищення АТ. 
У пацієнтів з ГХ і високою активністю реніну в плаз-
мі крові РААС безпосередньо впливає на вазокон-
стрикцію і є головним чинником підтримки АГ. 
У хворих з низькою активністю реніну провідний 
механізм у підвищенні АТ — це затримка натрію і 
води; активність реніну знижена внаслідок пригні-
чення його секреції збільшеним об̓ємом крові. 

У хворих з нормальною активністю реніну ва-
зоконстрикторний і об̓ємний механізми також 
беруть участь у підтримці АГ. У цих хворих, не-
зважаючи на те що ренін-натрієві профілі перебу-
вають у нормальних межах, рівень реніну неадек-
ватно високий для такого стану натрієвого балан-
су і такого рівня АТ, тобто має місце непропор-
ційне співвідношення між вазоконстрикторним 
і об̓ємним фактором, що може сприяти підтримці 
підвищеного рівня АТ.

На сьогодні встановлено, що активація РААС, 
крім підвищення АТ, є чинником ризику розвит ку 
ускладнень АГ. За даними J. Laragh (1996) у хворих 
з АГ і однаковим рівнем АТ, але різною активністю 
реніну в плазмі крові частота розвитку ІХС або ін-
сульту протягом 5 років спостереження становить 
11% у групі пацієнтів з помірним підвищенням ак-

ÀÊÒÈÂÀÖÈß
ÑÈÌÀÒÎ- ÀÐÅÍÎËÎÂÎÉ

ÀÊÒÈÂÀÖ²ß
CÀC

ÀðèòìèèÀðèòì³¿

Âàçîêîíñòðèêöèÿ
Ñèñòåìíà

âàçîêîíñòðèêö³ÿ

Ìåòàáîëè÷åñêèå íàðóøåíèÿ :
ëèïèäû
ãëþêîçà

Ìåòàáîë³÷í³ ïîðóøåííÿ:
ë³ï³äè

ãëþêîçà

Âàçîêîíñòðèêöèÿ ïî÷å÷íûõ
ñîñóäîâ

Ïðîòåèíóðèÿ

Âàçîêîíñòðèêö³ÿ íèðêîâèõ
ñóäèí

Ïðîòå¿íóð³ÿ

Ãèïåðòðîôèÿ ìèîêàðäà
è ñîñóäèñòîé ñòåíêè

Ã³ïåðòðîô³ÿ ì³îêàðäà
³ ñóäèííî¿ ñò³íêè

Рис. 1.1. Роль активації CAC
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мані з аорти бика та вирощені в культурі тканин, 
продукують вазоконстрикторний пептид, що був 
виділений із супернатанту культури клітин ендо-
телію та названий ендотеліном-1 (ЕТ-1). Ендоте-
ліни представляють сімейство регуляторних пеп-
тидів, що складаються з 21 амінокислоти, і мають 
кілька ізоформ: ЕТ-1, ЕТ-2, ЕТ-3 і ЕТ-β.

ЕТ є потужними вазоконстрикторами, що 
продукуються ендотелієм судин. Роль ЕТ у па-
тогенезі АГ ще недостатньо вивчена: в одних ро-
ботах виявлено нормальний вміст цих пептидів 
у плазмі крові при експериментальній АГ, в ін-
ших — парадоксальне зниження відповіді судин 
на їх введення. Однак більшість дослідників ду-
мають, що ефекти ЕТ відіграють важливу роль 
у патогенезі АГ. Дослідження, проведені з вико-
ристанням інгібіторів ендотелінперетворюваль-
ного ферменту (ЕПФ) або блокаторів рецепторів 
ЕТ свідчать, що ЕТ вносять істотний вклад в під-
тримку підвищеного АТ (Luscher Th. et al., 1993). 
Однак рівень циркулюючого ЕТ-1 не завжди ви-
значає регуляцію тонусу судин при АГ, оскільки 
основним механізмом його дії є локальний вплив 
на стінку судини.

Роль нирок у розвитку АГ. Рівень АТ регулю-
ється нирками за допомогою механізму тиск — 
натрійурез: підвищення системного АТ (і від-
повідно перфузійного тиску в нирках) викликає 
посилення натрійурезу і діурезу, завдяки чому 
об̓єм позаклітинної рідини, ОЦК і серцевий 
викид зменшуються до такого рівня, що забез-
печує повернення АТ до вихідного. На дум-
ку А.С. Guyton та співавторів, у цьому полягає 
механізм довгострокової регуляції АТ. Він діє 
за принципом зворотного зв̓зку, тобто рівень АТ 
впливає на натрійурез, що в свою чергу визначає 
значення системного АТ.

При ГХ функціональні параметри нирки 
щодо системного АТ істотно зміщені, тому пов-
ний обсяг екскреції води і солей можливий лише 
при підвищеному рівні АТ. Зниження АТ за ме-
ханізмом зворотного зв̓язку активує пресорні 
механізми, повертаючи його до необхідного для 
збереження водно-сольового гомеостазу, тобто 
нирка стає фактором підтримки постійно підви-
щеного рівня АТ (Постнов Ю.В.) (рис. 1.3).

Порівняно недавно B.M. Вrenner і S. Anderson 
(1992) запропонували гіпотезу, яка пояснює 
вплив нирок на розвиток АГ зменшенням кіль-
кості функціонуючих нефронів, що може бути 
вродженим або набутим внаслідок хронічно-
го захворювання або хірургічного втручання. 
Зменшення кількості нефронів і пов̓язане з цим 
зниження екскреції натрію і води неминуче при-

зводять до збільшення ОЦК і АТ. Есенціаль-
на гіпертензія зумовлена, принаймні частково, 
скороченням сумарної фільтрувальної поверхні 
нирок внаслідок зменшення кількості клубочків 
або фільтрувальної площі кожного клубочка. За-
тримка натрію нирками і підвищення АТ у свою 
чергу дають поштовх до підвищення тиску в капі-
лярах клубочків та їх склерозування. Останнє ще 
більше зменшує фільтрувальну площу клубочків, 
замикаючи порочне коло.

Âðîäæåíèé àáî íàáóòèé 
äåôåêò ôóíêö³¿ íèðîê

Çìåíøåííÿ
ô³ëüòðóâàëüíî¿

ïîâåðõí³ ãëîìåðóë

Íàáóòèé
ãëîìåðóëîñêëåðîç

Âíóòð³øíüîãëîìåðóëÿðíà
ã³ïåðòåíç³ÿ

Ñèñòåìíà
ã³ïåðòåíç³ÿ

Рис. 1.3. Нирка — і причина, і жертва гіпертензії
Кожна нирка містить близько 1 млн нефро-

нів. Їхня кількість може коливатися від 500 тис. 
до 1,2 млн. Нові нефрони не утворюються після 
народження, але їхня кількість починає змен-
шуватися в процесі нормального старіння після 
30-річного віку. B.М. Brenner і S. Anderson вва-
жають, що люди, що народилися з відносно не-
великою кількістю нефронів (<700 тис. у кож-
ній нирці), схильні до розвитку АГ, у той час як 
ті, в кого кількість нефронів перебуває на верх-
ній межі розподілу, мають найнижчі значення 
АТ у межах фізіологічної норми. Гіпертензія 
може розвиватися і при нормальній кількості 
функціонуючих нефронів, якщо відбувається 
зменшення фільтрувальної площі в кожному 
нефроні. Зменшення площі базальної мембра-
ни (і відповідно площі фільтрації) призводить 
до затримки натрію і води та підвищення АТ. 
Отже, основною патогенетичною детермінан-
тою есенціальної гіпертензії автори гіпотези 
вважають вроджене зменшення кількості функ-
ціонуючих нефронів і/або їх фільтрувальної 
поверхні, що призводить до зниження здатнос-
ті нирок екскретувати натрій і воду, особливо 
в умовах навантаження сіллю. Вторинна гіпер-
тензія, пов̓язана із захворюванням нирок, зу-
мовлена набутим зменшенням кількості функ-
ціонуючих нефронів. 
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КЛІНІКА
Клініка АГ зумовлена ураженням органів-

мішеней: головного мозку, серця, судин і нирок. 
Ураження зазначених органів тривалий час про-
тікає безсимптомно і вимагає спеціальних мето-
дів для його виявлення: ехоКГ для оцінки ГЛШ, 
УЗД сонних артерій для оцінки гіпертрофії судин 
і атеросклерозу, розрахунку кліренсу креатиніну 
і визначення мікроальбумінурії для виявлення 
гіпертензивної нефропатії. Хворого необхідно 
ретельно обстежити для виявлення субклінічних 
уражень органів-мішеней, тому що вони визна-
чають ризик ускладнень і смерті та впливають 
на вибір лікування. Тривалий період безсимп-
томних органних уражень закінчується розви-
тком ускладнень, які можна розділити на дві ве-
ликі групи:

• зумовлені ушкодженням судин внаслідок 
тривалого впливу підвищеного АТ (гіпертензив-
ні ускладнення);

• пов̓язані з атеросклеротичним ураженням 
судин. Ці ускладнення можуть розвиватися і при 
нормальному рівні АТ, однак наявність АГ зумов-
лює більш ранню появу і більш тяжкий перебіг.

Судинні (гіпертензивні) ускладнення розвива-
ються внаслідок прямої механічної дії підвище-
ного тиску на серце і судини. До них належать 
гіпертензивна енцефалопатія, крововилив у мо-
зок, суб арахноїдальний крововилив, ГЛШ, СН, 
крововилив у сітківку, набряк соска зорового не-
рва і втрата зору, первинний нефросклероз і нир-
кова недостатність, розшаровуюча аневризма 
аорти, фібриноїдний некроз артеріол і злоякісна 
АГ (табл. 1.7).

Таблиця 1.7
Класифікація ускладнень АГ

Орган-
мішень

Ускладнення
Гіпертензивні Атеросклеротичні

Мозок Гіпертензивна 
енцефалопатія
Крововилив у мозок
Лакунарні  інфаркти 
мозку

Минуще порушення 
мозкового крово-
обігу (транзиторна 
ішемічна атака)
Інфаркт мозку 

Серце ГЛШ
СН

Стенокардія
ІМ 

Нирки Первинний 
 нефросклероз
Фібриноїдний некроз

Стеноз ниркової 
 артерії 

Артерії Аневризми  артерій
Розшарування аорти

Переміжна 
 кульгавість
Гангрена

Атеросклеротичні ускладнення проявляються 
ІХС, у тому числі ІМ і раптовою смертю, атеро-
тромботичним інсультом, атеросклеротичним 
ураженням периферичних артерій, стенозом 
ниркової артерії та ін. (рис. 1.4).

Ураження головного мозку внаслідок підви-
щення АТ зумовлене такими причинами:

• атеросклеротичним ураженням великих ар-
терій з наступним атеротромбозом і розвитком 
ішемічного інсульту; 

• гіпертензивним ураженням дрібних арте-
рій і артеріол, що призводить до внутрішньо-
мозкового крововиливу або формування лаку-
нарних інфарктів мозку, або розвитку судинної 
деменції; 

• гострим порушенням ауторегуляції мозко-
вого кровотоку внаслідок прямої дії високого АТ 

Çá³ëüøóº òóðáóëåíòíèé
ïîò³ê (îñîáëèâî â òî÷êàõ 

á³ôóðêàö³¿)

Çá³ëüøóº òóðáóëåíòíèé
ïîò³ê (îñîáëèâî â òî÷êàõ 

á³ôóðêàö³¿)

Ï³äâèùåííÿ
ïðîíèêíîñò³ äëÿ ë³ï³ä³â

³ â³ëüíèõ ðàäèêàë³â

Âèâ³ëüíåííÿ
ñóäèíîçâóæóâàëüíèõ 

ðå÷îâèí

Ïîøêîäæåííÿ åíäîòåë³þ

Ìåõàí³÷íèé ñòðåñ

Ã³ïåðòåíç³ÿ

Рис. 1.4. Гіпертензія сприяє розвитку атеросклерозу
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на судини мозку, що проявляється гострою гіпер-
тензивною енцефалопатією. 

Мозковий інсульт і ІХС і на сьогодні лиша-
ються головними причинами смерті хворих з АГ. 
У той час як у розвинених країнах Європи й Аме-
рики смертність від інсульту істотно знизилася, 
у країнах Східної Європи, Азії, Африки і Півден-
ної Америки вона катастрофічно підвищується. 

Вважають, що 75% випадків інсульту пов̓язані 
з тромбозами або жировою емболією внаслідок 
атеросклерозу, 10–15% геморагічних інсультів — 
з розривами аневризм Шарко — Бушара. Лаку-
нарні інсульти звичайно відбуваються внаслідок 
оклюзії пенетрувальних судин кільця Віллізієва 
кола. У значної частини пацієнтів причина розвит-
ку інсульту залишається невідомою (рис. 1.5).

Для зниження частоти розвитку інсульту сьо-
годні застосовуються різні стратегії, однак безсум-
нівний пріоритет належить виявленню факторів 
ризику і розробці методів їх контролю. Основні 
фактори ризику розвитку інсульту, які можна мо-
дифікувати, визначені в епідеміологічних дослі-
дженнях (табл. 1.8).

Лакунарні інфаркти мозку зумовлені оклюзією 
дрібних пенетрувальних артерій внаслідок фібри-
ноїдного некрозу або (значно частіше) гіалінової 
дегенерації, яку називають ліпогіалінозом. Лаку-
нарні інфаркти, які реєструють у 2–3 рази частіше, 
ніж мозкові крововиливи, іноді мають безсимптом-
ний перебіг, їх виявляють тільки при проведенні ві-
зуалізуючих процедур (КТ або МРТ). Вони являють 
собою невеликі глибокі ураження білої речовини 
мозку, які на томограмах мають вигляд лакун.

Дрібні пенетрувальні артерії мозку особливо 
чутливі до пошкоджувальної дії високого АТ, тому 
що вони відходять прямо від головного артеріаль-
ного стовбура. Це сприяє формуванню аневризм, 
які вперше були описані Шарко і Бушаром у 1868 р. 
Аневризми або розриваються незабаром після утво-
рення, викликаючи масивну геморагію, або розтя-
гуються і товщають. Надалі в них може формувати-
ся тромб, що призводить до оклюзії артерії.

Ураження дрібних артерій внаслідок АГ сут-
тєво відрізняється від атеросклеротичного ура-
ження великих артерій — в першу чергу тим, що 
воно має дифузний характер і охоплює медіаль-
ний шар артерії, а не її інтиму, як при атероскле-
розі. При цьому порушується нормальна будова 
судини, гладкі м̓язи нерівномірно атрофуються, 
медіальна оболонка судини некротизується, що 
призводить до пенетрації компонентів плазми 
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Рис. 1.5. Частота інсульту та ІМ у пацієнтів з ГХ

Таблиця 1.8
Модифіковані фактори ризику розвитку 

інсульту

Фактор ризику Відносний 
ризик

Пошире-
ність, %

АГ 2,0–4,0 25–40
Захворювання серця 1,0–3,0 10–20
Фібриляція передсердь 6,0–18,0 1–2
Цукровий діабет 2,0–8,0 4–8
Тютюнопаління 2,0–4,0 20–40
Алкоголь* 1,0–4,0 5–30
Гіперхолестеринемія 1,0–2,0 6–40

*Низькі дози алкоголю зумовлюють захисну дію в пла-
ні розвитку інсульту, тоді як надмірне споживання 
алкоголю є фактором ризику.
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крові (фібрину) і моноцитів всередину судини і 
закриттю її просвіту.

Лакунарні інфаркти та внутрішньомозковий 
крововилив часто ускладнюють перебіг АГ в од-
ного хворого. Крім того, невеликий крововилив 
і лакунарний інфаркт можуть клінічно не від-
різнятися. Для діагностики потрібна візуалізація 
мозку і (зрідка) його артеріографія.

Гіпертензивна енцефалопатія. Зміни систем-
ного АТ викликають розширення або звуження 
судин мозку, що сприяє підтриманню постійно-
го рівня мозкового кровотоку. Цей процес нази-
вають ауторегуляцією. Пряме вимірювання моз-
кового кровотоку в експериментах на тваринах 
показало, що зниження системного АТ супро-
воджується розширенням мозкових судин. Ця 
реакція спрямована на запобігання гіпоперфузії 
головного мозку. Підвищення АТ, навпаки, зу-
мовлює звуження судин, що запобігає гіперпер-
фузії мозку.

Раптове підвищення АТ, що значно переви-
щує звичайний для цього хворого рівень, може 
призводити до порушення ауторегуляції, її «про-
риву»: звуження судини стає недостатнім для за-
побігання гіперперфузії мозку. Це супроводжу-
ється появою в дрібних артеріях дилатованих 
ділянок, які чергуються зі звуженими — артерія 
набуває вигляду чоток або сосисок. З̓являються 
петехіальні крововиливи, вогнищевий, а потім 
дифузний набряк тканини мозку з розвитком 
клінічної картини гіпертензивної енцефалопа-
тії, яка являє собою тяжке ускладнення АГ, що 
призводить, у випадку неефективного лікування, 
до летального кінця. Навпаки, вчасно розпоча-
те лікування сприяє повній реверсії клінічних 
симптомів і відновленню порушених функцій.

Судинна деменція — менш часте, ніж інсульт, 
але настільки ж тяжке ускладнення АГ. У її 
розвит ку, поряд з АГ, важливу роль відіграють 
вік та гіперліпідемія, що підвищує в̓язкість плаз-
ми крові і сповільнює мозковий кровотік. Мор-
фологічним субстратом є ураження дрібних арте-
рій (артеріосклероз), що викликає гіпоперфузію 
субкортикальних відділів мозку. Це сприяє фор-
муванню субкортикальної артеріосклеротичної 
енцефалопатії, кінцева стадія якої — судинна де-
менція. Клінічно вона проявляється порушенням 
пам̓яті, особливість якого полягає в раптовому 
початку і хвилеподібному перебігу в подальшо-
му. У пацієнтів відмічають емоційну лабільність, 
малорухливість, нестійку ходу, нетримання сечі.

АГ — найбільш значимий фактор ризику роз-
витку судинної деменції. Зниження АТ у пацієн-
тів із хронічною АГ поліпшує перфузію мозку, 

однак надмірне зниження АТ може погіршувати 
її, тому що ауторегуляція мозкового кровото-
ку в таких хворих порушена. Швидке зниження 
САТ <135–150 мм рт. ст. може збільшувати по-
рушення пам̓яті і пізнавальних функцій. У до-
повнення до антигіпертензивної терапії призна-
чають ацетилсаліцилову кислоту: показано, що 
вона стабілізує перебіг деменції та на 25% знижує 
ризик розвитку інсульту. Пентоксифілін також 
може сповільнювати прогресування судинної де-
менції завдяки зниженню в̓язкості крові.

Ураження серця внаслідок АГ — це ГЛШ, СН, 
ІХС. ГЛШ у пацієнтів з АГ є компенсаторним ме-
ханізмом подолання підвищеного навантаження, 
що дозволяє протягом тривалого часу підтримува-
ти задовільний серцевий викид. Її розвиток розгля-
дають як прояв структурної ауторегуляції серцево-
го м̓яза до довгостроково існуючого підвищення 
АТ. В умовах гострого навантаження, яке раптово 
виникло, основний механізм підтримки насосної 
функції полягає в гомеометричній ауторегуляції, 
тобто посиленні скоротності міокарда. Хронічне 
навантаження призводить до структурної перебу-
дови міокарда, яка проявляється збільшенням його 
маси — структурної ауторегуляції (рис. 1.6).

При прогресуванні ГЛШ втрачає компенса-
торне значення і перетворюється на важливий 
незалежний фактор ризику смерті і серцево-
судинних ускладнень. 

Компенсаторні зміни геометрії ЛШ назива-
ють його ремоделюванням, що включає стов-
щення стінки ЛШ, спрямоване на нормалізацію 
його напруження. 

Вважають, що розвиток ГЛШ спрямований 
на підтримку постійного рівня напруження стін-
ки ЛШ. При АГ підвищення постнавантаження 
збільшує систолічне напруження (стрес) стінки 
ЛШ і веде до розвитку концентричної ГЛШ, для 
якої характерне паралельне нагромадження сар-
комерів у кардіоміоцитах, потовщення стінки 
ЛШ при збереженні або зменшенні колишнього 
розміру його порожнини. У випадку збільшення 
переднавантаження підвищується діастолічне на-
пруження стінки ЛШ. Розвивається ексцентрич-
на ГЛШ, для якої характерне послідовне нагрома-
дження саркомерів і збільшення порожнини ЛШ. 

Відповідно до класифікації Ganau (1992) ви-
діляють наступні типи геометричного ремоделю-
вання ЛШ:

• концентричне ремоделювання ЛШ;
• концентрична ГЛШ;
• ексцентрична ГЛШ:
 - зі збільшенням порожнини;
 - без збільшення порожнини.
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Для концентричного ремоделювання ЛШ ха-
рактерне потовщення його стінки без збільшення 
загальної маси. Розмір порожнини ЛШ при цьому 
зменшується. Концентрична ГЛШ полягає в збіль-
шенні м̓язової маси ЛШ і підвищенні показника 
відносної товщини його стінки. Ексцентрична ГЛШ 
полягає в збільшенні порожнини ЛШ і його маси. 

Багато авторів виділяють також асиметричну 
ГЛШ, що є результатом переважного розвитку 
ГЛШ в області передньої стінки, верхівки серця й 
особливо перегородки. 

Показники ехоКГ, характерні для ГЛШ, наве-
дені в табл. 1.9.

Strauer (1984) виділив три типи ГЛШ: нор-
мостресову (адекватну), при якій розвиток 
ГЛШ приводить до нормалізації напружен-
ня стінки ЛШ; високостресову (неадекватну, 
з недостатнім розвитком ГЛШ і збереженням 
підвищеного напруження стінки ЛШ); низько-
стресову, при якій ступінь ГЛШ неадекватний 
напруженню стінки ЛШ внаслідок надмірної 
вираженості ГЛШ стосовно такого рівня пост-
навантаження.

Таблиця 1.9
Показники ехоКГ, характерні для ГЛШ

Показник Значення
Діаметр ЛШ, мм

Товщина стінки ЛШ 
у діастолу, мм

Відносна товщина 
стінки ЛШ

Індекс маси ЛШ, г/м2:

у чоловіків

у жінок

>57 (ексцентрична ГЛШ)

>11

≥0,42 (концентрична ГЛШ)

≥125 

≥110 
У хворих з нормо- або високостресовою ГЛШ 

головним механічним стимулом, що індукує роз-
виток ГЛШ (як концентричної, так і ексцентрич-
ної), є напруження стінки ЛШ із підвищенням 
систолічного стресу в першому випадку і діасто-
лічного — у другому. Однак у хворих з низько-
стресовою ГЛШ основне значення для розвитку 
гіпертрофії мають, мабуть, не напруження стін-
ки, а гуморальні фактори (рис. 1.7).
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Важливим функціональним наслідком розвит-
ку ГЛШ є порушення коронарної мікроциркуля-
ції. Розвиток ГЛШ у хворих з АГ супроводжується 
зниженням коронарного резерву навіть при від-
сутності стенозу коронарних артерій. Вважають, 
що це наслідок медіальної гіпертрофії коронарних 
резистивних судин (коронарної мікроангіопатії), 
яка спричиняє ішемію міокарда. 

Один з найбільш ранніх проявів дисфункції гі-
пертрофованого ЛШ полягає в порушенні діасто-
лічного наповнення. В останні роки стало очевид-
ним, що застійна СН може бути зумовлена ано-
мальною діастолічною функцією, а не зниженням 
систолічних властивостей ЛШ. Збільшення маси 
ЛШ і розвиток інтерстиціального фіброзу призво-
дить до зниження його податливості і порушення 
наповнення в діастолу, зумовлює посилення сис-
толи передсердя, а надалі, через незначний ком-
пенсаторний потенціал лівого передсердя — збіль-
шення його розмірів і підвищення тиску в малому 
колі кровообігу. Інший фактор, що викликає по-
рушення діастолічного наповнення ЛШ в умовах 
його гіпертрофії, — це погіршення релаксації, 
порушення АТФ-залежного процесу розмикання 
актоміозинових зв̓язків внаслідок видалення Са2+ 
з комплексу тропонін — актоміозин. Уповільнен-
ня цього процесу або збільшення кількості не-
розімкнутих зв̓язків призводить до неповного 
розслаблення міофібрил, порушення релаксації 
ЛШ, уповільнення і зменшення обсягу наповнен-
ня в ранню фазу діастоли. Для пацієнтів з АГ ха-
рактерне поєднання сповільненого розслаблення 
ЛШ із підвищенням його діастолічної пружності і 
зменшенням розтяжності. 

Надзвичайно важливим з клінічної точки зору 
є питання про те, які з антигіпертензивних пре-
паратів найбільш суттєво сприяють регресії ГЛШ. 
Встановлено, що майже всі антигіпертензивні 
засоби, в тому числі блокатори рецепторів ангіо-
тензину II, інгібітори АПФ і антагоністи кальцію, 
спричиняють регресію ГЛШ. Однак прямі вазо-
дилататори — гідралазин і міноксидил — зменшу-
ють масу міокарда ЛШ менше ніж у 50% хворих 
або навіть сприяють прогресуванню ГЛШ. Це 
пов̓язують із збільшенням ОЦК під їхнім впли-
вом, а також із рефлекторною стимуляцією баро-
рецепторів і вторинним підвищенням рівня кате-
холамінів і реніну в крові. Діуретики, за винятком 
індапаміду, незважаючи на їх виражену антигіпер-
тензивну дію, також не завжди сприяють регресії 
ГЛШ. Очевидно, це пов̓язано зі стимуляцією 
САС, а також із підвищенням рівня реніну й ангіо-
тензину в крові. Блокатори β-адренорецепторів 
також менш ефективно, ніж препарати, що блоку-

ють РААС, або антагоністи кальцію, зменшують 
масу міокарда ЛШ. 

На реверсію ГЛШ впливає не тільки вид ліку-
вання, але і його тривалість. Як правило, для іс-
тотного зниження маси міокарда потрібно близь-
ко 3 міс, хоча є повідомлення і про більш швидке 
досягненні цієї цілі.

До факторів, що спричиняють вирішальний 
вплив на регресію ГЛШ, останнім часом стали від-
носити вихідну вираженість кінцево-систолічного 
напруження (стресу) стінки ЛШ. Хворі з первин-
но нормальним напруженням стінки ЛШ відпо-
відають на терапію зменшенням маси міокарда, 
тоді як хворі з низьким стресом стінки, тобто з не-
пропорційно високою стосовно АТ гіпертрофією 
міокарда, реагують на антигіпертензивну терапію 
прогресуванням ГЛШ, незважаючи на аналогічне 
зниження АТ.

Ураження нирок. Ураження нирок внаслідок  
АГ або, точніше, в результаті патологічних змін 
у ниркових артеріях дрібного калібру називають 
первинним нефросклерозом, на відміну від вторин-
ного нефросклерозу, який розвивається внаслідок 
захворювань нирок, таких як гломерулонефрит, 
полікістоз, обструктивні захворювання і т.п. У за-
рубіжній літературі часто застосовують термін «гі-
пертензивна нефропатія», що має те ж значення, 
що й «первинний нефросклероз».

Структурні зміни в нирках, характерні для 
первинного нефросклерозу, полягають у розвит ку 
фіброзу паренхіми, ураження судин (переважно 
прегломерулярних дрібних артерій і артеріол) у ви-
гляді їх гіалінозу, фіброплазії інтими, потовщення 
медії. У пізній стадії клубочки склерозуються, ка-
нальці атрофуються. Нирки зменшуються в розмі-
рах, зморщуються, їхня поверхня стає зернистою. 
Схожі, хоча й менш виражені, зміни в нирках від-
буваються в процесі фізіологічного старіння в осіб 
з нормальним АТ. Тому багато дослідників розці-
нюють розвиток гіпертензивного нефросклерозу 
як прискорення природного процесу старіння су-
динної мережі нирок. Для злоякісної АГ розвиток 
нефросклерозу є однією з ключових особливостей 
патогенезу, однак у цьому випадку він має харак-
терну гістологічну картину у вигляді фібриноїдно-
го некрозу в дрібних артеріях і артеріолах.

Індивідуальний ризик розвитку ХНН у хворих 
з АГ, не зумовленої захворюванням нирок, дуже 
низький. Однак через надзвичайно високу по-
ширеність АГ серед населення кількість випадків 
ХНН, зумовлених гіпертензією, досить велика. Це 
значна проблема для хворого і для системи охоро-
ни здоров̓я. Хворі з термінальною ХНН підляга-
ють хронічному діалізу, що є дорогою процеду-
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рою. Так, у США в 1997 р. на проведення гемодіа-
лізу 300 тис. хворих витрачено 13 млрд дол., у Єв-
ропі — 10 млрд, у Японії — 9,5 млрд (Remuzzi G., 
2000). Наступний після діалізу етап — трансплан-
тація нирки — не менш проб лематичний з етич-
ної і матеріальної точки зору. Дешевший шлях — 
профілактика і лікування АГ. Хоча це не гарантує 
відсутності ускладнень, але робить їх ймовірність 
значно нижчою. 

Підвищення АТ значно впливає на цей про-
цес. Спостерігається пряма кореляція між рівнем 
АТ і швидкістю зниження функції нирок. Відпо-
відно до результатів дослідження, проведеного 
в Балтіморі, швидкість зниження функції нирок і 
рівень АТ перебувають у прямому взаємозв̓язку, 
однак вона втрачається в осіб із середнім рівнем 
АТ <107 мм рт. ст. Це значить, що АТ нижче цьо-
го рівня, тобто нормальне, перестає впливати 
на функцію нирок. 

У хворих з АГ ризик розвитку ХНН підви-
щується в міру підвищення АТ: при АТ 160/100–
180/110 мм рт. ст. у 11 раз вищий, ніж при опти-
мальному, а при підвищенні АТ >200/109 мм рт. ст. 
ризик підвищується ще в 2 рази (дослідження 
MRFIT).

Клінічні маркери ураження нирок. Специфіч-
них клінічних ознак, які чітко вказували б на на-
явність гіпертензивної нефропатії (первинного 
нефросклерозу), немає. У більшості випадків ви-
ражений нефросклероз, що виявляється гістоло-
гічно, не має клінічних проявів. 

Відносно ранніми вказівками на залучення нирок 
у патологічний процес при есенціальній гіпертензії 
є мікроальбумінурія, підвищення екскреції із се-
чею β2-мікроглобуліну, N-ацетилглюкозaмінідази, 
збільшення вмісту сечової кислоти в плазмі крові 
(Vermeer S.E. et al., 2002).

Протеїнурією вважають рівень білка в добовій 
сечі ≥300 мг, якщо він має постійний (персисту-
вальний) характер. Вміст білка в сечі в межах 30–
300 мг/добу класифікують як мікроальбумінурію. 
Останню реєструють у 10–30% пацієнтів з АГ. 
Вважають, що її наявність вказує на захворюван-
ня нирок у початковій стадії. Мікроальбумін урію 
розцінюють як предиктор явної нефропатії у па-
цієнтів з цукровим діабетом, а також як провісник 
серцево-судинної захворюваності і смертності 
в осіб із цукровим діабетом і без нього. Відповід-
но до даних дослідження MONICA ймовірність 
розвитку ІХС за наявності мікроальбумінурії 
в 2,4 раза вища, ніж при нормоальбумінурії. Зна-
чення мікроальбумінурії при есенціальній гіпер-
тензії до кінця не з̓ясоване, однак вважають, що 
її наявність вказує на початкове ураження нирок 

і/або на ризик прогресуючого порушення функції 
нирок у майбутньому. Є дані про те, що мікроаль-
бумінурія відображає порушену здатність нирок 
адекватно реагувати на надмірне надходження 
білка з їжею. Вважають також, що вона є марке-
ром дисфункції ендотелію ниркових судин (Kan-
nel W.B., 2000; Vasan R.S. et al., 2002). 

Екскреція β2-мікроглобуліну підвищується пе-
реважно у хворих з важкою гіпертензією. Фермент 
N-ацетилглюкозaмінідаза виробляється клітина-
ми ниркових канальців. Підвищення його вміс-
ту в сечі у пацієнтів з есенціальною гіпертензією 
вказує на залучення нирок; антигіпертензивна те-
рапія знижує його рівень. Вміст сечової кислоти 
підвищений у 25% хворих з нелікованою гіпертен-
зією; він прямо корелює з опором ниркових судин 
(Vermeer S.E. et al., 2002). 

Характерна риса есенціальної гіпертензії поля-
гає в зниженні ниркового кровотоку, яке виявля-
ється за допомогою радіоізотопного дослідження 
з 123I-ортойодгіпуратом уже на ранніх стадіях хво-
роби. Швидкість клубочкової фільтрації на по-
чаткових стадіях захворювання залишається нор-
мальною, поступово (як правило, дуже повільно) 
знижуючись у міру збільшення тривалості і тяж-
кості гіпертензії. 

До пізніх проявів патології нирок належать 
протеїнурія та/або підвищення вмісту креати-
ніну в плазмі крові. Остання ознака з̓являється 
при зниженні швидкості клубочкової фільтрації 
приблизно вдвічі порівняно з нормою, тобто коли 
втрачена половина функціонуючих нефронів. 

Для оцінки швидкості клубочкової фільтрації 
у загальнолікарській практиці використовують 
розрахунковий кліренс ендогенного креатині-
ну (рКК), який можна обчислювати за різними 
формулами. Найбільш широко використовується 
формула Кокрофта — Голта (1976). 

ЛІКУВАННЯ
Чи необхідна антигіпертензивна терапія? Це 

питання особливо актуальне в тих випадках, коли 
підвищення АТ протікає безсимптомно. Відпо-
відь на нього вперше отримана в 1967 р., коли 
були опубліковані результати дослідження Ve-
terans Administration у США (перше велике дослі-
дження, присвячене вторинній профілактиці АГ), 
які показали, що лікування м̓якої, помірної і тяж-
кої АГ дозволяє знизити частоту розвитку усклад-
нень протягом 5 років з 55 до 18%. У подальшому 
було здійснено багато профілактичних програм, 
що підтвердили ці результати. Результати мета-
аналізу 14 таких досліджень, у яких брали участь 
37 тис. хворих, виявили, що зниження ДАТ тільки 
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на 5–6 мм рт. ст. асоціюється зі зниженням смерт-
ності внаслідок серцево-судинних захворювань 
на 21%, частоти фатальних і нефатальних інсуль-
тів — 42%, фатальних і нефатальних ІМ — 14% 
(Mac Mahon, 1990).

Коли починати лікування? Доведено, що зни-
ження навіть незначно підвищеного АТ знижує 
серцево-судинну захворюваність і смертність. Од-
нак АТ — не єдиний фактор, що визначає прогноз 
при АГ.

Ураження органів-мішеней, таких як серце  
або нирки, а також дисліпопротеїнемія, цукровий 
діабет, метаболічний синдром істотно погіршу-
ють прогноз захворювання. Наявність одного або 
декількох з перерахованих факторів може бути 
більш важливою детермінантою ризику, ніж не-
велике підвищення АТ. У зв̓язку з цим, ухвалю-
ючи рішення щодо проведення медикаментозної  
терапії, слід зважити всі обставини — і рівень АТ, 
і наявність факторів ризику (схема 1.1).

Якщо у хворого діагностовано 2-й або 3-й сту-
пінь АГ, тобто САТ ≥160 мм рт. ст. і/або ДАТ 
≥100 мм рт. ст., слід призначити медикаментозне 
лікування відразу, незалежно від того, чи є в нього 
додаткові фактори ризику, тому що саме по собі 
підвищення АТ до такого рівня досить небезпечне 
з погляду розвитку ускладнень.

Якщо у хворого виявлений 1-й ступінь АГ, 
тобто САТ <160 мм рт. ст., а ДАТ <100 мм рт. ст., 
необхідно повторити вимірювання АТ кілька ра-
зів протягом 4 тиж, не призначаючи медикамен-
тозного лікування. У 20–30% таких обстежених 
АТ при повторних вимірюваннях виявляється 

нормальним. У цьому випадку можна обмежити-
ся немедикаментозною терапією, рекомендацією 
повторно вимірювати АТ кожні 3 міс протягом 
1 року. Якщо АТ при повторних вимірюваннях 
у цей 4-тижневий період залишається підвищеним 
(САТ 140–159 мм рт. ст. або ДАТ 90–99 мм рт. ст.), 
слід розглянути питання про призначення лікар-
ських засобів. При наявності у хворого, крім під-
вищеного АТ, інших факторів ризику розвитку 
серцево-судинних захворювань, особливо ура-
ження органів-мішеней, необхідно відразу почи-
нати антигіпертензивну терапію. 

Ізольовану систолічну гіпертензію часто ви-
являють у пацієнтів похилого віку. Вона підлягає 
медикаментозному лікуванню, мета якого — зни-
зити САТ до 140 мм рт. ст.

Ізольовану систолічну гіпертензію (як прави-
ло, м̓яку) спостерігають також у підлітків і людей 
молодого віку. Їм показане немедикаментозне лі-
кування. На сьогодні немає доказів на користь ме-
дикаментозного лікування таких пацієнтів.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ 
Немедикаментозне лікування називають мо-

дифікацією способу життя, тому що основні його 
напрямки — це позбавлення від шкідливих зви-
чок (тютюнопаління, надмірного вживання ал-
коголю), а також збільшення рухової активності, 
обмеження вмісту в харчовому раціоні кухонної 
солі, нормалізація маси тіла.

Збільшення маси тіла тісно корелює з підви-
щенням АТ, а її зниження у хворих з ожирінням 
спричиняє досить виражену антигіпертензивну 

Схема 1.1. Тактика лікаря у разі виявлення у хворого АГ (рекомендації Українського товариства 
 кардіологів, 1999; 2008)

АГ
АТ 140/90–159/99* мм рт. ст. АТ ≥160/100* мм рт. ст.

Оцінка загального ризику Медикаментозне лікування

Низький ризик ускладнень Високий ризик ускладнень

Немає уражень органів-мішеней, супутніх 
серцево-судинних захворювань, 
метаболічного синдрому або сахарного 
діабету, <3 факторів ризику

Є ураження органів-мішеней, супутні серцево-
судинні захворювання, метаболічний синдром 
або сахарний діабет, ≥3 факторів ризику

Немедикаментозне лікування
протягом 6–12 міс

Медикаментозне лікування

Медикаментозне лікування, якщо АТ
не нормалізувалося

*Якщо САТ і ДАТ потрапляють у різ-
ні підгрупи — хворого відносять до 
більш тяжкої підгрупи.
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дію. Зменшення маси тіла на 1 кг супроводжу-
ється зниженням САТ на 3 мм рт. ст., а ДАТ — 
на 1–2 мм рт. ст.

Надмірне вживання алкоголю може підви-
щувати АТ і спричиняти резистентність до про-
веденої терапії. Відповідно до рекомендацій На-
ціонального комітету США по АГ вживання ал-
коголю чоловіками не має перевищувати 1 унції 
(30 г) етанолу на день, що еквівалентно 60 мл віс-
ки, 300 мл вина або 720 мл пива, жінками — 15 г 
етанолу на день.

Фізична активність сприяє зниженню АТ. Не-
має необхідності в інтенсивних вправах і значних 
витратах часу: досить помірних фізичних наванта-
жень у вигляді швидкої ходьби протягом 30–45 хв 
щодня або хоча б 3–5 разів на тиждень. Фізичні 
вправи повинні бути терапією вибору для пацієн-
тів із ГХ I стадії і використовуватися як доповнення 
до медикаментозної терапії пацієнтів із захворю-
ванням II–III стадії. У численних епідеміологічних 
дослідженнях встановлена зворотна кореляція між 
рівнем фізичної активності й АТ, а в проспектив-
них когортних дослідженнях продемонстровано, 
що частота нових випадків гіпертензії вища серед 
тих обстежених, у яких нижча фізична активність.

Дослідження із втручанням також свідчать 
про сприятливий вплив фізичних вправ на рівень 
АТ. Проведено близько 45 таких досліджень, у біль-
шості яких використані аеробні навантаження (тобто 
ритмічні рухи за участю великих м̓язів): біг, ходьба, 
плавання, їзда на велосипеді. Результати метааналі-
зу цих досліджень показали, що динамічні аеробні 
вправи приводять до зниження АТ на 3/3 мм рт. ст. 
в нормотензивних осіб, 6/7 мм рт. ст. — в осіб з гра-
ничною гіпертензією і на 10/8 мм рт. ст. — у гіпер-
тензивних хворих (Fagard, 1995). У дослідженнях, 
виконаних найбільш ретельно (з рандомізацією 
пацієнтів, контролем навантажень у групах втру-
чання і порівняння), ефективність фізичних вправ 
для пацієнтів з АГ виявилася трохи нижчою: серед-
нє зниження АТ склало 7/5 мм рт. ст. Проте вплив 
динамічних навантажень на рівень АТ у цих дослі-
дженнях порівняний з дією препаратів, які застосо-
вуються у вигляді монотерапії.

У США запропонована національна настано-
ва, що містить рекомендації щодо бажаної час-
тоти, кількості і якості фізичного навантаження. 
Ключова ідея цих рекомендацій полягає в тому, 
що для збереження здоров̓я слід присвячувати 
фізичній активності від 30 до 40 хв (або більше) 
протягом більшості днів тижня, а бажано всі дні 
без винятку. Важливо відмітити, що стан серцево-
судинної системи поліпшується як у тому випадку, 
коли фізичне навантаження розподілене на кілька 

коротких курсів (наприклад тривалістю 10 хв кож-
ний), так і тоді, коли навантаження такої ж інтен-
сивності виконується за один, але більш тривалий 
період (наприклад 30 хв).

Більшість пацієнтів, у яких АТ підвищений, 
але інших факторів ризику немає, можуть без 
побоювань підвищувати рівень своєї фізичної 
активності, не проводячи ретельне медичне об-
стеження. Для пацієнтів віком старше 40 років 
(чоловіки) або 50 років (жінки) Американська 
колегія спортивної медицини (1995) рекомендує 
обстеження в тому випадку, якщо вони збирають-
ся зайнятися інтенсивними фізичними вправами 
або якщо, крім гіпертензії, у них є ще хоча б один 
фактор ризику ІХС (тютюнопаління, гіперхо-
лестеринемія, абдомінальне ожиріння). Хворі із 
супутньою ІХС потребують не тільки рутинного 
обстеження, але й проведення навантажувального 
тестування, незалежно від того, яка інтенсивність 
планованих навантажень. Метою тестування є ви-
значення рівня припустимого навантаження та 
індивідуальної максимальної ЧСС. Відповідно до 
рекомендацій тієї ж колегії фізичні вправи проти-
показані, якщо у хворого є ознаки гострої ішемії, 
застійної СН, аритмія або гостре інфекційне за-
хворювання. Відносні протипоказання — висо-
кий рівень АТ (>200/115 мм рт. ст.), клапанні вади 
серця, аневризма шлуночка, електролітні пору-
шення, хронічні інфекційні захворювання, період 
вагітності.

Найефективніші аеробні навантаження. Час-
тота тренувань, що рекомендується — 3–5 днів 
на тиждень або більше, тривалість — 20–60 хв. 
Інтенсивність навантаження повинна станови-
ти 60–90% максимальної ЧСС, тобто 50–85% 
максимального споживання кисню. Найбільш 
точним методом визначення максимальної ЧСС 
у конкретного хворого є навантажувальне тесту-
вання на ергометрі або тредмілі. Однак можливе 
й непряме визначення максимальної ЧСС: з кон-
станти 220 потрібно відняти вік. Для визначення 
нижньої і верхньої границь ЧСС, що відповідають 
рівням помірного (60% максимальної) й інтен-
сивного (90% максимальної) фізичного наванта-
ження, максимальну ЧСС множать на 0,6 або 0,9. 
Наприклад, для 50-річної людини цільова ЧСС 
при навантаженні становить:

нижня межа = (220–50)�0,6=102 уд./хв;
верхня межа = (220–50)�0,9=153 уд./хв.
Навантаження, при якому досягається 50–69% 

максимальної ЧСС, розглядається як помірне, 
якщо досягається ≥70% максимальної ЧСС — на-
вантаження розцінюють як інтенсивне. У якості 
альтернативи визначенню ЧСС (для пацієнтів, 
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у яких виникають складності при підрахунку час-
тоти пульсу) можна використовувати такий орі-
єнтир, як відчуття хворим ступеня навантаження 
і його оцінка навантаження (легке, помірне або 
важке).

Раціональна дієтотерапія дозволяє знизити 
рівень АТ у хворих з м̓якою гіпертензією тією 
ж або більшою мірою, що й монотерапія антигі-
пертензивними препаратами. Зниження вмісту 
солі в їжі до 6 г асоціюється зі зниженням САТ 
на 5–10 мм рт. ст. і ДАТ — на 2,2 мм рт. ст. Знижен-
ня АТ у відповідь на обмеження солі більш суттєве 
у людей похилого віку. Пацієнту із ГХ рекомен-
дують зменшити споживання солі до 5–6 г/добу 
(1 чайна ложка) або готувати їжу без солі, а вміст 
1 чайної ложки використовувати для підсолюван-
ня страв.

У дослідженні DASH використання хвори-
ми низькосольової дієти, що включає фрукти, 
овочі і продукти з низьким вмістом жирів, до-
зволило досягти зниження АТ у пацієнтів з АГ 
на 11,4/5,5 мм рт. ст. Нижче наведені основні 
компоненти цієї дієти (табл. 1.10).

Пацієнтам з АГ і «високим нормальним» АТ, 
особливо людям похолого віку, рекомендуєть-
ся підтримувати адекватний рівень споживання 
калію (>100 ммоль/добу). Дієта, багата овочами 
і фруктами, як джерело калію більш доцільна, ніж 
вживання таблеток або інших добавок, оскільки 
така їжа містить і інші необхідні речовини (каль-
цій, магній, вітаміни), які також можуть позитив-
но впливати на АТ (табл. 1.11). 

У деяких випадках додаткове споживання ка-
лію небезпечне. Пацієнтам з нирковою недостат-
ністю, цукровим діабетом, що приймають калій-
зберігаючі діуретики, інгібітори АПФ, не слід 
призначати додаткове вживання калію. Необхідно 
коригувати гіпокаліємію, викликану діуретиками 
або пов̓язану із низьким вмістом калію в дієті, 
особливо в пацієнтів, що отримують дигоксин, 
і в осіб з ІХС через ризик розвитку аритмій.

Багате джерело калію — це фрукти, овочі, 
м̓ясо, у тому числі птиця і риба. У денний раціон  
необхідно включати банани, апельсиновий сік, 
бобові, картоплю. Додаткове споживання каліє-
вих добавок для зниження АТ можна рекоменду-

Таблиця 1.10
Харчові компоненти DASH-дієти

Вид їжі
Кількість 

порцій 
у день

Вміст 1 порції Приклади

Злаки 
і зернові 
 продукти

7–8 1 шматок хліба, ½ чашки сухих 
зерен (пластівців), ½ чашки 
приготовленого рису, локши-
ни або вівсянки

Цільний пшеничний хліб, хліб грубого помолу, 
крупи і рослинні волокна, вівсяна крупа
Забезпечує енергією і рослинними волокнами

Овочі 4–5 1 чашка сирих листяних ово-
чів, ½ чашки приготовлених 
овочів, 170 мл овочевого соку

Помідори, картопля, морква, горох, гарбуз (каба-
чок); брокколі, бруква (ріпа), листкова капуста, 
овочевий суп, шпинат, артишоки, солодка кар-
топля, квасоля (боби) 
Джерела калію, магнію і волокон

Фрукти 4–5 225 мл фруктового соку, 1 се-
редніх розмірів фрукт, ¼ чашки 
сушених фруктів, ½ чашки 
свіжих, заморожених або кон-
сервованих фруктів

Абрикоси, банани, фініки, виноград, апельсини, 
апельсиновий сік, грейпфрути, грейпфрутовий 
сік, манго, диня, персики, ананаси, сливи (чор-
нослив), ізюм, полуниця, мандарини 
Джерела калію, магнію й волокон

Продукти 
з низьким 
вмістом жиру 
і знежирені 
продукти

2–3 225 мл молока, 1 чашка йогур-
ту, 40 г сиру

Знежирене або 1% молоко, знежирена або з 
низьким вмістом жиру сироватка, йогурт зне-
жирений або з низьким вмістом жиру, частково 
знежирений сир мацарелла, знежирений сир
Багате джерело кальцію і білків

М̓ясо, 
домашня 
птиця, риба

≤2 85 г приготовленого м̓яса, 
птиці або риби

Вибирати тільки пісне, видаляти видимий жир, 
тушити або варити, а не жарити у великій кіль-
кості жиру; видаляти шкіру з птиці
Багате джерело білків і магнію

Горіхи, боби, 
насіння

4–5 на 
тиждень

40 г або ⅓ чашки очищених 
зерен, 3 мл насіння, ½ чашки 
приготовлених бобів

Мигдаль, фундук, суміші горіхів, арахіс, волось-
кий горіх, насіння соняшника 
Джерело енергії, білків і волокон
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вати тільки при призначенні хворому діуретиків, 
що сприяють виведенню калію. 

Зменшення маси тіла у осіб з ожирінням. Вста-
новлено, що у осіб з ожирінням частіше виявля-
ють АГ, а зменшення маси тіла сприяє зниженню 
АТ. Призначення дієти для зниження АТ у осіб 
з АГ і ожирінням має цілий ряд переваг порівняно 
з медикаментозною терапією. Завдяки дієті нор-
малізується знижена толерантність до глюкози, 
поліпшуються ліпідний профіль і стан суглобів 
при їх дегенеративних змінах, підвищується пере-
носимість навантажень. 

За даними епідеміологічних досліджень існує 
пряма залежність між надмірною масою тіла і під-
вищенням АТ. Так, за даними Фремінгемського 
дослідження, в осіб з ожирінням АГ розвивається 

в 2 рази частіше, ніж в осіб з нормальною масою 
тіла. 

Одним з патофізіологічних механізмів, які 
пояснюють взаємозв̓язок між АТ й ожирінням, 
є гіперінсулінемія. При ожирінні спостерігають  
резистентність скелетних м̓язів до дії інсуліну. 
Для того щоб підтримувати нормальний гомео-
стаз глюкози, компенсаторно збільшується вміст 
циркулюючого інсуліну.

Гіперінсулінемія, що виявляється натще або 
після прийому їжі, характерна для ожиріння. 
Збільшення змісту інсуліну в плазмі крові може 
зумовлювати підвищення АТ через затримку 
нат рію нирками, активацію симпатичної нерво-
вої системи і підвищення периферичного опору 
судин. У перехресних дослідженнях виявлена 
пряма кореляція між вмістом інсуліну в плазмі 
крові і АТ. Зниження концентрації інсуліну і під-
вищення чутливості тканин до нього при змен-
шенні маси тіла може бути одним із механізмів 
зниження АТ в осіб з ожирінням.

Зменшення маси тіла за рахунок обмеження 
енергетичної цінності їжі сприяє зниженню АТ 
незалежно від рівня екскреції натрію з сечею, 
тобто для пацієнтів з АГ і ожирінням зменшення 
маси тіла більш важливе, ніж обмеження спожи-
вання натрію. 

У численних плацебо-контрольованих дослі-
дженнях показано, що для осіб з надмірною масою 
тіла (ІМТ >25) зменшення її — найефективніший 
метод немедикаментозного лікування при АГ і 
профілактики її розвитку.

МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ
Результати рандомізованих досліджень, що 

оцінюють фатальні і нефатальні події, є найбільш 
значимими доказами з існуючих. Проведено без-
ліч рандомізованих плацебо-контрольованих 
досліджень, що вивчали переваги зниження АТ 
у пацієнтів з АГ. Результати можна підсумувати 
так:

1. Антигіпертензивне лікування істотно зни-
жує серцево-судинну захворюваність і смертність, 
але менш істотно впливає на загальну смертність.

2. Поліпшення прогнозу під впливом терапії 
спостерігають у всіх вікових групах, включаючи 
хворих з ізольованою систолічною гіпертензією, 
а також у всіх етнічних групах.

3. Антигіпертензивне лікування найбільш іс-
тотно знижує ризик фатального і нефатального ін-
сульту (на 30–40%), ризик коронарних подій також 
знижується, хоча й менш істотно (на 20%). Лікуван-
ня значно (в 2 рази) знижує ризик розвитку СН.

Таблиця 1.11
Продукти з високим вмістом калію

≥400 мг 200–399 мг
Банани, 1 середній
Дині, 1 чашка наріза-
ної кубиками
Молоко знежирене, 
1 чашка
Апельсиновий сік, 
1 чашка
Картопля, 1 середня 
бульба
Слива, 10 середніх 
плодів
Сливовий сік, ¾ чаш-
ки
Червона квасоля, 
боби (приготовлені), 
½ чашки
Томатний сік без солі, 
1 чашка
Курага, 8 плодів
Хурма, 10 середніх 
плодів
Гриби, 4 великих
Арахіс, 70 г
Чорнослив, 8 великих 
плодів
Насіння соняшника, 
100 г
Гарбуз печений, 
½ чашки нарізаного 
кубиками

Яблучний сік, 1 чашка*
Абрикоси, 3 середніх плода
Яловичина нежирна (приго-
товлена), 85 г
Буряк (приготовлений), 
½ чашки
Ожина, 1 чашка
Капуста брюссельська 
(свіжа), ½ чашки
Морква сира, 1 велика
Селера, 3 черешка
Вишня свіжа, морожена, 
15 ягід
Куряче м̓ясо (приготовлене), 
85 г
Камбала (приготовлена), 85 г
Грейпфрути, ½ плода
Грейпфрутовий сік, 1 чашка
Сочевиця (приготовлена), 
½ чашки
Квасоля зелена, ½ чашки
Апельсини, 1 середній
Свинина знежирена (свіжо-
приготовлена), 85 г
Лососина несолена копчена, 
85 г
Шпинат (приготовлений), 
½ чашки
Полуниця різана, 1 чашка
Томати несолені, консервова-
ні, ½ чашки
Тунець несолений, ½ чашки
Індичка необроблена, 85 г
Кавун, 2 чашки нарізаного 
кубиками
Персики, 1 середній
Ізюм, ¼ чашки

*Чашка місткістю 250 мл.
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Дослідження із застосуванням плацебо на сьо-
годні не проводяться, тому що призначення пла-
цебо вважають неприйнятним через очевидність 
користі, яку дає антигіпертензивна терапія.

Протягом останніх 10 років всі дослідження, 
 присвячені лікуванню АГ, мають характер по-
рівняння різних препаратів не із плацебо, а між 
собою. Плацебо може бути використане додат-
ково до базисної терапії, у таких випадках дослі-
джуваний препарат додають до такої ж базисної 
терапії. Результати цілого ряду подібних дослі-
джень показали, що якщо в одній з таких груп 
АТ знижується більше хоча б на кілька мм рт. ст., 
ніж в іншій, то ризик ускладнень у цій групі зни-
жується на 20–30%. Так, у дослідженні HOPE 
у групі хворих, що отримували додатково з ба-
зисною терапією раміприл, зниження САТ було 
на 3 мм рт. ст. більш істотним, ніж у групі по-
рівняння, що знизило частоту серцево-судинних 
ускладнень на 22%. У дослідженні EUROPA зни-
ження АТ було на 5/2 мм рт. ст. більше у хворих, 
що одержували периндоприл, порівняно з тими, 
кому до базисного лікування додавали плацебо, 
що забезпечило зниження серцево-судинних по-
дій на 20%. У цілому більш істотне зниження АТ 
дає більш істотний превентивний ефект у відно-
шенні ускладнень, незалежно від характеру тера-
пії, що застосовується. Порівняння різних класів 
антигіпертензивних препаратів між собою свід-
чить, що вони мають певні особливості відносно 
попередження ускладнень. Антагоністи кальцію, 
як показує метааналіз Групи дослідників антигі-
пертензивних препаратів (Blood Pressure Lowering 
Treatment Trialists, 2003; 2005), дещо більш ефек-
тивні, ніж блокатори β-адренорецепторів, діуре-
тики та інгібітори АПФ у попередженні інсульту, 
але менш ефективні в попередженні СН. Щодо 
попередження ІХС, зниження серцево-судинної 
смертності і загальної смертності ці групи препа-
ратів між собою істотно не відрізняються. Ефек-
тивність блокаторів β-адренорецепторів у попе-
редженні інсульту нижча, ніж у блокаторів ре-
цепторів ангіотензину II і антагоністів кальцію. 
Це було продемонстровано у дослідженнях LIFE 
(2002) і ASCOT (2005), у яких ризик інсульту був 
вищим у групах, що одержували лікування ате-
нололом поєднано з тіазидним діуретиком, по-
рівняно із групами, яким проводилося лікування 
лозартаном або амлодипіном поєднано з перин-
доприлом. Інгібітори АПФ володіють додатко-
вою до зниження АТ здатністю попереджати 
ускладнення ІХС (BPLTT, 2007).

Відповідно до рекомендацій Європейського 
товариства гіпертензії і Європейського товариства  

кардіологів (2007), для лікування АГ слід застосо-
вувати антигіпертензивні препарати п̓яти основ-
них класів:

• тіазидні діуретики;
• антагоністи кальцію;
• інгібітори АПФ;
• блокатори рецепторів ангіотензину II;
• блокатори β-адренорецепторів.
Блокатори β-адренорецепторів не рекомен-

дується застосовувати для лікування хворих 
з метаболічним синдромом і високим ризиком 
цукрового діабету, особливо в комбінації з діуре-
тиками.

Діуретики застосовують для лікування АГ 
близько 50 років і дотепер вони залишаються од-
ними з найбільш широко застосовуваних із цією 
метою лікарських засобів. За даними численних 
проспективних досліджень, лікування АГ діуре-
тиками сприяє зниженню частоти розвитку ІМ 
на 14–16%, інсульту — на 38–42%. Серед хворих 
похилого віку, що приймають комбінацію тіазид-
ного та калійзберігаючого діуретиків, за даними 
дослідження EWPHE (1985), виявляють знижен-
ня смертності внаслідок ІМ на 60%. У результа-
ті досліджень SHEP (1991), MRC (1992), STOP-
Hypertension (1991) встановлено, що діу ретики 
ефективніше запобігають ускладненням з боку 
серцево-судинної системи у пацієнтів похилого 
віку, ніж блокатори β-адренорецепторів. У дослі-
дженні SHEР було також показано, що застосу-
вання тіазидоподібного діуретика хлорталідону 
дозволяє знизити частоту розвитку СН на 50%.

З початку 90-х років ХХ ст. у Європі спосте-
рігають тенденцію до зменшенню використання 
препаратів цієї групи для лікування АГ. Частко-
во це пов̓язано з публікацією результатів дослі-
дження з багатофакторної профілактики MRFIT 
(1985), у якому серед хворих з вихідними змінами 
ЕКГ у спокої виявляли вищу смертність внаслі-
док ІХС. Це пов̓язували з розвитком фатальних 
аритмій, зумовлених гіпокаліємією і негативною 
дією діуретиків на ліпідний профіль. Однак все-
бічна оцінка результатів інших великих дослі-
джень показала, що роль діуретиків у поперед-
женні смертності внаслідок ІМ недооцінюється. 
Дослідження HYVET у популяції пацієнтів з АГ 
похилого і старечого віку продемонструвало до-
стовірне зниження ризику загальної смертності 
на 21%, фатального інсульту на 39% і СН на 64% 
при лікуванні індапамідом ретард 1,5 мг. На під-
ставі отриманих у цих дослідженнях даних при-
йшли до висновку, що діуретики є препаратами 
вибору при лікуванні хворих похилого віку, па-
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цієнтів із систолічною АГ, а також при супутній 
СН. 

У дослідженні ALLHAT вивчена порівняльна 
ефективність амлодипіну, лізиноприлу, докса-
зозину і хлорталідону у попередженні усклад-
нень ІХС. У січні 2000 р. та частина досліджен-
ня, в ході якої вивчалася дія доксазозину, була 
передчасно зупинена, тому що цей препарат 
виявився менш ефективним у попередженні 
ускладнень АГ порівняно з тіазидоподібним 
діу ретиком хлорталідоном. Частота їхнього роз-
витку в групі хворих, що приймали хлорталідон, 
була на 25% нижчою, ніж у групі, що приймала 
доксазозин. Підтвердження про високу ефек-
тивність діуретиків були отримані також у дослі-
дженні INSIGHT, у ході якого >6 тис. пацієнтів 
з АГ одержували лікування або гідрохлоротіази-
дом у комбінації з амілоридом, або ніфедипіном 
GITS. Загальна частота розвит ку ускладнень 
з боку серцево-судинної системи, смертність 
внаслідок їх, частота випадків інсульту і сумарна 
частота інфаркту були практично однаковими 
у хворих, що приймали діуретики та ніфедипін, 
а частота розвитку СН і фатального ІМ — відпо-
відно в 2 і 3 рази нижча у хворих, що приймали 
діуретики. Дослідження STOP-Hypertension-1 
(1991), STOP-Hypertension-2 (1999) і NORDIL 
(2000) показали, що діуретики не поступаються 
за ефективністю антигіпертензивним препара-
там більш нових класів — антагоністам кальцію 
та інгібіторам АПФ.

Крім антигіпертензивної дії важливою особ-
ливістю діуретиків є їхня здатність попереджати 
ураження органів-мішеней при АГ. Метааналіз 
рандомізованих досліджень показав, що діуре-
тики, головним чином індапамід, сприяють ре-
гресії ГЛШ. Несподіваними стали результати до-
сліджень VACS (1997) і LIVE (1999), у яких більш 
виражену дію у відношенні ГЛШ мали діуретики 
і меншою мірою — інгібітори АПФ. Доведено, 
що діуретики спричиняють також помірну рено-
протекторну дію, яка проявляється в зниженні 
мікроальбумінурії на 10%.

Таким чином, сечогінні засоби продовжують 
залишатися ефективними препаратами першого 
ряду в лікуванні АГ, а використання їх у низьких 
дозах дозволяє значно знизити ризик появи неба-
жаних метаболічних ефектів.

У лікуванні АГ використовуються переважно 
тіазидні та тіазидоподібні діуретики (табл. 1.12), 
а калійзберігаючі та петльові діуретики засто-
совують тільки в певних ситуаціях. Еталонний 
представник тіазидних діуретиків — гідрохлоро-
тіазид. До тіазидоподібних діуретиків належать 

хлорталідон, індапамід, метолазон, клопамід та 
деякі інші препарати. Діуретичний ефект тіазид-
них діуретиків реалізується внаслідок гальмуван-
ня реабсорбції іонів натрію переважно в корти-
кальному сегменті петлі нефрону.

Петльові діуретики діють впродовж усього 
висхідного відділу петлі нефрону (петлі Генле), 
у зв̓язку з чим і одержали свою назву. Найбільш 
широко застосовувані з них — фуросемід і тора-
семід. У лікуванні АГ фуросемід використовують 
рідко через нетривалість дії (до 6 год) і незначний 
антигіпертензивний ефект.

Таблиця 1.12
Діуретики, що застосовуються для лікування АГ

Препарат Добова 
доза, мг

Тривалість дії, 
год

Тіазидні діуретики
Бендрофлуметіазид 
Бентіазид 
Гідрохлоротіазид 
Гідрофлуметіазид 
Метиклоазид
Політіазид 
Трихлоротіазид
Хлоротіазид 
Циклотіазид 

2,5–5,0
12,5–50
12,5–50
12,5–50
2,5–5,0
1,0–4,0
1,0–4,0
125–500
0,5–2,0

18
12–18
12–18
18–24

24
24–48

24
6–12

18–24
Тіазидоподібні діуретики

Індапамід
Хінетазон 
Метолазон
Хлорталідон

1,25–2,5
25–100
0,5–1

12,5–50

24
6–12

24
24–72

Петльові діуретики
Буметанід 
Торасемід
Етакринова кислота
Фуросемід

0,5–5,0
5–40

25–100
20–480

4–6
12
12

4–6
Калійзберігаючі діуретики

Амілорид
Спіронолактон 
Тріамтерен 

5–10
25–100
50–150

24
8–12

12
Петльові діуретики (фуросемід, буметанід, то-

расемід) застосовують для лікування АГ при на-
явності ниркової недостатності, коли підвищення 
рівня креатиніну в крові досягає 177 мкмоль/л і 
вище, а також у хворих з СН, коли тіазидні діуре-
тики неефективні.

Для калійзберігаючих діуретиків характер-
на слабка діуретична і антигіпертензивна дія. 
До них належать амілорид, спіронолактон і трі-
амтерен. Самостійного значення в лікуванні АГ 
вони не мають, однак застосовуються в комбі-
нації з іншими діуретиками для зниження рівня 
гіпокаліємії.

Спіронолактон є препаратом вибору при лі-
куванні первинного гіперальдостеронізму і за-
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стосовується для симптоматичного лікування АГ 
при синдромі Кона. Калійзберігаючі діуретики 
реалізують свій ефект переважно в області дис-
тальних канальців, а також в корковому і мозко-
вому відділах збірних трубок. Вони знижують ре-
абсорбцію іонів натрію, пригнічують екскрецію 
іонів калію і протонів водню.

Механізм антигіпертензивної дії. На початко-
вому етапі лікування (1–2 тиж) антигіпертензив-
ний ефект діуретиків зумовлений зменшенням 
ОЦК і позаклітинної рідини внаслідок підвищен-
ня екскреції натрію. У цей період протягом кіль-
кох днів може спостерігатися деяке підвищення 
ЗПСО і зменшення серцевого викиду. Ці реакції 
нетривалі і пояснюються зниженням ОЦК. Через 
1–2 тиж терапії починає проявлятися вазодила-
таційна дія діуретиків. Вазодилатація є основ ним 
механізмом зниження АТ при тривалому засто-
суванні діуретиків. Певний час (до 1 міс) ці два 
фактори, що викликають антигіпертензивний 
ефект, діють паралельно. Потім серцевий викид 
і ОЦК відновлюються до вихідного рівня. Вазо-
дилатаційний ефект діуретиків зберігається про-
тягом усього наступного періоду лікування.

Механізм вазодилатаційної дії діуретиків оста-
точно не з̓ясований. Його пояснюють рефлектор-
ним впливом часткового зменшення ОЦК і тка-
нинного кровотоку на тонус судин. У зниженні 
судинного тонусу відіграє роль також регресія 
гіпертрофії м̓язового шару судин при тривалому 
лікуванні.

Діуретики особливо ефективні в таких клініч-
них ситуаціях:

• похилий вік;
• ізольована систолічна АГ у людей похилого 

віку;
• затримка рідини і ознаки гіперволемії (пери-

феричні набряки, пастозність);
• супутня СН (петльові діуретики);
• супутня ниркова недостатність (петльові 

діуретики);
• остеопороз;
• гіперальдостеронізм (спіронолактон).
Діуретики призначають у невеликих дозах (на-

приклад гідрохлоротіазид — 12,5 мг/добу щодня, 
індапамід 1,5 або навіть 0,625 мг). Підвищення 
дози значно збільшує ймовірність побічних явищ. 
Тривалість дії гідрохлоротіазиду — 12–18 год, 
тому його можна призначати 1 раз на добу, 
а хлорталідон, що має пролонговану дію, — 1 раз 
на 2–3 доби. Для попередження втрати калію 
тіа зидні діуретики рекомендується комбінувати 
з калійзберігаючими препаратами (амілорид, трі-
амтерен) або з антагоністами альдостерону (спі-

ронолактон), крім тих випадків, коли діуретики 
призначаються в низьких дозах або в комбінації 
з інгібітором АПФ.

Блокатори β-адренорецепторів протягом 
останніх десятиліть займали лідируючу позицію 
серед антигіпертензивних засобів. Це зумовлено 
їх антигіпертензивною ефективністю, що доведе-
на в ході численних досліджень, і здатністю зни-
жувати ризик ускладнень у хворих з АГ. 

Однак в останні роки їхня роль у лікуванні АГ 
переглядається. Це пов̓язано з появою результа-
тів порівняльних досліджень, які показали, що 
блокатори β-адренорецепторів поступаються 
блокаторам рецепторів ангіотензину II в запобі-
ганні інсульту (дослідження LIFE, 2002) і сприя-
ють появі нових випадків цукрового діабету серед 
лікованих ними хворих, особливо при застосу-
ванні в комбінації з тіазидними діуретиками. Ре-
комендації Європейського товариства гіпертензії 
і Європейського товариства кардіології (2007) 
залишають за блокаторами β-адренорецепторів 
місце серед препаратів першого ряду, однак під-
креслюють необхідність уникати їхнього призна-
чення хворим, схильним до розвитку цукрово-
го діабету, і особам з метаболічним синдромом. 
У хворих з уже наявним цукровим діабетом бло-
катори β-адренорецепторів також не є препарата-
ми вибору. Це не стосується карведилолу і небі-
вололу — адреноблокаторів з вазодилатаційними 
властивостями. Ці препарати не підвищують ре-
зистентність тканин до інсуліну і не мають діабе-
тогенних властивостей.

Незважаючи на критику на їх адресу, блокатори 
β-адренорецепторів залишаються важливим ком-
понентом антигіпертензивної терапії. Це зумовле-
но необхідністю їх призначення при багатьох су-
путніх захворюваннях, таких як стенокардія, пере-
несений ІМ, СН, порушення ритму серця, а також 
тим, що вони не поступаються іншим антигіпер-
тензивним засобам у запобіганні ускладнень ІХС 
і смертності від серцево-судинних захворювань. 
Вони є необхідним компонентом лікування хво-
рих з явними ознаками активації САС (тахікардія, 
високий пульсовий тиск у молодих людей), а та-
кож при стрес-індукованій гіпертензії. Слід та-
кож враховувати, що практично всі дослідження, 
присвячені оцінці блокаторів β-адренорецепторів 
при АГ, були проведені з атенололом. Жоден із су-
часних блокаторів β-адренорецепторів (бізопро-
лол, бетаксолол, карведилол, небіволол) не ви-
вчався у пацієнтів з АГ у великих багатоцентрових 
дослідженнях, тому переносити результати оцінки 
атенололу на ці препарати немає підстав. Низьку 
активність атенололу в запобіганні інсульту по-
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яснюють недостатньою тривалістю дії (<24 год), 
а також недостатньою пенетрацією у тканину моз-
ку через гідрофільність препарату. 

Виділяють три покоління блокаторів β- адрено-
рецепторів: неселективні (I покоління), β1- селек-
тивні (II покоління) і блокатори β- адренорецеп-
торів з вазодилатаційними властивостями (III по-
коління) (табл. 1.13). Кожне наступне покоління 
відрізняється від попереднього появою нових, ко-
рисних для клініки властивостей. 

Вазодилатаційна дія блокаторів β- адреноре-
цепторів зумовлена або 1- адреноблокуючою ак-
тивністю (лабеталол, карведилол), або наявніс-
тю β2- агоністичної активності (целіпролол), або 
здатністю індукувати утворення NO клітинами 
ендотелію (небіволол). Карведилол володіє також 
додатковою прямою вазодилатаційною дією. 

Механізм антигіпертензивної дії. Значну увагу 
при вивченні антигіпертензивної дії блокаторів 
β-адренорецепторів приділяли їхньому впливу 
на активність реніну в плазмі крові. Однак не було 
виявлено чіткої залежності між зниженням АТ 
і вихідною активністю реніну плазми крові або 
ступенем її зниження в процесі лікування бло-
каторами β-адренорецепторів. Зниження актив-
ності реніну плазми крові в результаті зменшення 
його утворення за допомогою блокади β1- адрено-
рецепторів має більш важливе значення у хворих 
з переважно гіперреніновою формою АГ. Було по-
казано, що для зниження АТ у хворих з високою 
активністю реніну плазми крові досить низьких 
доз пропранололу (160 мг/добу), тоді як при низь-
кореніновій АГ необхідні вищі дози препарату 
(320–960 мг/добу). Антигіпертензивний ефект 
в останньому випадку досягається незалежно від 
впливу на активність реніну плазми крові. Оче-
видно, зниженням активності РААС повністю 
пояснити антигіпертензивний ефект блокаторів 
β- адренорецепторів не можна.

Не одержала повного підтвердження гемо-
динамічна концепція зниження АТ при блокаді 
β- адренорецепторів. Відомо, що первинний ге-
модинамічний ефект блокаторів β- адренорецеп-
торів полягає в зменшенні скоротності міокарда 
і ЧСС, що в результаті приводить до зменшення 
ХОК на 15–20% (за винятком піндололу, який 
має високу внутрішню симпатоміметичну ак-
тивність). Зниження серцевого викиду супро-
воджується підвищенням периферичного опору 
судин у початковий період терапії. Цей ефект 
пояснюють як підвищенням концентрації ка-
техоламінів у плазмі крові, так і превалюван-
ням -адренергічного впливу на тонус судин, 
який супроводжує блокаду β- адренорецепторів. 

При тривалому застосуванні блокаторів β- адре-
норецепторів ЗПСО повертається до вихідного 
або нормального рівня. 

Таблиця 1.13
Блокатори β-адренорецепторів

Препарат Доза, 
мг/добу

Частота 
прийому 
на добу

Кардіоселективні
Без внутрішньої
симпатоміметичної 
активності
Атенолол
Бетаксолол 
Бізопролол
Метопролол
Небіволол

25–100
5–40

2,5–20
50–200  

5–10

 
2
1
1

1–3
1

З внутрішньою
симпатоміметичною 
активністю
Ацебутолол
Целіпролол 

200–1200
200–400 

1
1

Некардіоселективні
Без внутрішньої 
симпатоміметичної 
активності
Надолол
Пропранолол
Тимолол  

40–120
40–240
20–40

1
1–3

З внутрішньою
симпатоміметичною 
активністю
Алпренолол
Картеолол
Окспренолол
Піндолол 

200–800 
2,5–10         
 20–160        
10–60

4
1

2–3
2

З α-блокуючою здатністю
Карведилол 
Лабеталол

12,5–50 
200–1200

1–2
2

Антигіпертензивна дія блокаторів β- адреноре-
цепторів не може бути пояснена лише зменшен-
ням ХОК, оскільки він знижується також у тих 
випадках, коли блокатори β- адренорецепторів 
не впливають на рівень АТ. Разом з тим виявлена 
тісна залежність між зниженням АТ і зменшенням 
периферичного судинного опору. У тих випадках, 
коли тонус судин, що підвищився після початку 
терапії блокаторами β- адренорецепторів, не по-
вертається до вихідного рівня, не спостерігають 
суттєвого зниження АТ.

Антигіпертензивний ефект блокаторів β- адре-
норецепторів пов̓язували з блокадою пресинап-
тичних β2-адренорецепторів, стимуляція яких при-
водить до вивільнення норадреналіну. Встановле-
но, що рівень норадреналіну в плазмі крові тісно 
корелює із рівнем ДАТ і вираженістю антигіпер-



С
Е

К
Ц

ІЯ
 7

А
РТ

Е
РІ

А
Л

ЬН
А

 Г
ІП

Е
РТ

Е
Н

ЗІ
Я

ГЛАВА 1  ЕСЕНЦІАЛЬНА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ___________________________  457

тензивного ефекту блокаторів β- адренорецепторів. 
Проте β1-селективні блокатори мало впливають 
на пресинаптичні β2-адренорецептори, але мають 
такий же антигіпертензивний ефект, як і неселек-
тивні блокатори β- адренорецепторів. Більше того, 
отримано дані про те, що β2- селективні блокатори 
не знижують АТ. Отже, гальмування вивільнення 
норадреналіну із симпатичних нервових закінчень 
не є основною ланкою в механізмі дії блокаторів 
β-адренорецепторів.

Викликає інтерес здатність блокаторів β- адре-
норецепторів стимулювати синтез простагланди-
нів, що мають судинорозширювальну дію. Бло-
када β- адренорецепторів підвищує ефективність 
взаємодії аденілатциклази та цАМФ за допомо-
гою стимуляції утворення простацикліну і підви-
щення щільності β-адренорецепторів.

Виявлено підвищення рівня передсердно-
го натрійуретичного фактору і зниження вміс-
ту внутрішньоклітинного іонізованого кальцію 
у гладком̓язових клітинах судин при терапії бло-
каторами β- адренорецепторів, що також має зна-
чення в механізмі їх антигіпертензивної дії.

Таким чином, не можна виділити яку-небудь 
ланку в механізмі зниження АТ під впливом бло-
каторів β-адренорецепторів. Очевидно, в кожно-
му конкретному випадку превалює той або інший 
антигіпертензивний механізм. Це залежить від ба-
гатьох умов, у тому числі від вихідного стану РААС 
і САС, гормональних і гемодинамічних факторів.

У пацієнтів з АГ застосування блокаторів 
β- адренорецепторів має перевагу над іншими ан-
тигіпертензивними засобами в наступних випад-
ках:

•молодий і середній вік пацієнта;
•ознаки симпатикотонії (тахікардія, високий 

пульсовий АТ, гіперкінетичний тип гемодинаміки);
•супутня ІХС (стенокардія та ІМ);
•СН;
•супутня передсердна або шлуночкова екстра-

систолія; 
•тахікардія;
•гіпертиреоз;
•глаукома;
•мігрень;
•АГ перед хірургічною операцією або після неї.
Антагоністи кальцію. Антагоністи кальцію за-

стосовують для лікування АГ з 1980-х років, хоча 
й були синтезовані раніше (у 1970-х роках); як 
і блокатори β-адренорецепторів, вони спочатку 
розцінювалися як антиішемічні засоби. Зараз ан-
тагоністи кальцію належать до найбільш широко 
застосовуваних антигіпертензивних препаратів 
в усьому світі. За даними аналізу групи дослідни-

ків антигіпертензивних препаратів (BPLTT, 2003) 
і Staessen (2003) антагоністи кальцію порівняно 
з плацебо знижують ризик інсульту на 38%, ри-
зик ІХС — 20%, однак підвищують ризик розвит-
ку СН на 21%, хоча це підвищення недостовірне. 
Порівняно з діуретиками і блокаторами β- адрено-
рецепторів антагоністи кальцію більш ефектив-
но попереджають інсульт (на 8–10%), але менш 
ефективно — СН (її ризик вищий на 33%, ніж 
при лікуванні діуретиками і блокаторами β- адре-
норецепторів). Порівняно з інгібіторами АПФ 
антагоністи кальцію також більш ефективно по-
переджають інсульт (на 12%), але менш ефектив-
но — СН.

Антагоністи кальцію представляють неодно-
рідну за хімічною структурою і фармакокінетич-
ними властивостями групу препаратів із загаль-
ним механізмом дії, який полягає в гальмуванні 
проникнення іонів кальцію в клітину по специ-
фічних повільних кальцієвих каналах (табл. 1.14).

Розрізняють потенціал- і рецепторзалежні 
кальцієві канали. Головний шлях транспорту Са2+ 
в клітину лежить через потенціалзалежні кальціє ві 
канали. На їх блокаді заснована терапевтична дія 
антагоністів кальцію. Ідентифіковано 6 типів каль-
цієвих каналів: L, T, N, P, Q і R. Клінічне значен-
ня встановлене тільки для каналів L-типу (L — від 
англійського long lasting, що означає «тривалий, 
довго діючий»). Вони широко представлені в клі-
тинах серцево- судинної системи та інших органів і 
тканин. Залежно від хімічної структури виділяють 
чотири основні групи антагоністів кальцію: 1) по-
хідні фенілалкіламіну; 2) похідні бензотіазепіну; 
3) похідні дигідропіридину; 4) препарати іншої 
хімічної структури.

Т. Тоуо-Оkа і W. Nayler у 1996 р. запропонували 
класифікацію антагоністів кальцію, яка враховує 
тривалість їхньої дії, їх тканинну селективність, 
фармакодинамічні і фармакокінетичні особли-
вості. Антагоністи кальцію розділені ними на три 
групи: препарати першого, другого і третього по-
колінь (табл. 1.15).

У групу препаратів третього покоління на сьо-
годні включають також лацидипін, лерканідипін 
і манідипін, що за тривалістю дії близькі до амло-
дипіну.

Найвищу вазоселективність мають препарати 
дигідропіридинової групи. Для верапамілу більш 
характерна негативна інотропна і хронотропна 
дія, але у вищих дозах він зумовлює також суди-
норозширювальний ефект. Дилтіазем, на думку 
ряду авторів, за вираженістю впливу на судини і 
міокард займає проміжне положення між ніфе-
дипіном і верапамілом. Інші дослідники вважа-
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ють, що дилтіазем за своїми фармакологічними 
характеристиками близький до верапамілу.

Антагоністи кальцію, що спричиняють нега-
тивний хронотропний ефект, подібно блокаторам 
β-адренорецепторів, мають виражену антиіше-
мічну дію. Вона властива також препаратам тре-
тього покоління — амлодипіну і лацидипіну, що 
не впливають на серцевий ритм і знижують спо-
живання міокардом кисню за рахунок зменшен-
ня постнавантаження і поліпшення коронарного 
кровотоку.

Верапаміл і дилтіазем мають здатність блоку-
вати кальцієві канали водіїв ритму й провідної 
системи серця. Ця властивість не характерна для 

дигідропіридинових похідних, що пояснюється 
їхньою дією на різні ділянки L-каналів, а також 
різною локалізацією місць зв̓язування в каналі. 
Точка прикладання верапамілу, який зумовлює 
найбільш виражений негативний хронотропний 
ефект, перебуває всередині каналу, а ніфедипі-
ну — в зовнішній його частині.

Антиаритмічна дія верапамілу і дилтіазему 
більше виражена, коли ЧСС вища. Це так зва-
на ефективність, що залежить від застосування 
(usе-depended). Вважають, що верапаміл і дил-
тіазем діють тільки при відкритому L-каналі. 
Це зумовлено необхідністю досягнення ними 
ділянок зв̓язування, що знаходяться всередині 
каналу. Чим довше канали перебувають у від-
критому стані (наприклад при суправентрику-
лярних порушеннях ритму), тим ефективніша 
дія препаратів.

Дигідропіридинові похідні, що мають висо-
ку селективність до судин, діють на N-сегменти 
кальцієвого каналу, які перебувають у початко-
вій його частині. Їх ефективність не залежить від 
ступеня відкриття кальцієвого каналу. Очевидно, 
цим можна пояснити відсутність антиаритмічної 
дії в препаратів групи дигідропіридину.

Механізм антигіпертензивної дії. Антигіпертен-
зивний ефект антагоністів кальцію зумовлений їх 
прямою або непрямою дією (рис. 1.8). 

Пряма дія полягає в блокаді трансмембран-
ного надходження іонів кальцію в клітини через 
повільні кальцієві канали L-типу, впливі на їх 
функціональний стан і щільність каналів плазма-
тичних мембран. Зменшуючи надходження Са2+ 

Таблиця 1.14
Антагоністи кальцію, що застосовуються 

для лікування АГ

Препарат Доза, 
мг/добу

Часто-
та при-

йому 
на добу

Примітка

Похідні фенілалкіламіну
Верапаміл 
тривалої дії

120–480 1–2 Верапаміл і дилтіа-
зем блокують 
повільні канали 
в сино атріальному 
та AV-вузлах, 
унаслідок чого 
можуть викликати 
брадикардію й 
AV-блокаду

Похідні бензотіазепіну
Дилтіазем 
тривалої дії

120–480 1–2 Верапаміл і дил-
тіазем блокують 
повільні канали 
в синусному та 
AV-вузлах, уна-
слідок чого мо-
жуть викликати 
брадикардію 
й AV-блокаду

Похідні дигідропіридину
Амлодипін

Ісрадипін

Лацидипін
Лерканіди-
пін
Нікардипін 
тривалої дії
Нітренди-
пін
Ніфедипін 
тривалої дії
Фелодипін

2,5–10

2,5–10

2–4
10–20

60–120

10–20

20–120

2,5–10

1

1–2

1
1

1

1–2

1

1

Похідні дигідро-
піридину мають 
більш виражений 
вазодилатаційний 
ефект, ніж дилтіа-
зем і верапаміл, 
тому можуть ви-
кликати головний 
біль, почервонін-
ня обличчя, тахі-
кардію, перифе-
ричні набряки 

Таблиця 1.15
Класифікація антагоністів кальцію 

за Т. Tоуо-Оkа і W. Nayler
Група

(специфіч-
ність)

Перше 
поко-
ління

Друге покоління
Третє 
поко-
лінняIIА IIБ

Дигідропі-
ридини (ар-
терії > серце)

Бензотіазе-
піни (арте-
рії = серце) 
Фенілалкіл-
аміни (арте-
рії < серце) 

Ніфе-
дипін

Дилтіа-
зем

Вера-
паміл

Ніфеди-
пін SR
і GITS
Нікар-
дипін 
SR
Фелоди-
пін SR

Дилтіа-
зем SR

Верапа-
міл SR

Бенідипін
Ісрадипін
Манідипін
Нікардипін
Нівадипін
Німодипін
Нісолдипін
Нітрендипін
Фелодипін

Амлоди-
пін
Лациди-
пін*
Леркані-
дипін*

*Додано авторами.
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у гладком̓язові клітини судин, антагоністи каль-
цію сприяють їх релаксації і зниженню судинно-
го тонусу, а також зменшують перевантаження 
клітини кальцієм за рахунок попередження ак-
тивації кальцієвих каналів L-типу вазопресор-
ними агентами: ендотеліном, ангіотензином ІІ, 
катехоламінами та іншими біологічно активними 
речовинами. 

Àíòàãîíèñò ÑàÀíòàãîí³ñò Ñà+2

Ìåäëåííûé òîê Ñà+2Ïîâ³ëüíèé ïîò³ê Ñà+2

ÌèîêàðäÌ³îêàðäÃëàäêèå ìûøöû
ñîñóäîâ

Ãëàäê³ ì’ÿçè 
ñóäèí

Ñèíóñîâûé óçåë (÷ññ )
AV-ïðîâåäåíèå

Ñèíóñíèé âóçîë (×ÑÑ)
AV-ïðîâ³äí³ñòü

Ñîêðàòèìîñòü
Êàðäèîïðîòåêöèÿ

Ñêîðîòí³ñòü
Êàðä³îïðîòåêö³ÿ

Êîðîíàðíûé
êðîâîòîê

Âàçîäèëàòàöèÿ
Îðãàíîïðîòåêöèÿ

Êîðîíàðíèé 
êðîâîò³ê 
Âàçîäèëàòàö³ÿ 
Îðãàíîïðîòåêö³ÿ

Рис. 1.8. Дія антагоністів кальцію на гладкі м̓язи 
і міокард

Непряма дія антагоністів кальцію пов̓язана з їх 
впливом на гормони та ендотеліальні фактори, що 
регулюють тонус судин. Встановлено, що антаго-
ністи кальцію поліпшують функцію ендотелію 
судин, регулюючи виділення ними вазодилата-
торних (оксид азоту, брадикінін, простациклін Е) 
і вазоконстрикторних медіаторів (ЕТ-1, ангіотен-
зин ІІ, простагландин F2α).

Гемодинамічною основою антигіпертензивної 
дії антагоністів кальцію є зниження ЗПСО. Вони 
викликають більш виражений вазодилатаційний 
ефект у хворих з вихідно підвищеним тонусом 
судин, знижують АТ тим значніше, чим вищим 
був його рівень до лікування. Препарати не мають 
ефекту «першої дози» і рідко знижують АТ нижче 
нормального рівня. 

Антагоністи кальцію зумовлюють переважно 
артеріоло дилатаційну дію, не впливаючи на тонус 
венозних судин. Цим зумовлена відсутність ор-
тостатичної гіпотензії при їх застосуванні. Існує 
регіональна чутливість судинного русла до дії цих 
препаратів. Вони істотно знижують тонус коро-
нарних і периферичних артерій. Менш виражений 
вплив антагоністи кальцію мають на резистивні 
судини нирок і практично не впливають на тонус 
судин шкіри і травного тракту. 

Антагоністи кальцію ефективно знижують 
САТ і ДАТ в умовах спокою і при фізичному на-
вантаженні, однак їх дія на САТ в умовах фізич-
ного навантаження проявляється менш значимо, 
ніж у спокої. Це характерно, зокрема, для ніфе-
дипіну, а також для верапамілу і дилтіазему, якщо 
вони застосовуються в низьких дозах. Виявлено 

залежність антигіпертензивного ефекту від віку 
пацієнта й АРП: ефективність антагоністів каль-
цію вища у пацієнтів похилого віку з низькорені-
новою формою АГ.

Вазодилатаційна дія препаратів не супрово-
джується затримкою рідини в організмі, що пояс-
нюється їхньою здатністю чинити легкий натрій-
уретичний і діуретичний ефект.

Антагоністи кальцію мають перевагу для ліку-
вання АГ у таких випадках:

• середній і похилий вік;
• ізольована систолічна гіпертензія (у пацієн-

тів похилого віку);
• ГЛШ;
• атеросклероз сонних і коронарних артерій;
• стабільна стенокардія;
• суправентрикулярна тахікардія і екстрасис-

толія (верапаміл, дилтіазем);
• порушення периферичного кровообігу; 
• період вагітності.
Інгібітори АПФ. У клініці використовують чо-

тири способи пригнічення системи ренін — ангіо-
тензин — альдостерон: пригнічення вивільнення 
реніну за допомогою блокаторів β- адренорецеп-
торів; пряме зниження активності реніну за до-
помогою аліскірену; зниження активності АПФ 
за допомогою його інгібіторів; використання 
конкурентних антагоністів рецепторів ангіотен-
зину II. Інгібітори АПФ — найбільш широко 
використовувана група препаратів з описаних, 
а в Україні і деяких інших країнах — і з усіх анти-
гіпертензивних препаратів у цілому (табл. 1.16).

За даними метааналізу BPLTT (2003), інгібі-
тори АПФ порівняно з плацебо знижують ризик 
розвит ку інсульту на 28%, ускладнень ІХС — 22%, 
СН — 18%. Порівняно з діуретиками або бло-
каторами β- адренорецепторів інгібітори АПФ 
не мають істотних відмінностей щодо впливу 
на ці ускладнення, загальну або серцево-судинну 
смертність, однак порівняно з антагоністами 
кальцію вони вірогідно більш ефективно попе-
реджають СН і менш ефективно — інсульт.

Інгібітори АПФ мають добре доведену кардіо-
протекторну і ренопротекторну дією. Вони реко-
мендовані для лікування ІХС (хоча не мають анти-
ішемічної дії), тому що в дослідженнях з раміприлом 
(HOPE) і периндоприлом (EUROPA) установлена 
їхня здатність знижувати на 20–22% смертність від 
ІХС і частоту нефатального ІМ. Інгібітори АПФ іс-
тотно поліпшують прогноз у пацієнтів із СН. Вони 
рекомендовані асоціаціями нефрологів, діабетоло-
гів і кардіологів до використання у хворих із діабе-
тичною і недіабетичною нефропатією у зв̓язку зі 
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здатністю покращувати ниркову гемодинаміку й 
зменшувати вираженість протеїнурії.

Механізм антигіпертензивної дії. Гальмування 
перетворення неактивного ангіотензину І в ангіо-
тензин ІІ є основною ланкою в механізмі антигі-
пертензивної дії інгібіторів АПФ. Вони знижують 
активність АПФ, зв̓язуючись із його активними 
центрами, що приводить до зменшення перетво-
рення ангіотензину І в ангіотензин ІІ. Порушення 
утворення останнього супроводжується вазоди-
латацією і зниженням АТ. На початку лікування 
інгібіторами АПФ вираженість їх антигіпертен-
зивної дії і зниження концентрації ангіотензину ІІ 
в плазмі крові залежать від активності РААС: дія 
препаратів тим сильніша, чим вища її активність. 
Ця залежність нівелюється через кілька днів або 
тижнів лікування, тому висока активність РААС 
не є предиктором ефективності інгібіторів АПФ 
при тривалій терапії. Разом з тим у хворих з під-
вищеною активністю РААС і вираженим ефектом 
«першої дози» лікування інгібіторами АПФ, як 
правило, дуже ефективне. 

Крім основного, існують альтернативні шляхи 
утворення ангіотензину ІІ за участі хімази, тоніну, 
катепсину G та інших активних речовин. Інгібі-
тори АПФ не впливають на зазначені механізми. 
Цей факт, а також те, що в багатьох хворих у про-
цесі терапії інгібіторами АПФ спостерігають по-
дальше зниження АТ, незважаючи на повернення 
вмісту ангіотензину ІІ до вихідного рівня, свід-
чить про наявність інших, не пов̓язаних із при-
гніченням АПФ механізмів антигіпертензивної дії 
цих препаратів. Зменшення розпаду брадикініну, 
який має вазодилатаційний ефект, — один із них. 
Існує тісна взаємодія між калікреїн-кініновою 
системою і РААС. АПФ не тільки сприяє утворен-

ню ангіотензину ІІ, але й, будучи кініназою, ви-
кликає руйнування брадикініну. 

Характерно, що при цьому концентрація бра-
дикініну в плазмі крові незначно підвищується: 
основним фактором, що визначає брадикінінза-
лежні відповіді при лікуванні інгібіторами АПФ, 
є локальне підвищення продукції кінінів у стінці 
судини. Брадикінін, стимулюючи брадикінінові 
рецептори другого типу (БК 2-рецептори), запус-
кає цілий ряд ендотелійзалежних відповідей. Він 
індукує вивільнення трьох релаксуючих факторів, 
утворених ендотелієм: оксиду азоту, ендотелійза-
лежного гіперполяризуючого фактору і простаци-
кліну.

Зменшення секреції альдостерону при ліку-
ванні інгібіторами АПФ пов̓язане зі зниженням 
рівня ангіотензину II. Воно сприяє збільшенню 
натрійурезу і діурезу, а також зменшенню ком-
пенсаторної затримки натрію в нирках у відповідь 
на вазодилатацію. Тривале застосування інгібіто-
рів АПФ призводить до незначного зниження за-
гального вмісту натрію в організмі.

Зменшення вираженості ендотеліальної дис-
функції під впливом інгібіторів АПФ супроводжу-
ється поліпшенням релаксації судинної стінки. 
У дослідженні TREND (1996) встановлено, що ін-
гібітор АПФ квіналаприл у дозі 40 мг 1 раз на добу 
значно зменшує дисфункцію ендотелію коронар-
них судин, на 10–20% збільшуючи його відповідь 
на введення ацетилхоліну в нормотензивних паці-
єнтів з ІХС.

Гальмування вивільнення ЕТ-1 інгібіторами 
АПФ за допомогою зниження рівня ангіотензи-
ну II викликає безпосереднє поліпшення релакса-
ційних властивостей судин, а також сприяє змен-
шенню дисфункції ендотелію.

Основним гемодинамічним механізмом дії інгі-
біторів АПФ є зниження ЗПСО і системного АТ.

Інгібітори АПФ знижують САТ і ДАТ у стані 
спокою і при фізичному навантаженні, не впли-
ваючи на ЧСС, оскільки пригнічують контрре-
гуляторні механізми, що активують РААС і САС. 
У хворих із м̓якою й помірною АГ досягти адек-
ватного контролю АТ за допомогою монотерапії 
інгібіторами АПФ вдається в приблизно 50% ви-
падків. Підвищення ступеня зниження АТ дося-
гається за рахунок обмеження вживання кухон-
ної солі або додаткового призначення діуретиків. 
Зниження вмісту натрію в організмі стимулює се-
крецію реніну, підвищуючи тим самим ефектив-
ність препаратів.

Зниження інгібіторами АПФ судинного тону-
су не супроводжується зміною серцевого викиду. 
При вихідному порушенні скоротності міокар-

Таблиця 1.16
Інгібітори АПФ, що 

застосовуються для лікування АГ

Препарат Доза, 
мг/добу

Частота 
прийому
на добу

Примітка

Беназеприл
Еналаприл
Каптоприл
Квінаприл
Лізиноприл
Моексиприл
Периндоприл
Раміприл
Спіраприл
Трандолаприл
Фозіноприл
Цілазаприл

10–40
5–40

25–100
10–80
10–40
7,5–30
5–10

2,5–20
6

1–4
10–40
2,5–10

1–2
1–2
2–3
1–2
1–2
1–2

1
1–2

1
1

1–2
1–2

Можуть спрово-
кувати гіперкалі-
ємію у пацієнтів з 
СН або у тих, хто 
приймає калій-
зберігаючі діуре-
тики. У хворих, 
рівень креатиніну 
в крові яких 
220 ммоль/л, дозу 
інгібіторів АПФ 
необхідно знизити 
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да інгібітори АПФ покращують його інотропну 
функцію. Зменшення перед- і післянавантажен-
ня, зумовлене зниженням АТ і венодилатаційни-
ми властивостями інгібіторів АПФ, сприяє таким 
позитивним гемодинамічним зрушенням, як зни-
ження тиску наповнення ЛШ та тиску у ЛА і пра-
вому передсерді.

Інгібітори АПФ відіграють важливу роль в по-
кращанні коронарного резерву, зменшуючи ен-
дотеліальну дисфункцію судин серця і вазокон-
стрикцію, зумовлену симпатичними впливами. 

При зниженні АТ важливе значення має збере-
ження адекватної церебральної перфузії, особливо 
у хворих похилого віку. Інгібітори АПФ зумовлю-
ють антигіпертензивну дію без порушення мозкової 
гемодинаміки. Навіть при їх призначенні хворим 
з низьким рівнем АТ (лікування СН) погіршення 
мозкового кровотоку, як правило, не спостерігали. 
Це пов̓язано з тим, що інгібітори АПФ зрушують 
нижню межу його ауторегуляції до нижчого рівня 
АТ. У ході експерименту відмічено швидке зни-
ження нижньої границі ауторегуляції церебраль-
ної гемодинаміки за допомогою інгібіторів АПФ 
на 20–30 мм рт. ст. без погіршення перфузії мозку. 

Інгібітори АПФ поліпшують ниркову гемоди-
наміку, що пов̓язано з їх здатністю зумовлюва-
ти дилатаційний ефект переважно на еферентні 
(постгломерулярні) ниркові артеріоли. У випад-
ках, коли швидкість клубочкової фільтрації знач-
ною мірою залежить від тонусу еферентних арте-
ріол нирок, як це спостерігається при двобічному 
стенозі ниркових артерій, стенозі артерії єдиної 
нирки, вираженій дегідратації, тяжкій застійній 
СН, застосування інгібіторів АПФ протипоказа-
не, оскільки може спровокувати неконтрольоване 
зниження ниркової перфузії і розвиток ГНН.

Призначення інгібіторів АПФ має перевагу 
в таких ситуаціях:

• супутня СН;
• безсимптомне порушення функції ЛШ;
• нефропатія (діабетична і недіабетична);
• ГЛШ;
• перенесений ІМ;
• атеросклероз сонних артерій;
• протеїнурія, мікроальбумінурія;
• фібриляція передсердь;
• метаболічний синдром.
Блокатори рецепторів ангіотензину ІІ. Ця група 

антигіпертензивних препаратів використовується 
в клініці з 1994 р., однак вона відразу зайняла своє 
місце в лікуванні АГ серед препаратів першого 
ряду. Накопичені за цей час дані багатоцентрових 
рандомізованих досліджень показують, що ефек-
тивність блокаторів рецепторів ангіотензину II 

з точки зору зниження АТ, зниження частоти ІМ, 
загальної серцево-судинної смертності така ж, як 
у діуретиків і блокаторів β-адренорецепторів, од-
нак вони ефективніше знижують ризик інсульту 
(21–24%) і СН (16%). Блокатори рецепторів ан-
гіотензину II так само ефективні в попередженні 
ускладнень ІХС, як інгібітори АПФ, хоча останні, 
як показав метарегресійний аналіз BPLTT (2007), 
мають додатковий сприятливий вплив на ризик 
розвитку ІМ, який не залежить від зниження АТ. 
Перевагою блокаторів рецепторів ангіотензину II 
є їх більш виражена церебропротекторна і добре 
доведена ренопротекторна дія.

Шляхи утворення ангіотензину ІІ. Відповід-
но до класичних уявлень, основний  ефекторний 
гормон РААС ангіотензин ІІ утворюється в сис-
темному кровотоці в результаті каскаду біохіміч-
них реакцій.

Результати досліджень двох останніх деся-
тиліть свідчать, що ангіотензин ІІ утворюється 
не тільки в системному кровотоці, але й у різних 
тканинах, де виявлені всі компоненти РААС (ан-
гіотензиноген, ренін, АПФ, рецептори ангіотен-
зину), а також експресія генів реніну й ангіотен-
зину ІІ. Значення тканинної системи зумовлене 
її провідною роллю в патогенетичних механізмах 
розвитку захворювань серцево-судинної системи 
на органному рівні.

Відповідно до концепції про двокомпонент-
ність РААС циркулюючій ланці відводять головну 
роль у її короткочасних фізіологічних ефектах. 
Тканинна ланка РААС забезпечує довгострокову 
дію на функцію і структуру органів. 

Вазоконстрикція і вивільнення альдостерону 
у відповідь на стимуляцію ангіотензином є не-
гайними реакціями, що виникають протягом се-
кунд, відповідно до їхньої фізіологічної ролі, яка  
полягає в підтримці кровообігу після крововтра-
ти, дегідратації або ортостатичної гіпотензії. Інші 
ефекти — гіпертрофія міокарда, СН розвиваються 
протягом тривалого часу. Для патогенезу хроніч-
них захворювань серцево-судинної системи по-
вільні відповіді, які виконуються на тканинному 
рівні, важливіші, ніж швидкі, що реалізуються 
системною ланкою РААС.

Рецептори ангіотензину ІІ. Основні ефекти ан-
гіотензину ІІ здійснюються через його взаємодію зі 
специфічними клітинними рецепторами. На сьо-
годні виділено кілька типів і підтипів ангіотензи-
нових рецепторів: АТ1, АТ2, АТ3 і АТ4. У людини ви-
явлені тільки АТ1- і АТ2-рецептори (табл. 1.17).

Відомо, що всі серцево-судинні, а також екст-
ракардіальні ефекти ангіотензину ІІ опосередко-
вуються переважно через АТ1-рецептори.
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Таблиця 1.17
Функції рецепторів ангіотензину ІІ

АТ1-рецептори АТ2-рецептори
Вазоконстрикція
Стимуляція синтезу і вивільнення 
альдостерону
Реабсорбція натрію в прокси-
мальних канальцях нирок
Гіпертрофія міокарда
Проліферація гладком̓язових клітин
Підвищення периферичної актив-
ності норадреналіну
Підвищення центральної симпато-
міметичної активності
Стимуляція вивільнення 
 вазопресину
Зниження ниркового кровотоку
Пригнічення синтезу реніну за 
прин ципом негативного зворотного 
зв̓язку

Стимуляція 
апоптозу
Антипроліфе-
ративна дія
Ембріональна 
диференціація 
і розвиток тка-
нин
Ріст ендотелі-
альних клітин
Вазодилатація

АТ1-рецептори виявлені в тканинах серця, пе-
чінки, мозку, нирок, надниркової залози, матки, 
ендотеліальних і гладком̓язових клітинах, фі-
бробластах, макрофагах, периферичних симпа-
тичних нервах, у провідній системі серця.

Про АТ2-рецептори відомо значно менше, 
ніж про рецептори АТ1-типу. В організмі дорос-
лої людини АТ2-рецептори у високих концен-
траціях виявлені в мозковому шарі надниркової 
залози, матці і яєчниках, а також у судинному 
ендотелії, серці і різних ділянках мозку. У тка-
нинах ембріо на АТ2-рецепторів представлені 
значно ширше, ніж у тканинах дорослого ор-
ганізму, і є в них переважаючими. Незабаром 
після народження АТ2-рецептор «вимикається» 
і активується при певних патологічних станах, 
таких як ішемія міокарда, СН, ушкодження 
судин. Те, що АТ2-рецептори найбільш широ-
ко представлені в тканинах плода і їх концен-
трація різко знижується в перші ж тижні після 
народження, свідчить про їх роль у процесах, 
пов̓язаних із клітинним ростом, диференціа-
цією і розвитком.

Вважають, що АТ2-рецептори опосередко-
вують апоптоз — запрограмовану загибель клі-
тини, яка є закономірним наслідком процесів її 
диференціації і розвитку. Завдяки цьому стиму-
ляція АТ2-рецепторів зумовлює антипроліфера-
тивну дію. 

АТ2-рецептори вважають фізіологічною 
противагою АТ1-рецепторам. Очевидно, вони 
контро люють надмірний ріст, опосередкова-
ний через АТ1-рецептори або інші фактори рос-
ту, а також урівноважують вазоконстрикторний 
ефект стимуляції АТ1-рецепторів.

Механізм антигіпертензивної дії. Ефекти ан-
тагоністів ангіотензину ІІ зумовлені їх здатніс-
тю зв̓язуватися зі специфічними рецепторами 
останнього. Блокада АТ1-рецепторів антагоніс-
тами ангіотензину ІІ призводить до пригнічення 
його основних фізіологічних ефектів — вазокон-
стрикції, синтезу альдостерону, вивільнення ка-
техоламінів з надниркової залози і пресинаптич-
них мембран, виділення вазопресину, а також 
до вповільнення гіпертрофічних і проліфератив-
них процесів в стінці судин і міокарді.

Основним гемодинамічним ефектом бло-
каторів АТ1-рецепторів є вазодилатація і, отже, 
зниження рівня АТ. Антигіпертензивна ефектив-
ність препаратів залежить від вихідної активнос-
ті РААС: у хворих з високою активністю реніну 
вони діють сильніше. 

Усі блокатори АТ1-рецепторів зумовлюють 
тривалу антигіпертензивну дію, що триває про-
тягом 24 год. Вона проявляється через 2–4 тиж 
терапії і підсилюється до 6–8-го тижня лікуван-
ня. Більшість препаратів викликають дозоза-
лежне зниження АТ. Вони не порушують його 
нормальний добовий ритм. Наявні клінічні 
спостереження свідчать про те, що при трива-
лому застосуванні блокаторів ангіотензинових 
рецепторів (протягом ≥2 років) не відбувається 
звикання до їх дії. Скасування лікування не при-
зводить до «рикошетного» підвищення АТ. Бло-
катори АТ1-рецепторів не знижують рівень АТ, 
якщо він перебуває в межах  нормальних значень 
(табл. 1.18).

Таблиця 1.18
Блокатори рецепторів ангіотензину II

Препарат Доза, мг/добу
Частота 
прийому 
на добу

Вальзартан
Епрозартан
Ірбесартан
Кандесартан
Лозартан
Ольмезартан
Тельмізартан

80–320
400–800
150–300

8–32
50–100
20–40
20–80

1
1
1
1
1
1
1

При порівнянні з антигіпертензивними пре-
паратами інших класів виявлено, що блокатори 
АТ1-рецепторів, спричиняючи аналогічний ан-
тигіпертензивний ефект, викликають менше по-
бічних явищ і краще переносяться хворими.

Відмінна риса нового класу антигіпертензив-
них препаратів полягає в хорошій, порівняно із 
плацебо, переносимості. Побічні ефекти при їх 
прийомі спостерігаються значно рідше, ніж 
при використанні інгібіторів АПФ. На відміну 
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від останніх, застосування блокаторів ангіотен-
зину ІІ не супроводжується накопиченням бра-
дикініну і появою зумовленого цим кашлю. Зна-
чно рідше розвивається також ангіоневротичний 
набряк.

Подібно інгібіторам АПФ ці засоби можуть 
викликати досить швидке зниження АТ при ре-
нінзалежних формах АГ. У хворих з двобічним 
звуженням ниркових артерій можливе погіршен-
ня функції нирок. У пацієнтів з ХНН існує ризик 
розвитку гіперкаліємії у зв̓язку з пригніченням 
вивільнення альдостерону в процесі лікування. 
Застосування блокаторів АТ1-рецепторів у пері-
од вагітності протипоказане через високий ризик 
порушень розвитку плода і його загибелі.

Незважаючи на вищезгадані небажані ефекти, 
блокатори АТ1-рецепторів вважаються найбільш 
добре переносимою хворими групою антигіпер-
тензивних препаратів з найнижчою частотою 
розвитку побічних реакцій.

Перевагу для лікування АГ їм слід віддавати 
в наступних клінічних ситуаціях:

• СН;
• перенесений ІМ;
• діабетична нефропатія;
• протеїнурія, мікроальбумінурія;
• ГЛШ;
• фібриляція передсердь;
• метаболічний синдром;
• непереносимість інгібіторів АПФ.
На даний час іде пошук нових напрямків в лі-

куванні АГ. Прямі інгібітори реніну — перший се-
ред нових класів антигіпертензивних препаратів, 
який показав свою ефективність у доклінічних 
та клінічних дослідженнях, аліскірен — перший 
представник цього класу, який успішно пройшов 
всі стадії випробувань і отримав реєстрацію для 
клінічного застосування в США та країнах Євро-
пи, зокрема в Україні. 

Механізм дії аліскірену полягає в пригнічен-
ні активності реніну, а також прореніну, який, 
згідно із сучасними уявленнями, бере участь у 
перетворенні ангіотензиногену в ангіотензин I. 
Крім того, ефект цього препарату виявляється 
за рахунок зв’язування рецепторів реніну на клі-
тинній мембрані. Відомо, що активність реніну 
плазми крові вірогідно впливає на ризик розви-
тку серцево-судинних захворювань, зокрема ІМ. 
Тому важливо не тільки блокувати його ефек-
ти, але й контролювати активність. Аліскірен 
знижує активність реніну і, тим самим, може 
знижувати ризик виникнення тяжких серцево-
судинних ускладнень. На вивчення цього факту 
спрямована великомасштабна програма клініч-

них досліджень ASPIRE HIGHER з включен-
ням більше ніж 35 000 пацієнтів. Результати вже 
завершених досліджень цієї програми (AVOID, 
ALOFT, ALLAY, AGELESS) демонструють ви-
соку клінічну ефективність аліскірену щодо лі-
кування АГ, а також його кардіо- та нефропро-
текторних властивостей.

ГІПЕРТЕНЗИВНІ КРИЗИ
Гіпертензивний криз — це раптове значне під-

вищення АТ, що майже завжди супроводжується 
появою або посиленням порушень із боку органів-
мішеней або вегетативної нервової системи.

Критеріями гіпертензивного кризу є:
• раптовий початок;
• значне підвищення АТ;
• поява або посилення симптомів з боку 

органів-мішеней.
Рівень АТ під час кризу набагато вищий, ніж 

зазвичай у цього хворого, однак у різних пацієн-
тів він може значно відрізнятися. Так, для дити-
ни з гострим гломерулонефритом кризом є навіть 
порівняно невелике — до 160/100 мм рт. ст. під-
вищення АТ. Для пацієнта похилого віку з розша-
ровуючою аневризмою аорти такий тиск також 
небезпечний, він вимагає негайного зниження і 
розцінюється як криз. У той же час вищий рівень 
АТ, наприклад 220/120 мм рт. ст., у хворого зі ста-
більною тяжкою гіпертензією може не супрово-
джуватися істотним погіршенням стану, пацієнт 
потребує тільки звичайного планового прийому 
антигіпертензивних препаратів. Отже, рівень АТ 
не визначає в цілому поняття кризу. Виключення 
слід зробити тільки при дуже високому АТ (САТ 
≥240 мм рт. ст., ДАТ ≥140 мм рт. ст.), навіть якщо 
симптоми з боку органів-мішеней відсутні. Такий 
рівень АТ у будь-якого хворого може перевищити 
можливості ауторегуляції мозкового кровотоку 
або скорочувальної здатності міокарда і призвес-
ти до розвитку гострої гіпертензивної енцефало-
патії, СН або інших ускладнень.

Класифікація. Залежно від наявності або від-
сутності ураження органів-мішеней і необхід-
ності термінового зниження АТ, гіпертензивні 
кризи можна розділити на такі дві категорії:

• ускладнені — характеризуються гострим або 
прогресуючим ураженням органів-мішеней, ста-
новлять пряму загрозу для життя хворого, вима-
гають негайного, протягом 1 год, зниження АТ;

• неускладнені — без ознак гострого або про-
гресуючоого ураження органів-мішеней, станов-
лять потенційну загрозу для життя хворого, ви-
магають швидкого, протягом декількох годин, 
зниження АТ (табл. 1.19).
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Таблиця 1.19
Класифікація гіпертензивних кризів

Ускладнені гіпертензивні 
кризи:

характер ускладнення

Неускладнені гіпер-
тензивні кризи

ІМ
Інсульт
Гостра разшаровуюча 
аневризма аорти
Гостра недостатність ЛШ
Нестабільна стенокардія
Аритмії (пароксизми тахі-
кардії, миготливої тахіарит-
мії, шлуночкова екстрасис-
толія високих градацій)
Транзиторна ішемічна атака
Еклампсія
Гостра гіпертензивна 
 енцефалопатія
Кровотеча
ГНН

Церебральний 
 неускладнений криз
Гіпоталамічний паро-
ксизм (діенцефально-
вегетативний криз)
Кардіальний неусклад-
нений криз
Підвищення САТ до 
240 мм рт. ст. або ДАТ 
до 140 мм рт. ст.
Значне підвищення 
АТ у ранній піс ля-
операційний період

Ускладнені гіпертензивні кризи. Перебіг харак-
теризується клінічними ознаками гострого або 
прогресуючого ураження органів-мішеней. Такі 
кризи завжди супроводжуються появою або поси-
ленням симптомів з боку органів-мішеней. Вони 
загрожують життю хворого і вимагають зниження 
тиску в проміжок часу від кількох хвилин до 1 год 
(схема 1.2). Лікування здійснюється в умовах па-
лати інтенсивної терапії із застосуванням парен-
терального введення антигіпертензивних препа-
ратів. До цієї категорії слід віднести також випадки 
значного підвищення АТ, коли загроза життю ви-
никає не через ураження органів-мішеней, а через 
кровотечу, нерідко в післяопераційний період.

Перша допомога (амбулаторно)
клонідин внутрішньо або парентерально; каптоприл внутрішньо; 
ніфедипін внутрішньо або сублінгвально; адельфан внутрішньо; 
нітрогліцерин сублінгвально або в аерозолі; бендазол паренте-
рально; пропранолол або метопролол внутрішньо; фуросемід

Ускладнений криз Неускладнений криз

Госпіталізація Амбулаторне лікування

Внутрішньовенна інфузія: 
натрію нітропрусид; ла-
беталол; нітрогліцерин; 

гідралазин та ін. 
(за показаннями)

При появі загро-
жуючих симптомів – 

госпіталізація

Схема 1.2. Тактика лікаря при гіпертензивних 
кризах

Неускладнені гіпертензивні кризи. Неускладне-
ний криз характеризується відсутністю клінічних 
ознак гострого або прогресуючого ураження орга-
нів, проте при несвоєчасному наданні допомоги 
хворому може набувати несприятливого перебігу 
з розвитком ускладнень і навіть з летальним кін-
цем. Такі кризи супроводжуються, як правило, 
появою або посиленням симптомів з боку органів-
мішеней (інтенсивний головний біль, біль у ді-
лянці серця, екстрасистолія) або вегетативної 
нервової системи (вегетативно-судинні розлади, 
тремтіння, часте сечовипускання). 

На підставі клінічних особливостей виділяють 
церебральні і кардіальні неускладнені кризи. Гі-
поталамічні пароксизми (за старою термінологі-
єю — діенцефально-вегетативні кризи) розгляда-
ються як прояв церебрального кризу. Підвищен-
ня САТ до 240 мм рт. ст. або ДАТ до 140 мм рт. ст. 
слід також розцінювати як гіпертензивний криз 
незалежно від того, розвинулися симптоми з боку 
органів-мішеней або ще немає: при середньому 
рівні АТ, що перевищує 150–180 мм рт. ст., ауто-
регуляторні механізми, що забезпечують сталість 
мозкового кровотоку, стають неспроможними, 
що призводить до розвитку гострої гіпертензивної 
енцефалопатії або крововиливу. Загрозливим є 
також значне підвищення АТ у ранній післяопе-
раційний період через ризик кровотечі.

Усі ці клінічні прояви вимагають знижен-
ня АТ протягом декількох годин, госпіталізація 
необов̓язкова. Лікування здійснюється шляхом 
перорального прийому антигіпертензивних пре-
паратів або за допомогою внутрішньом̓язових 
ін̓єкцій.

Терміном «гіпертензивна енцефалопатія» 
позначають клінічний синдром, що характе-
ризується прогресуючими розладами функції 
мозку внаслідок значного підвищення АТ під 
впливом будь-якої причини. Він являє собою 
вкрай тяжкий прояв порушення ауторегуля-
ції  мозкового кровотоку. Гіпертензивну ен-
цефалопатію з вираженими клінічними озна-
ками — сплутаністю свідомості, судомами, 
вогнищевими неврологічними ознаками ви-
являють рідко, однак її елементи у вигляді ін-
тенсивного головного болю, нудоти, блюван-
ня, порушень зору характерні для будь-якого 
церебрального кризу.

Лікування. При ускладненому гіпертензивному 
кризі хворого госпіталізують у палату інтенсивної 
терапії і негайно приступають до інтенсивної те-
рапії (табл. 1.20).

З урахуванням того, що ринок в Україні безу-
пинно поповнюється новими лікарськими засо-
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бами (табл. 1.21), наведені практично всі сучасні 
препарати, навіть ще не зареєстровані в країні, 
які рекомендують для лікування АГ в екстрених 
ситуаціях. Однак через дефіцит лікарських за-
собів згаданої групи в таблицю включені також 
препарати, які вже виходять із вжитку: триме-
тафану камзилат, клонідин, азаметонію бромід, 
бендазол.

Ніфедипін у деяких хворих може викликати 
інтенсивний головний біль, а також неконтро-
льовану АГ (особливо поєднано з магнію суль-
фатом), тому його застосування слід обмежити 
випадками, коли хворі добре реагували на цей 
препарат раніше (під час планового лікування). 
Перевагу слід віддавати препаратам коротко-
часної дії (натрію нітропрусид, нітрогліцерин, 
триметафану камзилат), оскільки вони дають 
керований антигіпертензивний ефект. Пре-
парати тривалої дії небезпечні можливим роз-
витком некерованої гіпотензії. Різке зниження 
АТ підвищує ризик ускладнень: зменшення 
мозкового кровообігу (аж до розвитку коми), 

коронарного кровообігу (напади стенокардії, 
аритмія, іноді ІМ). Особ ливо високий ризик 
ускладнень при раптовому зниженні АТ у хво-
рих похилого віку з вираженим атеросклерозом 
судин головного мозку.

На першому етапі лікування метою є част-
кове зниження АТ до безпечного рівня — 
не обов̓язково до нормального. Найчастіше 
АТ знижують на 20–25%, зазвичай не нижче 
160/100 мм рт. ст. У хворих з розшаровуючою 
аневризмою аорти або гострою лівошлуноч-
ковою недостатністю зниження АТ може бути 
більш агресивним. Хворим із цереброваскуляр-
ними порушеннями знижувати АТ слід особливо 
повільно, при ретельному моніторуванні невро-
логічного статусу (табл. 1.22).

У випадку розвитку неускладненого кри-
зу, як правило, немає необхідності у внутріш-
ньовенному введенні препаратів. Признача-
ють перорально препарати зі швидкою анти-
гіпертензивною дією або внутрішньом̓язові 
ін̓єкції. Ефективне застосування клонідину, 

Tаблиця 1.20
Лікування при гіпертензивних кризах в залежності від клінічних проявів

Характер кризу Лікування Препарати, що протипоказані
 для застосування

Гіпертензивна
енцефалопатія

Внутрішньовенна інфузія: натрію нітропрусид, 
лабеталол, німодипін, нікардипін, триметафану 
камзилат, фуросемід, магнію сульфат, азаметонію 
бромід, амінофілін 
Внутрішньо: будь-які антигіпертензивні препара-
ти, крім центральних адренергічних і блокаторів 
β-адренорецепторів

Препарати, що зумовлюють централь-
ну депресивну дію (клонідин, метил-
допа, резерпін)
Блокатори β-адренорецепторів без 
α-блокуючих властивостей (погіршу-
ють мозковий кровообіг)

Інсульт Внутрішньовенна інфузія: натрію нітропрусид, 
еналаприлат, лабеталол, німодипін (субарахної-
дальний крововилив), триметафану камзилат, аза-
метонію бромід
Внутрішньо: каптоприл, нікардипін

Препарати, що різко і тривало зни-
жують АТ або спричиняють цент-
ральну депресивну дію (блокатори 
β-адренорецепторів, клонідин, метил-
допа, резерпін, гідралазин, ніфедипін)

Гострий 
 коронарний 
 синдром

Внутрішньовенна інфузія: нітрогліцерин, натрію 
нітропрусид, триметафану камзилат, лабеталол, 
пропранолол
Внутрішньо: нітрати, блокатори 
β-адренорецепторів, інгібітори АПФ

Препарати, що викликають тахікардію 
(гідралазин, міноксидил, ніфедипін, 
празозин)

Розшаровуюча 
аневризма аорти

Блокатори β-адренорецепторів, натрію нітропру-
сид + блокатор β-адренорецепторів, триметафану 
камзилат + блокатор β-адренорецепторів, енала-
прилат

Вазодилататори (гідралазин, мінокси-
дил, дигідропіридинові  антагоністи 
кальцію, празозин)

Еклампсія Сульфат магнію, лабеталол, антагоністи іонів 
 кальцію, діазепам

Інгібітори АПФ, блокатори рецепто-
рів ангіотензину II, триметафан кам-
зилат, діуретики, натрію нітропрусид 

Гіперкатехоламі-
немія (фео хро-
моцитома, відмі-
на клонідину)

Внутрішньовенна інфузія: фентоламін, лабеталол, 
натрію нітропрусид, троподифен 
Внутрішньо: празозин, можна разом із блокатором 
 β-адренорецепторів

Блокатори β-адренорецепторів (мож-
на призначати тільки в комбінації 
з блокаторами α-адренорецепторів)
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Таблиця 1.21
Парентеральна терапія при ускладнених гіпертензивних кризах

Препарат Спосіб введення дози Початок 
дії

Тривалість
дії Примітки

Вазодилататори
Натрію
нітропрусид

Нітрогліцерин

Нікардипін

Верапаміл

Еналаприлат

Німодипін

Внутрішньовенно 
 крапельно 0,25–
10 мкг/кг/хв (50–100 мг 
у 50–500 мл 5% глюкози)

Внутрішньовенно кра-
пельно 50–200 мкг/хв
Внутрішньовенно кра-
пельно 5–15 мг/год

Внутрішньовенно 
5–10 мг, можна продо-
вжити внутрішньовенно 
крапельно 3–25 мг/год
Внутрішньовенно 
1,25–5 мг
Внутрішньовенно кра-
пельно 15 мкг/кг/год, 
далі 30 мг/кг/год

Негайно

2–5 хв

5–10 хв

Через 
1–5 хв

15–30 хв

10–20 хв

1–3 хв

5–10 хв

Від 15 хв до 12 год 
(при тривалій інфузії)

30–60 хв

6–12 год

2–4 год

Придатний для негайного зни-
ження АТ при кризі будь-якого 
типу. Вводити лише за допомо-
гою спеціального дозатора при 
моніторуванні АТ
Особливо ефективний при ГСН, 
ІМ
Ефективний при більшості кри-
зів. Не вводити пацієнтам з СН, 
пацієнтам з ІХС — обережно
Протипоказаний хворим з СН 
і тим, хто приймає блокатори 
β-адренорецепторів

Ефективний при гострій 
недос та тності ЛШ
При субарахноїдальних крово-
виливах

Антиадренергічні препарати
Лабеталол

Пропранолол

Есмолол

Триметафану 
камзилат

Клонідин

Фентоламін

Внутрішньовенно болюс-
но 20–80 мг зі швидкістю 
2 мг/хв або внутрішньо-
венна інфузія — 50–300 мг
Внутрішньовенно кра-
пельно 2–5 мг зі швид-
кістю 1,1 мг/хв
Внутрішньовенно кра-
пельно 250–500 мкг/кг/хв 
протягом 1 хв, далі 50–
100 мкг/кг за 4 хв 
Внутрішньовенно кра-
пельно 1–4 мг/хв (1 мл 
0,05–0,1% розчину 
в 250 мл 5% розчину 
глюкози або ізотонічно-
го  розчину NaCl)
Внутрішньовенно 
0,5–1,0 мл або 
внутрішньом̓язово 0,5–
2,0 мл 0,01% розчину 
Внутрішньовенно або 
внутрішньом̓язово 
5–15 мг (1–3 мл 
0,5% розчину)

Через 
5–10 хв

10–20 хв

Через 
1–2 хв

Негайно

Через 
5–15 хв

Через 
1–2 хв

4–8 год

2–4 год

10–20 хв

1–3 хв

2–6 год

3–10 хв

Ефективний при більшості кри-
зів. Протипоказаний хворим 
з СН

Переважно при розшаровуючій 
аневризмі аорти і коронарному 
синдромі
Є препаратом вибору при роз-
шаровуючій аневризмі аорти 
та післяо пераційній гіпертензії

При кризах з набряком легень 
або мозку, розшаровуючій анев-
ризмі аорти

Небажано при мозковому 
 інсульті

Переважно при феохромоцито-
мі, синдромі відміни клонідину

Інші препарати
Фуросемід

Магнію сульфат

Внутрішньовенно 
 болюсно 40–200 мг
Внутрішньовенно 
 болюсно 5–20 мл 
25% розчину

Через 
5–30 хв
Через 

30–40 хв

6–8 год

3–4 год

Переважно при гіпертензивних 
кризах з ГСН або нирковою не-
достатністю
При судомах, еклампсії 
у вагітних
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який не викликає тахікардії, не збільшує сер-
цевий викид, тому його можна рекомендувати 
при стенокардії, крім того, цей препарат може 
бути призначений хворим з нирковою недо-
статністю. Ефект настає через 5–15 хв  після 
парентерального введення й через 30–60 хв  
після перорального прийому. Препарат про-
типоказаний хворим із проявами кризу з боку 
ЦНС: седативний ефект може затруднюва-
ти об̓єктивну оцінку неврологічного статусу. 
Клонідин не слід рекомендувати хворим з по-
рушенням серцевої провідності, особливо тим, 
хто приймає серцеві глікозиди.

Застосовують також ніфедипін, який має 
властивість знижувати ЗПСО, збільшувати 
серцевий викид і нирковий кровотік. Знижен-
ня АТ спостерігається вже через 15–30 хв піс-
ля його прийому, антигіпертензивний ефект 
зберігається протягом 4–6 год. Капсулу ні-
федипіну слід розжувати і вміст проковтнути. 
Зазвичай досить 5–10 мг ніфедипіну. При від-
сутності ефекту через 30–60 хв прийом повто-
рюють. Слід зазначити, що Об̓єднаний націо-

нальний комітет США по високому АТ вважає 
недоцільним застосування ніфедипіну під час 
кризу, щоб уникнути небезпеки розвитку моз-
кової або коронарної ішемії, оскільки швид-
кість і ступінь зниження АТ при сублінгваль-
ному прийомі препарату важко контролювати. 
Інгібітор АПФ каптоприл знижує АТ уже через 
30–40 хв після прийому завдяки швидкій аб-
сорбції в шлунку. Перевагою препарату є його 
здатність зсовувати криву ауторегуляції моз-
кового кровотоку вліво, в результаті чого моз-
ковий кровотік не погіршується, незважаючи 
на зниження АТ. Зрідка каптоприл викликає 
надмірну гіпотензію, особливо у хворих з гіпо-
волемією, нирковою недостатністю або рено-
васкулярною гіпертензією.

Ефективні комбінації з 2–3 препаратів (на-
приклад ніфедипін + метопролол або ніфеди-
пін + каптоприл) (див. табл. 1.20).

У 80–90-ті роки ХХ ст. одним з найбільш ши-
роко застосовуваних у нашій країні препаратів 
для купірування кризів був бендазол. Дотепер 
його використовують лікарі швидкої допомоги і 

Таблиця 1.22
Препарати, що застосовуються при неускладнених гіпертензивних кризах

Препарати Дози і спосіб
введення Початок дії Побічні ефекти

Клонідин

Ніфедипін

Каптоприл

Празозин
Лабеталол

Пропранолол
Метопролол
Бендазол

Пророксан

Діазепам

Дроперидол

0,075–0,15 мг внутріш-
ньо 
або 0,01% 0,5–2 мл 
внутрішньом̓язово 
або внутрішньовенно
5–10 мг внутрішньо 
або 
сублінгвально
12,5–25 мг внутріш-
ньо або сублінг-
вально
0,5–2 мг внутрішньо
200–4000 мг внутріш-
ньо
20–80 мг внутрішньо
25–50 мг внутрішньо
1% 3–5 мл внутріш-
ньовенно
або 4–8 мл 
внутрішньом̓язово
1% 2–3 мл 
внутрішньом̓язово
0,5% 1–2 мл 
внутрішньом̓язово
0,25% 1 мл 
внутрішньом̓язово 
або внутрішньовенно

Через 10–60 хв

Через 15–30 хв

Через 5 хв

Через 30 хв

Через 30–60 хв
Через 30–60 хв

Через 30–60 хв
Через 30–60 хв
Через 10–30 хв

Через 15–30 хв

Через 15–30 хв

Через 10–30 хв

Сухість у роті, сонливість
Протипоказаний хворим з AV-блокадою, 
брадикардією

Головний біль, тахікардія, почервоніння, 
стенокардія

Гіпотензія у хворих з ренінзалежною 
 гіпертензією

Ортостатична гіпотензія, тахікардія
Ортостатична гіпотензія, бронхоко н-
стрикція
Брадикардія, бронхоконстрикція
Ті ж
Більш ефективний у комбінації з іншими 
антигіпертензивними засобами

Ортостатична гіпотензія

Запаморочення, сонливість

Екстрапірамідні порушення
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терапевтичних стаціонарів. Ефективність бенда-
золу не слід переоцінювати. За здатністю знижу-
вати АТ він поступається клонідину, ніфедипіну, 
каптоприлу, петльовим діуретикам, а також має 
суттєвий недолік, який полягає в неможливості 
прийому внутрішньо.

Для профілактики гіпертензивних кризів ви-
рішальне значення має регулярна терапія хро-
нічної АГ. Лікування поліпшує перебіг захворю-
вання і знижує частоту ускладнень. Виявлення 
вторинних форм АГ на початку захворювання і 
диференційований підхід до їх лікування також є 
обов̓язковою умовою попередження кризів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Кобалава Ж.Д., Гудков К.М. (2003) Гипертонические кризы: существуют ли 

реальные противоречия в классификации и лечении? Сердце, 2(3): 116–
127.

2. Коваленко В.Н., Свищенко Е.П. и др. (2005) Лечение артериальной гипер-
тензии в особых клинических ситуациях. Каменец-Подольский, 501 с.

3. Комитет экспертов Всероссийского научного общества кардиологов 
(ВНОК) (2004) Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипер-
тонии. Российские рекомендации (второй пересмотр). Приложение к жур-
налу «Кардиоваскулярная терапия и профилактика», Москва.

4. Кушаковский М.С. (1995) Гипертоническая болезнь. СОТИС, Санкт-
Петербург, 311 с.

5. Ланг Г.Ф. (1950) Гипертоническая болезнь. Медгиз, Ленинград, 496 с.
6. Рогоза А.Н. (2004) Суточное мониторирование артериального давления 

(по материалам методических рекомендаций ESH 2003). Функциональная 
диагностика, 4: 29–44. 

7. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. (2002) Гипертоническая болезнь: 
вторичные гипертензии. Либiдь, Киев, 504 с. 

8. Свіщенко Є.П., Багрій А.Є., Коваленко В.М. та ін. (Робоча група з артері-
альної гіпертензії Української асоціації кардіологів) (2004) Рекомендації 
Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної 
гіпертензії. Посібник до Національної програми профілактики і лікування 
артеріальної гіпертензії (3-тє вид., випр. і доп.). Інститут кардіології АМН 
України, Київ, 86 с.

9. Чазова И.Е., Бойцов С.А., Небиеридзе Д.В. (2004) Основные положения 
проекта второго пересмотра рекомендаций ВНОК по профилактике, диа-
гностике и лечению артериальной гипертензии. Кардиоваскулярная тера-
пия и профилактика, 4: 90–98. 

10. Чазов Е.И., Чазова И.Е. (ред.) (2005) Руководство по артериальной гипер-
тонии. Media Medica, Москва, 784 с. 

11. Assmann G., Schulte H. (1988) The Prospective Cardiovascular Münster 
(PROCAM) study: prevalence of hyperlipidemia in persons with hypertension 
and/or diabetes mellitus and the relationship to coronary heart disease. Am. 
Heart J., 116(6 Pt 2): 1713–1724. 

12. Benetos A., Zureik M., Morcet J. et al. (2000) A decrease in diastolic blood 
pressure combined with an increase in systolic blood pressure is associated with 
a higher cardiovascular mortality in men. J. Am. Coll. Cardiol., 35(3): 673–680. 

13. Chobanian A.V., Bakris G.L., Black H.R. et al.; Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. 
National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure 
Education Program Coordinating Committee (2003) Seventh report of the Joint 
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Pressure. Hypertension, 42(6): 1206–1252.

14. Devereux R.B., Wachtell K., Gerdts E. et al. (2004) Prognostic signifi cance of 
left ventricular mass change during treatment of hypertension. JAMA, 292(19): 
2350–2356.

15. European Society of Hypertension — European Society of Cardiology Guidelines 
Committee (2003) 2003 European Society of Hypertension — European 

Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. 
J. Hypertens., 21(6): 1011–1053.

16. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies 
on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (Constituted by 
representatives of nine societies and by invited experts); Graham I., Atar D., Borch-
Johnsen K. et al. (2007) European guidelines on cardiovascular disease prevention 
in clinical practice: executive summary. Eur. Heart J., 28(19): 2375–2414.

17. Hansen T.W., Jeppesen J., Rasmussen S. et al. (2006) Ambulatory blood 
pressure monitoring and risk of cardiovascular disease: a population based 
study. Am. J. Hypertens., 19(3): 243–250. 

18. Kannel W.B. (1996) Blood pressure as a cardiovascular risk factor: prevention 
and treatment. JAMA, 275(20): 1571–1576. 

19. Kannel W.B. (2000) Risk stratifi cation in hypertension: new insights from the 
Framingham Study. Am. J. Hypertens., 13(1 Pt 2): 3S–10S. 

20. Kearney P.M., Whelton M., Reynolds K. et al. (2005) Global burden of 
hypertension: analysis of worldwide data. Lancet, 365(9455): 217–223. 

21. Kizer J.R., Bella J.N., Palmieri V. et al. (2006) Left atrial diameter as an 
independent predictor of fi rst clinical cardiovascular events in middle-aged and 
elderly adults: the Strong Heart Study (SHS). Am. Heart J., 151(2): 412–418. 

22. Levey A.S., Eckardt K.U., Tsukamoto Y. et al. (2005) Defi nition and classifi cation 
of chronic kidney disease: a position statement from Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int., 67(6): 2089–2100.

23. Lewington S., Clarke R., Qizilbash N. et al.; Prospective Studies Collaboration 
(2002) Age-specifi c relevance of usual blood pressure to vascular mortality: 
a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective 
studies. Lancet, 360(9349): 1903–1913.

24. Mancia G., Grassi G. (2007) European, American and British Guidelines: 
similarities and differences. In: Black HR, Elliott W.J., editors. Hypertension. 
A companion to Braunwald’s Heart diseases. Saunders-Elsevier., 571–574.

25. Mancia G., De Backer G., Dominiczak A. et al.; The Task Force for the 
Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension 
(ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) (2007) 2007 Guidelines 
for the management of arterial hypertension. Eur. Heart J., 28(12): 1462–1536. 

26. Muiesan M.L., Salvetti M., Monteduro C. et al. (2004) Left ventricular 
concentric geometry during treatment adversely affects cardiovascular 
prognosis in hypertensive patients. Hypertension, 43(4): 731–738. 

27. Neal B., MacMahon S., Chapman N.; Blood Pressure Lowering Treatment 
Trialists' Collaboration (2000) Effects of ACE inhibitors, calcium antagonists, 
and other blood-pressure-lowering drugs: results of prospectively designed 
overviews of randomised trials. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' 
Collaboration. Lancet, 356(9246): 1955–1964. 

28. Ohkubo T., Hozawa A., Yamaguchi J. et al. (2002) Prognostic signifi cance of 
the nocturnal decline in blood pressure in individuals with and without high 
24-h blood pressure: the Ohasama study. J. Hypertens., 20(11): 2183–2189. 

29. Thomas F., Rudnichi A., Bacri A.M. et al. (2001) Cardiovascular mortality 
in hypertensive men according to presence of associated risk factors. 
Hypertension, 37(5): 1256–1261. 

30. Turnbull F.; Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration (2003) 
Effects of different blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular 
events: results of prospectively-designed overviews of randomised trials. 
Lancet, 362(9395): 1527–1535. 

31. Turnbull F., Neal B., Algert C. et al.; Blood Pressure Lowering Treatment 
Trialists̓ Collaboration (2005) Effects of different blood pressure-lowering 
regimens on major cardiovascular events in individuals with and without 
diabetes mellitus: results of prospectively designed overviews of randomized 
trials. Arch. Intern. Med., 165(12): 1410–1419. 

32. Vasan R.S., Beiser A., Seshadri S. et al. (2002) Residual lifetime risk for 
developing hypertension in middle-aged women and men: The Framingham 
Heart Study. JAMA, 287(8): 1003–1010.

33. Vasan R.S., Larson M.G., Leip E.P. et al. (2001) Assessment of frequency 
of progression to hypertension in non-hypertensive participants in the 
Framingham Heart Study: a cohort study. Lancet, 358(9294): 1682–1686.

34. Vermeer S.E., Koudstaal P.J., Oudkerk M. et al. (2002) Prevalence and risk 
factors of silent brain infarcts in the population-based Rotterdam Scan Study. 
Stroke, 33(1): 21–25. 

35. Willum-Hansen T., Staessen J.A., Torp-Pedersen C. et al. (2006) Prognostic 
value of aortic pulse wave velocity as index of arterial stiffness in the general 
population. Circulation, 113(5): 664–670. 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 7

А
РТ

Е
РІ

А
Л

ЬН
А

 Г
ІП

Е
РТ

Е
Н

ЗІ
Я

ГЛАВА 2  СИМПТОМАТИЧНІ ФОРМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ  ______________  469

ВСТУП
Термін «вторинна гіпертензія» прийнятий 

ВООЗ (1978) для визначення АГ, причину якої 
можна виявити. Він відповідає поширеному в на-
шій країні терміну «симптоматична АГ».

АГ — найпоширеніше хронічне захворю-
вання у світі і значною мірою визначає високу 
смертність та інвалідність від серцево-судинних 
і цереброваскулярних захворювань. Приблизно 
кожний третій дорослий страждає від цього за-
хворювання. У 2007 р. в Україні офіційно заре-
єстровано >11 млн хворих з АГ, що становить 
>30% дорослого населення країни. Близько 5% 
усіх хворих з АГ мають певні форми вторинних 
АГ, при яких за допомогою радикального втру-
чання (частіше хірургічного) пацієнт може бути 
практично вилікований. Але й 5% хворих з АГ — 
це сотні тисяч пацієнтів в Україні, яких назавжди 
можна вилікувати від цієї недуги. До таких форм 
АГ належить більшість ендокринних гіпертен-
зій.

Перед лікарем, який приймає пацієнта із 
синд ромом АГ, завжди стоїть кілька діагно-
стичних питань і перше серед них — яка фор-
ма АГ у хворого — есенціальна чи вторинна? 
Для встановлення правильного діагнозу АГ 

необхідно відштовхуватися від симптомів, що 
не характерні для есенціальної гіпертензії. Для 
останньої властиві: розвиток у осіб віком між 
30–50 роками; повільно прогресуючий перебіг, 
часто безсимптомний характер хвороби до по-
яви ураження органів-мішеней. Поштовхом для 
розширеного обстеження пацієнта з АГ повинні 
стати: юнацький і молодий вік, раптовий поча-
ток або погіршення захворювання, тяжка АГ — 
АТ >180/120 мм рт. ст., рефрактерний або зло-
якісний характер перебігу, наявність будь-яких 
симптомів, властивих вторинним АГ.

Пацієнти із вторинною або симптоматич-
ною АГ становлять приблизно 5–10% усіх хво-
рих з підвищеним АТ, а частка ендокринних 
АГ у загальній популяції хворих з АГ за даними 
різних авторів — 0,2–1%. За даними відділення 
симптоматичних артеріальних гіпертензій На-
ціонального наукового центру «Інститут кардіо-
логії ім. М.Д. Стражеска» АМН України, серед 
3495 первинних хворих, які перебували у відді-
ленні протягом 1994–2003 рр., вторинні форми 
АГ склали 26,8%. Частота різних форм вторин-
них АГ у нашому спостереженні представлена 
на рис. 2.1. Безумовно, що у загальній популяції 
хворих з АГ і відповідно на прийомі у дільнич-
ного (сімейного) лікаря їх частка буде менша. 
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У 99% пацієнтів з вторинними АГ відзначають такі 
її форми: ренопаренхиматозні, реноваскулярні та 
ендокринні. 

До ренопаренхіматозних АГ належать усі типи 
АГ при ураженні паренхіми нирок. Кодування 
за МКХ-10: I12 — гіпертензивна [гіпертонічна] 
хвороба з переважним ураженням нирок. Сюди на-
лежать усі захворювання, включені в рубрику N18, 
N19, N26. Крім цього, використовують код I15.1 — 
гіпертензія вторинна відносно до інших уражень 
нирок.

До реноваскулярних АГ належить АГ при атеро-
склерозі ниркових артерій, фібромускулярній дис-
плазії і неспецифічному аортоартеріїті. Код діагнозу 
за МКХ-10: I15.0 — реноваскулярна гіпертензія.

До ендокринних АГ належать:
- феохромоцитома;
- первинний мінералокортицизм;
- гіперкортицизм (синдром і хвороба Кушинга);
- акромегалія;
- гіперпаратиреоз;
- гіпер- і гіпотиреоз;
- первинний гіперренінізм;
- ендотелінпродукуючі пухлини.
Код діагнозу за МКХ-10: I15.2 — гіпертензія вто-

ринна по відношенню до ендокринних порушень.
Слід підкреслити, що в більшості випадків вто-

ринних АГ прогноз життя хворого визначається 
розвитком серцево-судинних ускладнень, але зви-
чайне рутинне застосування антигіпертензивних 
препаратів у більшості випадків не дозволяє стабі-
лізувати стан хворого та попередити виникнення 
ускладнень. Діагностика і лікування хворих із вто-
ринними формами АГ є предметом професійної ді-
яльності лікарів різних спеціальностей: терапевтів, 
кардіологів, ендокринологів, нефрологів, хірургів. 
Але, як відомо, у семи няньок дитина без ока. По ява 
нових методів діагностики та лікування протягом 
останніх 25 років значно розширили можливості 

медицини в цьому напрямку. Своєчасне хірургічне 
втручання при деяких нозологічних формах дозво-
ляє у значної кількості хворих досягти нормалізації 
АТ і припинити постійний прийом антигіпертен-
зивних засобів. У більшості випадків для досягнен-
ня успіху необхідна чітка робота цілої команди. По-
тенційна курабельність вторинних АГ вимагає від 
кожного фахівця чіткого розуміння своєї ролі в су-
часному алгоритмі ведення таких пацієнтів. 

АГ, яка виникає у хворих на цукровий діабет, 
не належить до групи ендокринних АГ і розгляда-
ється як есенціальна (первинна) АГ у комбінації із 
цукровим діабетом, або як вторинна ренопаренхі-
матозна — при діабетичному ураженні нирок. 

РЕНОПАРЕНХІМАТОЗНА АГ

ВИЗНАЧЕННЯ
Ренопаренхіматозна (ренопаренхімна) АГ — 

синдром, при якому стійке підвищення АТ зумов-
лене ураженням паренхіми при різних захворюван-
нях нирок. 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
Ренопаренхіматозна АГ — найбільш часта фор-

ма вторинної АГ. Частота її серед усіх хворих з АГ — 
5–7%. У спеціалізованих відділеннях, де перебува-
ють хворі з рефрактерними формами АГ, частота 
ренопаренхіматозної досягає 30–40%. За даними 
відділення симптоматичних артеріальних гіпертен-
зій Національного наукового центру «Інститут кар-
діології ім. М.Д. Стражеска» АМН України, серед 
3495 первинних хворих АГ, які лікувалися у відді-
ленні протягом 1994–2003 рр., діагноз «ренопарен-
хіматозна АГ», підтверджений інструментальними 
та лабораторними дослідженнями, був поставлений 
784 пацієнтам, що становить 22,4%. Таким чином, 
ренопаренхіматозна АГ є другою за частотою при-
чиною хронічного підвищення АТ після есенціаль-
ної АГ.

На початку ХIХ ст. англійський лікар R. Bright 
описав взаємозв̓язок захворювань нирок, розвит-
ку серцево-судинних ускладнень і смерті у таких 
пацієнтів. Цей момент можна вважати початковим 
у дослідженні ролі ниркових факторів при АГ. У 30–
50-ті роки ХХ ст. колективи дослідників під керівни-
цтвом H. Goldblatt, F. Gross та деяких інших покла-
ли початок дослідженню біохімії РААС. Це сприяло 
накопиченню даних про нормальну та патологічну 
фізіологію серцево-судинної системи, патогенез АГ і 
її ускладнення. Отримані в останні десятиріччя фак-
ти дозволили кардинально змінити наші уявлення 
про ці процеси, а також розробити принципово нові 
класи ефективних лікарсь ких засобів. 

82%

1%6%11%

Ренопаренхіматозні
Ендокринні
Реноваскулярні
Ішні

Рис. 2.1. Частота різних типів вторинних АГ 
серед первинних хворих, госпіталізова-
них у спеціалізоване відділення для хво-
рих з АГ
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ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ
Як ми вже відзначали, ураження паренхіми ни-

рок з наступним підвищенням АТ може виникнути 
внаслідок різних нозологічних форм захворювань 
нирок. Незалежно від етіологічного фактора, який 
призвів до первинного ураження нирок, подальший 
перебіг захворювання, його прогресування характе-
ризується загальними закономірностями патогене-
тичних механізмів та стадійністю. З часом, при від-
сутності адекватного лікування, виникає порушен-
ня функції нирок, яке поступово прогресує до її 
крайнього про яву — ХНН. При цьому АГ спочатку 
може бути наслідком, а потім важливим патогене-
тичним фактором подальшого прогресування за-
хворювання. Така схожість патогенетичих факторів 
прогресування ураження нирок призвела до впро-
вадження в клінічну практику з початку 2000-х 
років поняття «хронічне захворювання (ураження) 
нирок» (ХЗН) за аналогією з «серцево-судинним 
захворюванням». Цей термін був запропонований 
АНФН і в цей момент є прийнятим фахівцями 
в усьому світі. За літературними даними залежно 
від стадії ХЗН підвищений АТ виявляють у 60–90% 
таких хворих. Поява АГ у хворих на ранніх стадіях 
ХЗН асоціюється зі швидким подальшим прогресу-
ванням ураження нирок і розвитком ХНН. 

Традиційно в нашій країні кардіологи і терапев-
ти велику увагу приділяють лікуванню пацієнтів 
зі СН і ІХС і вважають компетенцією нефроло-
гів ведення пацієнтів із захворюваннями нирок. 
Але найбільш частими причинами виникнення 
ураження нирок у сучасному світі вважають-
ся АГ і цукровий діабет. При цьому, з одного 
боку, підвищений АТ є причиною ХЗН, з друго-
го — ренопаренхіматозна АГ є другою за часто-
тою причиною хронічного підвищення АТ після 
есенціальної. За останні 10 років кількість таких 
пацієнтів з ХЗН у США та Західній Європі подво-
їлася. У США у 1998 р. було 326 тис. таких хво-
рих, у 2000 р. — уже 372 тис., а у 2010 р. очікується 
650 тис. Приблизно 20–25% хворих із ХНН — це 
пацієнти з так званим гіпертензивним нефроскле-
розом (у нашій країні більш розповсюдженим 
вважається термін «первинно зморщена нир-
ка»), який є прямим наслідком прогресування 
ураження нирок при АГ. Більше того, серцево-
судинні ускладнення і смерть внаслідок зазна-
чених уражень у пацієнтів з ХЗН відзначають 
частіше, ніж смерть від ниркової недостатності. 
Таким чином, необхідно розглядати ХЗН як не-
залежний фактор виникнення серцево-судинних 
ускладнень і кардіальної смерті. Виникнення 
навіть незначних ознак порушення функції ни-
рок (підвищення вмісту креатиніну, зниження 

кліренсу креатиніну, поява мікро- і макроальбу-
мінурії) означає достовірне значне підвищення 
ризику розвитку серцево-судинних ускладнень 
і кардіальної смерті.

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
РЕНОПАРЕНХІМАТОЗНОЇ АГ, 
РОЛЬ РААС
Основними механізмами, які підтримують 

підвищення АТ при ХЗН, вважають підвищення 
ЗПСО і затримку рідини. Відповідно найбільш 
ефективними засобами для контролю АТ будуть 
вазодилататори і діуретики, а також препарати, 
які блокують РААС.

Як відомо, РААС забезпечує в організмі регу-
ляцію кровообігу, водно-сольового обміну, бере 
участь у процесах диференціації тканин, запа-
лення, регенерації, розвитку гіпертрофії, скле-
розу. У загальних рисах функціонування РААС 
здійснюється таким чином: секреція нирками 
ензиму реніну в кров є першим етапом у каска-
ді реакцій, які призводять до продукції вазокон-
стрикторного пептиду — ангіотензину II (А II). 
Крім того, ренін і АПФ беруть участь в активації 
А II у тканинах усього організму, зокрема в нир-
ках, міокарді, судинах, мозковій тканині та ін-
ших, що мають відношення до сфери регуляції. 
Циркулююча РААС відповідає за швидкі й ко-
роткочасні ефекти (наприклад компенсаторні 
реакції під час виникнення кровотечі, гострої 
СН або гіпертензивного кризу), тоді як тканин-
на РААС — тривалі ефекти на органному рівні 
(структурно-функціональні зміни судин і серця 
при АГ, ХСН та ін.). Нирки відіграють провід-
ну роль у регуляції АТ, яка реалізується шля-
хом впливу А II на кровообіг у нирці та функції 
канальців. Причому вплив А II однаковий як 
при есенціальній, так і вторинній АГ. Надлишок 
А II внаслідок активації РААС відіграє провід-
ну роль у прогресуванні ХЗН, затримці натрію 
при АГ і СН, вивільненні альдостерону.

Основні ниркові ефекти РААС представлені 
в табл. 2.1. У фізіологічних умовах у нирках при зни-
женні перфузійного тиску постійний рівень гломе-
рулярної фільтрації підтримується шляхом підви-
щення тонусу еферентних артеріол  і підвищенням 
ниркового судинного опору. Крім того, А II також 
регулює тонус мезангіальних клітин і кількість гло-
мерулярних капілярів, які беруть участь у процесі 
фільтрації (площа фільт рації). У випадку виник-
нення гіповолемічних ситуацій під впливом А II 
знижується ниркова екскреція натрію за допомо-
гою регуляції клубочкового кровообігу, процесів 
фільтрації та реабсорбції.
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Таблиця 2.1
Ниркові ефекти РААС

Регуляція ренального кровообігу
Регуляція швидкості гломерулярної фільтрації:

а) вазоконстрикція аферентної та еферентної 
 артеріоли

б) скорочення мезангіуму
в) зміна коефіцієнта проникності фільтрувальної 

мембрани
Канальцева реабсорбція натрію
Вплив на концентраційний механізм
Модуляція ренальної симпатичної активності
Медіація запалення
Вплив на гіпертрофію та гіперплазію
Взаємодія з нирковими простагландинами

Провідна роль нирок у розвитку й підтримці АГ 
вимагає обговорення ролі ренальних ефектів А II, 
які викликають зміни у водно-сольовому гомеостазі 
та регуляції АТ. Затримка натрію реалізується шля-
хом кількох механізмів: ренальної вазоконстрикції, 
прямого впливу А II на стан канальців і підвищен-
ня секреції альдостерону. На моделі АГ у щурів 
з однобічним накладанням кліпси на ниркову ар-
терію (модель Goldblatt) показано, що підвищений 
рівень А II впливає на обидві нирки, і в неоперова-
ній нирці виникають зміни порушення екскреції 
натрію як у стані нормотензії, так і при підвищенні 
тиску. У щурів зі спонтанною АГ також показа-
но, що вплив А II на нирки призводить до пору-
шення їх екскреторної функції, причому цей факт 
пов̓язують з генетично зумовленим підвищенням 
чутливості до А II на рівні рецепторів.

Участь А II у розвитку й підтримці підвищено-
го рівня АТ показано в клінічних умовах при есен-
ціальній АГ. Вазоконстрикція судин нирки, яку 
відзначають при АГ, у більшої частини хворих зу-
мовлена відповіддю нирки на підвищений рівень 
А II в органі. У літературі підкреслюється зв̓язок 
між змінами ренальної гемодинаміки і їх впли-
вом на регуляцію натрієвого гомеостазу нирками 
з розвитком АГ і підтримкою хронічно підвище-
ного АТ. Таким чином, А II сприяє проявленню 
патологічного процесу у нирках, що в свою чергу 
сприяє розвитку АГ. Крім вазоконстрикторної 
дії, А II як стимулятор клітинного росту, в тому 
числі для клітин гладких м̓язів, відіграє ключову 
роль у розвитку гломерулосклерозу, викликаючи 
гіпертрофію мезангіальних клітин.

При ХЗН активація РААС є одним із про-
відних компонентів патогенезу захворювання. 
При цьому у значної частини таких хворих ви-
значається нормальний або дещо знижений рі-
вень активності реніну плазми крові у той час, 
як активність РААС у тканинах, у тому числі 

в нирках, підвищується в кілька разів. У числен-
них дослідженнях доведена роль РААС, особливо 
її локальної експресії в нирках, у прогресуванні 
ХНН. Різні гемодинамічні і негемодинамічні 
ефекти РААС, включаючи підвищення систем-
ного та інтрагломерулярного тиску, активацію 
росту ниркових тканин та прогресування в них 
запалення, підвищення реабсорбції натрію, ство-
рення умов для протеїнурії (підвищення мезан-
гіальної проникності для макромолекул) беруть 
участь у прогресуванні захворювання. Показано, 
що активація РААС у нирках відбувається пере-
важно в ділянках, які оточують уже сформовану 
рубцеву тканину. 

Таким чином, при ХЗН має місце системна 
і локальна активація РААС, яка у свою чергу при-
зводить до підвищення ступеня ушкодження нир-
ки: порочне коло замикається. Взаємозв̓язок АГ 
і факторів патогенезу ХЗН зображено на рис. 2.2.

 Àêòèâí³ñòü
ÐÀÀÑ
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Çàòðèìêà
íàòð³þ

Äèñôóíêö³ÿ 
åíäîòåë³þ

Ôàêòîðè
ðîñòó
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Ïðîòå¿íóð³ÿ

Рис. 2.2. Взаємозв’язок АГ та інших факторів 
у патогенезі прогресування ХЗН

*ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації.
Ще один важливий механізм прогресування 

ХЗН пов̓язаний із протеїнурією. У нормі із сечею 
екскретується незначна кількість білка. Постійне 
підвищення вмісту білка в сечі є важливим симп-
томом ураження нирок. Специфічність екскреції 
білків — альбуміну або низькомолекулярних гло-
булінів залежить від типу захворювання нирок. 
Так, наприклад, екскреція альбуміну є важливим 
маркером ХЗН внаслідок АГ, цукрового діабету 
або патології клубочків. Підвищення екскреції 
низькомолекулярних глобулінів є маркером ту-
булоінтерстиціального ураження нирок.

Важливою причиною виникнення протеїн-
урії вважається порушення автономної регуля-
ції кровообігу в нирках. При ХЗН, АГ, цукровому 
діабеті високий АТ передається на клубочкові ар-
теріоли і виникає стабільна внутрішньоклубочко-
ва гіпертензія, яка призводить до гіперфільтрації 
та протискування білка через мем брану під дією 
високого гідростатичного тиску. Крім того, ви-
никненню протеїнурії сприяє порушення функції 
ендотелію та підвищення проникності базальної 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 7

А
РТ

Е
РІ

А
Л

ЬН
А

 Г
ІП

Е
РТ

Е
Н

ЗІ
Я

ГЛАВА 2  СИМПТОМАТИЧНІ ФОРМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ  ______________  473

мембрани. Транспорт білка через мембрану при-
зводить до розвитку в ній патологічних процесів: 
порушення проникно сті, активації запалення, її 
стовщення і, нарешті, порушення функції. Таким 
чином, при ХЗН протеїнурія — не тільки симптом 
захворювання, але й важливий патогенетичний ме-
ханізм його прогресування.

КЛАСИФІКАЦІЯ
Для оцінки функціонального стану нирок 

використовується кілька різних класифікацій. 
На нашу думку, найбільш простою і раціональ-
ною слід визнати класифікацію АНФН, яка ви-
діляє 5 стадій ураження нирок (табл. 2.2). Показ-
ник ШКФ прийнятий як найкращий індекс для 
оцінки загальної функції нирок як у здорових, так 
і у пацієнтів з патологією. Як відзначалося, у нор-
мі показник ШКФ залежить від статі, маси тіла й 
знижується з віком. Тривале (>3 міс) зниження 
величини ШКФ <60 мл/хв/1,73 м2 є критерієм  
діагнозу ХЗН незалежно від наявності інших 
ознак ураження або захворювання нирок, 
оскільки при такому значенні цього показника 
слід констатувати втрату половини нормаль-
ної функції нирок, що означає високий ризик 
розвитку ниркових і серцево-судинних усклад-
нень.

В Україні існує класифікація ХНН, яка була 
затверджена наказом МОЗ України № 05/462 
від 30.09.2003 р. (табл. 2.3). Відмінності між на-
веденими класифікаціями полягають у тому, що 
перша характеризує стадію захворювання, а дру-
га лише стадію ХНН. Відомо, що на ранніх стадіях 
ураження при АГ відзначають підвищення ШКФ 
(>133 мл/хв/1,73 м2) і появу мікроальбумінурії. Цей 

стан ще не є ХНН, про яку можна говорити тільки 
при зниженні ШКФ, але ознаки ураження нирок 
уже можна констатувати. На ранніх стадіях ХЗН 
(пієлонефриту, гломерулонефриту) відзначають 
зміни в осаді сечі, протеїнурію, морфологічні по-
рушення за даними УЗД, проте при збереженні 
нормальної ШКФ ХНН ще не діа гностується. 
Тому класифікація АНФН є більш універсаль-
ною і придатною для практики. 

Таблиця 2.3 
Ступені ХНН

Сту-
пінь

ШКФ 
(мл/хв/1,73 м2)

Рівень креатиніну 
(мкмоль/л)

1 <90>60 >123<176
2 <60>30 >176<352
3 <30>15 >352<528
4 <15 >528

КЛІНІЧНА КАРТИНА

Клінічна оцінка пацієнтів із ХЗН і АГ
У пацієнтів із ХЗН необхідно визначити тип 

ураження (захворювання) нирок, коморбідні 
стани, тяжкість порушення функції нирок (кіль-
кісно), ризик прогресування ниркової дисфунк-
ції, наявність і ризик розвитку серцево-судинних 
і ниркових ускладнень. Захворювання нирок 
визначають при наявності клінічних ознак їх 
ураження, а також значимих характерних змін 
в аналізах крові, сечі або показниках візуалізую-
чих обстежень. Перелік основних причин ХЗН 
наведений у табл. 2.4.

Таблиця 2.4 
Типи ХЗН

Діабетич не 
ураже ння 
нирок

- тип I і II цукрового діабету

Недіабетич-
не ураже ння 
нирок

- ураження клубочків (аутоімунне за-
хворювання, системна інфекція, дія 
токсичних речовин і  ліків, пухлина)
- ураження судин (патологія великих 
артерій, АГ, мікроангіопатія)
- тубулоінтерстиціальна патологія 
(інфекція сечовивідних шляхів, 
сечокам’яна хвороба, обструкція 
сечовивідних шляхів, дія токсичних 
речовин та ліків)
- кістозне ураження (полікістоз 
 нирок)

Ураження 
трансплан-
тованої 
нирки

- реакція відторгнення
- дія токсичних речовин та ліків 
(у тому числі циклоспорину)
- гломерулопатія трансплантата
- вторинні ураження клубочків

Таблиця 2.2 
Стадії ХЗП згідно з АНФН

Ста-
дія Назва ШКФ 

(мл/хв/1,73 м2)
1 Ураження нирок 

з нормальною або 
підвищеною ШКФ

≥90

2 Ураження нирок 
зі незначно зниже-

ною ШКФ

60–89

3 Ураження нирок 
з помірно зниженою 

ШКФ

30–59

4 Ураження нирок 
зі незначно зниже-

ною ШКФ

15–29

5 Кінцева стадія
ниркової недостат-

ності

<15 або гемодіаліз
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Усім хворим при підозрі на наявність ХЗН 
необхідно контролювати рівень АТ. Крім того, 
слід визначити рівень креатиніну в сироватці 
крові (критичним, на думку експертів, є зна-
чення 133 мкмоль/л (1,5 мг/дл) для чоловіків 
і 124 мкмоль/л (1,4 мг/дл) для жінок) і обчис-
лити ШКФ, а також провести загальний ана-
ліз сечі з мікроскопією осаду і визначенням 
протеїнурії. При наявності ознак патології 
обов̓язковим є проведення УЗД нирок, ви-
значення електролітного балансу крові й спе-
ціальних аналізів сечі для визначення добової 
протеїнурії (при необхідності мікроальбумін-
урії), лейкоцитурії та концентраційної функції 
нирок. Клінічними передумовами для розши-
реного обстеження повинні бути наявність АГ, 
цукрового діабету, аутоімунних захворювань, 
інфекції сечовивідних шляхів, сечокам̓яної 
хвороби, обструкції нижнього відділу сечови-
відних шляхів (у тому числі аденоми простати), 
неоплазм нирок і сечового тракту, сімейний 
нирковий анамнез, перенесений епізод ГНН, 
втрата нирокової маси (операція, травма, ін-
фаркт), недостатня маса тіла при народженні, 
застосування нефротоксичних речовин. Крім 
того, необхідно визначити рівень ХС і його 
фракцій у сироватці крові. У пацієнтів з ХЗН 
частіше, ніж у загальній популяції, відзнача-
ють дисліпідемії, які, безумовно, підвищують 
ризик серцево-судинних ускладнень.

У табл. 2.5 представлений взаємозв̓язок між 
клінічними проявами при ХЗН, а в табл. 2.6 — 
взаємозв̓язок між типом ураження нирок і клі-
нічними проявами.

У рекомендаціях Європейського товариства 
гіпертензії і Європейського товариства кардіо-
логів (2007) та Української асоціації кардіологів 
(2008) значна увага приділяється стратифікації 
ризику виникнення серцево-судинних усклад-
нень залежно від рівня АТ, наявності загальних 
факторів ризику, ураження органів-мішеней 
і клінічних станів, пов̓язаних з АГ, що визначає 
терапевтичну тактику ведення хворих. Згідно 
з цими рекомендаціями наявність незначного 
порушення функції нирок при рівні АТ >130–
139/85–89 мм рт. ст. характеризується високим 
(20–30%) або дуже високим (>30%) ризиком ви-
никнення серцево-судинних ускладнень про-
тягом наступних 10 років і потребує активного 
терапевтичного втручання. Порушення функ-
ції нирок визначається за підвищенням рівня 
креа тиніну в сироватці крові (>107 мкмоль/л 
у жінок та >115 мкмоль/л у чоловіків), знижен-
ням величини клубочкової фільтрації (<60–

70 мл/хв) і наявністю мікро- (30–300 мг/добу) 
або макро протеїнурії (>300 мг/добу). 

ДІАГНОСТИКА

Лабораторні та інструментальні методи 
 обстеження пацієнтів з ХЗН
Визначення ШКФ. Найбільш точно діагноз 

ХЗН може бути встановлений за допомогою 
лабораторних та інструментальних методів до-
слідження. Навіть у здорової дорослої людини 
з віком функція нирок погіршується: в серед-
ньому після 40 років ШКФ знижується на 1% 
за рік (1–2 мл/хв). Наявність ХЗН прискорює 
зниження функції нирок, а розвиток АГ ще 
більше прискорює цей процес — у нелікованих 
пацієнтів з ХЗН і АГ зниження ШКФ становить 
12–15 мл/хв. Моніторинг ШКФ дозволяє ліка-
реві чітко прогнозувати перебіг захворювання 
та оцінювати ефективність лікувальних заходів.

Таким чином, основою для оцінки функції 
нирок є визначення ШКФ. У клініці для її ви-
значення використовують ряд різних методів, 
які дозволяють лікареві в реальних умовах оці-
нювати ступінь ураження нирок. Найбільш точ-
ним методом є визначення ШКФ за принципом 
кліренсу — «очищення», який вперше запропо-
нував Van Slyke у 1929 р. У клініці для характе-
ристики величини ШКФ методом прямого ви-
міру кліренсу найчастіше застосовуються такі 
речовини, як інулін, ендогенні креатини, сечо-
вина, ЕДТА-51Cr (ЕДТА — етилендиамінтетра-
оцетова кислота), ДТПА-99mТс (ДТПА — диети-
лентриамінопентаоцетова кислота), 125I, 131I нат-
рію йоталамат і згідно з останніми дослідження-
ми — цистатин-С.

Широке впровадження радіоізотопів у ме-
дичну практику зробили більш доступним ви-
значення величини ШКФ за допомогою спо-
лук, які екскретуються нирками тим же шля-
хом, що й інулін: ЕДТА-51Cr, натрію йоталамат, 
ДТПА-99mТс.

Виміри проводяться за стандартною мето-
дикою кліренсу, коли речовина, мічена ізото-
пом, вводиться внутрішньовенно, після чого 
через певні проміжки часу беруть 1 або частіше 
2 проби крові та збирають сечу. За активністю 
ізотопу в сечі та крові, відповідно до концент-
рації сполук, визначають величину кліренсу. 
Цей метод є золотим стандартом (кореляція із 
кліренсом інуліну 0,97) для визначення вели-
чини ШКФ.

Таким способом ШКФ можна визначити 
окремо для кожної нирки. Особливу увагу слід 
приділяти тому, щоб перед проведенням до-
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слідження хворий вів звичайний спосіб жит-
тя і не мав значних обмежень щодо вживання 
рідини. 

Переваги цього методу дослідження — точ-
ність визначення ШКФ і відносна простота ви-
конання. Недоліки: 1) необхідність мати спеціа-
лізовану лабораторію з підготовленим персона-
лом і дорогою технікою; 2) відносно висока вар-
тість дослідження, що не дозволяє проводити 
дослідження всім хворим з АГ; 3) неможливість, 
особливо для реносцинтиграфії, частого прове-
дення й відповідно застосування для контролю 
терапевтичного втручання.

Враховуючи актуальність визначення стану 
нирок широкого кола пацієнтів (з АГ, ХЗН) та тех-
нічні труднощі визначення кліренсів речовин, 
були запропоновані розрахункові методи оцінки 
фільтраційної функції нирок тільки за концентра-
цією креатиніну сироватки крові з урахуванням 
статі, віку, маси тіла і раси пацієнта.

Найбільш широко й тривало застосовується 
формула Cockroft — Gault (1976):

КК =      [(140 — вік) × (маса тіла)]     × (0,85 у жінок),72 × (креатинін сироватки крові)

де КК (кліренс креатиніну) вимірюється в мл/хв, 
маса тіла — у кг, вік — у роках, креатинін си-
роватки крові — у мг/дл (при необхідності для 
перерахунку мкмоль/л ділять на коефіцієнт 88). 
Величина КК дорівнює стандартизованому від-
повідно до площі тіла рівню ШКФ. Ця форму-
ла використовується для визначення наявності 
і ступеня ниркової недостатності, при підборі  
дози препаратів, які екскретуются нирками, 
при оцінці ефективності терапії з метою по-
передження або сповільнення прогресування 
ХЗН. 

Крім того, найбільше розповсюдження 
за більшу точність одержала в останні роки 
скорочена формула дослідження MDRD 

Таблиця 2.5 
Симптоми і синдроми при ХЗН

Клінічні 
прояви

ШКФ 
(мл/хв/
1,73 м2)

Протеїн-
у рія

Зміни в осаді 
сечі

Зміни при візуалізую-
чому  обстеженні Інший стан

Зниження ШКФ 15–89 НА НА НА Ускладнення, 
пов’язані зі знижен-

ням ШКФ
Кінцева стадія 
ХНН

<15 або на 
діалізі

НА НА НА Уремія, анемія, дис-
ліпідемія, АГ

Нефритичний 
синд ром (нефрит)

НА Зазвичай 
>1,5 г/добу 

Еритроцити НА Набряки, підвище-
ний АТ

Нефротичний 
 синдром (нефроз)

НА >3,5 г/добу Еритроцити, 
циліндри

НА Набряки, зниження 
рівня альбуміну крові, 

підвищення рівня 
ліпідів, АГ

Нирковий 
 тубулярний ацидоз 

Зазвичай 
у нормі

Зазвичай 
<1,5 г/добу

Зазвичай 
у нормі

Зазвичай у нормі Водно-електролітні 
порушення, гіпо-

ізостенурія
ХЗН із ознаками 
ураження сечового 
тракту

НА Зазвичай 
<1,5 г/добу

НА Зазвичай є порушення Наявність бактери-
урії, камінців, ознак 

обструкції
Асимптомні зміни 
в аналізі сечі (про-
теїнурія, гемат урія, 
піурія) 

>90 <3,5 г/л Еритроцити, 
лейкоцити, 

 циліндри

НА Ні

Асимптомні зміни 
при рентгенологіч-
ному і радіологіч-
ному  обстеженні

>90 Зазвичай 
у нормі

Зазвичай 
у нормі

Гідронефроз, роз-
ширення чашечно-

мискової системи (при 
пієлографії), розши-

рення трубочок, кісти, 
асиметрія 

розмірів або функції

Ні

АГ, пов’язана з ХЗН НА ± ± ± Підвищений АТ
Примітки: НА — не застосовується для характеристики; ± — може бути, може не бути.
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( Modification of Diet in Renal Disease), у якій 
враховується вік, стать, раса та рівень креати-
ніну сироватки крові:

ШКФ = 186 × (креатинін сироватки кро-
ві)-1,154 × (вік)-0,203 × (0,742 якщо жіноча стать) × 
(1,210 якщо негроїдна раса), 
де ШКФ — у мл/хв/1,73 м2, вік — у роках, креа-
тинін сироватки крові — у мг/дл.

У багатоцентрових дослідженнях, у тому 
числі MDRD, була доведена достатня точність 
розрахункових методів визначення ШКФ для 
використання на популяційному рівні, а також 
економічна недоцільність використання пря-
мих методів оцінки ШКФ для широкої попу-
ляції хворих. Визначення ШКФ за формулою 
Cockroft — Gault у дорослих як стандарт реко-
мендований АНФН і визнається в усьому світі. 
Ця формула простіша для розрахунків (не по-
трібно визначати складний корінь) і, на думку 
провідних експертів України, є досить точною 
для нашої популяції, оскільки кількість паці-
єнтів негроїдної раси в повсякденній практиці 
дуже незначна.

У відділенні симптоматичних артеріальних 
гіпертензій Національного наукового цен-
тру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» 
було проведено проспективне дослідження 
щодо визначення динаміки стану нирок у хво-
рих з ренопаренхіматозною АГ на фоні ліку-
вання.
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0,0 50,0 100,0 150,0
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Рис. 2.3. Взємозв’язок між величиною ШКФ, визна-
ченою за допомогою реносцинтиграфії та 
КК за формулою Cockroft — Gault 

У дослідження був включений 51 пацієнт 
з різним ступенем ренопаренхіматозної АГ і се-
реднім віком 56,5±1,2 року. Жінки склали 37,3%, 
чоловіки — 62,7%. Тривалість спостереження 
склала в середньому 29,4±1,1 міс. У ході дослі-
дження показана відсутність достовірної різниці 
між величиною ШКФ, визначеною за формулою 
Cockroft — Gault, і радіоізотопної реносцинти-
графії, а також існування достовірної кореля-
ції між цими показниками — 112,2±7,8 проти 
106,1±1,9 мл/хв (R=0,65, р=0,02) (рис. 2.3). 

Таким чином, немає необхідності проводити 
більш високовартісні дослідження функції нирок 
(у тому числі реносцинтиграфію). Застосування 
розрахункового методу визначення ШКФ до-
зволяє швидко і з достатньою точністю виявити 

Таблиця 2.6 
Симптоматика при різних типах ураження нирок

Захворювання нирок Клінічні прояви
Діабетичне ураження нирок 
(при I і II типі)

Асимптомні зміни в сечі (альбумін-, протеїнурія), нефротичний синдром 

Гломерулярне ураження:
проліферативний 
 гломерулонефрит
незапальні  захворювання

Нефротичний синдром, асимптомні зміни в сечі (гемат урія і протеїнурія)

Нефротичний синдром, асимптомні зміни в сечі (протеїн урія)
Ураження судин нирок:
судини великого калібру

судини середнього калібру
судини малого калібру

Підвищений АТ, асимптомні аномалії при візуалізуючому обстеженні, 
у подальшому зниження функції та розміру нирки з боку ураження
Підвищений АТ, асимптомні зміни в сечі (протеїнурія)
Підвищений АТ, асимптомні зміни в сечі (гематурія)

Тубулоінтерстиціальне 
 захворювання:

тубулоінтерстиціальний  нефрит

Незапальні  захворювання

Симптоми ураження сечового тракту, нирковий тубулярний ацидоз, 
асимптомні зміни в сечі (піурія, циліндрурія), асимптомні зміни при візуа-
лізуючих дослідженнях, порушення концентраційної функції нирок
Нирковий тубулярний ацидоз, асимптомні зміни в сечі (протеїнурія, 
 піурія, циліндрурія)
Асимптомні зміни при візуалізуючому дослідженні

Кістозні захворювання Симптоми ураження сечового тракту, асимптомні зміни в сечі, асимптомні 
зміни при візуалізуючому дослідженні

Захворювання трансплантованих 
нирок

Підвищений АТ, асимптомні зміни в сечі (піурія, протеїн урія), 
 нефротичний синдром
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та оцінити ступінь ураження нирок. Крім того, 
за допомогою розрахункового методу можна про-
водити моніторинг стану нирок з тією частотою, 
яка буде необхідна (ізотопну реносцинтиграфію 
не рекомендується застосовувати частіше 1 разу 
на рік).

У 7-й доповіді Американського націо-
нального об̓єднаного комітету з діагностики 
та лікування АГ (2003) до переліку основних 
серцево-судинних факторів ризику додана мі-
кроальбумінурія або рівень ШКФ (розрахова-
ний) <60 мл/ хв/ 1,73 м2. Таким чином, відповідно 
до сучасних вимог обчислення цього показника 
повинно стати рутинною практикою для кожно-
го кардіолога. У нормі величина ШКФ становить 
110–120 мл/ хв/ 1,73 м2. При цьому у різних людей 
при однаковому рівні креатиніну сироватки кро-
ві можуть відзначати різний рівень ШКФ і відпо-
відно різний рівень ураження нирок і кардіовас-
кулярний ризик, який підтверджує необхідність 
визначення ШКФ. 

Усім пацієнтам з ХЗН (у тому числі при АГ) 
слід проводити визначення креатиніну сиро-
ватки крові та величини ШКФ не менше 1 разу 
на рік. Частіше його необхідно визначати при на-
явності рівня ШКФ <60–70 мл/хв/1,73 м2 або КК 
<60 мл/хв; швидкому прогресуванні погіршення 
стану нирок (зниження ШКФ >4 мл/хв/1,73 м2 
або КК >4 мл/хв за рік); наявності факторів ри-
зику більш швидкого прогресування дисфункції 
нирок (анемія, високий АТ, цукровий діабет, за-
палення та ін.); призначенні терапії, спрямованої 
на сповільнення прогресування ураження нирок 
(призначення інгібіторів АПФ або блокаторів ре-
цепторів А II — БРА II).

Це дозволяє прогнозувати перебіг захворю-
вання з визначенням строків розвитку ХНН, 
а також оцінювати ефективність лікувальних за-
ходів, спрямованих на сповільнення прогресу-
вання захворювання.

Визначення мікро- і макропротеїнурії. У прак-
тичній діяльності виділяють протеїнурію 
при збільшенні екскреції альбуміну та інших 
білків, альбумінурію — при збільшеній екскре-
ції саме альбуміну, а також мікроальбумінурію. 
Крім того, бажано обчислювати співвідношен-
ня протеїн (альбумін)/креатинін у сечі. Клініч-
не трактування зазначених показників наведене 
в табл. 2.7.

Для визначення альбумінурії та мікроальбу-
мінурії необхідно використовувати спеціальні 
лабораторні набори. У більшості випадків засто-
совують смужкові експрес-тести, які дозволяють 
швидко без спеціальної підготовки й додаткового 

устаткування визначати наявність і рівень протеїн-
урії у будь-якій медичній установі.

Наявність мікроальбумінурії у хворих з АГ 
є незалежним чинником ризику ураження нирок, 
а також розвитку серцево-судинних ускладнень — 
наявність мікроальбумінурії підвищує ризик біль-
ше ніж у 2 рази. У деяких сучасних рекомендаціях 
мікроальбумінурія визначається як маркер сис-
темного ураження ендотелію.

Ризик розвитку серцево-судинних ускладнень 
і прогресування ураження нирок пропорційно 
зростає з підвищенням рівня екскреції білка. Ве-
личина добової протеїнурії >1 г є критичною і такі 
хворі потребують додаткових терапевтичних за-
ходів, у тому числі більш жорсткого контролю АТ 
(див. нижче). Оцінка добової екскреції білка із 
сечею може бути як кількісною ознакою уражен-
ня нирок, так і використовуватися в динаміці для 
оцінки ефективності терапевтичних заходів.

ЛІКУВАННЯ
Враховуючи прогресуючий характер перебігу 

ХЗН, завдання лікаря — виявлення таких хворих 
на ранніх стадіях захворювання, коли функція 
нирок не змінена (рівень ШКФ високий) і при-
значення максимально агресивної терапії, спря-
мованої на нормалізацію АТ і нефропротекцію 
для сповільнення виникнення та прогресування 
ниркової дисфункції. Таким чином, при ранній 
діагностиці та лікуванні можна попередити або 
сповільнити несприятливий перебіг захворюван-
ня (як АГ, так і ХЗН).

Стратегія антигіпертензивної терапії 
при ХЗН

Загальні положення. Антигіпертензивна тера-
пія призначається для:

a) зниження АТ (клас рекомендацій I, рівень 
доказовості А);

б) знижения ризику серцево-судинних за-
хворювань у хворих з АГ (клас рекомендацій I, 
рівень доказовості B) і без (клас рекомендацій I, 
рівень доказовості B);

в) уповільнення прогресування ураження ни-
рок у хворих з АГ (клас рекомендацій I, рівень 
доказовості A) і без (клас рекомендацій I, рівень 
доказовості A, C).

Антигіпертензивну терапію слід погодити з ін-
шим лікуванням ХЗН як головну частину комп-
лексного підходу. При наявності розбіжностей 
між лікуванням, спрямованим на сповільнення 
прогресування ураження нирок і зниження ри-
зику серцево-судинних захворювань, остаточне 
рішення повинно базуватися на індивідуальній 
стратифікації ризику у конкретного хворого.
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Мета антигіпертензивної терапії при ХЗН:
• зниження АТ;
• сповільнення прогресування ураження нирок;
• зниження серцево-судинного ризику.
Стратегія лікування включає модифікацію спо-

собу життя, дієту, призначення антигипірертен-
зивних засобів, а також інших препаратів. 

Терапевтична мета: рівень АТ, протеїнурія, 
ступінь зниження ШКФ. Сучасні цільові настано-
ви при лікуванні ХЗН представлені в табл. 2.8.

Таблиця 2.8 
Цільові установки при лікуванні АГ

у пацієнтів з ХЗН
Цільовий 
показник Рекомендований рівень

Цільовий АТ Для всіх <130/80 мм рт. ст.
При протеїнурії ≥1 г/добу — 
<125/75 мм рт. ст.

Рівень протеїн-
урії

Максимальне зниження до його 
відсутності

Зниження ШКФ <2 мл/хв/1,73 м2 за 1 рік
Зниження АТ саме по собі призводить до 

зниження ризику прогресування ХЗН. При 
цьому абсолютний ефект (кількість випад-
ків на 1000 пацієнтів за рік) у попередженні 
серцево-судинних ускладнень при знижен-
ні АТ на 10/5 мм рт. ст. становить >7–10 ви-
падків; на 20/10 мм рт. ст. — >11–17 випадків. 
Аналіз даних багатоцентрових досліджень, про-
ведених за останні роки, показує, що для по-
передження прогресування ураження нирок 
у хворих з АГ необхідно забезпечити жорсткий 
контроль АТ, а також коригувати інші факто-
ри ризику (гіперглікемія, дисліпідемія та ін.). 
Останні рекомендації ВООЗ і МТГ (Міжнарод-
не товариство по гіпертензії) JNC-7 (7-ма допо-
відь Об̓єднаного національного комітету, 2003) 

і Європейських товариств гіпертензії і кардіоло-
гів (2007) визначають як цільовий рівень АТ — 
130/80 мм рт. ст., а при виявленні протеїнурії 
>1 г/добу — <125/75 мм рт. ст. 

Усі класи антигіпертензивних препаратів, 
знижуючи АТ, знижують ступінь ураження 
нирок. У прямих порівняльних дослідженнях 
антигіпертензивних препаратів різних кла-
сів було показано, що застосування інгібіторів 
АПФ більшою мірою ніж діуретиків, блокаторів 
β- адренорецепторів, антагоністів кальцію змен-
шує макро- і мікроальбумінурію, сповільнює 
прогресування ниркової дисфункції і підвищує 
виживаність хворих з АГ та ураженням нирок. 
В останні роки аналогічні дані отримані для 
БРА II. Наявність таких доказів дозволила ви-
значити інгібітори АПФ і БРА II як препарати 
вибору для лікування пацієнтів з АГ з ураженням 
нирок. Експерти підкреслюють, що зазначені 
ефекти препаратів безпосередньо не пов̓язані 
з їх впливом на рівень АТ. На сьогодні інтен-
сивно дискутується ефективність одночасного 
комбінованого призначення інгібіторів АПФ 
і БРА II при ХЗН і АГ. Попередні результати 
показують вищу ефективність такої комбінації 
порівняно з монотерапією (дослідження CALM 
(Candesartan and Lisinopril Microalbuminuria 
study) і COOPERATE (Комбіноване лікування 
БРА II та інгібіторами АПФ при недіабетичних 
захворюваннях нирок).

Водночас у мегадослідженні ONTARGET 
у хворих високого серцево-судинного ризику 
було показано, що одночасне призначення рамі-
прилу та тельмізартану підвищувало ймовірність 
появи ниркових ускладнень (ХНН, гіперкаліємії) 
порівняно з монотерапією.

Таблиця 2.7 
Визначення протеїнурії та альбумінурії

Показ-
ник Метод аналізу сечі Нормальні значення Мікроальбумінурія

Альбумінурія або 
клінічно виражена 

протеїн урія
Загаль
ний 
 білок 

24-годинна екскреція <300 мг/добу Не визначається >300 мг/добу
Смужковий тест на 
протеїнурію

<30 мг/дл Не визначається >30 мг/добу

Білок сечі/креатинін <200 мг/г Не визначається >200 мг/г
Альбу-
мін

24-годинна екскреція <30 мг/добу 30–300 мг/добу >300 мг/добу
Смужковий тест на 
альбумінурію

<3 мг/дл >3 мг/дл Не визначається

Альбумін сечі/креа-
тинін

<17 мг/г (для чоло-
віків)

<25 мг/г (для жінок)

17–250 мг/г (для чолові-
ків)

25–355 мг/г (для жінок)

>250 мг/г (для чолові-
ків)

>355 мг/г (для жінок)
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У табл. 2.9 представлені загальні рекомендації 
АНФН 2004 р. щодо застосування антигіпертен-
зивної терапії у пацієнтів з ХЗН.

Дані багатоцентрових досліджень показують, 
що для досягнення цільового АТ у пацієнтів із 
ХЗН було необхідно застосовувати комбінацію 
від 2,6 (UKPDS — United Kingdom Prospective 
Diabetes Study) до 3,6 (MDRD — Modifi cation of 
Diet in Renal Disease) — 3,7 (AASK — African-
American Study of Kidney Disease and Hyperten-
sion) препаратів. При виборі антигіпертензивних 
засобів особливу увагу слід приділяти раціональ-
ному комбінуванню та максимальному спро-
щенню схеми їх прийому за рахунок використан-
ня готових комбінованих препаратів. Простота 
схеми прийому призначених ліків буде сприяти 
підвищенню комплаєнтності хворих до призна-
ченої терапії. Слід підкреслити, що у хворих з ре-
нопаренхіматозною АГ практично обов̓язковим 
другим компонентом антигіпертензивної терапії 
повинен бути діуретик (див. нижче).

Важливими складовими лікування АГ і ХЗН 
для попередження ризику розвитку серцево-
судинних ускладнень і прогресування уражен-
ня нирок, крім антигіпертензивних препара-
тів, є жорсткий контроль рівня глюкози крові 
(при цукровому діабеті), обмеження дієтичного 
споживання протеїнів, ліпідознижувальна і ан-
титромбоцитарна терапія, корекція анемії та 
дисбалансу електролітів (при їх наявності).

Патогенетичне обґрунтування ефектів блока-
торів РААС при ренопаренхіматозній АГ

Ефективна антигіпертензивна терапія за-
безпечує захист органів-мішеней і таким чином 
сприяє зниженню ризику виникнення серцево-
судинних ускладнень і смерті. Проте до сьогодні 

більшість експертів дуже песимістично оцінюва-
ли значення традиційної антигіпертензивної те-
рапії (діуретики і блокатори β-адренорецепторів) 
для попередження прогресування нефросклеро-
зу. Відомо, що локальна активація РААС віді-
грає ключову роль у виникненні й прогресуван-
ні ураження нирок у хворих з АГ. Тому існують 
вагомі теоретичні аргументи на користь засто-
сування засобів, які зменшують або блокують 
ефекти РААС, для попередження прогресування 
ураження нирок у хворих з АГ, а саме: зниження 
АТ, зміни внутрішньониркової гемодинаміки, 
інгібування факторів росту ниркової тканин та 
її запалення, зниження проникності мембрани 
клубочків і транспорту білків, поліпшення функ-
ції ендотелію. 

На рис. 2.4 схематично зображений вплив 
блокаторів РААС на внутрішньониркову гемо-
динаміку та протеїнурію. У лівій його частині 
зображені типові зміни гемодинаміки у пацієн-
тів з ХЗН, коли високий АТ передається на клу-
бочкові артеріоли і виникає стабільна внутріш-
ньоклубочкова гіпертензія, яка призводить 
до гіперфільтрації та продавлювання білка через 
мембрану під дією високого гідростатичного тис-
ку. У правій половині зображені зміни внутріш-
ньониркової гемодинаміки під впливом блока-
торів РААС. Як і всі антигіпертензивні засоби, 
інгібітори АПФ і БРА II викликають дилатацію 
привідної артерії, але на відміну від інших класів 
препаратів, призводять до розширення відвід-
ної артерії, що знач но знижує тиск крові всере-
дині клубочка. Зниження гідростатичного тиску 
в клубочку призводить до значного зниження 
гіперфільтрації і зниження або припинення про-
теїнурії.

Таблиця 2.9 
Застосування антигіпертензивних препаратів у пацієнтів з ХЗН

Тип ХЗН Цільовий АТ 
(мм рт. ст.)

Препарат вибору 
при ХЗН з і без АГ

Інші препарати, які знижують серцево-
судинний ризик і сприяють досягненню 

 цільового АТ
Діабетичне ураження <130/80 Інгібітори АПФ 

або БРА II
Діуретики краще, блокатори β-адрено-
рецепторів або антагоністи кальцію

Недіабетичне ураження 
з рівнем співвідношення 
протеїн/креатинін в сечі 
>200 мг/дл

<130/80 Інгібітори АПФ Діуретики краще, блокатори 
β-адренорецепторів або антагоністи 
 кальцію

Недіабетичне ураження 
з рівнем співвідношення 
протеїн/креатинін в сечі 
<200 мг/дл

<140/90 Не має значення Діуретики краще, інгібітори АПФ, БРА II, 
блокатори β-адренорецепторів або 
 антагоністи кальцію

Ураження трансплантова-
ної нирки

<140/90 Не має значення Антагоністи кальцію, діуретики,  блокатори 
β-адренорецепторів, інгібітори АПФ, 
БРА II
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Інгібітори АПФ і БРА II слід використовувати 
в середніх і високих дозах, як це було доведено 
в клінічних дослідженнях (клас рекомендацій I, 
рівень доказовості А). Інгібітори АПФ і БРА II 
необхідно використовувати як альтернативу один 
одному, якщо препарат вибору не визначений  чи 
немає можливості застосувати (клас рекоменда-
цій I, рівень доказовості B). При тривалому лі-
куванні інгібіторами АПФ і БРА II слід моніто-
рувати рівень АТ, зниження ШКФ і гіперкаліє-
мії (клас рекомендацій I, рівень доказовості А). 
Інтервал для моніторування залежить від їх по-
чаткового рівня (клас рекомендацій I, рівень до-
казовості B). У більшості хворих необхідно про-
довжувати терапію інгібітором АПФ або БРА II 
навіть при зниженні ШКФ до <30% протягом 
4 міс і підвищенні рівня калію в сироватці крові 
до 5,5 ммоль/л (клас рекомендацій I, рівень до-
казовості B) (див. нижче).

Вибір антигіпертензивного препарату при діа-
бетичній нефропатії

Діабетична нефропатія або ураження нирок 
при цукровому діабеті (діабетичний гломеруло-
склероз, синдром Киммелстила — Уїлсона) — 
специфічне прогресуюче ураження нирок. Тер-
мін «діабетична нефропатія» — найбільш сучас-
ний і найчастіше використовується у науковій 
літературі. Рубрика за МКХ-10: Е10–Е14.2. 

Діабетичну нефропатію відзначають приблиз-
но у 50% хворих, які страждають цукровим діа-
бетом протягом тривалого часу — >20 років. Це 
найбільш часта причина розвитку ХЗН і ХНН. 
По своїй суті вона являє собою типове ураження 
клубочків, але внаслідок високої частоти вияв-

лення в популяції пацієнтів ХЗН, діабетичну не-
фропатію виділяють як окрему форму ураження 
нирок (див. табл. 2.4).

Початок клінічного застосування інгібіто-
рів АПФ при ураженні нирок було покладе-
но у 80-ті роки ХХ ст. групами H.-H. Parving 
і S. Bjork, які досліджували ефективність капто-
прилу у пацієнтів з інсулінозалежним цукровим 
діабетом. Роботами перших було показано, що 
застосування каптоприлу порівняно з плацебо 
вірогідно знижувало альбумінурію та сповільню-
вало прогресування ураження нирок. У роботах 
групи S. Bjork було встановлено, що застосу-
вання каптоприлу порівняно зі звичайною ан-
тигіпертензивною терапією (блокатори β- адре-
норецепторів, антагоністи кальцію, гідралазин) 
у пацієнтів з діабетичною нефропатією не тільки 
не погіршувало контроль АТ, але й у результаті 
прийому протягом 2 років попереджало погір-
шення функції нирок при однаковому зниженні 
АТ. В іншому дослідженні S. Bjork і співавторів 
був показаний позитивний ефект еналаприлу 
порівняно з блокаторами β-адренорецепторів 
у хворих на цукровий діабет I типу з ознаками не-
фропатії та ниркової дисфункції на процес зни-
ження рівня гломерулярної фільтрації. Особливо 
відзначено, що ці ефекти не залежали від впливу 
препарату на рівень АТ. Попередні результати 
були підтверджені у більш масштабних багато-
центрових подвійних сліпих дослідженнях як 
у США, так і в Європі і переконливо довели, що 
застосування інгібіторів АПФ у хворих на цукро-
вий діабет I типу сповільнювало розвиток нирко-
вої недостатності, поліпшувало симптоматику, і, 

Ïðèâ³äíà àðòåð³ÿ Â³äâ³äíà àðòåð³ÿ
Ïðèâ³äíà àðòåð³ÿ Â³äâ³äíà àðòåð³ÿ

Êëóáî÷îê

ÄÎ Ï²ÑËß

Êëóáî÷îê

Á³ëîê Á³ëîê

Ã³ïåðô³ëüòðàö³ÿ

Òèñê ó êëóáî÷êó

Òèñê ó êëóáî÷êó
Êàïñóëà
Áîóìåíà 

Рис. 2.4. Вплив блокаторів РААС на внутрішньониркову гемодинаміку (пояснення в тексті)
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що найбільш важливо, збільшувало тривалість 
життя таких пацієнтів. 

Успіхи, досягнуті при застосування інгібі-
торів АПФ у хворих на цукровий діабет I типу, 
спонукали до більш широкого вивчення їх 
ефективності при діабеті II типу. Численні до-
слідження показали, що застосування інгібіто-
рів АПФ у пацієнтів з АГ і цукровим діабетом 
II типу порівняно з плацебо приводило до зна-
чного зниження мікро- і макроальбумінурії. Так 
само, як і у випадку із плацебо, у значній кіль-
кості прямих порівняльних досліджень ефек-
тивності інгібіторів АПФ із препаратами інших 
класів першого ряду (діуретиками, блокаторами 
β- адренорецепторів і антагоністами кальцію) 
було показано достовірно більш значне знижен-
ня екскреції білка із сечею. Ефективне знижен-
ня макро- і мікроальбумін урії при АГ і цукрово-
му діабеті II типу дозволили більшості експертів 
зробити висновок про прямі нефропротекторні 
властивості інгібіторів АПФ і у такого контин-
генту хворих. 

Значний вплив на практику застосування інгі-
біторів АПФ у пацієнтів з АГ і цукровим діабетом 
мали результати дослідження HOPE (Heart Out-
comes Prevention Evaluation) і його гілки MICRO-
HOPE (MICRO — Microalbuminuria, Cardiovas-
cular and Renal Outcomes). У 3577 хворих, які бра-
ли участь у цьому дослідженні, діагностований 
цукровий діабет II типу. Застосування раміпри-
лу протягом 4,5 року призвело до достовірного 
на 25% зниження частоти розвит ку ІМ, інсульту 
або смерті, пов̓язаної із серцево-судинною па-
тологією. Позитивний ефект препарату не зале-
жав від його впливу на рівень АТ. У дослідженні 
MICRO-HOPE було показано, що застосування 
раміприлу вірогідно (на 24%) знижувало ризик 
розвитку мікроальбумінурії. Терапія раміприлом 
була ефективною і у підгрупі хворих з I стадією 
ХНН.

Протягом останніх 10 років були опубліко-
вані результати численних досліджень, у яких 
вивчався ефект БРА II на перебіг діабетичної 
нефропатії. Результати цих досліджень станов-
лять особливий інтерес, оскільки включали зна-
чну кількість хворих на цукровий діабет II типу, 
а кінцеві точки були чітко пов̓язані з нефропа-
тією. У першому з них — IRMA (Irbesartan in pa-
tients with type II diabetes and microalbuminuria), 
заснованому на спостереженні 590 хворих на 
цукровий діабет з мікроальбумінурією, було по-
казано, що прийом БРА II ірбесартану протягом 
2 років приводив до відновлення нормоальбу-
мінурії у третини хворих. Виражена нефропатія 

розвивалася в 3 рази рідше у пацієнтів, які при-
ймали БРА II.

В іншому дослідженні — MARVAL (Microal-
buminuria Reduction With Valsartan) проводили 
порівняльну ефективність вальзартану і анта-
гоніста кальцію амлодипіну протягом 24 тиж 
у 332 хворих. Було показано, що лікування валь-
зартаном приводило до істотного зниження про-
теїнурії (до 56% початкового рівня), у той час 
як терапія амлодипіном практично не впливала 
на цей показник, незважаючи на однаковий сту-
пінь зниження АТ в обох групах. У хворих, які 
приймали вальзартан, у 2 рази частіше відзнача-
ли регрес нефропатії до нормоальбумінурії, ніж 
у групі, що приймала амлодипін. 

У двох інших дослідженнях — RENAAL (Re-
duction of Endpoints in NIDDM with the Angio-
tensin II Antagonist Losartan) і IDNT (Irbesartan 
in Diabetic Nephropathy Trial) вивчалася ефек-
тивність БРА у пацієнтів із уже розвиненою діа-
бетичною нефропатією. Результати досліджень 
показали ефективність цього класу антигіпер-
тензивних засобів щодо попередження прогресу-
вання ураження нирок (розвиток термінальних 
стадій ХНН) порівняно з плацебо та антагоніста-
ми кальцію (амлодипін). Оскільки ступінь зни-
ження АТ у групах порівняння була однаковою, 
то автори цих досліджень вважають, що нефро-
протекторний ефект БРА II не залежав від їх ан-
тигіпертензивної дії. 

Базуючись на результатах цих досліджень, 
Управління по контролю над продуктами хар-
чування й лікарськими засобами (Food and Drug 
Administration — FDA) США рекомендувало 
БРА II як препарати вибору для лікування таких 
пацієнтів. 

Порівняння нефропротекторних властивос-
тей інгібіторів АПФ і БРА II було вивчено у дослі-
дженні DETAIL (Diabetics Exposed to Telmisartan 
and Enalapril). Первинною точкою була оцінка 
ступеня зниження ШКФ, визначення якої про-
водили прямим методом. У 5-річне спостере-
ження були включені 250 хворих, які отриму-
вали терапію тельмізартаном або еналаприлом. 
При необхідності додавали інші антигіпертен-
зивні засоби до досягнення цільового рівня АТ — 
<130/80 мм рт. ст. При абсолютно еквівалентно-
му зниженні АТ в обох групах відзначали одна-
кову ступінь зниження ШКФ. Слід підкреслити, 
що в дослідженні в обох групах було досягнуто ці-
льового рівня зниження ШКФ — <2 мл/хв за рік, 
а частота смерті, пов̓язаної із серцево-судинною 
патологією, склала всього 5% (!).



С
Е

К
Ц

ІЯ
 7

А
РТ

Е
РІ

А
Л

ЬН
А

 Г
ІП

Е
РТ

Е
Н

ЗІ
Я

482  ______________ ГЛАВА 2  СИМПТОМАТИЧНІ ФОРМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

Таблиця 2.10 
Принципи терапії інгібіторами АПФ: 

ниркові аспекти (затверджені AHA у 2001 р.)
1. Інгібітори АПФ покращують нирковий крово-
обіг та стабілізують рівень гломерулярної фільтра-
ції у більшості пацієнтів, у тому числі з СН
2. Терапія інгібіторами АПФ показана хворим 
з діабетичною і недіабетичною нефропатією 
з екскрецією  протеїну >1 г/добу
3. На початку застосування інгібіторів АПФ можуть 
відзначати підвищення вмісту креатиніну в сиро-
ватці крові, особливо у хворих з СН. Зазвичай таке 
підвищення відзначають зразу піс ля призначення 
менше ніж у 10–20% пацієнтів. Як правило, підви-
щення вмісту креатиніну не прогресує і розгляда-
ється як наслідок змін ниркової гемодинаміки під 
впливом інгібіторів АПФ 
4. Рівень креатиніну у більшості випадків швидко 
стабілізується, а потім знижується, хоча немає тако-
го рівня креатиніну, при якому терапія інгібіторами 
АПФ протипоказана. Підвищені рівні креатиніну 
в сироватці крові частіше відзначають при застосу-
ванні інгібіторів АПФ у хворих з уже існуючою ХНН
5. Розвиток ГНН має змусити лікаря до виявлення 
системної гіпотензії (середній АТ <65 мм рт. ст.), де-
фіциту об’єму екстрацелюлярної рідини або нефро-
токсичної дії препарату. Це слід проводити з метою 
визначення необхідності корекції або припинення 
дії цих факторів. Спеціальну увагу слід приділяти 
клінічній ситуації при двобічному стенозі ниркових 
артерій тяжкого ступеня або стенозі артерії єдиної 
нирки
6. Терапію інгібіторами АПФ можна тимчасово при-
зупинити на період, поки фактори, що сприяють 
розвитку ГНН, будуть скориговані. У таких клініч-
них ситуаціях БРА II не можуть бути повноцінною 
заміною. Після коррекції зазначених факторів та 
зникненні симптомів ГНН, можна відновити тера-
пію інгібіторами АПФ
7. Гіперкаліємія є потенційним ускладненням лі-
кування інгібіторами АПФ, особливо у хворих на 
цукровий діабет з ХНН. Рекомендується моніто-
рування вмісту калію в сироватці крові, відповідне 
зниження дієтичного вживання калію, а також слід 
уникати призначення агентів, які можуть спровоку-
вати появу гіперкаліємії (наприклад калійзберігаю-
чих  діуретиків) 

У триваючих багатоцентрових дослідженнях 
продовжується вивчення ефективності інших 
препаратів із цієї групи: вальзартану, тельмізар-
тану, епрозартану, ольмезартану. Проводяться 
дослідження щодо порівняння нефропротектор-
них властивостей БРА II тельмізартану та інгібі-
тору АПФ раміприлу, тельмізартану і вальзарта-
ну, ольмезартану і лозартану та ін.

Останнім часом з’явилися дані щодо додатко-
вого нефропротекторного ефекту при додаванні  
прямого блокатора реніну аліскірену до БРА II 
при діабетичній нефропатії.

Безпека застосування блокаторів РААС 
при  ренопаренхіматозній АГ
У деяких підручниках і настановах по лікуван-

ню синдрому АГ або СН містяться положення 
щодо наявності протипоказань для призначення 
інгібіторів АПФ у хворих з порушеною функцією 
нирок. Автори пояснюють такі протипоказання 
можливим погіршенням функції нирок при за-
стосуванні цього класу лікарських засобів. Слід 
підкреслити, що жодна з фармацевтичних компа-
ній, які розробили й виробляють інгібітори АПФ 
на світовому ринку, не включила такі протипока-
зання в інструкції для медичного застосування цих 
препаратів. Дослідження останніх років повністю 
підтвердили доцільність і необхідність призначен-
ня інгібіторів АПФ при захворюваннях нирок. 

Враховуючи можливе упереджене відно-
шення лікарів до призначення інгібіторів АПФ, 
у 2001 р. АHA затвердила принципи застосуван-
ня інгібіторів АПФ у хворих з ураженням нирок 
(табл. 2.10). Особливо слід підкреслити поло-
ження, що при призначенні антигіпертензивної 
терапії та зниженні АТ протягом перших 2–3 міс 
може відзначатися транзиторне зниження гломе-
рулярної фільтрації й незначне підвищення рів-
ня креатиніну.

У таких випадках необхідно ретельно моніто-
рувати ці показники, не відміняючи лікування. 
У переважної більшості хворих через деякий час 
функціональний стан нирок поліпшується. У па-
цієнтів з прогресуючим погіршенням функції 
нирок на фоні антигіпертензивної терапії, осо-
бливо при застосуванні інгібіторів АПФ і БРА II, 
слід підозрювати стеноз ниркової артерії.

У літературі висловлюються спекулятивні 
припущення, що при нормальній функції нирок 
інгібітори АПФ, що мають нирковий шлях ви-
ведення, можуть мати переваги над іншими, що 
виводяться печінковим або печінково-нирковим 
шляхом. З іншого боку, при наявності нирко-
вої дисфункції слід призначати препарати, що 
виводяться подвійним шляхом. Експерти Єв-

ропейського товариства кардіологів у своєму 
Консенсусі по застосуванню інгібіторів АПФ 
при серцево-судинних захворюваннях (2004) 
висловили думку, що зазначені фармакологічні 
властивості не мають значення для досягнення 
клінічних ефектів цих препаратів.

У хворих з вираженою ХНН перевагу слід від-
давати препаратам без або з мінімальним нир-
ковим шляхом виведення (фозиноприл, спіра-
прил, моексиприл). Дозу всіх препаратів, крім 
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моексиприлу, необхідно знизити. Препарати, що 
блокують активність РААС, слід призначати під 
контро лем рівня калію в сироватці крові. 

Принципи призначення діуретиків у хворих 
з ренопаренхіматозною АГ

Призначення діуретиків є важливим компо-
нентом лікування хворих з ренопаренхіматоз-
ною АГ. З одного боку, діуретики є патогенетич-
но обґрунтованими засобами для зниження АТ 
у цієї категорії хворих — вони зменшують об’єм 
рідини в організмі, у тому числі у судинному 
руслі, зменшують набряки. З іншого боку, без 
їх застосування практично неможливо досягти 
ефективного контролю АТ і покращити функ-
цію нирок. Діуретики потенціюють антигіпер-
тензивний ефект інших препаратів, особливо 
інгібіторів АПФ і БРА II. Лікування починають 
зі звичайних доз, при необхідності дозу підви-
щують до максимальної. При рівні креатиніну 
>2,5 мг/дл (220 мкмоль/л) тіазидні діуретики 
будуть неефективними, а калійзберігаючі діуре-
тики протипоказані. При необхідності діуретики 
з коротким періодом напіввиведення (фуросе-
мід) слід призначати 2–3 рази на добу.

У рекомендаціях АНФН (2004) вказано, що 
у більшості пацієнтів з ХЗН необхідно викорис-
товувати діуретики (клас I, рівень доказовості А). 
Діуретики слід призначати, керуючись наступ-
ними принципами:

• тіазидні діуретики можуть призначати 
на стадії 1–3, (рівень доказовості А) — ШКФ 
>40 л/хв/1,73 м2 або рівень креатиніну сироватки 
крові <2,5 мг/дл (220 мкмоль/л);

• петльові діуретики можуть призначати 
на всіх стадіях ХЗН (рівень доказовості А);

• калійзберігаючі діуретики не призначають:
а) на стадії ХЗН 4–5;
б) у хворих, які приймають інгібітори АПФ 

або БРА II (рівень доказовості А).

У випадку тривалого застосування діуретиків 
для попередження ризику виникнення побічних 
ефектів терапії слід моніторувати:

• гіповолемію (можливість розвитку артері-
альної гіпотензії і , як наслідок, зниження функ-
ції нирок — зниження ШКФ);

• гіпокаліємію та інші електролітні порушен-
ня. Інтервал для моніторування залежить від їх 
вихідного рівня (див. нижче).

При лікуванні АГ перевагу слід віддавати 
 діуретикам тривалої дії та/або їх комбінації (кра-
ще фіксованим) з іншими антигіпертензивними 
препаратами для підвищення комплаєнтності 
хворих до терапії.

Спостереження за хворими з ренопаренхіма-
тозною АГ

Амбулаторне лікування АГ проводиться без-
перервно протягом життя. Хворі з АГ підлягають 
диспансерному спостереженню дільничними 
терапевтами або сімейними лікарями за місцем 
проживання. При наявності серцево-судинних 
ускладнень або високого ризику їх розвитку — 
спостереження у кардіолога. При виявленні ХЗН 
до програми спостереження слід підключити 
нефролога та ендокринолога (при наявності цу-
крового діабету). Контролю підлягають цільові 
показники АТ, ШКФ, альбумін- (протеїн)урія. 
Крім того, додатково слід контролювати вміст 
електролітів (калію, при необхідності натрію, 
хлору, кальцію), глюкози, ХС та його фракцій 
у сироватці крові. У випадку виявлення пору-
шень підлягають контролю показники білкового 
обміну. Частота візитів та контроль біохімічних 
показників залежить від ступеня їх порушення. 
Хворі з ренопаренхіматозною АГ можуть направ-
лятися на МСЕК (медико-соціальну експертну 
комісію) у зв’язку із втратою працездатності.

У табл. 2.11 наведені основні показники, що 
підлягають контролю при спостереженні за паці-

Таблиця 2.11 
Показники, які підлягають контролю при спостереженні за пацієнтами з ХЗН і АГ

Початковий етап
Показник Рідше 1 разу на місяць Не менше 1 разу на місяць

САТ 120–159 >160 або <120
ШКФ мл/хв/1,73 м2 або КК мл/хв ≥60 <60
Калій сироватки крові (ммоль/л) 4,0–4,5 <4,0>4,5

Після стабілізації клінічного стану
Показник Рідше 1 разу на 6 міс Не менше 1 разу на 6 міс

ШКФ мл/хв/1,73 м2 або КК мл/хв ≥60 <60
Зниження ШКФ або КК за рік <4 мл/хв/1,73 м2 або 4 мл/хв ≥4 мл/хв/1,73 м2 або 4 мл/хв
Фактори ризику прогресування ХЗН Ні Є 
Супутня патологія Ні Є
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єнтами з ХЗН і АГ, а також частота їх визначення  
залежно від ступеня їх початкових змін.  
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РЕНОВАСКУЛЯРНА АГ

ВИЗНАЧЕННЯ
Реноваскулярна АГ зумовлена одно- або дво-

бічним стенотичним ураженням ниркових ар-
терій. Слід чітко поділяти поняття «реноваску-
лярна АГ» і «ураження (хвороби) судин нирок», 
оскільки реноваскулярна АГ виникає внаслідок 
різних захворювань ниркових артерій, які мають 
своє походження, патогенез, перебіг, лікування 
та прогноз. Не всі стенотичні ураження нирко-
вих артерій, що виявляються при ангіографічно-
му дослідженні, призводять до розвитку реновас-
кулярної АГ.

Важливість своєчасної діагностики цієї вто-
ринної форми АГ зумовлена тим, що вона може 
бути причиною підвищення АТ у молодому віці 
і в 30% випадків зумовлює злоякісний перебіг. 
Прогресування реноваскулярної АГ призводить 
до розвитку тяжких серцево-судинних усклад-
нень, у тому числі ХСН, а також ХНН. Водночас 
своєчасна корекція виявленого стенозу ниркових 
артерій у ряді випадків дозволяє нормалізувати 
рівень АТ або (у більшості пацієнтів) полегши-
ти його контроль, а також попередити розвиток 
серцево-судинних або ниркових ускладнень.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
Поширеність реноваскулярної АГ у популяції 

хворих з АГ становить 1–5%. У профільних відді-
леннях хворих, що спеціалізуються на лікуванні 
хворих з рефрактерними формами АГ, часто-
та виявлення реноваскулярної АГ досягає 10%. 
За даними відділення симптоматичних гіпертен-
зій Національного наукового центру «Інститут 
кардіології ім. М.Д. Стражеска» АМН України, із 
3495 первинних хворих з АГ, обстежених у відді-
ленні за період з 1994 по 2003 р., діагноз «рено-
васкулярна АГ», підтверджений ангіографічним 
дослідженням або під час оперативного втручан-
ня, встановлений 56 пацієнтам (1,6%). 
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Після впровадження в практику моделю-
вання АГ у собак методом Goldblatt на початку 
30-х років ХХ ст. було висловлено припущення 
про можливий розвиток АГ за подібним механіз-
мом у частини пацієнтів. Уперше клінічне зна-
чення стенозу ниркових артерій для розвитку 
вторинної АГ було описано Leadbetter і Burkland 
у 1938 р. Sensenbach у 1944 р. описав лікування 
АГ після видалення нирки з атеросклеротично 
зміненими артеріями. У 1957 р. Poutasse і Dustan 
описали інші ознаки цього захворювання і запро-
понували показання для проведення ангіографії. 
У 1960 р. у США було почате кооперативне ба-
гатоцентрове дослідження реноваскулярної АГ 
(Cooperative Study of Renovascular Hypertension), 
що поклало початок сучасним уявленням про це 
захворювання.

Як зазначено вище, не кожне звуження нир-
кових артерій і не у всіх пацієнтів призводить 
до розвитку АГ. Стеноз ниркових артерій можуть 
відзначати і в осіб з нормальним рівнем АТ. У па-
цієнтів старше 60 років ураження ниркових ар-
терій атеросклеротичної природи відзначається 
майже в 50% випадків при нормальному рівні АТ. 
За даними K. Hooly і співавторів при проведенні 
серійних селективних ангіографічних досліджень 
стеноз ниркових артерій відзначали у 49% осіб 
з нормальним та у 77% пацієнтів з підвищеним 
АТ. Таким чином, доведено, що рутинне прове-
дення ангіографії серед усіх хворих з підвищеним 
АТ для виявлення реноваскулярної АГ буде ма-
лоефективним.

ПАТОГЕНЕЗ
Вважають, що реноваскулярна АГ розвива-

ється при наявності функціонально значимого 
стенозу ниркової артерії, при виникненні іше-
мії нирок. Гемодинамічно значимим вважають 
стеноз, при якому зменшення просвіту артерії 
в ділянці ураження досягає 50–70%. До форму-
вання реноваскулярної АГ призводять наступні 
захворювання: атеросклероз, фібромускулярна 
дисплазія, неспецифічний аортоартеріїт; рід-
ше — аневризми ниркових артерій, пухлини або 
кісти, що здавлюють нирки або ниркові артерії, 
патологічно рухливі нирки (перегини артерій 
при нефро птозі або після хірургічної фіксації 
нирки), гіпоплазія основних ниркових артерій та 
деякі інші нечасті причини. Водночас за даними 
J. Crowley і співавторів при повторних ангіогра-
фічних обстеженнях прогресування ураження 
ниркових артерій у середньому через 2,6 року 
відзначали у 11,1% хворих з первинно виявленим 

стенозом. При цьому прогресування стенозу асо-
ціювалося зі зниженням функції нирок. 

У патогенезі АГ при цьому захворюванні 
провідна роль належить зменшенню ниркового 
кровотоку, що виникає при звуженні ниркової 
артерії, ішемії тканини нирок та компенсаторній 
активації РААС. У юкстагломерулярному апараті 
нирок з А I під дією реніну утворюється А II — 
високоактивний вазопресорний пептид, який діє 
як безпосередньо на артеріоли з підвищенням їх 
тонусу і периферичного опору, так і опосередко-
вано — шляхом стимуляції секреції альдостеро-
ну. У фізіологічних умовах цей механізм спрямо-
ваний на підтримку стабільності ниркового кро-
вотоку при різних коливаннях АТ, у першу чергу 
при його зниженні під час кровотечі і травми. 
У цьому випадку цей механізм запускає патоло-
гічний процес і бере участь у його прогресуванні. 
У більшості хворих зі стенозом ниркових артерій, 
особливо при однобічній його локалізації, АГ є 
ренінзалежною. Тривала активація РААС при-
зводить до розвитку вторинного гіперальдостеро-
нізму, накопичення натрію в стінці артеріол, під-
вищення їх чутливості до дії ряду вазопресорних 
агентів. Таким чином, запускаються нові ланки 
патогенезу, включаються численні пресорні й 
депресорні фактори, які й визначають характер 
перебігу АГ. Клінічний перебіг реноваскулярної 
АГ може мати різні особливості залежно від етіо-
логії захворювання, яке призводить до стенозу 
ниркових артерій. У практичній діяльності ліка-
ря при виявленні випадків підвищеного рівня АТ 
у пацієнтів важливим є розпізнавання найбільш 
частих захворювань, що призводять до розвитку 
реноваскулярної АГ, а саме атеросклерозу, фі-
бромускулярної дисплазії, неспецифічного аор-
тоартеріїту. За вищеописаним механізмом мож-
ливий розвиток АГ внаслідок хронічної ішемії 
нирок при коарктації аорти.

КЛІНІЧНІ ФОРМИ 
РЕНОВАСКУЛЯРНОЇ АГ

Атеросклероз
Атеросклероз — найбільш часта причина 

(80–90%) стенозу ниркових артерій. У більшості 
випадків атеросклеротичне ураження ниркових 
артерій відзначають у чоловіків віком старше 
50 років, частіше воно буває однобічним (злі-
ва). У більш старшому віці виявляють множинні 
стенози, у тому числі двобічні. Типові стенози 
виявляються в усті та в середній частині нирко-
вих артерій. Найчастіше одночасно відзначають 
й інші локалізації атеросклеротичних уражень: 
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у коронарних і мозкових артеріях, в артеріях 
нижніх кінцівок. Фактори ризику, патогенетич-
ні механізми й ускладнення атеросклерозу різної 
локалізації слід розглядати в цілому в контексті 
одного захворювання (див. відповідний розділ). 

Проте атеросклеротичне ураження ниркових 
артерій, яке призводить до розвитку реноваску-
лярної АГ, може мати свої специфічні симптоми. 
При атеросклерозі ниркових артерій ураження 
має прогресуючий характер, можуть мати місце 
оклюзії. На фоні атеросклерозу ниркових артерій 
перебіг АГ у 25–30% випадків має злоякісний ха-
рактер, ще частіше відзначають рефрактерність 
до проведеної антигіпертензивної терапії: паці-
єнти приймають 3–4 препарати у високих дозах 
з недостатнім ефектом. 

При атеросклеротичному стенозі ниркових 
артерій порівняно з іншими формами реновас-
кулярної АГ частіше й швидше відзначають роз-
виток ХНН. Це відбувається тому, що при ге-
модинамічно значимих стенозах артерій обох 
нирок або основної артерії єдиної нирки форму-
ється гіпоперфузія ниркових клубочків, їх ішемія 
і прогресивно розвиваються фіброзні та атро-
фічні зміни в нефронах. Та частина нирок, яка 
функціо нує, заміщається рубцевою тканиною. 
Тривало існуюча ішемія нирок за аналогією з 
ІХС у літературі іменується ішемічною хворобою 
нирок (ІХН), або ішемічною нефропатією. ІХН 
може розвиватися і при емболії дрібних гілок 
ниркових артерій кристалами ХС, а також інших 
проявах атеротромбозу. Перебіг захворювання 
може ускладнитися раптовим розвитком або про-
гресуванням ниркової недостатності. Частіше це 
відзначають у хворих похилого віку, ускладнен-
ня поєднується з атеросклеротичним ураженням 
артерій інших басейнів: головного мозку, серця 
та нижніх кінцівок з типовими клінічними про-
явами. У більшості хворих відзначаються клініч-
ні прояви ІХС (стенокардія, перенесений ІМ, 
СН, порушення ритму серця). Прогресуюча нир-
кова недостатність у пацієнтів з тяжкою або реф-
рактерною АГ на фоні розповсюдженого атеро-
склерозу — типові клінічні прояви ІХН. Сучасні 
настанови рекомендують цей процес також роз-
глядати як прояв ХЗН і класифікувати відповідно 
до існуючих стадій (див. розділ «Ренопаренхіма-
тозна АГ»).

Атеросклероз ниркових артерій може усклад-
нюватися гострим тромбозом або емболією з роз-
витком інфарктів нирок. Гостра оклюзія нирко-
вих артерій, що виникає внаслідок цих процесів, 
проявляється у вигляді больового, сечового й гі-
пертензивного синдромів. Больовий синдром ха-

рактеризується болем у животі або поперековій 
області; біль носить постійний характер і може 
не віддавати в пахвинну ділянку, що відрізняє її 
від нападів ниркової коліки. Тривалість больово-
го синдрому — від декількох годин до кількох діб. 
Сечовий синдром проявляється зменшенням 
кількості сечі аж до олігурії, протеїнурії, гемат урії 
(частіше незначної). Гіпертензивний синдром 
проявляється у вигляді появи (наростання) стій-
кої, прогресуючої АГ. Певне значення при наве-
деній симптоматиці має поява нейтрофільного 
лейкоцитозу з підвищенням ШОЕ. 

Крім зазначених ситуацій, при атероскле-
ротичному ураженні аорти може розвинути-
ся розшаровуюча аневризма черевного відділу. 
При цьому може виникнути клініка як хроніч-
ного (при тривалому існуванні цього стану), так 
і гострого стенозу ниркових артерій.

Фібромускулярна дисплазія
Фібромускулярна дисплазія (ФМД) ниркових 

артерій — друга за частотою причина реновас-
кулярної АГ (10–15% випадків). ФМД — неате-
росклеротичне, незапальне захворювання, яке 
вражає переважно ниркові і сонні артерії, вкрай 
рідко — обидва басейни артерій. Захворювання 
описане у 1955 р. Л. Маккорміком. ФМД час-
тіше хворіють молоді жінки й діти, хоча у дітей 
не відзначається виражених статевих відміннос-
тей за частотою її розвитку. Патогенез захворю-
вання дотепер не визначений. Вважається, що 
головну роль відіграють генетичні, гормональні 
та механічні фактори, а також ішемія артеріаль-
ної стінки, носійство антигену Н1А–DRw6. Від-
значено успадковування хвороби за аутосомно-
домінантним типом. Більшу частоту захворюван-
ня у жінок пов̓язують із впливом ендо- і екзоген-
них естрогенів. Крім цього, факторами ризику є 
тютюнопаління, сімейний анамнез щодо АГ, 
а також ураження vasa vasorum.

Захворювання може вражати кожний із шарів 
артеріальної стінки — інтиму, медію та адвен-
тицію. У 80–85% хворих відзначають ураження 
медії (у дистальному відділі основної ниркової 
артерії і її гілок). Звуження просвіту судини від-
бувається у результаті концентричного або екс-
центричного відкладання колагену в просвіт су-
дини. При цьому внутрішня еластична мембрана 
тоншає або фрагментується. Патологічний про-
цес проявляється мультифокальним, тубуляр-
ним або монофокальним стенозом. При цьому 
відзначають ураження артерій малого та серед-
нього калібру. На додаток до звужень у судинній 
стінці розвиваються слабкі місця, у яких виявля-
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ють аневризматичні розширення, що при ангіо-
графічному дослідженні дає типову картину, що 
нагадує чотки або намисто з перлів. Частіше від-
значають однобічне ураження, проте у ⅓ пацієн-
тів може бути ураження багатьох басейнів. 

Природній перебіг захворювання переважно 
доброякісний. Досить довго захворювання має 
безсимптомний перебіг. Описані випадки зна-
хідок ФМД ниркових артерій при скринінгових 
дослідженнях донорів для пересадки нирок. Не-
частий тип ураження — в області інтими та/або 
періартеріально частіше відзначають у дітей і осіб 
молодого віку (15–30 років), захворювання має 
швидко прогресуючий перебіг.

Розвиток реноваскулярної АГ є типовим про-
явом ФМД ниркових артерій. Надалі в клініч-
ній картині домінують симптоми АГ, а також її 
ускладнень. Рідко першим виявленим симпто-
мом захворювання, може бути прояв ниркової 
недостатності. До такого стану може призвести 
неправильний прийом деяких лікарських пре-
паратів: інгібіторів АПФ, антагоністів ангіотен-
зинових рецепторів, стероїдних і НПЗП. На-
явні в літературі спостереження свідчать, що 
при своє часному виявленні захворювання й про-
веденні інтервенційного або хірургічного втру-
чання у більшості хворих із ФМД (>80%), у тому 
числі і дітей, відзначають нормалізацію АТ та 
сприятливий довгостроковий прогноз. 

Неспецифічний аортоартеріїт
Неспецифічний аортоартеріїт (хвороба Такая-

су, брахіоцефальний артеріїт) — системне запаль-
не захворювання аутоімунного характеру з пере-
важаючим ураженням аорти і її гілок порівняно 
з іншими, розглянутими раніше захворювання-
ми, є нечастою причиною розвитку реноваску-
лярної АГ. Переважно (близько 90%) хворіють 
жінки, частіше вихідці з азіатського регіону. За-
звичай хворіють особи молодого віку, частіше 
20–40 років, вкрай рідко — після 50 років. 

Ураження ниркових артерій при захворюван-
ні рідко буває ізольованим. Частіше відзначають 
множинні ураження різних артеріальних судин-
них басейнів різної довжини з розвитком тяж-
ких ішемічних порушень з боку життєво важли-
вих органів. При активному запальному процесі 
в клініці домінує синдром гострофазних реакцій 
(субфебрильна температура, підвищення ШОЕ, 
збільшення вмісту СРБ). При неспецифічно-
му аортоартеріїті патологічний процес у нирко-
вих артеріях локалізується переважно в ділянці 
устя або дещо дистальніше від нього (до 1,5 см). 
Оклюзії артерій нирок відзначають рідше, ніж 

стенози; двобічні ураження — дещо частіше, ніж 
однобічні. АТ у більшості випадків досягає висо-
кого рівня, часто до 180–300/100–160 мм рт. ст., 
а у половини хворих розвивається синдром зло-
якісної АГ. 

Згідно з рекомендаціями Американської ко-
легії ревматологів (ACR, 1990) діагностичними 
критеріями артеріїту є наступні ознаки: початок 
захворювання у осіб віком до 40 років, ослаблен-
ня пульсу на плечовій артерії, різниця АТ на пле-
чових артеріях >10 мм рт. ст., шум на уражених 
артеріях (аорта та її гілки), зміни на ангіограмі. 
Діагноз може бути встановлений при наявності 
3 і більше діагностичних критеріїв (чутливість — 
90,5%, специфічність — 97,8%). 

ДІАГНОСТИКА
Як відзначалося вище, проведення скринінгу 

серед усіх пацієнтів з підвищеним АТ для вияв-
лення реноваскулярної АГ неефективне і тому 
вважається недоцільним. У діагностиці АГ вазо-
ренального походження можна виділити ряд ета-
пів: виявлення лікарем часу першого контакту 
клінічних проявів захворювання, які можуть вка-
зувати на вірогідність реноваскулярної АГ; вияв-
лення власне стенозу ниркових артерій; встанов-
лення залежності між стенозом ниркових артерій 
і АГ; встановлення етіології захворювання, що 
призводить до стенозування ниркових артерій 
і виникнення реноваскулярної АГ. У табл. 2.12 
узагальнені симптоми, наявність яких у хворо-
го з підвищеним АТ повинна викликати підозру 
на реноваскулярну АГ.

Таблиця 2.12 
Симптоми, які дозволяють запідозрити 

наявність реноваскулярної АГ
• Вік <30 і >55 років
• Швидкопрогресуючий перебіг АГ
• Рефрактерність до терапії АГ (при комбінованому 
застосуванні ≥3 препаратів, у тому числі діуретика)
• Порушення функції нирок невизначеної етіології
• Розвиток азотемії при призначенні інгібітору 
АПФ або БРА II
• Шум над проекцією  ниркових судин, що визнача-
ється аускультативно
• Множинні стенотичні ураження коронарних, 
 мозкових, периферичних судин
• Рецидиви епізодів набряку легень на фоні високого АТ

Уже на першому етапі обстеження хворих 
з АГ можна запідозрити вазоренальний генез АГ. 
Попередній діагноз цієї форми АГ ґрунтується 
на характері перебігу і даних анамнезу захворю-
вання. До типових ознак належать: 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 7

А
РТ

Е
РІ

А
Л

ЬН
А

 Г
ІП

Е
РТ

Е
Н

ЗІ
Я

488  ______________ ГЛАВА 2  СИМПТОМАТИЧНІ ФОРМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

• наявність у молодих жінок високої ста-
більної АГ, особливо при злоякісному перебігу, 
а також наявність високого АТ, рефрактерного 
до медикаментозної терапії (ФМД);

• злоякісний перебіг АГ у пацієнтів віком 
50 років і старше (атеросклероз);

• раптовий розвиток АГ після епізоду болі 
в ділянці нирок (тромбоз ниркових артерій).

У деяких випадках вдається виявити факт 
погіршення функції нирок на фоні призначен-
ня інгібіторів АПФ або БРА II: швидке підви-
щення рівня креатиніну в сироватці крові при їх 
прийомі. 

Дані фізикального обстеження дозволяють 
визначити прояви, типові для реноваскулярної 
АГ:

• при аускультації — систолічний шум над 
черевним відділом аорти, який рідко може ви-
слуховуватися у хворих з однобічним стенозом 
і частіше — у хворих з двобічним стенозом. Шум 
над стенозами ниркових артерій вислуховується 
на середині відстані між мечоподібним відрост-
ком і пупком;

• асиметрія АТ і пульсу на верхніх кінцівках;
• наявність градієнта САТ між верхніми та 

нижніми кінцівками. Асиметрія АТ на кінцівках 
та систолічний шум над нирковими артеріями 
характерні для системних захворювань: атеро-
склерозу і хвороби Такаясу.

Загальний аналіз сечі і крові обов̓язкові 
на першому етапі діагностики, з їх допомогою 
також оцінюють функціональний стан нирок 
(ШКФ). Як правило, у загальному аналізі сечі 
виражена патологія відсутня. При розвитку ХЗН 
(нефросклерозу або ішемічного зморщування) 
з̓являється помірно виражена альбумінурія. 

Наступним найважливішим етапом діагнос-
тики реноваскулярної АГ є поглиблене біохімічне 
дослідження. Як ми вже відзначали, в основі па-
тогенезу реноваскулярної АГ лежить підвищення 
продукції реніну нирками у відповідь на їх недо-
статнє кровопостачання. Водночас підвищений 
рівень реніну у венозній крові виявляли лише 
у 50–70% пацієнтів з реноваскулярною АГ. Про-
те у 15–20% хворих з есенціальною АГ активність 
реніну плазми крові також підвищена, тому ця 
ознака не є специфічною. У зв̓язку з цим рутин-
не визначення активності реніну в плазмі крові 
для діагностики реноваскулярної АГ не рекомен-
дується. З метою підвищення специфічності ви-
значення активності реніну була запропонована 
функціональна проба з інгібітором АПФ капто-
прилом. Під впливом прийому інгібітору АПФ 
у відповідь на зниження ниркової перфузії з боку 

стенозу підвищується продукція реніну, що при-
зводить до підвищення АТ. Вимірюють первин-
ний рівень АТ і через 1 год після прийому 25 мг 
каптоприлу: при високій активності реніну, яка 
характерна для вторинного гіперальдостероніз-
му — важливої ланки в патогенезі реноваскуляр-
ної АГ, — відзначають виражене зниження АТ. 
Більш показова модифікація цієї проби з дослі-
дженням активності реніну в плазмі крові пер-
винно і через 1 год після прийому каптоприлу. 
F. Muller і співавтори (1986) запропонували на-
ступні діагностичні критерії для пацієнтів з одно-
бічним стенозом і збереженою функцією нирок, 
які, за їх даними, мають високу чутливість (79%) 
і специфічність (89%):

1. Підвищення рівня активності рені-
ну в плазмі крові після прийому каптоприлу 
>12 нг/мл/год.

2. Абсолютне підвищення активності реніну 
в плазмі крові >10 нг/мл/год.

3. Підвищення активності реніну в плазмі 
крові порівняно з початковим рівнем >150% або 
>400% — при початковому його рівні <3 нг/мл/год.

На жаль, практика показує, що не у всіх хворих 
є можливим провести зазначений тест. На діа-
гностичну значимість проби з каптоприлом може 
впливати прийом більшості антигіпертензивних 
препаратів. Тому за 2–4 тиж до проведення цієї 
проби слід відзначити лікарські засоби, які мо-
жуть впливати на РААС. При необхідності для 
корекції АТ призначають блокатори кальцієвих 
каналів. Дані більш сучасних досліджень показу-
ють, що тест із каптоприлом може давати до 43% 
псевдонегативних і 34% псевдопозитивних ре-
зультатів. 

Дуже важливе діагностичне значення мають 
інструментальні (візуалізуючі) методи для оцін-
ки асиметрії розмірів, форми та функції нирок. 
З цією метою застосовують методи, які дозволя-
ють роздільно оцінити стан обох нирок. Стено-
зувальне ураження артерії з подальшим знижен-
ням кровотоку у нирці веде до зниження її функ-
ції, а потім і розмірів органа на ураженій ділянці. 
Зниження внутрішньониркового перфузійного 
тиску і поступово прогресуючий процес зморщу-
вання нирок призводить до розвитку їх асиметрії. 
Виявлення асиметрії розмірів нирок — ознака, 
типова для однобічного ураження.

Незважаючи на те що провідна роль у визна-
ченні локалізації та характеру ураження ниркових 
артерій на сьогодні приділяється рентгенокон-
трастній ангіографії, на початковому етапі діа-
гностики застосовуються простіші і разом з тим 
досить інформативні методи: УЗД нирок, радіо-
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нуклідна ренографія (сцинтиграфія), екскретор-
на урографія. На першому етапі дослідження ши-
роко використовується УЗД у В-режимі. Різниця 
в поздовжньому розмірі нирок, що перевищує 
15 мм, — характерна ознака реноваскулярної АГ. 
Зазначену асиметрію можна виявити тільки у 60–
70% хворих. Дуплексне сканування ниркових ар-
терій з кольоровою допплєрівською приставкою 
дозволяє діагностувати стенози ниркових артерій, 
особливо при переважній їх локалізації в ділянці 
устя. При дуплексному скануванні важливого зна-
чення набувають локалізація пікової швидкості 
кровотоку, зміна його спект ра, підвищення ліній-
ної швидкості кровотоку по нирковим артеріям, 
асиметрія швидкісних показників. Діагностич-
не значення має підвищення пікової швидкості 
кровотоку в артеріях нирок >180 см/с або збіль-
шення співвідношення швидкості потоку крові 
в ниркових артеріях до швидкості в аорті більше 
ніж в 3,5 раза. За даними спеціалізованих клінік 
чутливість цього методу становить 88–95%, а спе-
цифичність — 90–99%.

З діагностичною метою при нормальній 
функції нирок застосовують радіонуклідні дослі-
дження. Проведення ренографії з 131I-гіппураном 
часто дозволяє виявити зниження функції нир-
ки з боку стенозу (сповільнення досягнення 
піка кривої). При цьому відсутність асиметрії 
при наявності стенозу пояснюють двобічним си-
метричним ураженням ниркових артерій, а у де-
яких хворих — розвитком колатералей. Успішно 
застосовується динамічна нефроангіосцинти-
графія з 99mТс-диетилентриамінпентаацетатом. 
Швидкість елімінації цього ізотопу залежить від 
клубочкової фільтрації. Дослідження дозволяє 
оцінити перфузію нирок, їх розміри та екскре-
торну функцію. Діагностичну значимість цього 
дослідження можна підвищити при його комбі-
нації з каптоприловою пробою: візуалізацію ни-
рок проводять до і після прийому 25–50 мг кап-
топрилу, що дозволяє виявити функціональний 
резерв нирок. Такий підхід дозволяє не тільки 
виявити стеноз ниркових артерій, але й оціни-
ти його функціональну значимість. Визначають 
асиметрію накопичення ізотопу на 1,5–2-й хви-
лині і його секрецію на 15–20-й хвилині після 
ін̓єкції. За даними деяких досліджень чутливість 
методу становить 45–94%, а специфічність — 
81–100%. 

Внутрішньовенна екскреторна урографія є 
більш трудомістким методом дослідження і про-
водиться у тих випадках, коли дані УЗД і радіону-
клідних методів не дозволили уточнити діагноз, 
а проведення контрастної ангіографії вважається 

передчасним і переноситься на наступний етап 
діагностики. Необхідно враховувати, що екс-
креторна урографія, як і всі рентгеноконтрастні 
методи дослідження, протипоказана при непе-
реносимості йодовмісних контрастних речовин, 
а також при значному зниженні функції нирок 
внаслідок розвитку ХНН. При проведенні екс-
креторної урографії при наявності однобічного 
стенозу ниркової артерії виявляють асиметрію 
функції нирок, затримку появи контрастної ре-
човини на ураженій ділянці на ранніх і підвищену 
концентрацію її в ураженій нирці на пізніх етапах 
дослідження. Чутливість методу становить 74%, 
специфічність — 86%. 

Спіральна КТ із контрастуванням дозволяє 
неінвазивно й досить точно візуалізувати нирко-
ві артерії. За даними ряду досліджень чутливість 
методу при виражених стенозах (>50%) становить 
90%, а специфічність — 97%. Недоліком методу є 
необхідність використання контрастної речови-
ни, яка має нефротоксичний потенціал і обмежує 
застосування методу у хворих з порушеною функ-
цією нирок. На рис. 2.5 зображена КТ-ангіограма 
з типовими змінами судин нирок при ФМД.

Рис. 2.5. Дані КТ ангіографії хворої П., 19 років;  
множинні стенози ниркової артерії 
при ФМД (позначені стрілкою)

МРТ є альтернативним методом, що забезпечує 
проведення безпечної (ненефротоксичної) неінва-
зивної ангіографії. Її використання для візуалізації 
ниркових артерій виправдано у хворих із значними 
порушеннями функції нирок. Чутливість методу 
досягає 100%, а специфічність — 92–96%.
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Важливу роль у діагностиці реноваскулярної АГ 
відіграє ангіографія черевної частини аорти і селек-
тивно — ниркових артерій. Цей метод залишається 
золотим стандартом діагностики стенозів артерій 
нирок. Його застосування дає можливість встано-
вити локалізацію стенозу, його довжину, ступінь 
розвитку колатералей, а у фазі нефрограм визначи-
ти розміри нирок. Основна ангіографічна ознака 
наявності стенозу — локальне зменшення діаметра 
судини (рис. 2.6). Гемодинамічно значимим сте-
нозом вважають зменшення діаметра артерії в об-
ласті її ураження на 50% порівняно з незміненою 
ділянкою, а зменшення на ≥70% розцінюють як 
критичний стеноз. Трансфеморальна контрастна 
ангіографія дозволяє виявити не тільки стеноз нир-
кової артерії, але й диференціювати його етіологію. 
Зокрема, при ФМД визначають множинні звужен-
ня з постстенотичною дилатацією  ниркової артерії 
(характерна картина «намиста із перлів» – рис. 2.7). 
Чутливість методу досягає 100%. AHA у 2006 р. ре-
комендувала проводити ангіографію ниркових ар-
терій при проведенні планової коронарографії всім 
пацієнтам, у яких відзначають симптоми, харак-
терні для реноваскулярної АГ (див. табл. 2.12). Вод-
ночас контрастна селективна ангіографія має свої 
недоліки, оскільки несе певний ризик для хворого: 
інвазивна артеріальна катетеризація з усіма її мож-
ливими ускладненнями, токсична дія  контрасту 
(у тому числі нефротоксична), рентгенівське опро-
мінення. 

Рис. 2.6. Дані аортографії хворого П., 65 років: дво-
бічні стенози устів ниркових артерій при 
атеросклеротичному ураженні

Для зниження потенційного ризику інва-
зивної ангіографії був запропонований метод 
комп̓ютерної апроксимації зображення нирок 
при внутрішньовенному введенні контрастної 
речовини — цифровій субтракційній ангіографії. 
Для її проведення контрастну речовину достат-
ньо ввести у вену, що дозволяє знизити ризик, 

пов̓язаний з катетеризацією артерії. Зображення 
ниркових артерій виглядає як усереднення при ба-
гаторазовому проходженні контрастної речовини 
по артеріальному руслу. Дослідження виконується 
амбулаторно. Чутливість методу становить 87,6%, 
а специфічність — 89,5% (R. Khauli et al., 1994).

Рис. 2.7. Дані аортографії хворої М., 24 роки: 
 множинні двобічні стенози ниркових  артерій 
при ФМД — «намисто із перлів» або  «чотки» 

Для встановлення взаємозв̓язку між виявле-
ним стенозом і АГ необхідно оцінити функціо-
нальну значимість стенозу. З цією метою слід 
провести селективну катетеризацію ниркових вен 
з визначенням активності реніну у відтікаючій 
крові. Таке дослідження активності реніну в про-
бах крові, взятих з ниркових вен, дозволяє судити 
про функціональну значимість стенозу як етіо-
логічного фактора АГ. З боку стенозу в нирковій 
вені визначається вищий рівень активності реніну 
в плазмі крові, ніж у нижній порожнистій вені. Ве-
личина співвідношення >1,5 вважається діагнос-
тичним критерієм реноваскулярної АГ (чутли-
вість — 80%, специфічність — 82%). Ряд експертів 
вважають, що цей критерій можна використову-
вати для визначення прогнозу ефективності ендо-
васкулярного або хірургічного лікування. 

У рекомендаціях ACC і AHA 2005 р. 
(ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for the Man-
agement of Patients With Peripheral Arterial Disease) 
зазначено, що для діагностики стенозу ниркових 
артерій слід використовувати наступні методи: 
дуплексне УЗД ниркових артерій (клас рекомен-
дацій I, рівень доказовості В), КТ (у хворих з нор-
мальною функцією нирок) (клас рекомендацій I, 
рівень доказовості В), МРТ (клас рекомендацій I, 
рівень доказовості В). Селективну ангіографію 
можна використовувати в тих випадках, коли дані 
неінвазивних досліджень не дозволяють встано-
вити або виключити діагноз (клас рекомендацій I, 
рівень доказовості В). У цих самих Рекомендаціях 
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зазначено про недоцільність рутинного визна-
чення активності реніну в плазмі крові (клас ре-
комендацій III, рівень доказовості В), селективної 
катетеризації ниркових вен з визначенням ак-
тивності реніну в пробах (клас рекомендацій III, 
рівень доказовості В), проведення проби з кап-
топрилом (клас рекомендацій III, рівень доказо-
вості В) і сцинтиграфії нирок з каптоприлом (клас 
рекомендацій III, рівень доказовості С).

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА
При підозрі на реноваскулярну АГ прово-

дять стандартну диференційну діагностику між 
АГ і вторинними формами АГ різного генезу, 
а при виявленні ознак, характерних для реновас-
кулярної АГ, метою диференційної діагностики 
є встановлення безпосередньої причини патоло-
гічного процесу, тобто встановлення етіологічної 
форми реноваскулярної АГ. У більшості випадків 
для есенціальної АГ характерний відносно добро-
якісний перебіг, проте деякі симптоматичні АГ та-
кож можуть мати відносно доброякісний перебіг. 
Відрізнити АГ при ХЗН дозволяють клінічні про-
яви патології нирок, наявність сечового синдро-
му, дані інструментальних і лабораторних методів 
дослідження. АГ ендокринного генезу виключа-
ється на підставі аналізу клінічної симптоматики, 
оскільки в ряді випадків ці форми мають типові 
особливості клінічного перебігу. Дані дослідження 
рівня гормонів у крові та відповідні методи візуа-
лізації ендокринних органів дозволяють уточнити 
діагноз. Аналіз анамнезу захворювання, вік вияв-
лення підвищеного АТ, дані фізикального обсте-
ження дозволяють виявити симптоми, на підставі 
яких можна припустити зв̓язок АГ з ураженням 
ниркових артерій. Труднощі діагностики можуть 
бути пов̓язані з необхідністю диференціювати 
стенози ниркових артерій, що виникли вторинно 
у пацієнтів з АГ або при ХЗН. Встановити діагноз 
у таких випадках дозволяє проведення пункційної 
біопсії нирок. Слід підкреслити, що необхідність 
проведення диференційної діагностики у таких 
випадках часто носить більш теоретичний, ніж 
практичний характер.

На ймовірність вазоренального походження 
АГ можуть вказувати деякі клінічні прояви: ви-
сока, особливо злоякісна АГ в осіб молодого віку 
(молодше 30 років) або прогресуючий перебіг АГ 
у осіб старшого віку (старше 55 років); раптовий 
розвиток АГ після нападу болі в області нирок 
(тромбоз ниркових артерій); систолічний шум 
над черевним відділом аорти (частіше прослухо-
вується при двобічних стенозах); асиметрія АТ 
і характеристик пульсу на кінцівках; погіршен-

ня функціонального стану нирок при прийомі 
інгібітору АПФ або антагоністів рецепторів А II. 
Застосування неінвазивних методів досліджен-
ня вже на ранніх етапах діагностики дозволяє 
ви явити ознаки, характерні для реноваскуляр-
ної АГ. Виявлення асиметрії у розмірах, формі 
та функції нирок свідчить на користь стенозу 
ниркових артерій. Уточнити функціональну зна-
чимість стенозу дозволяє дослідження активно-
сті реніну плазми крові при проведенні проби 
з каптоприлом, а краще — сцинтиграфія нирок. 
При необхідності проводять селективну катете-
ризацію ниркових вен з визначенням асиметрії 
рівня активності реніну в плазмі крові.

Проведення диференційної діагностики для 
встановлення етіології виявлених змін ниркових 
артерій у більшості випадків дозволяє визначи-
ти тактику лікування. Проводять диференцій-
ну діагностику з різними захворюваннями, які 
призводять до розвитику реноваскулярної АГ: 
атеросклерозом, ФМД, неспецифічним аор-
тоартеріїтом. Атеросклерозу і неспецифічному 
аортоартеріїту властивий системний характер 
захворювання: множинне ураження різних сег-
ментів аорти та магістральних артерій. При ди-
ференційній діагностиці цих захворювань слід 
мати на увазі, що неспецифічний аортоартеріїт 
відзначають переважно у молодих жінок віком 
20–30 років, в анамнезі — періоди активності за-
пального процесу змінюються періодами ремісії, 
часто відсутня пульсація на одній із променевих 
артерій. Атеросклеротичні зміни частіше відзна-
чають у чоловіків віком старше 50 років, визнача-
ються порушення ліпідного обміну, інші ознаки 
атеросклерозу. На користь атеросклеротичного ге-
незу АГ свідчать дані про розвиток АГ після появи 
ознак атеросклерозу та/або виникнення високої 
АГ і її прогресуючого перебігу в осіб похилого віку. 
Аналіз локалізації і характеру поширення патоло-
гічного процесу також сприяє уточненню діагнозу. 
У хворих з неспецифічним аортоартерії том виявля-
ються пролонговані сегментарні звуження артерій, 
які плавно переходять у незмінені ділянки, тоді як 
для атеросклерозу характерне локальне звуження 
артерій, зазвичай в місці їх біфуркації, з нерівними 
контурами. При ФМД на ангіограмах ниркові ар-
терії мають типовий вигляд намиста або чоток.

ЛІКУВАННЯ
При відсутності своєчасного адекватного лі-

кування у хворих з реноваскулярною АГ розвива-
ються тяжкі серцево-судинні ускладнення та/або 
ХНН. Це визначає значимість своєчасної діагнос-
тики і при підтвердженні діагнозу «реноваскулярна 
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АГ» направлення у спеціалізовані центри для ви-
значення тактики лікування. На сьогодні є три під-
ходи до лікування хворих з реноваскулярною АГ: 
медикаментозна терапія, хірургічна реваскуляри-
зація і внутрішньосудинна балонна ангіопластика. 
Зазначені методи лікування не виключають, а до-
повнюють один одного.

Медикаментозна терапія у хворих з реновас-
кулярною АГ, як і у всіх хворих з підвищеним АТ, 
у першу чергу спрямована на зниження його рів-
ня. Цільовий АТ у хворих з реноваскулярною АГ 
не повинен відрізнятися від такого у пацієнтів 
з іншими формами АГ: необхідно прагнути до до-
сягнення рівня <140/90 мм рт. ст. для всіх пацієнтів 
без ознак порушення функції нирок, <130/80 — 
при наявності симптомів ураження нирок, а також 
<125/75 мм рт. ст. — при протеїн урії >1 г/добу. 

При наявності доказів атеросклеротичного 
процесу крім антигіпертензивної терапії проводять 
відповідну терапію: рекомендують відмову від тю-
тюнопаління, призначають статини для корекції 
дисліпідемії та ацетилсаліцилову кислоту. При не-
специфічному аортоартеріїті додаткове лікування 
повинне бути спрямоване на пригнічення актив-
ності запального процесу. Це ж лікування продо-
вжують після проведення інтервенційного або хі-
рургічного лікування.

Медикаментозна антигіпертензивна терапія 
при встановленому діагнозі «реноваскулярна АГ» 
проводиться всім пацієнтам:

• до оперативного або інтервенційного втру-
чання — при підготовці хворих з реноваскулярною 
АГ до хірургічного або інтервенційного лікування;

• при залишковій АГ — у випадках недостат-
нього антигіпертензивного ефекту після проведен-
ня процедур реваскуляризації, як правило, у біль-
шості пацієнтів з атеросклеротичним стенозом;

• для первинної та вторинної профілактики 
тяжких серцево-судинних ускладнень, коли хірур-
гічне лікування не може бути виконане;

• при відмові пацієнта від проведення ендовас-
кулярних втручань і/або хірургічного лікування.

Оскільки для реноваскулярної АГ характер-
ний перебіг з високим рівнем АТ (2–3-й ступінь 
підвищення АТ), з урахуванням сучасних реко-
мендацій із самого початку доцільне призначення 
комбінованої антигіпертензивної терапії препара-
тами тривалої дії. При виборі антигіпертензивної 
медикаментозної терапії перевагу віддають пре-
паратам із групи блокаторів кальцієвих каналів, 
прийом яких не погіршує перфузію нирок (клас 
рекомендацій I, рівень доказовості А). Без додатко-
вих обмежень можуть застосовуватися блокатори 
β-адренорецепторів (клас рекомендацій I, рівень 

доказовості А), діуретики, а також, можливо, бло-
катори α-адренорецепторів і агоністи імідазоліно-
вих рецепторів.

Основне місце в лікуванні хворих з реновас-
кулярною АГ займають препарати, що блокують 
активність РААС — інгібітори АПФ, і потенційно 
БРА II. Необхідно підкреслити, що безконтрольна 
терапія інгібіторами АПФ і БРА II може призвести 
до погіршення функції нирок, особливо при по-
чатковому її зниженні. Зменшення утворення А II 
і послаблення його вазоконстрикторної дії на ефе-
рентні артеріоли на фоні прийому препаратів, що 
блокують РААС, веде до зниження внутрішньоклу-
бочкового тиску і клубочкової фільтрації, що може 
призвести до розвитку ГНН. Тривала терапія пре-
паратами цих груп протипоказана хворим із дво-
бічним стенозом ниркових артерій або стенозом 
артерії єдиної нирки, що функціонує. 

На сьогодні накопичена достатня кількість до-
казів ефективності інгібіторів АПФ у хворих з ре-
новаскулярною АГ, зумовленою однобічним сте-
нозом. Переважна більшість досліджень проведена 
у хворих з атеросклеротичним ураженням ниркової 
артерії. При цьому обов̓язковою умовою медика-
ментозного лікування є постійний конт роль за 
функціональним станом нирок: необхідно регу-
лярно контролювати вміст креатиніну в сироватці 
крові, протеїнурію, динаміку ШКФ. Рівень креа-
тиніну в сироватці крові не повинен підвищувати-
ся більше ніж на 10–15% порівняно з початковим 
рівнем. Застосування інгібіторів АПФ ефективно 
навіть у хворих з АГ, рефрактерною до лікування 
іншими антигіпертензивними препаратами. Також 
встановлено, що крім антигіпертензивного ефекту 
терапія інгібіторами АПФ забезпечувала ефектив-
ну нефропротекторну дію (клас рекомендацій I, 
рівень доказовості А). Терапію препаратами цієї 
групи починають з низьких доз, які потім титрують 
до максимально переносимих. Тільки за умови за-
стосування інгібіторів АПФ у максимальних дозах 
можна чекати ефективної нефропротекторної дії. 
Важливо також контролювати рівень калію в сиро-
ватці крові під час лікування. При тенденції до гі-
перкаліємії не рекомендується поєднувати інгібіто-
ри АПФ з калійзберігаючими діуретиками, у тому 
числі зі спіронолактоном. Застосування БРА II 
у лікуванні реноваскулярної АГ на сьогодні ґрунту-
ється на меншій доказовій базі, їх ефективність ще 
має бути підтверджена в спеціально спланованих 
клінічних дослідженнях (клас рекомендацій I, рі-
вень доказовості В). Найбільш ефективними ком-
бінаціями для інгібіторів АПФ і БРА II вважають 
їх застосування в комбінації з діуретиками та/або 
блокаторами кальцієвих каналів. 
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При проведенні тривалої антигіпертензивної 
терапії у хворих з підтвердженим діагнозом ре-
новаскулярна АГ важливо розуміти, що навіть 
при адекватному контролі рівня АТ наявність 
існуючого неусунутого стенозу неухильно веде 
до прогресуючого зниження функції нирки та її 
зморщування, а при відсутності належного конт-
ролю рівня АТ, особливо у хворих зі злоякісним 
перебігом АГ, призводить до розвитку нефро-
склерозу в контралатеральній нирці і до наступ-
них серцево-судинних та інших ускладнень. Очі-
кувальна тактика в таких випадках невиправдана: 
показане направлення у спеціалізовані цент ри для 
визначення оптимального способу усунення сте-
нозу ниркової артерії.

Прямим показанням як до внутрішньосудин-
ної, так і хірургічної корекції реноваскулярної АГ 
є діагностований, гемодинамічно і функціональ-
но значимий стеноз ниркової артерії (>50%). 

Для корекції стенозу проводять різні рекон-
структивні втручання і операції, вид яких ви-
значається етіологією і поширеністю ураження 
ниркових артерій, черевної аорти та інших її гі-
лок. При визначенні показань до внутрішньосу-
динного і хірургічного лікування враховують ряд 
клінічних факторів: наявність супутньої патології, 
у першу чергу ступінь ураження серцево-судинної 
системи, ураження коронарних судин, функціо-
нальний стан обох нирок, тривалість існуючої АГ. 
Протипоказаннями до проведення реконструк-
тивних судинних втручань є термінальна стадія 
ниркової недостатності і наявність порушень 
мозкового або коронарного кровообігу протягом 
останніх 3 міс. Внутрішньосудинне або хірургічне 
втручання у хворих з неспецифічним аортоарте-
ріїтом слід проводити у фазі лабораторної і мор-
фологічної ремісії не раніше ніж через 3 міс після 
нормалізації лабораторних показників. 

Стійкий антигіпертензивний ефект після втру-
чання залежно від етіології захворювання досяга-
ється у 30–80% пацієнтів. Водночас повну норма-
лізацію АТ відзначають тільки у 25–50% хворих. 
Проведення реваскуляризації крім власне анти-
гіпертензивного ефекту дозволяє досягти стабілі-
зації функції нирок і зменшення кількості та/або 
зниження дози антигіпертензивних препаратів, 
необхідних для досягнення ефективного контро-
лю над рівнем АТ. У віддалений термін після вну-
трішньосудинного або хірургічного втручання 
у 10–25% хворих виявляють рецидив реноваску-
лярної АГ, зумовлений прогресуючим перебігом 
основного захворювання і розвитком рестенозів 
ниркової артерії в зоні проведеної ангіопластики 
або розвитком «свіжих» стенозів або оклюзій іншої 

ділянки ниркової артерії, що вимагає повторного 
ендоваскулярного або хірургічного втручання.

З метою усунення стенозу і нормалізації кро-
вопостачання нирок в останні 15 років найбільш 
широко використовується ендоваскулярна балон-
на дилатація — розширення стенозованої ділян-
ки ниркової артерії за допомогою дилатаційних 
балонних катетерів. На сьогодні найчастіше за-
стосовують ангіопластику в комбінації зі стенту-
ванням ураженої артерії (клас рекомендацій IIА, 
рівень доказовості В). Переваги цього методу — 
низька травматичність, менша тривалість пере-
бування хворого у стаціонарі, можливість засто-
сування у тяжкого контингенту хворих, зокрема 
у осіб похилого віку при наростаючій нирковій 
недостатності (клас рекомендацій IIА, рівень до-
казовості В), дихальній недостатності, у пацієнтів 
із нестабільною стенокардією (клас рекоменда-
цій IIА, рівень доказовості В), ХСН (клас реко-
мендацій I, рівень доказовості В), при кризовому 
перебігу АГ. Впровадження стентування порівняно 
зі звичайною ангіопластикою дозволило підвищи-
ти ефективність процедури реваскуляризації, за-
безпечити кращі віддалені результати прохідності 
артерії і знизити частоту рестенозування. Ефектив-
ність цього методу лікування не залежить від віку 
і статі пацієнтів.

Застосування ангіопластики та стентування 
ниркових артерій призводить до нормалізації АТ 
або поліпшення перебігу АГ у переважної більшос-
ті (>90%) хворих з ФМД у період спостереження 
до 3 років. Проте тільки 50% таких пацієнтів можуть 
повністю відмовитися від прийому антигіпертен-
зивних препаратів (Mansoor G., 2004). Крім того, 
за цей же період у 8–25% випадків розвивається 
рестеноз в області раніше виконаної ангіопластики 
з рецидивом реноваскулярної АГ, що вимагає про-
ведення повторних рентгенхірургічних втручань. 

У хворих з атеросклеротичним ураженням нир-
кових судин ефективність внутрішньосудинних 
втручань значно нижча: поліпшення стану хворих 
відзначають у 50–60% випадків, можливість пов-
ністю припинити прийом антигіпертензивних за-
собів — менше ніж у 10% хворих (Morganti A., 2000). 
Метааналіз досліджень ефективності стентування 
ниркових артерій при атеросклеротичному ура-
женні продемонстрував високу результативність 
самої процедури (98%) і прийнятну частоту розви-
тку рестенозів (17%) (Leertouwer T. і співавт., 2000). 
Пряме порівняння ефективності інтервенційних 
підходів і ізольованого медикаментозного лікуван-
ня підтвердило переваги стратегії реваскуляризації 
в покращанні контролю рівня АТ, попередженні 
розвитку ниркової недостатності.
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Ефективність хірургічної реваскуляризації 
при стенозах ниркових артерій досить висока — 
нормалізація ниркової перфузії досягається у 97% 
випадків. Проте в останні роки відзначають значне 
звуження показань до проведення реваскуляриза-
ції хірургічним шляхом. Це зумовлене розвитком 
внутрішньосудинних інтервенційних технологій, 
поліпшенням результатів медикаментозного ліку-
вання. Пряме порівняння результатів традиційної 
хірургічної та внутрішньосудинної балонної ревас-
куляризації у хворих з реноваскулярною АГ з ате-
росклеротичним ураженням, проведене H. Weibull 
і співавторами (1993), не виявило переваг хірургіч-
ного методу над внутрішньосудинним втручанням 
протягом 2 років спостереження. Таким чином, 
автори рекомендували проводити балонну ангіо-
пластику хворим, у яких проводиться вибір між 
внутрішньосудинним втручанням і традиційним 
хірургічним методом лікування.

У Рекомендаціях АCC і AHA 2005 р. (ACC/
AHA 2005 Practice Guidelines for the Management of 
Patients With Peripheral Arterial Disease) чітко визна-
чені сучасні показання для проведення хірургіч-
ного лікування стенотичного ураження ниркових 
артерій: повномасштабне хірургічне втручання 
показане хворим з ФМД при наявності складних 
судинних уражень із залученням сегментарних ар-
терій і наявністю макроаневризм (клас рекоменда-
цій I, рівень доказовості В), у хворих із множинним 
атеросклеротичним ураженням артерій малого ка-
лібру або початкових відділів основної ниркової 
артерії (клас рекомендацій I, рівень доказовості В), 
у хворих з атеросклеротичним ураженням при не-
обхідності проведення реконструктивних втручань 
на аорті (клас рекомендацій I, рівень доказовос-
ті С). Тип хірургічної операції (ендартеректомія, 
шунтування або більш складні реконструктивні 
ангіопластичні втручання) визначається типом 
і обсягом ураження судин, станом аорти і тяжкістю 
стану хворого.

Важливим моментом є ухвалення рішення 
про проведення нефректомії. Нефректомію ви-
конують тільки у тих випадках, коли проведен-
ня реконструктивних операцій уже недоцільне: 
при необоротному ураженні або ішемічній атрофії 
нирки. Її клінічними ознаками є зменшення роз-
мірів нирки <5 см, уражена нирка забезпечує <10% 
загальної ниркової функції, наявність ознак розпо-
всюдженого кортикального інфаркту нирки. 

Після будь-яких ендоваскулярних або хірургіч-
них втручань на ниркових артеріях хворим з рено-
васкулярною АГ слід перебувати на диспансерному 
спостереженні з регулярним контролем АТ і про-
хідності зони реконструкції артерії (методом УЗД, 

МРТ та іншими неінвазивними методами діагнос-
тики). За їх даними в ході динамічного спостережен-
ня проводиться комплексна антигіпертензивна та 
гіполіпідемічна терапія, корекція супутніх факторів 
ризику серцево-судинних ускладнень. Крім забез-
печення антигіпертензивного ефекту, комплексна 
медикаментозна терапія реноваскулярної АГ пе-
редбачає необхідність впливу на основний патоге-
нетичний процес при визначенні етіології АГ. Тера-
пія реноваскулярної АГ атеросклеротичної етіології 
включає застосування гіполіпідемічних препаратів 
(статинів) і ацетилсаліцилової кислоти в низьких 
дозах. Є дані про те, що тривалий прийом статинів 
при атеросклеротичному ураженні судин нирок за-
безпечує нефропротекторний ефект у цієї категорії 
хворих. Протизапальна терапія при реноваскуляр-
ній АГ на фоні неспецифічного аортоартеріїту по-
винна бути спрямована на пригнічення активності 
запального процесу та його профілактику. З цією 
метою застосовують ГКС і цитостатики. При вияв-
ленні розшаровуючої аневризми черевного відділу 
аорти хворого в екст реному порядку необхідно на-
правити в спеціалізований центр судинної хірургії 
для проведення необхідного лікування.
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СИМПТОМАТИЧНІ АГ 
ЕНДОКРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ
Причиною підвищення АТ при цих формах 

симптоматичної (вторинної) АГ є патологія ендо-
кринної системи. Поява нових методів діагностики 
і лікування протягом останніх 20 років значно роз-
ширили можливості медицини в цьому напрямку.

Слід підкреслити, що у більшості випадків ен-
докринних АГ прогноз для життя хворого визна-
чається розвитком серцево-судинних ускладнень, 
однак звичайне застосування антигіпертензивних 
препаратів у більшості випадків не дозволяє стабі-
лізувати стан хворого та попередити виникнення 
ускладнень. 

Своєчасне хірургічне втручання при деяких но-
зологічних формах ендокринних АГ дозволяє до-
сягти нормалізації АТ і відмовитися від постійно-
го прийому антигіпертензивних засобів у частини 
хворих. У більшості випадків для досягнення успі-
ху необхідна чітка послідовна робота цілої команди 
клінічних фахівців. Потенційна курабельність ен-
докринних АГ вимагає чіткого розуміння своєї ролі 
на кожному етапі ведення таких пацієнтів.

З позицій доказової медицини слід зазначити, 
що дотепер у хворих з ендокринними АГ не прове-
дено жодного рандомізованого дослідження, яке б 
могло стати основою для тих або інших рекоменда-
цій. Терапевтичні підходи у таких хворих базують-
ся на ретроспективному аналізі, думці експертів 
і власному досвіді.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
Як ми вже відзначали, АГ є найпоширенішим 

хронічним захворюванням у світі і значною мірою 
визначає високий рівень смертності та інвалідності 
від серцево-судинних і цереброваскулярних захво-
рювань. Частка ендокринної АГ у популяції хворих 
з підвищеним АТ за даними різних дослідників ста-
новить 0,2–1%, а частка ендокринної АГ серед усіх 
випадків симптоматичної (вторинної) АГ — близь-
ко 15%. За даними відділення симптоматичної 
артеріальної гіпертензії Національного наукового 
центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска», 
з 3495 первинних хворих, обстежених за період 
з 1994 по 2003 р., частота ендокринних форм АГ 
склала 3%. Серед усіх форм вторинної АГ ендо-
кринні склали 11%. У загальній популяції хворих 

з АГ, наприклад на прийомі у дільничного (сімей-
ного) лікаря, їх частка буде значно нижчою. Але й 
1% хворих з ендокринними формами АГ — це де-
сятки й сотні тисяч пацієнтів в Україні, яких по-
тенційно можна вилікувати від цієї недуги.

КЛАСИФІКАЦІЯ 
Виділяють симптоматичну АГ при наступних 

ендокринних захворюваннях:
- феохромоцитома;
- первинний мінералокортицизм, у тому числі: 
а) первинний гіперальдостеронізм (синдром 

Кона);
б) дезоксикортикостеронпродукуючі пухлини 

надниркової залози;
в) адреногенітальний синдром/вроджена адре-

налова гіперплазія;
- гіперкортицизм (синдром Кушинга);
- акромегалія;
- гіперпаратиреоз;
- гіпер- і гіпотиреоз; 
- первинний гіперренінізм;
- ендотелінпродукуючі пухлини.
Феохромоцитома
Феохромоцитома являє собою катехола-

мінпродукуючу пухлину з нейроектодермаль-
ної тканини, яка у 85% випадків локалізується 
в мозковій частині надниркової залози і у 15% 
хворих — екстраадренально, переважно в груд-
ному або черевному відділі симпатичного стов-
бура. Дуже рідко пухлина може локалізуватися 
в серці, сечовому міхурі, передміхуровій і під-
шлунковій залозі, яєчниках. Приблизно у 10% 
хворих феохромоцитома має спадковий харак-
тер з аутосомно-домінантним типом передачі. 
Фео хромоцитома — переважно доброякісна 
пухлина, однак приблизно в 10% випадків від-
значається її злоякісне переродження. У таких 
випадках пухлина може метастазувати. У ⅔ ви-
падків клітини пухлини секретують адреналін 
і норадреналін, а в ⅓ випадків — тільки норад-
реналін. У випадку злоякісного переродження 
пухлина здатна секретувати допамін. Як прави-
ло, не існує залежності між розміром пухлини та 
рівнем гормональної активності. Є деякі супут-
ні спадкові захворювання, при яких феохромо-
цитому виявляють набагато частіше: множин-
на ендокринна неоплазма, нейрофіброматоз, 
ангіо матоз сітківки і мозку (хвороба Хіппеля — 
Ліндау).

Поширеність феохромоцитоми серед хворих 
з АГ, за даними різних дослідників, варіює від 0,04 
до 2% (у середньому близько 0,1%). З 3495 пер-
винних хворих із вторинною АГ, госпіталізованих 
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у відділення симптоматичної артеріальної гіпер-
тензії Національного наукового цент ру «Інститут 
кардіології ім. М.Д. Стражеска» з 1994 по 2003 р., 
діагноз «феохромоцитома», підтверджений гісто-
логічно після оперативного лікування, встанов-
лений у 0,3% випадків.

Часто основним симптомом захворювання 
є пароксизмальна і/або стійка АГ і пов̓язана 
з нею клінічна симптоматика. Потовиділення, 
голов ний біль, тахікардія, ортостатичні пору-
шення, тремор, порушення зору, раптова блі-
дість або гіперемія шкіри, нудота/блювання, 
відчуття страху та інші симптоми можуть вини-
кати пароксизмально або бути присутніми по-
стійно. Нечасто АГ може мати безсимптомний 
перебіг, при цьому основними скаргами ста-
ють симптоми росту пухлини: біль у животі або 
грудній клітці, відчуття наповнення або роз-
пирання, ознаки здавлювання інших органів. 
Приблизно у ⅓ пацієнтів відзначають паро-
ксизмальне або стійке підвищення концентра-
ції глюкози в крові та сечі. Нерідко виявляють 
зменшення маси тіла. Нечасто на фоні катехо-
ламінового ураження серця (токсична кардіо-
міопатія) розвиваються аритмії та симптоми 
СН. Частота виявлення основ них симптомів 
при феохромоцитомі представлена в табл. 2.13. 
Підставою для підозри на феохромоцитому є 
виявлення характерної «гіпертензивної тріа-
ди»: АГ, гіперглікемії та гіперметаболізму (без 
гіпертиреозу).

Таблиця 2.13 
Частота основних клінічних симптомів 
при феохромоцитомі (Stimpel M., 1995)

Симптом Частота, 
%

АГ: 
- стійка 
- стійка + пароксизмальна 
- пароксизмальна

>90
60
50

<30
Головний біль 80
Ортостатичні порушення 60
Підвищене потовиділення 65
Тахікардія 60
Нервозність, підвищена збудливість 45
Блідість шкірних покривів 45
Тремор 35
Біль у животі 15
Порушення зору 15

Через мозаїчність клінічної картини при фео-
хромоцитомі діагноз не може бути встановле-
ний тільки на підставі клінічних проявів хво-
роби. Важливим кроком у встановленні діа-

гнозу є виявлення біохімічних ознак гіперпро-
дукції катехоламінів. Катехоламіни частково 
метаболізуються у самій пухлині або в печінці 
і виводяться через нирки у вигляді сполучень 
ванілілміндальної кислоти, метильованих ме-
таболітів (метанефринів) або вільних катехо-
ламінів. Визначення рівня катехоламінів і їх 
метаболітів (ванілілміндальної кислоти і ме-
танефринів) у добовій сечі належить до стан-
дартних діагностичних процедур при підо зрі 
на феохромоцитому. Хворим, яких направля-
ють на такий аналіз, необхідно за певний час 
до його проведення відмінити лікарські засо-
би, які пригнічують або збільшують ексрецію 
катехоламінів (блокатори адренорецепторів, 
адреноміметики, у тому числі центральної дії, 
інгібітори МАО та ін.). Додаткове значення 
в діагностиці має визначення продуктів мета-
болізму катехоламінів після гіпертензивного 
кризу, причому можна порівняти їх базальний 
добовий рівень і підвищення його на фоні 
кризу. Виявлення патологічного підвищення 
рівня катехоламінів у плазмі крові має додат-
кове діагностичне значення, але воно має сенс 
лише при заборі крові через венозний катетер, 
який встановлений за 30–60 хв до забору кро-
ві за умови, що пацієнт весь цей час перебував 
у стані спокою. Інші умови можуть призвес-
ти, з одного боку, до появи псевдопозитивних 
результатів, а з другого — додаткових діагнос-
тичних витрат. 

Якщо визначення вмісту катехоламінів 
не дозволяє встановити діагноз, використову-
ють функціональні тести із пригніченням або 
стимуляцією секреції катехоламінів. Секреція 
катехоламінів у фізіологічних умовах пригні-
чується під впливом клонідину. На практиці 
можна використовувати тест із визначенням 
вмісту катехоламінів у плазмі крові до і про-
тягом 3 год після прийому клонідину в дозі 
0,15–0,3 мг. Простіший у використанні тест 
із визначенням нічної супресії секреції кате-
холамінів під впливом клонідину. У здорових 
осіб або у хворих з есенціальною АГ під впли-
вом клонідину відзначають значне зниження 
вмісту катехоламінів у сечі, зібраній за нічний 
період. У той самий час секреція катехоламі-
нів феохромоцитомою не пригнічується під 
впливом клонідину. 

Нечасто з великою обережністю застосовують 
стимуляційні тести з гістаміном, тираміном або 
краще всього — із глюкагоном. При їх прове-
денні у хворих з феохромоцитомою відзначають 
знач не підвищення рівня АТ і рівня катехоламі-
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нів (у кілька разів). Для попередження критично-
го підвищення АТ пацієнтові попередньо дають 
блокатори α-адренорецепторів або антагоністи 
кальцію. Їх призначення не впливає на підви-
щення секреції катехоламінів. 

Важливим етапом підтвердження діагнозу 
«фео хромоцитома» є проведення візуалізуючих 
процедур: КТ та/або МРТ. Візуалізація пухлин 
при їх локалізації в наднирковій залозі, як пра-
вило, труднощів не викликає. Найчастіше навіть 
за допомогою УЗД надниркової залози можна ви-
явити певні структурні зміни і потім підтвердити 
наявність пухлини при КТ або МРТ. Виявлення 
пухлин екстраадреналової локалізації значною 
мірою залежить від досвіду лікаря, а часто від-
бувається випадково. За допомогою візуалізую-
чих процедур виявляють до 95% феохромоцитом 
розміром >1 см при їх локалізації у наднирковій 
залозі та <2 см — при абдомінальній локалізації.

Для додаткового виявлення феохромоцито-
ми може бути рекомендована сцинтиграфія з 
міченим 131I-метайодбензилгуанідином після по-
передньої блокади щитовидної залози. Деякі до-
слідники навіть при виявленні феохромоцитоми 
методами візуалізації (КТ, МРТ) рекомендують 
проведення сцинтиграфії інших ділянок тіла для 
виключення наявності інших катехоламінпроду-
куючих пухлин в організмі.

Високоспецифічним методом підтвердження 
наявності феохромоцитоми є визначення під-
вищеного рівня катехоламінів у крові, взятої з 
відповідних гілок нижньої порожнистої вени. 
При наявності пухлини концентрація катехола-
мінів у витікаючій з місця локалізації пухлини 
крові в кілька разів вища, ніж в інших місцях. 
Незважаючи на досить високу діагностичну точ-
ність методу, він застосовується лише в нечастих 
складних випадках через інвазивність, складність 
виконання і можливий ризик для хворого. Фор-
малізований діагностичний алгоритм при підозрі 
на феохромоцитому наведений на рис. 2.8.

Хірургічне лікування обов̓язкове при відсут-
ності протипоказань для проведення операції. 
В останні роки частіше застосовують лапароско-
пічний доступ, який зменшує травматичність опе-
рації для хворого та скорочує строки госпіталізації. 
Ефективність хірургічного втручання при феохро-
моцитомі дуже висока: у більше ніж 90% хворих 
відзначають нормалізацію або стійке зниження АТ. 
Нечасто виявляють рецидиви пухлини або фео-
хромоцитоми іншої локалізації. Лікування їх пови-
нно проводитися також хірургічним шляхом. Якщо 
пухлину неможливо видалити хірургічним шляхом, 
то застосовують променеву і хіміотерапію, особли-

во при метастазуванні. Опромінення та застосуван-
ня цитостатиків призводить до зменшення розміру 
і зниження активності пухлини, що відповідно су-
проводжується поліпшенням стану хворих. 

Ôóíêö³îíàëüí³ òåñòè

Íåãàòèâí³              Ïîçèòèâí³

Â³çóàë³çóþ÷³ ïðîöåäóðè:
ÊÒ ³/àáî ÌÐÒ,

ñöèíòèãðàô³ÿ íàäíèðêîâî¿ 
òà ³íøèõ ä³ëÿíîê,

âèçíà÷åííÿ êàòåõîëàì³í³â 
ó êðîâ³ ³ç íàäíèðêîâî¿ çàëîçè

Âì³ñò êàòåõîëàì³í³â ó ñå÷³
àáî êðîâ³ â ñïîêîþ àáî ï³ä ÷àñ êðèçó

Ï³äîçðà íà ôåîõðîìîöèòîìó

Íîðìàëüíèé     Ïîì³ðíî ï³äâèùåíèé         Ï³äâèùåíèé

Рис. 2.8. Діагностичний алгоритм при феохромо-
цитомі

Для медикаментозного контролю АТ застосову-
ють блокатори α-адренорецепторів (празозин, до-
ксазозин та інші), у разі необхідно сті і при кризах — 
внутрішньовенно (фентоламін). Можливе досягнен-
ня хорошого ефекту при застосуванні комбінації або 
комбінованих блокаторів α- і β-адренорецепторів 
(лабеталол, карведилол). Використання чистих не-
селективних блокаторів β-адренорецепторів недо-
цільне, оскільки може призвести до підвищення 
АТ. Серед інших антигіпертензивних препаратів 
слід зазначити антагоністи кальцію і препарати цен-
тральної дії (клонідин, агоністи імідазолінових ре-
цепторів). За останні роки з̓явилися повідомлення 
про успішне застосування блокатора синтезу допа-
міну — метилтирозину. Препарат на ранніх стадіях 
синтезу блокує утворення катехоламінів, що дозво-
ляє успішно контролювати АТ і належним чином 
підготувати хворого до операції. Застосування пре-
парату рекомендоване Європейським товариством 
гіпертензії (2003).

При проведенні анестезії слід уникати за-
стосування фентанілу і дроперидолу, які можуть 
стимулювати додаткову секрецію катехоламінів. 
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Рекомендують ретельне моніторування функції 
серцево-судинної системи під час введення в нар-
коз, операції та першої доби після операції: мож-
ливий розвиток як гіпертензивних, так і гіпотен-
зивних станів, тяжких аритмій. Важливе значення 
надають заміщенню об’єму рідини для запобігання 
гіповолемії. Через 2 тиж після операції рекоменду-
ється перевірити рівень катехоламнів у сечі.

Первинний мінералокортицизм
Первинний мінералокортицизм — термін, під 

яким поєднують ряд ендокринних порушень, асо-
ційованих з АГ і ендогенною гіпер продукцією аль-
достерону або мінералокортикоїдів і продуктів їх 
біосинтезу. До первинного мінералокортицизму 
належать первинний альдостеронізм, дезоксикор-
тикостеронпродукуючі пухлини надниркової за-
лози і адреногенітальний синдром/вроджена адре-
налова гіперплазія. Загальною ознакою для мінера-
локортикоїдасоційованої АГ є гіпокаліємія різного 
ступеня вираженості.

Первинний альдостеронізм характеризуєть-
ся автономною (незалежної від інших причин) 
гіперпродукцією альдостерону залозистою зо-
ною надниркової залози. Його слід відрізняти 
від вторинних альдостеронізмів, які є наслідком 
підвищення вмісту реніну, часто реактивного ха-
рактеру. Близько 75% усіх випадків первинного 
альдостеронізму становить аденома надниркової 
залози (синдром Кона), рідко виявляють кар-
циному надниркової залози, а також первинну 
одно- і двобічну гіперплазію надниркової залози 
і дексаметазон-супресивну (що піддається ліку-
ванню ГКС) гіперплазію. 

Уперше клінічні прояви первинного мінера-
локортицизму описав американський ендокри-
нолог J.W. Conn у 1955 р. у 34-річної жінки з ви-
соким АТ. За даними літератури синдром Кона 
виявляють у 0,5–1% хворих з АГ. У жінок від-
значають майже вдвічі частіше, ніж у чоловіків. 
За даними відділення симптоматичних артеріаль-
них гіпертензій Національного наукового центру 
«Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска», серед 
3495 первинних хворих, які перебували у відді-
ленні протягом 1994–2003 рр., діагноз «первин-
ний альдостеронізм», підтверджений гістологіч-
ним дослідженням після операції, встановлений 
у 0,3% хворих.

Протягом останнього десятиріччя завдяки 
широкому використанню граничного значення 
співвідношення альдостерон/активність реніну 
плазми крові >30 у якості дігностичного критерію 
первинного альдостеронізму частота виявлення 
захворювання за даними різних дослідників до-

сягає 5–10% у популяції пацієнтів з підвищеним 
АТ і до 25% серед хворих з рефрактерною АГ.

Патогенез захворювання включає підвищен-
ня реабсорбції натрію в дистальних канальцях 
і заміну ним калію та іонів водню. Вважають, 
що однією із причин АГ при цьому є збільшен-
ня внутрішньосудинного об’єму крові. Серед 
інших причин розглядають центральні механіз-
ми, пов̓язані з впливом альдостерону на мозкові 
центри регуляції серцево-судинної системи, се-
крецію вазоконстрикторних субстанцій, а також 
ряд периферичних: прямий вазоконстрикторний 
ефект альдостерону, накопичення натрію в стін-
ці резистивних артерій з підвищенням чутливості 
до пресорних агентів і т.п. Втрата калію носить 
поступово прогресуючий характер, при цьому гі-
пернатріємію практично не відзначають. 

Клінічні симптоми не носять специфічного 
характеру і практично не мають значення для ди-
ференційної діагностики (табл. 2.14).

Таблиця 2.14
Частота симптомів при первинному 

гіперальдостеронізмі

Симптом Частота 
 виявлення, %

АГ 100
Гіпокаліємія 90
Зміни на ЕКГ 80
М’язова слабкість 80
Поліурія 70
Головний біль 65
Полідипсія 45
Парестезії 25
Порушення зору 20
Стомлюваність 20
Переміжні паралічі 20
Переміжна тетанія 20

Симптоматика первинного альдостеронізму 
включає АГ, гіпокаліємію, метаболічний алкалоз 
і гіпоренінемію. Важливим етапом диференційної 
діагностики первинного гіперальдо стеронізму 
є виключення станів, при яких існує інша (вто-
ринна) причина активації РААС: нераціональне 
застосування салуретиків, кортикоїдних гормо-
нів, проносних засобів, хвороби ШКТ і т.п. На-
явність первинного гіперальдо стеронізму слід 
завжди виключати при рефрактерній АГ, при-
чому нормокаліємія автоматично не виключає 
гіпер продукцію альдостерону: приблизно у 20% 
хворих з первинним гіперальдо стеронізмом гі-
покаліємія проявляється тільки через кілька днів 
сольового навантаження (див. нижче).
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Серед лабораторних тестів найбільш значи-
мим є визначення рівня гормонів РААС. Важ-
ливою передумовою для проведення такого до-
слідження повинна стати ретельна підготовка 
хворого: бажано за 14 днів відмінити всі анти-
гіпертензивні засоби, збалансувати дієту, забез-
печити певний режим спокою, ретельно викону-
вати необхідні умови забору проб. На цей період 
хворих краще госпіталізувати. Визначення вміс-
ту альдостерону і калію в плазмі крові, а також 
активності реніну плазми крові є стандартними 
процедурами діагностики. Можна доповнити ці 
дослідження визначенням концентрації або ак-
тивності реніну плазми крові до і при необхід-
ності після прийому 40 мг фуросеміду. 

Особливе значення для діагнозу має ви-
значення співвідношення вмісту альдостеро-
ну (нг/дл) й активності реніну плазми крові 
(нг/мл/год). Нормальне значення цього співвід-
ношення повинно бути <20, діагностичним по-
рогом є величина >30, а значення >50 має найви-
щу чутливість і специфічність. Підвищення діа-
гностичного порога співвідношення дозволило 
забезпечити специфічність до 94% без істотного 
зниження чутливості. Відповідно до Рекомен-
дацій Європейського товариства по гіпертензії 
і Європейського товариства кардіологів (2003) 
слід використовувати величину співвідношення 
>50 як абсолютний діагностичний критерій цієї 
патології незалежно від наявності інших симпто-
мів, включаючи гіпокаліємію. 

При сумнівному результаті дослідження 
допов нюють тестами з навантаженням сіллю 
або прийомом каптоприлу. Навантаження сіллю 
(150–200 ммоль натрію або 6–9 г солі на добу) 
призводить до підвищення ниркового калій/на-
трієвого обміну, який демаскує латентну гіпока-
ліємію. Навантаження сіллю підвищує специфіч-
ність визначення вмісту альдостерону в плазмі 
крові: тільки при вторинному гіперальдостеро-
нізмі додаткове надходження натрію пригнічує 
секрецію альдостерону. Тест із прийомом 25 мг 
каптоприлу ґрунтується на пригніченні синте-
зу А II, внаслідок чого знижується АТ, а також 
рівень альдостерону у хворих з есенціальною та 
ренальною формами АГ. При первинному гіпер-
альдостеронізмі змін рівня альдостерону не від-
значають. Проба має високу чутливість і специ-
фічність. 

Присутність пухлини в області наднирко-
вої залози можна визначити за допомогою УЗД, 
але негативний його результат не може повніс-
тю виключити наявність аденоми або гіперпла-
зії. Приблизно 20% пухлин мають розмір <1 см. 

Більш точні методи КТ або МРТ є найбільш важ-
ливими методами візуалізації при первинному 
гіперальдостеронізмі. Проведення однієї з цих 
діагностичних методик необхідне навіть при уль-
тразвуковому виявленні змін структури наднир-
кової залози. Найбільш інформативним методом 
для диференційної діагностики при первинному 
гіперальдостеронізмі є селективне визначення 
рівня альдостерону в крові з надниркових вен. 
Однобічне підвищення буде означати наявність 
однобічної аденоми, а двобічне — найчастіше 
дифузну гіперплазію обох надниркових залоз. 

В останні роки, враховуючи широке впрова-
дження в клінічну практику визначення спів-
відношення альдостерон/ренін, у спеціалізова-
них клініках перед проведенням хірургічного 
втручання рекомендують проведення цього тес-
ту для підтвердження гормональної активності 
пухлини. 

Дексаметазон-супресивна гіперплазія або 
форма первинного гіперальдостеронізму, що 
піддається лікуванню ГКС, є рідкісною фор-
мою спадкового захворювання з аутосомно-
домінантним типом передачі і характеризується 
станом, коли симптоми альдостеронізму зника-
ють при застосуванні ГКС у низьких дозах, на-
приклад дексаметазону. У хворих відзначають 
підвищену чутливість до альдостеронстимулю-
вальної дії АКТГ. Показано, що причиною за-
хворювання є аномальний ген, який виникає 
при нерівномірному розподілі хромосоми 8q, 
у результаті чого порушується порядок коду-
вання альдостерон-синтази. В організмі це при-
зводить до підвищення продукції альдостерону, 
а також конверсії кортизолу в гідрокси- і окси-
кортизол. Захворювання може бути діагносто-
ване за допомогою молекулярно-генетичного 
аналізу, і при підвищенні доступності технологій 
у майбутньому тестування слід проводити всім 
хворим із сімейною формою первинного гіпер-
альдостеронізму. 

Дуже рідкісною формою первинного гіпер-
альдостеронізму є так званий адреногенітальний 
синдром або вроджена гіперплазія наднирко-
вої залози, що складає групу захворювань, для 
яких характерний дефект ензимів стероїдно-
го синтезу. АГ виникає при дефіциті 11β- або 
17α-гідроксилази, при наявності яких відзнача-
ють накопичення активних проміжних продук-
тів мінералокортикоїдного синтезу. Перший тип 
супроводжується вірилізацією, при цьому часто 
відзначають вроджені зміни статевих органів: 
у хлопчиків — макрогенітосомія, у дівчаток — 
урогенітальний синус або гіпертрофія клітора. 
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Другий тип, навпаки, — затримкою розвит ку 
статевих органів і вторинних статевих ознак 
(псевдогермафродитизм).

Ще одним рідкісним захворюванням із цієї 
групи АГ є синдром Ліддла, описаний як спад-
кове захворювання з аутосомно-домінантним 
типом успадкування в 1963 р. У хворих відзна-
чають всі ознаки гіперпродукції мінералокор-
тикоїдів, але рівень альдостерону залишається 
нормальним. У крові не виявляється підвищення 
ні однієї з відомих мінералокортикоїдактивних 
субстанцій, а також призначення антагоністів 
або блокаторів синтезу альдостерону не при-
зводить до зниження АТ. Спостереження пока-
зали, що застосування діуретиків, які пригнічу-
ють реабсорбцію натрію в дистальних канальцях 
(амілорид, тріамтерен), може нормалізувати АТ 
і гіпокаліємію. На сьогодні вважають, що захво-
рювання є наслідком генетичного дефекту β- або 
γ-субодиниці натрієвого каналу епітелію, який 
призводить до активації каналу, підвищення ре-
абсорбції натрію (підвищення АТ) і екскреції ка-
лію (гіпокаліємія). 

Лікування первинного альдостеронізму за-
лежить від його причини (табл. 2.15). Методом 
вибору для пацієнтів з однобічною аденомою або 
карциномою надниркової залози є хірургічне ви-
далення пухлини. Консервативне лікування в та-
ких випадках застосовують тільки при наявності 
протипоказань для операції. Хірургічне лікуван-
ня також рекомендують хворим з однобічною 
гіперплазією. Застосовують бічний розріз або 
лапароскопічну техніку. Після адреналектомії, 
за даними різних авторів, нормалізацію АТ від-
значають у 40–70% хворих. Застосування хірур-
гічних підходів при двобічних ураженнях сприяє 
нормалізації АТ менше ніж у 20% хворих.

Медикаментозне лікування включає при-
значення специфічного блокатора альдостеро-
ну — спіронолактону, а також калійзберігаючих 
діуретиків (амілориду, тріамтерену). Лікування 
спіронолактоном починають із високих доз (200–
400 мг/добу), але після стабілізації АТ і корекції 
гіпокаліємії дозу можна значно знизити. Калій-
зберігаючі діуретики призначають у звичайних 
дозах. При стабільному рівні калію можна засто-
совувати тіазидні діуретики в низьких дозах. 

Недостатній контроль АТ вимагає призна-
чення іншого класу антигіпертензивних засобів: 
антагоністів кальцію тривалої дії. Кращий ефект 
дають дигідропіридинові препарати (ніфедипін, 
амлодипін). У хворих з двобічною гіперплазією 
надниркової залози хороший ефект дають інгібі-
тори АПФ.

Таблиця 2.15 
Лікування первинного гіперальдостеронізму

Тип Випадки, % Лікування
Однобічна альдосте-
ронпродукуюча аде-
нома

60–70 Хірургічне

Двобічна  гіперплазія 20–30 Медикамен-
тозне

Однобічна  гіперплазія ≤1 Хірургічне
Форма, що піддається 
лікуванню ГКС

<1 Медикамен-
тозне

Альдостеронпродукую-
ча карцинома

<1 Хірургічне

Адреногенітальний 
синдром

<1 Медикамен-
тозне

Альдостеронпроду-
куюча ренінзалежна 
аденома

<1 Хірургічне/
медикамен-
тозне

В останні роки в багатьох країнах зареєстрова-
ний новий селективний блокатор альдостеронових 
рецепторів — еплеренон. Його ефективність була 
доведена в клінічних випробуваннях при лікуванні 
хворих зі СН. Водночас досвід його застосування 
для лікування первинного альдо стеронізму обмеже-
ний. Вважається раціональним використання цього 
препарату для лікування хворих, у яких відзначають 
побічні ефекти при застосуванні спіронолактону. 

У пацієнтів з формою захворювання, яка під-
дається лікуванню ГКС, відзначають незадовільну 
відповідь на прийом звичайних антигіпертензивних 
засобів, однак призначення ГКС навіть у низьких 
дозах (краще дексаметазон у дозі 0,5–2 мг/добу) дає 
значний ефект уже протягом перших 2–4 днів. Для 
повної корекції АТ необхідно більше часу — кіль-
ка тижнів. Для запобігання побічних ефектів ГКС 
рекомендують їх комбінувати з калійзберігаючими 
діуретиками. 

Гіперкортицизм
Гіперкортицизм може бути як залежним від гі-

перпродукції АКТГ, так і АКТГ-незалежним. При-
близно 65–80% випадків становлять хворі з підви-
щеною секрецією АКТГ і вторинною гіперплазією 
надниркової залози. При такому типі (централь-
ному або хворобі Кушинга) підвищення виділення 
АКТГ є наслідком або порушень на рівні гіпота-
ламуса з підвищенням виділення кортикотропін-
рилізинг-гормону, або наявності аденоми гіпофіза. 

За даними деяких дослідників концепція хворо-
би Іценка — Кушинга включає первинну патологію 
лімбічної системи і ретикулярної формації, яка при-
зводить до порушення нейронально-медіаторного 
контролю секреції рилізинг-факторів, у тому числі 
кортикотропін-рилізинг-гормону. Дуже рідко про-
дукція АКТГ або кортикотропін-рилізинг-гормону 
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може бути викликана ектопічно розміщеною пух-
линою (наприклад дрібноклітинна бронхіальна 
карцинома, пухлини вилочкової залози, матки). 
Майже у 20% випадків гіперсекреція ГКС пов̓язана 
з первинним процесом у наднирковій залозі (синд-
ром Кушинга). Однобічний процес — це найчас-
тіше або аденома, або карцинома. Двобічний про-
цес — двобічна мікро- або макровузлова гіперпла-
зія. Проте описані випадки двобічної аденоми. Су-
часна класифікація гіперкортицизму представлена 
в табл. 2.16.

Таблиця 2.16 
Класифікація гіперкортицизму 

(модифіковано з J.A. Whithworth, 2004)

Тип захворювання
Частота 

виявлення, 
%

Спонтанний гіперкортицизм
Хвороба Кушинга (пітуїтарний 
 гіперкортицизм)

65–67

Ектопічна продукція АКТГ 15%
Ектопічна продукція кортикотропін-
рилізинг-гормону

Дуже рідко

Синдром Кушинга (адреналовий 
 гіперкортицизм)

9%

Карцинома надниркової залози 8%
Гіперплазія надниркової залози Рідко
Спадкові форми (синдроми Карні, 
МакКлурі — Олбрайта)

Рідко

Ятрогенний гіперкортицизм
Прийом АКТГ Рідко
Прийом ГКС Найчастіше
Псевдосиндром Кушинга (алкогольза-
лежний, депресія, ВІЛ-інфекція)

Рідко

В Україні хвороба і синдром Кушинга нази-
вають Іценка — Кушинга на честь М.М. Іценка, 
який уперше описав клінічну картину цієї патології 
в 1924 р. За даними літератури хворобу відзначають 
у 0,1% серед усього населення, причому у 75–80% 
з них виявити пухлину дуже важко. Захворюван-
ня відзначають частіше у жінок, найчастіше віком 
20–40 років. Серед 3495 первинних хворих із син-
дромом АГ, які були госпіталізовані у відділення 
симптоматичних артеріальних гіпертензій Націо-
нального наукового центру «Інститут кардіології 
ім. М.Д. Стражеска» з 1994 по 2003 р., різні форми 
гіперкортицизму, підтверджені гістологічно після 
оперативного лікування, виявлені в 0,17% випад-
ків.

АГ виникає приблизно у 80% пацієнтів з гіпер-
кортицизмом. Патогенез АГ у пацієнтів з гіперкор-
тицизмом мультифакторіальний:

- мінералокортикоїдні ефекти високого рівня 
кортизолу із затримкою натрію та води;

- підвищена секреція субстанцій з мінералокор-
тикоїдною активністю;

- викликана кортизолом активація РААС;
- викликана кортизолом активація САС;
- підвищена чутливість гладком’язових клітин 

судин до вазопресорів;
- зниження продукції простаноїдів-

вазодилататорів.
Хронічний вплив гіперсекреції ГКС призводить 

до типових змін зовнішності хворих — кушингоїд-
ний тип ожиріння. Характерними ознаками є міся-
цеподібне обличчя з багрово-синім кольором щік, 
відкладання жиру в області шиї (шия бізона), тулуба, 
плечей, живота і стегон, при цьому гомілки і перед-
пліччя залишаються худими й тонкими. На стегнах, 
животі, під пахвами з̓являються характерні атрофіч-
ні смуги червоно-фіолетового кольору довжиною 
15–20 см (striae rubra). На шкірі обличчя, спини, 
грудей виникає багато вугрів, петехій. Поступово 
зменшується м̓язова маса, хворі сутуляться, втра-
чають поставу, виглядають дуже немічними. Часто 
відзначають гіпокаліємію. Прогресує остеопороз 
з больовим синдромом і можливими переломами 
кісток. У чоловіків з̓являються ознаки демаскулі-
нізації: порушується потенція, виникає гіпотрофія 
яєчок, сповільнюється ріст бороди і т.п. У жінок ви-
являють аменорею, атрофію молочних залоз, озна-
ки маскулінізації (борода, вуса, ріст волосся на лоб-
ку і грудях). 

Зміни стосуються і психічного стану: втрачаєть-
ся інтерес до зовнішніх факторів, виникає апатія, 
сонливість, зниження інтелектуальних здібностей. 
Іноді виникають маніакальні або параноїдальні ста-
ни, галюцинації. Відомі випадки самогубств.

Найчастіше диференційний діагноз проводять 
зі звичайним ожирінням, яке нерідко супроводжує 
есенціальну АГ. Крім можливо сті впливу дієти і ре-
гулярних фізичних вправ при аліментарному ожи-
рінні, значна роль у діагностиці належить лабора-
торним тестам. До вторинних лабораторних змін 
при гіперкортицизмі належать гіпокаліємія, метабо-
лічний алкалоз, гіперліпідемія, гіперглікемія, еози-
нопенія.

Найбільш точним є визначення підвищеного 
рівня кортизолу в крові або в добовій сечі. Разове 
визначення в крові з негативним результатом не ви-
ключає діагнозу «гіперкотицизм» внаслідок значних 
фізіологічних коливань рівня гормону. У сечі реко-
мендують визначати вільний кортизол, а не рівень 
17-кетостероїдів і 17-гідроксикетостероїдів. До-
слідження необхідно провести мінімум у двох по-
слідовних пробах сечі, що не є складним навіть для 
амбулаторних пацієнтів. 
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Крім простого визначення кортизолу, рекомен-
дують проби з дексаметазоном. Призначення 1 мг 
дексаметазону на ніч пригнічує екскрецію кортизо-
лу навіть у хворих з ожирінням. При синдромі Ку-
шинга екзогенні ГКС не впливають на виділення 
кортизолу. 

Низький рівень АКТГ у плазмі крові означає на-
явність первинного процесу в наднирковій залозі. 
Нормальний або дещо підвищений рівень АКТГ 
при негативному дексаметазоновому тесті буде 
означати, що причиною є АКТГ-залежний механізм 
(хвороба Кушинга або активація кортикотропін-
залежних механізмів). У таких випадках можна за-
стосувати тест із введенням 2–8 мг дексаметазону. 
АКТГ-залежна активація секреції пригнічується 
введенням високих доз ГКС, тоді як ектопічна — 
не змінюється. За даними літератури чутливість 
і специфічність дексаметазонового тесту для поділу 
АКТГ-залежного і АКТГ-незалежного типу гіпер-
кортицизму становила близько 81 і 67% відповідно. 

Також для диференціації центрального і екто-
пічного вогнищ застосовують тест зі стимуляцією 
кортикотропін-рилізинг-гормоном. Після введення 
100 мкг гормону при хворобі Кушинга відзначають 
підвищення вмісту АКТГ і кортизолу. При екто-
пічній пухлині їх рівень не змінюється. Деякі авто-
ри пропонують проводити цей тест із забором кро-
ві з нижнього кам̓янистого синуса (sinus petrosus 
inferior). Якщо концентрація АКТГ у крові із синуса 
буде як мінімум в 3 рази вища, ніж у периферич-
ній вені, то гіпофізарна локалізація пухлини не ви-
кликає сумніву. Проведення такого білатерального 
тесту може допомогти визначити місце локалізації 
пухлини. Необхідно підкреслити, що подібні мані-
пуляції повинні виконуватися у спеціальних цен-
трах досвідченими лікарями. 

Чітка візуалізація пухлини і її структури є осно-
вою для проведення хірургічного лікування. Діагноз 
«первинний гіперкортицизм» (синдром Кушинга) 
підтверджують за допомогою візуалізуючих проце-
дур КТ або МРТ. При хворобі Кушинга вважають, 
що наявність мікроаденоми діаметром ≥5 мм у гі-
пофізі, є незаперечним доказом її наявності. Най-
більш чутливим методом у таких випадках є МРТ. 
У випадках ектопічної локалізації рекомендують 
дуже ретельно, послідовно за допомогою візуалізу-
ючих методів вивчити стан грудної та черевної по-
рожнини. Слід пам̓ятати, що такі пухлини можуть 
бути дуже малі за розміром, незважаючи на їх високу 
гормональну активність.

Прогноз захворювання при відсутності лікуван-
ня, як правило, вкрай несприятливий — 5-річна 
виживаність становить 50%. Основною причиною 
смерті є серцево-судинні ускладнення. Особливо 

несприятливий прогноз при злоякісних формах 
пухлини.

Радикальним лікуванням як хвороби, так і синд-
рому Кушинга, що гарантує тривалий ефект, є хі-
рургічне видалення гормонально активної пухлини. 
Навіть однобічна адреналектомія при білатераль-
ній гіперплазії надниркової залози поліпшує пере-
біг захворювання. Радикальне хірургічне лікування 
необхідне і при ектопічно розміщених гормонально 
активних пухлинах. Для поліпшення результатів хі-
рургічне лікування комбінують із променевою тера-
пією. 

Розвиток хірургічної техніки селективного вида-
лення аденом гіпофіза радикально змінив результа-
ти лікування таких пацієнтів. Зазвичай використо-
вують транссфеноїдальний доступ, який дозволяє 
мінімізувати травматичність операції. Оперативне 
лікування в таких випадках проводиться в нейрохі-
рургічних відділеннях. Частота повного вилікування 
за даними кращих світових клінік становить >80%.

Фармакологічне лікування гіперкотицизму дуже 
обмежене і може включати 3 напрямки: 

- модуляція секреції АКТГ;
- модуляція секреції ГКС;
- модуляція клітинних ефектів ГКС.
Для модуляції секреції АКТГ можна застосову-

вати ципрогептадин, бромокриптин, сомато статин. 
Для пригнічення секреції ГКС: кетоконазол, мі-

тотан, аміноглутетимід, метирапон. Для блокування 
ГКС-рецепторів запропонований мифепристон. 
Деякі дослідники у випадку позитивної відповіді 
організму пропонують призначати дексаметазон 
у низьких дозах — 0,25–0,75 мг/добу. Ефектив-
ність більшості з перерахованих лікарських засобів, 
на жаль, не виходить за рамки обмежених дослі-
джень і не знайшла широкої підтримки медичної 
громадськості. 

Для лікування АГ при гіперкортицизмі пропону-
ють спіронолактон у звичайних терапевтичних до-
зах, калійзберігаючі діуретики, інгібітори АПФ, се-
лективні блокатори β-адренорецепторів у звичайних 
дозах. Необхідно уникати застосування препаратів, 
які можуть спровокувати метаболічні та електро-
літні розлади. Слід пам̓ятати, що медикаментозна 
терапія у цьому випадку є тільки тимчасовим етапом 
перед радикальним хірургічним втручанням.

Акромегалія
Гіперпродукція гормону росту перед закрит-

тям епіфізарних пластинок (зон росту) призводить 
до гігантизму, а після закінчення періоду росту — 
до акромегалії. Майже у всіх випадках причиною 
гіперпродукції гормону росту є аденома гіпофіза. АГ 
серед пацієнтів з акромегалією виявляють приблиз-
но в 40–50%, що частіше, ніж у загальній популяції. 
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Причиною АГ вважають затримку натрію під впли-
вом високої концентрації гормону росту. При цьо-
му не існує прямої залежності між ступенем підви-
щення АТ і рівнем гормону росту. Значна ГЛШ, яку 
часто виявляють при акромегалії, пояснюється біль-
шою мірою гормональним впливом, ніж ступенем 
підвищення АТ.

Зовнішні клінічні ознаки акромегалії досить ха-
рактерні, що дозволяє запідозрити наявність хвороби 
навіть лікареві-новачкові: масивна нижня щелепа, 
надбрівні дуги, ніс, вуха, значно збільшені кисті та 
стопи, кістки. У випадках з менш вираженою симп-
томатикою доцільно порівняти фотографії пацієнта 
в більш молодому віці або фото близьких родичів. 
Для встановлення остаточного діагнозу необхідно 
провести визначення рівня гормону росту в плазмі 
крові, а також ІФР. Вміст гормону росту в крові зна-
чно коливається, але у здорових осіб ніколи не пере-
вищує 10 мкг/л. Для акромегалії також характерно, 
що високий рівень гормону росту не знижується 
після прийому 100 г глюкози (супресивний тест).

Рівень серцево-судинних ускладнень у пацієнтів 
з акромегалією залишається дуже високим — смерт-
ність досягає 100% протягом 15 років. Агресивна 
антигіпертензивна терапія є голов ним чинником, 
що позитивно впливає на тривалість життя таких 
пацієнтів. Принципи медикаментозної терапії АГ 
при акромегалії не відрізняються від загальноприй-
нятих рекомендацій: застосовують будь-які пре-
парати першого ряду або їх комбінації. Успішне 
радикальне лікування основного захворювання (ви-
далення пухлини гіпофіза) приведе до зниження або 
нормалізації АТ у більшості хворих. Після видален-
ня пухлини вміст гормону росту знижується на 50–
90%. За даними літератури 10-річна смертність після 
успішної операції становила 7%, відносний ризик 
порівняно з загальною популяцією — 1,17.

Показано, що короткочасне застосування анало-
га соматостатину — октреотиду пригнічує секрецію 
гормону росту і знижує АТ. На фоні такого лікуван-
ня відзначають зменшення розмірів пухлини та зна-
чне зменшення вираженості клінічних симптомів. 
Але тривалі результати такого лікування на сьогодні 
залишаються невивченими. За даними деяких до-
слідників застосування бромокриптину може при-
вести до нормалізації рівня гормону росту приблиз-
но у 20% пацієнтів з акромегалією. Таке лікування 
також супроводжується зниженням рівня АТ.

Гіперпаратиреоз
Первинний гіперпаратиреоз — захворювання, 

яке характеризується первинним підвищенням се-
креції паратгормону. Найчастіше причиною захво-
рювання є аденома або гіперплазія паращитовидної 
залози. АГ відзначають приблизно у 70% хворих 

з первинним гіперпаратиреозом. Вторинний гіпер-
паратиреоз виникає при ХНН, надмірному спожи-
ванні вітаміну D, кальцію, зниженні рівня фосфатів 
і т.п. Наявність АГ у комбінації з гіперкальціємією 
завжди повинна спонукати лікаря до думки про гі-
перпаратиреоз — захворювання, яке відзначають 
у хворих з АГ приблизно у 10 разів частіше, ніж у по-
пуляції в цілому, і яке залишається у більшості ви-
падків недіагностованим. У ряді випадків гіперпара-
тиреоз є одним із синдромів множинної ендокрин-
ної неоплазми.

Патогенез гіперпаратиреозу відзначається по-
рушенням обміну кальцію та фосфору внаслідок 
надмірної продукції паратиреоїдного гормону. 
При цьому захворюванні відзначають посилене 
вимивання кальцію з кісток, підвищення вмісту 
кальцію в крові і його виділення із сечею, зниження 
вмісту фосфору внаслідок зниження його реабсорб-
ції з первинної сечі. Підвищений вміст кальцію та 
фосфору в сечі призводить до утворення конкре-
ментів у сечовивідних шляхах. У кістках внаслідок 
вимивання кальцію відзначають заміщення кістко-
вої тканини сполучною.

Ситуація з патогенезом АГ виглядає дещо пара-
доксальною, тому що при одноразовому внутріш-
ньовенному введенні паратгормону відзначають 
вазодилататорний і антигіпертензивний ефект. 
Формування АГ при цьому пов̓язують із кількома 
факторами: гіперкальціємією, порушенням функ-
ції нирок при тривалому перебігу захворювання, 
можливою додатковою продукцією так званого 
паратиреоїдного гіпертензивного фактора — гор-
мону, який продукується паратиреоїдною залозою 
одночасно з паратгормоном, активацією РААС. Ще 
одним механізмом, доведеним експериментально, 
вважають втрату чутливості гладком’язових клі-
тин судин до внутрішніх вазодилататорних агентів 
на фоні тривалого впливу високих концентрацій 
паратгормону. Наскільки ці механізми реалізуються 
через зміни трансмембранного транспорту та вну-
трішньоклітинної концентрації кальцію на сьогодні 
не відомо. Крім того, експериментально доведено, 
що хронічне введення паратгормону призводить 
до підвищення секреції АКТГ і відповідно глюко- і 
мінералокортикоїдів.

Симптоми захворювання неспецифічні. Клініч-
ними проявами захворювання часто стають симп-
томи з боку нирок (сечокам̓яна хвороба, вторинний 
пієлонефрит, ниркова недостатність) і кісток (бо-
льовий синдром, переломи). Відповідно до пере-
важаючих симптомів виділяють 2 форми захворю-
вання: ниркову й кісткову. Як наслідок ренального 
ефекту високої концентрації паратгормону можуть 
відзначати порушення електролітного балансу: гі-
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перфосфатемію, гіперфосфатурію, гіперкальціурію, 
гіпохлоремію, гіпокаліємію. При рентгенологіч-
ному дослідженні відзначають симптоми генералі-
зованого остеопорозу. Підвищення АТ виявляють 
вже на початкових стадіях захворювання. Ураження 
органів-мішеней відзначають раніше, ніж при есен-
ціальній АГ.

Діагноз «гіперпаратиреоз» вважають досто-
вірним при наявності підвищеної концентрації 
паратиреоїдного гормону в крові в комбінації з гі-
перкальціємією. Нормальний рівень паратгормо-
ну — 10–70 пг/мл, причому верхня границя підви-
щується з віком.

Зазвичай паращитовидна залоза може бути візу-
алізована за допомогою УЗД. При сумнівній карти-
ні проводять томографію і сцинтиграфію.

Хірургічне лікування є безпечним і ефектив-
ним: повне одужання відзначають більше ніж 
у 90% випадків. АТ нормалізується після операції 
за різним даними у 20–100% хворих. Медикамен-
тозне лікування АГ у пацієнтів з гіперпаратирео-
зом проводять згідно з загальними принципами 
лікування АГ.

Гіпер- і гіпотиреоз
Гіпертиреоз або тиреотоксикоз є наслідком гі-

перпродукції тиреоїдних гормонів, що призводить 
до підвищення серцевого викиду, ЧСС, показників 
скоротливої здатності міокарда. Наслідками тирео-
токсикозу також є збільшення ОЦК, зниження 
ЗПСО. Частота АГ при тиреотоксикозі становить 
близько 40%. Домінує систолічна АГ внаслідок 
вищезгаданих гемодинамічних змін. Більшість 
серцево-судинних симптомів при тиреотоксико-
зі — прояви активації САС, хоча вміст адреналіну 
нормальний або дещо знижений, що пояснюється 
збільшенням щільності та чутливо сті β-рецепторів 
під впливом тиреоїдних гормонів. 

За даними відділення симптоматичних арте-
ріальних гіпертензій Національного наукового 
центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражес-
ка», серед 3495 первинних хворих, які перебува-
ли у відділенні протягом 1994–2003 рр., ураження 
щитовидної залози діагностоване у 5,2%, при цьо-
му в більшості з них — 4% виявлений гіпертиреоз. 
Безумовно, епідеміологічні дані будуть різними як 
у різних географічних регіонах, так і в різних за про-
філем медичних установах.

Діагноз захворювання підтверджують визначен-
ням рівня гормонів щитовидної залози в крові — 
тироксину (Т4) і трийодтироніну (Т3). Скринінго-
вим методом виявлення пацієнтів із порушенням 
функції щитовидної залози є визначення вмісту 
тирео тропного гормону в крові. При його нор-
мальному вмісті, як правило, функція щитовидної 

залози не порушена, при підвищеному — функція 
знижена, а при зниженому — функція підвище-
на. У табл. 2.17 наведені основні зміни серцево-
судинної та ендокринної систем при гіпер- і гіпо-
тиреозі.

Вибір тактики лікування тиреотоксикозу за-
лежить від його причини і його деталізація може 
стати предметом іншої монографії. Говорячи 
про антигіпертензивну терапію, слід зазначити, що 
лікування гіпертиреозу і відновлення еутиреоїд-
ного стану, як правило, призводить до нормалізації 
АТ. Наведені патогенетичні механізми АГ визна-
чають найбільш ефективну симптоматичну анти-
гіпертензивну терапію у таких хворих — прийом 
блокаторів β-адренорецепторів. Застосовують як 
селективні, так і неселективні препарати. В ряді 
досліджень було показано, що неселективні блока-
тори β-адренорецепторів можуть знижувати синтез 
Т3 і Т4. Важливо, що при призначенні блокаторів 
β-адренорецепторів зменшується кількість арит-
мій, а при постійній формі фібриляції передсердь 
досягається ефективний контроль ЧСС, а іноді від-
новлюється синусовий ритм.

Таблиця 2.17 
Ендокринні і серцево-судинні зміни 

при захворюваннях щитовидної залози 
(адаптовано з Y. Shenker, 2003)

Функціональні 
параметри Гіпертиреоз Гіпотиреоз

Вміст катехоламі-
нів у крові 

Нормальний 
або знижений 

Підвищений 

Щільність 
β-адренорецепторів

Підвищена Знижена

Активність реніну 
плазми крові

Підвищена Знижена

Вміст альдостерону 
в крові

Підвищений Знижений

ОЦК Підвищений Знижений 
Серцевий викид Підвищений Знижений 
ЧСС Підвищена  Знижена
ЗПСО Знижений Підвищений 

Для контролю АТ можна застосовувати неди-
гідропіридинові антагоністи кальцію, які сповіль-
нюють ЧСС. Призначення діуретиків добре потен-
ціює ефект обох зазначених груп препаратів. У ряді 
випадків хороший ефект відзначають при застосу-
ванні препаратів центральної дії внаслідок їх седа-
тивного ефекту. Небажано використовувати дигід-
ропіридинові антагоністи кальцію та блокатори 
α-адренорецепторів, тому що можливе посилення 
тахікардії. При вираженій ГЛШ призначають інгібі-
тори АПФ або БРА II.
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Гіпотиреоз або мікседема є наслідком зниження 
секреції або доступності тиреоїдних гормонів для 
тканин організму. Гемодинамічно гіпотиреоз  харак-
теризується низьким серцевим викидом, знижен-
ням ЧСС, підвищенням ЗПСО, зменшенням ОЦК. 
Підвищення АТ відзначають у 30–50% пацієнтів 
з гіпотиреозом. 

Виникнення АГ пов̓язують зі значною ак-
тивацією САС. Рівень адреналіну і норадре-
наліну в крові підвищений, особливо при на-
явності АГ. Певну патогенетичну роль у фор-
муванні АГ пов̓язують зі зниженням щільності 
β-адренорецепторів, що сприяє додатковій від-
носній стимуляції α-адренорецепторів і призво-
дить до периферичної вазоконстрикції. Деякі 
дослідники вважають підвищення ЗПСО еле-
ментом компенсації: підвищення перфузійного 
тиску у відповідь на зниження серцевого викиду.

Клінічні симптоми гіпотиреозу у дорос-
лих включають сонливість, загальну й м̓язову 
слабкість, сухість шкіри та слизових оболонок, 
збільшення маси тіла, облисіння, зниження мен-
тальних функцій, появу характерних набряків. 
Синд ром АГ у більшості пацієнтів з гіпотиреозом 
характеризується підвищенням ДАТ. САТ підви-
щується значно менше. Вважають, що тяжкість 
гіпотирео зу корелює зі ступенем підвищення 
ДАТ. Часто відзначається синусова брадикар-
дія. Вважають, що внаслідок супутніх порушень 
ліпідного обміну при гіпотиреозі існують додат-
кові умови для швидкого прогресування атеро-
склерозу.

Підтвердженням гипотиреозу є визначен-
ня низького рівня тиреоїдних гормонів у крові. 
Важливо визначати загальний вміст гормонів, 
їх вільної форми і співвідношення. У 10–15% 
хворих можуть діагностувати нормальний або 
субнормальний рівень гормонів у крові. У таких 
випадках додатковим заходом є визначення ти-
реотропного гормону. При мікседемі його кон-
центрація значно підвищена. 

Лікування гіпотиреозу включає замісну те-
рапію гормонами щитовидної залози (їх синте-
тичними аналогами). Досягнення еутиреоїдного 
стану в більшості випадків призводить до норма-
лізації АТ. У хворих похилого віку та при значній 
тривалості АГ динаміка АТ менш позитивна, 
і виникає необхідність у додатковому призна-
ченні антигіпертензивних препаратів. Лікування 
АГ рекомендують починати з препаратів у низь-
ких дозах. Перевагу віддають засобам з перифе-
ричним вазодилататорним ефектом: інгібіторам 
АПФ, дигідропіридиновим антагоністам кальцію 
і блокаторам α-адренорецепторів у звичайних до-

зах. Діуретики можна призначати для посилення 
ефекту інших засобів.

Первинний ренінізм
Ізольовану гіперпродукцію реніну із вторин-

ним гіперальдостеронізмом як причину АГ від-
значають дуже рідко: у світі описано не більше 
50 випадків цього захворювання. Більшість із 
них являли собою гормонально активні пухли-
ни всередині нирок. Гістологічною основою є 
юкстагломерулярні пухлини, гемангіоперици-
томи, гамартоми, пухлини Вільмса і рак нирки. 
Ектопічну продукцію реніну можуть відзначати 
при ракових захворюваннях печінки, підшлун-
кової залози, яєчників, бронхів. 

Основою діагнозу є виключення інших ста-
нів, які можуть супроводжуватися значним під-
вищенням рівня реніну і прореніну в крові. Ди-
ференційний діагноз «первинний ренінізм» слід 
проводити при вторинному гіперальдостеронізмі 
з ознаками гіпокаліємії і АГ, який часто поясню-
ють терапією діуретиками, стенозом ниркової 
артерії, фео хромоцитомою, полікістозом нирок. 
Основним методом лікування є хірургічне ви-
далення гормонально активної пухлини. Ефек-
тивний конт роль АТ може бути досягнуться 
при призначенні препаратів, які блокують актив-
ність РААС — інгібіторів АПФ і БРА. Останнім 
часом у клінічну практику впроваджують селек-
тивний блокатор реніну — аліскірен. Є відомості 
про його успішне призначення при есенціальній 
АГ. Водночас даних про його ефективне застосу-
вання при первинному ренінізмі в доступній лі-
тературі не зафіксовано. 

Ендотелінпродукуючі пухлини
Ендотелін-1 являє собою поліпептид з дуже 

сильним вазоконстрикторним ефектом, який 
у нормальних умовах синтезується і виділяється 
ендотеліальними клітинами. Ендотелін-1 при вза-
ємодії з його антагоністом оксидом азоту відіграє 
важливу роль у процесах локальної ауторегуляції 
кровообігу, судинних процесів і т.п. Значна частка 
ефектів ендотеліну-1 і його участь у фізіологічних 
і патологічних реакціях є предметом найбільш су-
часних експериментальних і клінічних досліджень. 
На сьогодні достеменно відомо про можливість ви-
никнення специфічної форми АГ, пов̓язаної з на-
явністю ендотелінпродукуючих пухлин. Описано 
кілька випадків гемангіоендотеліоми, яка вироб-
ляла ендотелін-1, що супроводжувалося значним 
стійким підвищенням АТ. Після видалення пухли-
ни відзначали нормалізацію АТ і вмісту ендотелі-
ну-1 у плазмі крові. 
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ВИСНОВОК
Таким чином, своєчасна діагностика та правиль-

не лікування ендокринних форм АГ можуть при-
звести до стійкої нормалізації АТ без регулярного 
прийому антигіпертензивних препаратів, що най-
частіше може бути розцінено як повне одужання. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОГО ІМ

Гострий ІМ визначають за клінічними, елек-
трокардіографічними, біохімічними та патомор-
фологічними характеристиками. Визнано, що 
термін «гострий інфаркт міокарда» відображає 
смерть кардіоміоцитів, викликану тривалою іше-
мією. На ЕКГ можна виявити ознаки ішемії міо-
карда — зміни ST і T, а також ознаки некрозу 
міокарда, зокрема конфігурації комплексу QRS. 
Робоче визначення гострого прогресуючого ІМ 
(з елевацією сегмента ST) сформульовано у та-
кий спосіб: пацієнти з наявністю больового синд-
рому (біль за грудиною, що може іррадіювати 
в руки, під ліву лопатку, в нижню щелепу, шию, 
спину, триває понад 20 хв, не купірується нітро-
гліцерином), підвищенням сегмента ST (у точці J) 
>0,2 мВ у ≥2 суміжних прекордіальних відведен-
нях і >0,1 мВ в ≥1 дистантних відведеннях. Також 
до ознак гострого ІМ можна віднести блокаду 
лівої ніжки пучка Гіса на ЕКГ, якщо є дані, що 
свідчать, що вона виникла вперше і напередодні 
обстеження. Інші варіанти гострого ІМ буде роз-
глянуто далі. 

Додаткову інформацію для уточнення діа-
гнозу гострого ІМ на фоні клінічних симптомів 
гострої ішемії міокарда (час розвитку, обсяг ура-
женого міокарда) можна одержати за допомогою 
аналізу біомаркерів, які більш детально буде опи-
сано далі. 

Діагноз встановлюють із зазначенням дати 
виникнення (до 28 діб), локалізації (передня 
стінка, передньоверхівковий, передньобоко-
вий, передньоперегородковий, діафрагмальний, 
нижньобоковий, нижньозадній, нижньобазаль-
ний, верхівковобоковий, базально-латеральний, 
верхньобоковий, бічний, задній, задньобазаль-
ний, задньобоковий, задньоперегородковий, пе-
регородковий, ПШ). Слід зазначити тип гостро-
го ІМ: первинний, рецидивний або повторний 
(у цьому разі вказувати розміри та локалізацію 
необов’язково).

При наявності різних ускладнень гострого ІМ 
їх необхідно включати у формулювання діагнозу 
із зазначенням дати розвитку (окремо не шиф-
рують). Також у діагнозі вказують такі лікуваль-
ні втручання, як АКШ (із наведенням кількості 
шунтів), транслюмінальна ангіопластика і стен-
тування з вказівкою судин, балонна контрапуль-
сація, електроімпульсна терапія (ЕІТ), тимчасова 
(зазначити строки) або постійна електрокардіо-
стимуляція (ЕКС), абляція. Для кожної лікуваль-
ної процедури необхідно зазначати дату (термін) 
проведення.

Формулювати діагноз слід в такій послі-
довності: причина розвитку гострого ІМ (на-
приклад ІХС); раптова коронарна смерть із 
реанімацією; гострий ІМ (з відповідними уточ-
неннями); ускладнення ІМ (з відповідними 
уточненнями); наявність різних форм кардіо-
склерозу (при пост інфарктному кардіоскле-
розі по можливості зазначити дату, глибину та 
локалізацію всіх попередніх ІМ); СН (із зазна-
ченням ступеня).

КЛАСИФІКАЦІЯ 

Згідно з МКХ-10 серед різновидів гострого 
ІМ виділяють: 

• гострий ІМ з наявністю патологічного зуб-
ця Q (I21.0–I21.3);

• гострий ІМ без патологічного зубця Q (I21.4);
• гострий ІМ (неуточнений — у разі утрудне-

ної діагностики I21.9);
• рецидивний ІМ (I22);
• повторний ІМ (I22);
• гостра коронарна недостатність (проміж-

ний I24.8).
Ускладнення гострого інфаркту класифіку-

ють таким чином:
• ГСН (класи I–IV за Killip, I50.1);
• порушення серцевого ритму і провідності 

(шлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків, 
прискорений ідіовентрикулярний ритм, фібри-
ляція та тріпотіння передсердь, суправентрику-
лярна аритмія, суправентрикулярна і шлуночко-
ва екстрасистолія, атріовентрикулярна блокада 
I–III ступеня, відмова синусного вузла, асисто-
лія I44–I49);

• зовнішній розрив серця (гострий і підго-
стрий — із формуванням псевдоаневризми) з гемо-
перикардом (I23.0) і без гемоперикарда (I23.3);

• внутрішній розрив серця (з формуванням 
дефекту межпредсердної перегородки I23.1, де-
фекту міжшлунчкової перегородки I23.2, розрив 
сухожильної хорди I23.4, надрив і відрив папі-
лярного м’яза I23.5);

• тромбоутворення у порожнинах серця 
(I23.6);

• тромбоемболія малого і великого кола кро-
вообігу (I23.8);

• рання постінфарктна дилатація з форму-
ванням гострої аневризми серця (I23.7);

• епістенокардитичний перикардит (Peri-
carditis epistenocardica);

• синдром Дресслера (I24.1);
• рання (від 72 год до 28 діб) постінфарктна 

стенокардія (I20.0).
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ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

Незважаючи на певні успіхи в лікуванні го-
строго ІМ в більшості індустріальних країн, ця 
патологія залишається лідером серед основних 
причин захворюваності й смертності. За статис-
тичними даними, частота гострого ІМ серед чо-
ловічого населення віком старше 40 років коли-
вається в різних регіонах світу від 2 до 6 на 1000. 
Захворюваність на гострий ІМ у США становить 
1,5 млн осіб/рік, дестабілізація ІХС стає причи-
ною щорічної смерті приблизно 500 тис. осіб. По-
казник смертності внаслідок дестабілізації ІХС 
в Україні за 2005 р. становить 707 на 100 тис. на-
селення. Серед жінок гострий ІМ відзначають 
приблизно в 2 рази рідше. Відповідно до офіцій-
ної статистики, міське населення хворіє частіше, 
ніж сільські жителі, але ці дані слід оцінювати 
обережно, з урахуванням можливих відміннос-
тей щодо виявності захворювання. Інформація 
про догоспітальну летальність неоднорідна (зо-
крема, у США цей показник становить приблиз-
но 50% всіх випадків гострого ІМ; за даними ре-
єстра MONICA — приблизно 30%, причому відно-
шення кількості випадків догоспітальної смерті 
до випадків госпітальної знижується з віком, ста-
новлячи від 15,6% у осіб віком молодше 50 років 
до 2,0% у пацієнтів старше 70 років). Найбільшу 
кількість випадків догоспітальної смерті у осіб 
з гострим ІМ становить раптова смерть у 1-шу го-
дину захворювання. Більше половини пацієнтів 
з установленим діагнозом ІХС вмирають раптово. 
Приблизно в 30% випадків раптова смерть є пер-
шим проявом ІХС і найчастіше пов’язана із зло-
якісними шлуночковими аритміями (шлуночкова 
тахікардія чи фібриляція шлуночків). Практично 
всі випадки первинної фібриляції шлуночків від-
буваються в перші 4 год гострої ішемії міокарда. 
Стійку шлуночкову тахікардію з переходом у фіб-
риляцію шлуночків відзначають трохи пізніше, 
вона досягає максимальної частоти розвитку че-
рез ≥24 год після розвитку гострого ІМ. Значно 
рідше первинне порушення ритму — асистолія. 
Внутрішньолікарняна летальність у найбільш 
кваліфікованих лікувальних закладах становила 
у 1960 р. 20–25%, а до кінця 1980-х років знизила-
ся до 10–15%. Відповідно до італійського реєстра 
BLITZ, на сьогодні цей показник становить 7,4% 
(7,5% — для гострого ІМ з елевацією сегмента ST, 
5,2% — для гострого коронарного синдрому без 
элевації сегмента ST). Частота реєстрації гостро-
го ІМ з елевацією сегмента ST на момент госпі-
талізації становила 65% усіх гострих коронарних 
синдромів. До факторів, що визначають успіш-

ність боротьби з цією патологією, можна із впев-
неністю віднести профілактичну стратегію, під-
тримувану державою, і поліпшення стандартів лі-
кування. До соціально-профілактичних програм 
відносять профілактику факторів ризику ІХС та 
її ускладнень — рекомендації щодо відмови від 
тютюнопаління та надмірного вживання алко-
голю (>40 г чистого алкоголю на добу); боротьбу 
з надлишковою масою тіла шляхом раціонально-
го харчування та фізичної активності; контроль 
рівня АТ і глюкози крові; запобігання хронічним 
стресам. Безумовно, ці програми можуть бути за-
стосовані перш за все до груп населення, у яких, 
крім зазначених (тих, що модифікуються), фак-
торів ризику існують ті, що не модифікуються, 
такі як чоловіча стать, похилий вік, сімейний 
анамнез ІХС. Також велике значення має по-
ширення знань серед населення (особливо груп 
ризику гострого ІМ) про специфічні симптоми 
захворювання, що дозволяє зменшити проміжок 
часу від появи перших симптомів до звертання 
за кваліфікованою медичною допомогою. Зна-
чний внесок у виконання вищезазначених про-
грам здійснює кардіологічна диспансеризація, 
за допомогою якої проводять відбір пацієнтів, 
яким показана фармакологічна і/чи хірургічна 
модифікація перебігу ІХС.

КЛІНІКА ТА КЛІНІЧНІ ДЕФІНІЦІЇ

ГОСТРИЙ ІМ ІЗ ЗУБЦЕМ Q
У вітчизняних класифікаціях цей термін ра-

ніше поділяли на великовогнищевий і трансму-
ральний гострий ІМ, що було однією з основних 
розбіжностей з міжнародною класифікацією. 
Відповідно до глибини розташування вогнища 
ураження у товщі серцевого м’яза великовогни-
щевий ІМ може переважно займати субепікарді-
альний, субендокардіальний чи інтрамуральний 
шари міокарда, що буде відображатися у специ-
фічній графіці ЕКГ (якщо вогнище ураження 
поширюється на субепікардіальний шар, на ЕКГ 
превалюють елевації сегмента ST, інтрамураль-
не і субендокардіальне ураження супроводжу-
ються формуванням виражених депресій ST із 
глибокими негативними зубцями Т). Загальною 
рисою цих підваріантів є формування патологіч-
ного зубця Q і у більшості випадків — зниження 
амплітуди зубця R у відведеннях, що відповіда-
ють локалізації ураження, тоді як дрібновогни-
щевий, субепікардіальний, субендокардіальний 
або інтрамуральний ІМ мають перебіг без фор-
мування зубця Q і вираженого зниження амплі-
туди зубця R. Додаткову інформацію для уточ-
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нення глибини ураження можуть дати рівень 
ферментемії та ступінь порушення регіонарної 
скоротності за даними двомірної ехоКГ. Елек-
трокардіографічно гострий ІМ із зубцем Q може 
бути визначений при наявності патологічного 
зубця Q у відведеннях V1–V3 або при наявності 
зубця Q тривалістю >0,03 с у відведеннях I, II, 
аVL, aVF, V4, V або V6. Патологічним вважається 
зубець Q, що становить ≥0,25 амплітуди зубця R 
у тому ж відведенні. З обережністю слід оцінюва-
ти подібні зміни у відведенні III (зокрема не під-
тверджені у відведенні aVF), оскільки вони мо-
жуть бути зумовлені особ ливостями розташуван-
ня серця у грудній клітці (у цьому разі необхідно 
обов’язково за реєструвати відведення III на фазі 
вдиху, додаткові відведення). У ряді випадків 
можна спостерігати комплекси (q)r, коли «руди-
ментарний» зубець R не враховують, а зубець S 
розцінюють як патологічний комплекс QS. Осо-
бливо утруднена верифікація патологічних зуб-
ців Q у разі гіпертрофії міокарда і/чи порушень 
внутрішньошлуночкової провідності. У цьому ра-
зі більш інформативна електрокардіотопограма.

Патогенетично гострий ІМ із зубцем Q — етап 
розвитку гострого ІМ, коли обсяг ураженого (не-
кротизованого) міокарда вже значний, причому 
амплітуда і тривалість зубця Q може непрямо свід-
чити про глибину ураження міокарда, а кількість 
відведень із наявністю патологічного зубця Q — 
про його поширеність. Найчастіше гострий ІМ із 
зубцем Q діагностують при переході  ІМ з най-
гострішої фази в гостру і потім у підгостру. При 
пізно встановленому діагнозі, якщо до моменту 
першого запису ЕКГ зміни сегмента ST відсутні, 
слід пам’ятати, що самі по собі зубці Q можуть 
бути ознакою раніше перенесеного інфаркту. 
У цьому разі, при відсутності архівних ЕКГ та 
інших медичних записів, дані анамнезу можуть 
бути підтверджені виявленням ділянок стоншен-
ня серцевої стінки на ехоКГ.

ГОСТРИЙ ІМ БЕЗ ПАТОЛОГІЧНОГО 
ЗУБЦЯ Q
Цей термін відповідає поняттю «дрібновог-

нищевий ІМ» і означає гострий коронарний 
синдром, що завершився формуванням вогнища 
ураження (некрозу) міокарда, але недостатньо 
великого (за глибиною), щоб привести до форму-
вання патологічних зубців Q на ЕКГ. Неточність 
цього визначення полягає в тому, що у зв’язку 
з відсутністю патологічних зубців Q можна го-
ворити не про незначне поширення інфаркту, 
а лише про незначну глибину ураження міокар-
да. Як приклад приводять випадки, коли вогни-

ще ураження, при стійких змінах на ЕКГ у вигля-
ді негативних зубців Т, відзначених у всіх грудних 
відведеннях і при наявності відповідної клініки 
та високого рівня ферментемії, можна розціню-
вати як поширений інтрамуральний ІМ, тоді як 
відсутність патологічних зубців Q дає можливість 
віднести його до «гострого ІМ без зубця Q».

Топічно можна виділити ізольовані суб-
епікардіальний (діагностують рідко внаслідок 
специфічної анатомії коронарного дерева), суб-
ендокардіальний та інтрамуральний підваріан-
ти дрібновогнищевого ІМ, які розрізняються 
за ЕКГ-графіком. Зокрема, одним із типових 
ЕКГ-проявів інтрамурального гострого ІМ є на-
явність стійких негативних зубців Т. Проте ця 
ознака недостатньо специфічна і може виявляти-
ся при нестабільній стенокардії, гіпертрофії міо-
карда, метаболічних порушеннях і бути наслід-
ком раніше перенесеного структурного ураження 
міо карда (коронарної чи некоронарної природи) 
і перикарда. Субендокардіальний варіант інфарк-
ту може мати перебіг як за типом «гострий ІМ без 
зубця Q», так і за типом «гострий ІМ із зубцем Q» 
(відносно рідко). Він характеризується уражен-
ням переважно субендокардіальних відділів міо-
карда, тоді як інтрамуральні та суб епікардіальні 
відділи міокарда можуть зберігати свою життє-
здатність. Найчастіше є наслідком дистального 
ураження коронарних артерій, мікроемболізації 
коронарного русла. ЕКГ-картина має ряд осо-
бливостей: величина вектора збудження міо-
карда не змінюється, оскільки він бере початок 
від провідної системи шлуночків, закладеної під 
ендокардом, і досягає неушкодженого епікарда. 
На ЕКГ можуть визначатися неглибокий пато-
логічний зубець Q (необов’язково), невелике 
зниження зубця R, депресія сегмента ST, мож-
ливі інверсія чи двофазність зубця Т у відведен-
нях I, V1–V4  при передній локалізації інфаркту, 
у відведеннях III і aVF — при нижній (задній) 
і у відведеннях aVL, V5–V6 — при бічній локалі-
зації. У міру розвитку ІМ відбувається частко-
ве чи повне нівелювання депресії сегмента ST 
із формуванням стійких негативних зубців Т. 
Слід акцентувати увагу на глибину депресії сег-
мента ST у відведеннях, розташованих над ділян-
кою інфаркту >0,2 мВ, оскільки менш виражені 
зміщення сегмента ST, наприклад 0,1 мВ, харак-
терні для субендокардіальної ішемії, а не інфарк-
ту. Крім того, до ознак ішемії необхідно віднес-
ти її нестійкість: зміни, як правило, виникають 
на фоні стресу чи фізичного навантаження, часто 
нівелюються через кілька хвилин після усунення 
провокуючого фактора, прийому нітрогліцери-
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ну. Депресія при субендокардіальному інфаркті 
може визначатися до 3 днів. Так чи інакше, для 
уточнення діагнозу необхідна динамічна реєс-
трація ЕКГ по можливості з аналізом архівних 
записів, зіставлення біохімічних та інших клініч-
них та інструментальних критеріїв.

РЕЦИДИВНИЙ ТА ПОВТОРНИЙ ІМ 
Ці поняття відносять відповідно до тих випад-

ків, коли після першого перенесеного гострого 
ІМ формується другий і більше. Причому реци-
див гострого ІМ розвивається в період — від 3 
до 28 діб з моменту розвитку вихідного інфаркту, 
а після закінчення цього періоду слід говорити 
про повторний ІМ. Якщо ЕКГ-діагностика роз-
мірів і локалізації вогнища ураження утруднена, 
зазначати її у діагнозі не обов’язково.

ГОСТРА КОРОНАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ
Це поняття приблизно відповідає міжнарод-

ному терміну «гострий коронарний синдром» 
і використовується як проміжний діагноз у ран-
ній період захворювання. Встановлення цього 
діагнозу ґрунтується на виявленні елевації чи 
депресії сегмента ST у поєднанні з тривалим 
(>20 хв) ангінозним болем. Характерно, що 
за кордоном широко використовують класифіка-
цію, відповідно до якої всі випадки дестабілізації 
ІХС об’єднані в поняття «гострий коронарний 
синдром» і залежно від наявності чи відсут-
ності елевації сегмента ST в перші години за-
хворювання поділяють на гострий коронарний 
синдром з елевацією сегмента ST (до нього від-
носять поняття «інфаркт міокарда з елевацією 
сегмента ST» — ST elevation miocardial infarction, 
STEMI, а також випадки, які відповідають часто 
вживаному у вітчизняній літературі терміну «го-
стре порушення коронарного кровообігу», які 
у подальшому не закінчуються формуванням не-
крозу міокарда) і на гострий коронарний синдром 
без елевації сегмента ST (до якого можна віднес-
ти випадки нестабільної стенокардії, дрібновог-
нищевого гострого ІМ з депресією чи без депре-
сії сегмента ST). Особливість цієї класифікації 
в тому, що вона побудована за ступенем прояву 
міокардіальної ішемії, в той час як класифікація, 
що враховує наявність або відсутність патологіч-
ного зубця Q, передбачає градацію за глибиною 
ураження серцевого м’яза і відповідно стосу-
ється більш пізнього періоду захворювання. До-
цільність цієї «ранньої», робочої класифікації 
зумовлена тим, що сучасні підходи до лікування 
раннього періоду гострого ІМ диференційовані 
перш за все за ступенем прояву ішемії та істотно 

впливають на перебіг підгострого періоду захво-
рювання. Зокрема, в еру реперфузійної терапії 
поширена тотальна ішемія міокарда з елева-
цією ST на ЕКГ далеко не у всіх випадках при-
зводить до формування ІМ із зубцем Q. З іншого 
боку, динамічність процесів, що відбуваються 
в рамках дестабілізації ІХС, припускає можли-
вість переходу захворювання з одного клінічного 
варіанта в інший. Отже, при використанні тер-
міна «гостра коронарна недостатність» доцільне 
уточнення характеру та ступеня ішемічних змін 
на ЕКГ, що супроводжують захворювання (із за-
значенням наявності чи відсутності елевації сег-
мента ST на ЕКГ), що надалі сприятиме вибору 
адекватної тактики лікування.

ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ 
ГОСТРОГО ІМ 
На сьогодні загальновизнана гіпотеза про па-

тофізіологічну роль коронаротромбозу в розвитку 
гострого ІМ, висунута у 1909 р. М.Д. Стражеском 
і В.П.Образцовим, а в 1912 р. — J.B. Herrick. При-
чиною гострого ІМ, як і інших форм гострого ко-
ронарного синдрому, у >90% випадків є раптове 
зменшення коронарного кровотоку, викликане 
атеросклерозом у поєднанні з тромбозом, з на-
явністю чи без супутньої вазоконстрикції. Рідко 
відзначають гострий ІМ як наслідок септичної 
(тромбо-)емболії коронарної артерії чи внутріш-
ньокоронарний тромбоз як наслідок запального 
процесу в ендотелії судини при коронаритах різ-
ного генезу. Також описані випадки гострого ІМ, 
що розвинувся на фоні ізольованого коронаро-
спазму інтактних артерій (частіше інтоксикацій-
ної природи).

Серед етіологічних факторів, що спричиня-
ють розвиток гострого ІМ, перше місце займає 
атеросклероз. Інші фактори ризику ІМ — та-
кож фактори ризику розвитку атеросклерозу. 
До «великих» факторів ризику відносять деякі 
форми гіпер- і дисліпопротеїнемії, АГ, тютюно-
паління, низьку фізичну активність, порушення 
вуглеводного обміну (особливо цукровий діабет 
II типу), ожиріння, вік пацієнта старше 50 років 
(середній вік госпіталізованих хворих із гострим 
ІМ в Італії — 67 років). Дійсно, порушення ліпід-
ного обміну діагностують у хворих із гострим ІМ 
значно частіше, ніж у здорових людей (особливо 
дисліпопротеїнемії IIб і III типу).В той час як АГ 
є доведеним фактором ризику ІМ, симптоматич-
ні форми АГ не поєднані з високим ризиком ІМ. 
Це можна пояснити особливостями патогенезу 
АГ, яка, з одного боку, спричиняє розвиток ате-
росклерозу, а з іншого — зумовлює схильність 
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до локальних спазмів артерій. Результати по-
ширених досліджень свідчать про підвищення 
частоти ІМ серед тих, хто палить. Пояснюють це 
тим, що речовини, які утворюються при згорянні 
тютюну (перш за все нікотин), ушкоджують ен-
дотелій судин і спричиняють вазоспазм, а висо-
кий вміст карбоксигемоглобіну в крові тих, хто 
палить, знижує здатність крові до транспорту 
кисню. Надмірна маса тіла (ІМТ ≥30) — фактор 
ризику прогресування атеросклерозу та ІМ, осо-
бливо при абдомінальному типі ожиріння. У хво-
рих зі зниженою фізичною активністю на фоні 
розвитку атеросклерозу недостатньо ефективно 
відбувається адаптивний розвиток колатералей 
у міокарді й толерантність кардіоміоцитів до іше-
мії (феномен прекондиції). Крім того, внаслідок 
гіподинамії відбувається неадекватне підвищен-
ня тонусу САС у разі нерегулярних значних фі-
зичних і психоемоційних навантажень. Хронічне 
підвищення рівня глюкози і продуктів незавер-
шеного вуглеводного обміну в крові при цукро-
вому діабеті призводить до ураження ендотелію 
та розвитку поліангіопатії.

При поєднанні ≥2 зазначених факторів сту-
пінь ризику підвищується пропорційно. Крім 
перерахованих, існує ще безліч «малих» факторів 
ризику (подагра, псоріаз, дефіцит фолієвої кис-
лоти та ін.), питома вага яких у загальній струк-
турі захворювання відносно невелика.

Клінічні прояви і наслідки залежать від ло-
калізації обструкції, ступеня і тривалості ішемії 
міокарда. Зокрема, існують відмінності у ступені 
прояву больового синдрому і стресової активації 
РААС, зумовлені наявністю гіпертензії, тахікар-
дії, гіперглікемії, лейкоцитозу з анеозинофілією 
в перші години захворювання. Характерно, що 
під час розвитку гострого ІМ зі стійкою елеваці-
єю сегмента ST формується «червоний» тромб, 
що містить значно більшу кількість еритроцитів. 
Така відмінність від «тромбоцитарного», або «бі-
лого» тромбу, пов’язаного з розвитком гострого 
коронарного синдрому без стійкої елевації сег-
мента ST, свідчить про більш глибоке і тривале 
порушення реологічних і коагуляційних влас-
тивостей крові та про більш стійкі тромбогенні 
зміни в ендотелії ураженої ділянки коронарної 
артерії. Отже, при гострому ІМ з елевацією сег-
мента ST розвивається переважно оклюзивний 
і персистувальний тромбоз. Приблизно у  ⅔–¾ ви-
падків формуванню коронарного тромбу передує 
раптовий розрив бляшки (ураженої запаленням, 
багатої ліпідами бляшки, покритої тонкою фіб-
розною оболонкою). Інші випадки пов’язують із 
механізмами, не визначеними до кінця, такими, 

як ерозія бляшки. У ¾ випадків бляшки, які ста-
вали базисом для оклюзивного тромбоутворення 
під час гострого ІМ, викликали лише незначний 
або помірний стеноз, що передувало розвитку ін-
фаркту (зрозуміло, що саме в цих випадках тром-
болітична терапія (ТЛТ) є максимально ефектив-
ною). Втім, на фоні вираженого стенозу розриви 
бляшок призводять до більш частого розвитку 
гострого ІМ (порівняно з незначними стеноза-
ми). ІМ, викликаний повною оклюзією коро-
нарної артерії, розвивається через 20–30 хв після 
початку вираженої ішемії (відсутність кровотоку 
по артерії чи колатералях) і прогресує з часом від 
субендокардіальної до субепікардіальної ділянки 
(феномен фронту хвилі). Реперфузія та залучен-
ня колатералей можуть запобігати виникненню 
некрозу чи сприяють зменшенню його розмірів 
(зберігачи в середньому до 70% ішемізованного 
міокарда периінфарктної зони). Наявність же 
тривалої стенокардії перед розвитком гостро-
го ІМ може спричиняти формування розвине-
них колатералей, що зумовлює збереження чи 
тривалу підтримку життєздатності зони ішемії 
(при коронарній ангіографії розвинені колате-
ралі визначають у 30% випадків гострого ІМ). 
У цих хворих відзначена тенденція до менш ви-
раженого ураження міокарда, рідшого розвитку 
СН і меншої летальності; у віддалений період 
після гострого ІМ насосна функція серця у них 
зберігається більшою мірою. При тривалості ко-
ронарної оклюзії >6 год лише невелика частина 
(10–15%) ішемізованного міокарда залишаєть-
ся життєздатною. Наявність субкритичного, але 
стійкого кровотоку може розширити часове вік-
но для порятунку міокарда шляхом повної репер-
фузії (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Патогенетичні стадії атеросклерозу
Відповідь на розрив бляшки динамічна: 

ауто генний тромбоз і тромболізис, часто асоці-
йовані з вазоспазмом, розвиваються одночасно, 
викликаючи минущу обструкцію кровотоку. 
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У невеликій частці випадків тромб, що викли-
кав розвиток гострого ІМ, може бути зруйнова-
ний у перші години від початку захворювання 
власною фібринолітичною системою організму 
при сприянні ендогенних вазодилататорів, що 
усувають коронароспазм. У цьому разі говорять 
про спонтанний (чи аутогенний) лізис тромбу 
і реканалізацію коронарної артерії, що зумовила 
інфаркт. Клінічно цей варіант перебігу гостро-
го ІМ характеризується раннім (до проведення 
реперфузійної терапії) регресом симптоматики 
і ЕКГ-ознак, рівень ферментемії та обсяг ура-
женого міокарда за даними досліджень у під-
гострій фазі захворювання виявляються менше, 
ніж у разі неспроможності аутогенної фібрино-
літичної системи. 

Основними модуляторами активації фібри-
нолітичного проферменту плазміногена та дво-
ланцюгової урокінази, які також беруть участь 
у каскаді фібринолізу, є tPA, що виробляється 
ендотелієм і його антагоніст — швидко реагую-
чий інгібітор активатора плазміногена PAI-1. Їх 
співвідношення у плазмі крові визначає фібри-
нолітичний потенціал крові. Порушення балан-

су між цими двома пептидами (підвищення рів-
ня PAI-1 при нормальному чи зниженому рівні 
tPA) у плазмі крові зафіксоване у гострий період 
ІМ і пов’ язане з ризиком розвитку повторного 
інфаркту, 30- денної смерті після перенесеного 
ІМ. Також відомо, що ангіотензин II і його ме-
таболіт ангіотензин IV викликають підвищення 
виробітку PAI-1 клітинами ендотелію. З іншого 
боку, РААС тісно пов’ язана з калікреїн- кініно-
вою системою таким чином, що АПФ забезпе-
чує деградацію брадикініну (рис. 1.2).

Ще однією причиною неефективності ауто-
генної реперфузії є недостатня дія вазорелаксу-
ючих агентів, і як наслідок цього — триваючий 
вазоспазм. Брадикінін — стимулятор виробіт-
ку ендогенного ендотеліального фактора роз-
слаблення (NO). Оскільки продукти деградації 
брадикініну таких властивостей не мають, ві-
рогідно, що гіперфункція внутрішньосудинної 
РААС, крім зниження фібринолітичної актив-
ності, призводить також до порушення судин-
норозширювального потенціалу крові.

У свою чергу РААС призводить до інакти-
вації NO шляхом перетворення його суперок-

Рис. 1.2. Механізм спонтанної реканалізації коронарної артерії, що спричинила інфаркт
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сид- аніона в неактивний пероксинітрит. Супер-
оксид- аніон утворюється при участі мембранної 
NAD(P)H оксидази і ендотеліальної NO- синтета-
зи. При цьому пригнічуються і інші короткотермі-
нові системні ефекти NO — інгібування АДФ- за-
лежної адгезії та агрегації тромбоцитів, інгібуван-
ня адгезії тромбоцитів до ендотелію шляхом бло-
кади дегрануляції тромбоцитів. Унаслідок цього 
виникає підвищення проагрегаційного потенціа-
лу крові, що стимулює початкові етапи утворення 
коронарного тромбозу і ретромбозу. 

При коронарному тромбозі початкова обструк-
ція кровотоку, як правило, починається з агрегації 
тромбоцитів за участю фібрина (рис. 1.3). 

Ще одним несприятливим наслідком руйну-
вання атеросклеротичної бляшки і коронарного 
тромбозу є дистальна емболізація тромботични-
ми і атероматозними масами, що веде до мікро-
судинної обструкції і може перешкоджати успіш-
ній реперфузії міокарда на тканинному рівні, не-
зважаючи на відновлення адекватної прохідності 
артерії, що зумовила інфаркт (рис. 1.4).

Розвиток оклюзії коронарної судини веде 
до загибелі кардіоміоцитів. Від рівня і тривалості 
оклюзії судини залежить величина вогнища не-
крозу міокарда. Порушення коронарного крово-
току і розвиток некрозу міокарда запускають кас-
кад нейрогуморальних реакцій, запального і про-

ліферативного процесу. Всі ці структурно- функ-
ціональні та метаболічні перебудови міокарда 
призводять до ремоделювання порожнини ЛШ: 
дилатації порожнини ЛШ, зміни його геометрії та 
розвитку гіпертрофії, що може призвести до по-
яви СН і визначає віддалений прогноз у пацієнтів, 
які перенесли гострий ІМ (рис. 1.5).

У перебігу гострого ІМ можна виділити декіль-
ка патогенетичних періодів. Продромальний період, 
або так званий передінфарктний стан, визначають 
за різним даними у 30–60% випадків. Середня 
тривалість цього періоду 7 днів, часто його по-
чаток збігається з фізичним або психоемоційним 
навантаженням, причому найбільш несприятли-
вими є «малі», але регулярні стреси, постійний 
стресовий стан. Клінічно його характеризують 
виникнення чи значне почастішання і посилення 

Поглиблення ішемії

Рис. 1.4. Розвиток гострого коронарного синдрому

Рис. 1.3. Стенозуюча атеросклеротична бляшка
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тяжкості нападів стенокардії (так звана нестабіль-
на стенокардія), а також зміни загального стану 
(слабкість, стомлюваність, зниження настрою, 
тривога, порушення сну). Дія антиангінальних 
засобів стає, як правило, менш ефективною. Від-
значають, що нестабільна стенокардія, навіть 
якщо хворий не звертався за медичною допомо-
гою, може розв’язатися самостійно без розвитку 
гострого ІМ, чому сприяють вищеописані меха-
нізми. Проте оцінити тяжкість і обсяг можливого 
ураження міокарда за клінічною картиною перед-
інфарктного стану вкрай важко, тому до всіх хво-
рих, які поступили у стаціонар з клінікою неста-
більної стенокардії, необхідно застосовувати ту ж 
лікувально- діагностичну тактику, що й до хворих 
із гострим ІМ, крім проведення тромболізису 
(див. нижче). За відсутності ознак стабілізації ста-
ну хворого, якому проводять інтенсивну терапію, 
показана коронарографія з вирішенням питання 
про доцільність та обсяг інвазивних втручань. 

Найгостріший період (час від виникнення ішемії 
міокарда до перших проявів його некрозу) триває 
звичайно від 30 хв до 2 год. Початок цього періоду, 
як правило, відповідає моменту максимального ангі-
нозного болю, до якого може приєднуватися харак-

терна іррадіація (в руку, плече, надпліччя, ключицю, 
шию, нижню щелепу, міжлопаткову ділянку). У ряді 
випадків біль має затяжний або хвилеподібний ха-
рактер, що при збереженні «гострофазової» графі-
ки ЕКГ без формування негативних зубців Т може 
свідчити про інтермітуючу коронарну обструкцію 
(флотуючий тромб, активація спонтанного фібри-
нолізу) чи приєднання нових ділянок ураження 
серцевого м’яза. Безбольову форму гострого ІМ 
діагностують рідко, найчастіше цей діагноз встанов-
люють post factum. Інші клінічні прояви пов’язані 
з гіперактивацією вегетативної (як симпатичної, так 
і парасимпатичної) нервової системи і в ряді випад-
ків вираженим рефлекторним зниженням насосної 
функції серця (різка слабкість, відчуття нестачі по-
вітря, страх смерті, профузний піт, задишка у стані 
спокою, нудота і блювання). СН у цей період за-
хворювання розвивається, насамперед, як лівошлу-
ночкова, найбільш ранніми її проявами є задишка 
і зниження пульсового тиску, у тяжких випадках — 
серцева астма чи набряк легень, що нерідко поєдну-
ється з розвитком кардіогенного шоку. Різні пору-
шення серцевого ритму та провідності відзначають 
практично у всіх хворих.

Рис. 1.5.  Патогенез постінфарктного ремоделювання порожнини ЛШ (адаптовано за St. John Sutton, 
2000). ПНУП — передсердний натрійуретичний пептид; МНУП — мозговий натрійуретич-
ний пептид; ММР — матриксні металопротеази
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Гострий період настає по закінченню найго-
стрішого періоду і триває близько 2 діб — до оста-
точного відокремлення вогнища некрозу. При ре-
цидивному перебігу гострого ІМ тривалість го-
строго періоду може збільшуватися до ≥10 днів; 
часто ускладнюється вираженим резорбційним 
синдромом. Протягом цього періоду відбуваєть-
ся вимивання у периферичну кров кардіоспеци-
фічних ферментів; динаміка їх вимивання може 
також свідчити про розміри ураження міокарда.

Підгострий період, що відповідає інтервалу від 
повного відокремлення вогнища некрозу до за-
міщення його первинною сполучною тканиною, 
триває приблизно 28 днів. У цей час у деяких 
хворих з’являються клінічні симптоми, пов’язані 
із зменшенням маси функціонуючого міокарда 
(СН) і його електричною нестабільністю (аритмія 
серця). Прояви резорбційного синдрому посту-
пово зменшуються, ускладнення гострого пері-
оду в цей час звичайно розв’язуються; виявлення 
в цей період збільшення СН, аритмії серця, пост-
інфарктної стенокардії потребує медикаментозної 
і в ряді випадків інвазивної корекції. Звичайно, 
в підгострий період хворі проходять реабілітацій-
не лікування у стаціонарі. Особливості ведення 
хворого з інфарктом у реабілітаційному відділенні 
визначаються розміром некрозу міокарда, демо-
графічними характеристиками пацієнта та наяв-
ністю чи відсутністю супутніх захворювань. Після 
зникнення симптомів і при мінімальному ураженні 
міокарда пацієнт може бути переведений у реа-
білітаційне відділення вже через декілька днів. 
У разі вираженої дисфункції ЛШ або при висо-
кому ступені ризику нових подій необхідна більш 
тривала госпіталізація.

Постінфарктний період завершує перебіг го-
строго ІМ, оскільки наприкінці нього передбача-
ється остаточне формування щільного рубця в зоні 
інфаркту. Вважають, що при типовому перебігу 
великовогнищевого ІМ постінфарктний період 
триває приблизно 6 міс. У цей час поступово роз-
вивається компенсаторна гіпертрофія збереженого 
міокарда, завдяки якій СН, що виникла у більш 
ранній період ІМ, у деяких хворих може бути усуне-
на. Проте при великих розмірах ураження міокар-
да повна компенсація не завжди можлива і ознаки 
СН зберігаються чи наростають. Процеси рубцю-
вання також можуть супроводжуватися формуван-
ням стійкого аритмогенного субстрату і хронічної 
аневризми серця, дилатацією порожнин серця 
з розвит ком вторинної клапанної недостатності, 
що, як і стійка постінфарктна стенокардія, може 
потребувати хірургічної корекції.

ФАКТОРИ РИЗИКУ 
НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ 

ГОСТРОГО ІМ 

Раніше до несприятливих факторів, що погір-
шують перебіг гострого ІМ, крім розмірів і лока-
лізації інфаркту, традиційно відносили похилий 
вік, жіночу стать, наявність супутнього цукрового 
діабету, АГ, інші соціальні, спадкові фактори та 
супутні захворювання. Тепер у зв’язку з появою 
нових медичних технологій структура факторів ри-
зику змінилася: велике значення як для раннього, 
так і віддаленого прогнозу у осіб, які перенесли го-
стрий ІМ, має терапія гострої фази захворювання, 
час звертання за медичною допомогою.

Найбільший позитивний ефект на результати 
лікування гострого ІМ в останні роки виявило 
вдосконалення алгоритмів лікування, спрямова-
них на відновлення прохідності коронарної ар-
терії, що зумовила інфаркт. У великих рандомі-
зованих дослідженнях у пацієнтів із гострим ІМ 
із застосуванням ТЛТ 30-денна летальність ви-
явлена у межах 6–10%, тоді як у дослідженнях із 
застосуванням ПКВ за той же період летальність 
становила 2,5%. Проте слід зазначити, що до хі-
рургічних досліджень включали в основному ре-
тельно відібраний контингент хворих (зокрема, 
виключали пацієнтів похилого віку або тих, які 
мають виражений системний атеросклероз, що, 
з одного боку, створює труднощі при проведен-
ні пункції великих артерій, а з іншого — є досить 
надійною «гарантією» багатосудинного уражен-
ня коронарного русла і відповідно фактором, що 
погіршує прогноз). Крім того, аналіз реальної си-
туації в кардіологічній практиці свідчить, що ба-
гато пацієнтів не одержують оптимальної (відпо-
відно до сучасних алгоритмів) терапії, що вклю-
чає тромболізис. Зокрема, серійні спостережен-
ня в Північній Америці і Європі дозволяють при-
пустити, що частота ТЛТ при гострому ІМ в цих 
регіонах в середньому становить до 40%. В Італії 
частота ТЛТ становить 50% загальної кількості 
випадків госпіталізації хворих із гострим коро-
нарним синдромом. Крім того, деякі з пацієнтів 
проходять лікування не в кардіо реанімаційних 
відділеннях, а у віковій структурі хворих осо-
би похилого віку мають більшу питому вагу, ніж 
у когортах багатоцентрових досліджень. Таким 
чином, можна очікувати, що госпітальна леталь-
ність серед реальних хворих із гострим ІМ буде 
вищою, ніж за результатами досліджень із засто-
суванням тромболізису і ангіопластики. За ре-
зультатами спостереження випадків лікування 
гострого ІМ у реальній клінічній практиці сфор-
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мовано список предикторів ранньої (30-денної) 
смертності у хворих із гострим ІМ (табл. 1.1).

За даними таблиці до незалежних предикторів 
ранньої смерті після перенесеного гострого ІМ 
можна віднести лікування гострої фази ІМ поза 
відділенням коронарної патології (кардіореані-
мації), наявність гострої лівошлуночкової недо-
статності (ГЛШН) і кардіогенного шоку, розвиток 
шлуночкових аритмій і рецидиву гострого ІМ про-
тягом госпітального періоду. Також у цьому аналізі 
незалежним предиктором ранньої летальності піс-
ля гострого ІМ був похилий вік.

Таблиця 1.1
Предиктори 30-денної смертності після 

гострого ІМ (McGovern P.G., 1996)

Показ-
ник

Так, n 
(%)* Ні, n (%)* p 

p (мульти-
варіацій-

ний)
Чоловіча 
стать

94 (14,8) 101 (23,9) <0,001 НД 

Тромбо-
лі зис

32 (14,0) 122 (22,4) <0,05 НД 

ВКП 112 (15,0) 83 (36,0) <0,001 <0,001 (0,4)  
Тютюно-
паління

71 (14,6) 61 (20,8) <0,05 НД

Сімейний  
анамнез 
 ІХС

29 (10,3) 96 (20,6) <0,001 НД 

ЛШН 112 (31,0) 48 (10,4) <0,001 <0,01 (1,7)  
Кардіо-
генний 
шок

61 (78,2) 99 (13,3) <0,001 <0,001 (19)  

Шлу-
ночкова 
аритмія

50 (34,3) 110 (16,3) <0,001 <0,001 (3)  

AV-
блокада

26 (48,2) 135 (17,6) <0,001 НД

Реін-
фаркт

26 (60,0) 132 (17,0) <0,001 <0,01 (3,9)  

Вік 
(серед-
ній)

73 роки 
(які по-
мерли 

в стаціо-
нарі)

67 роки (які 
пережили 
стаціонар-

ний  період)

<0,001 <0,001 
(1,05)  

*n — кількість пацієнтів, які померли в стаціонарі, з наяв-
ністю або без наявності ознаки; % — частка пацієнтів, які 
померли в стаціонарі, серед пацієнтів із наявністю і без на-
явності ознаки; ↑ відношення шансів; ВКП — відділення ко-
ронарної патології; ЛШН — лівошлуночкова недостатність; 
НД — недостовірно.

При аналізі факторів ризику несприятливо-
го перебігу  віддаленого постінфарктного пері-
оду (5-річне спостереження) було визначено такі 
предиктори, як постінфарктний кардіосклероз 
(після ІМ, що аналізувався), відсутність реперфу-

зійної терапії в гострій фазі захворювання, наяв-
ність у сімейному анамнезі ІХС, серцева блокада, 
відсутність ацетилсаліцилової кислоти в терапії 
постінфарктного періоду та похилий вік. Проте 
до незалежних предикторів несприятливого ре-
зультату віднесені похилий вік і наявність лівошлу-
ночкової недостатності в стаціонарі (табл. 1.2).

На підставі отриманих даних побудована як 
загальна крива виживаності після перенесеного 
гострого ІМ (рис. 1.6), так і криві виживаності 
при наявності та відсутності лівошлуночкової 
недостатності в гострий період ІМ (рис. 1.7).

Як видно з малюнків, найбільша кількість 
хворих, які перенесли гострий ІМ, вмирають 
в ранній (до 2 міс) постінфарктний період, на-
явність ознак ГЛШН у стаціонарі при цьому має 
істотний вплив.

Інший великий реєстр CENIC (Mattos et al., 
2004), що включає дані про 9371 пацієнта з го-
стрим ІМ та елевацією сегмента ST, які пройшли 
реперфузійну терапію у вигляді первинної ангі-
опластики чи тромболізису з подальшою «ПКВ 
порятунку» протягом 24 год від початку гостро-
го ІМ, як основний фактор ризику госпіталь-
ної летальності також виділив наявність ГЛШН 
у стаціонарі; крім цього, такими факторами були 
багатосудинне ураження коронарного дерева та 
неефективність тромболізису і/або ПКВ за дани-
ми коронаровентрикулографії. 

Аналіз даних про >10 тис. хворих із гострим 
ІМ у дослідженні GISSI-3 також свідчить про не-
гативний прогностичний вплив дилатації порож-
нини ЛШ >60 мл/м2 на летальність і розвиток 
СН після гострого ІМ. Аналізуючи фактори, що 
сприяють розвитку дилатації порожнини ЛШ, 
більшість авторів довели значення величини 
зони некрозу і передньої локалізації ураження. 
Відомі різні дані про взаємозв’язок анамнестич-
них характеристик, перебігу 1-ї доби інфаркту та 
впливу лікування.

Ще одним фактором, що визначає віддалений 
прогноз у пацієнтів, які перенесли ІМ і розвиток 
застійної СН, є постінфарктне ремоделювання 
порожнини ЛШ. До ремоделювання порожнини 
ЛШ серця призводять структурно-функціональні 
ураження міокарда. Це загальновідомий факт, 
доведений у багатьох дослідженнях як на експе-
риментальній моделі, так і у клінічній практиці.

ПРОФІЛАКТИКА

ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА
Первинна профілактика гострого ІМ збіга-

ється з мірами первинної профілактики інших 
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форм ІХС, а у пацієнтів із встановленим атеро-
склерозом коронарних артерій серця включає 
також усунення чи зменшення впливу факто-
рів ризику розвитку гострого ІМ, що актуально 
і при вторинній профілактиці (попередження 
повторного ІМ). До головних факторів ризику 
відносять АГ, гіпер- і дисліпопротеїнемію, пору-
шення вуглеводного обміну (особливо цукровий 
діабет), тютюнопаління, недостатню фізичну ак-
тивність, ожиріння. Пацієнтам із ІХС необхідне 
постійне активне лікування, що попереджає на-
пади стенокардії та сприяє розвитку колатералей 
у системі коронарих артерій. 

Хворі з АГ підлягають диспансерному нагляду. 
Їм проводять патогенетичну і антигіпертензивну 
терапію, що забезпечує оптимальний для кожного 
пацієнта рівень АТ і спрямована на попередження 
гіпертонічних кризів. За наявності гіперхолестери-
немії велике значення має дієта для лікування і про-
філактики атеросклерозу. Доцільно застосовувати 
статини, фібрати, омега-3-поліненасичені жирні 
кислоти, розчинну харчову клітковину. Тривале 
застосування вітамінів, зокрема А, С, Е і нікотино-
вої кислоти, не впливало на ризик розвитку гостро-
го ІМ та інших серцевих подій. Дієта зі зниженим 
змістом вуглеводів, а за необхідності і медикамен-
тозна терапія, показані хворим зі зниженою толе-
рантністю до глюкози і явним цукровим діабетом, 

а також хворим з ожирінням. Кардіологічна дис-
пансеризація має обов’язково включати популя-
ризацію серед населення здорового способу життя 
з виключенням тютюнопаління, заняттями фізич-
ною культурою та спортом. Достатня фізична ак-
тивність перешкоджає виникненню і розвитку ІХС, 
сприяє розвитку колатералей в системі коронарних 
артерій серця, знижує схильність до тромбоутво-
рення і розвитку ожиріння. Особ ливе значення 
заняття фізкультурою мають для пацієнтів, рухова 
активність яких недостатня за умовами трудової ді-
яльності чи з інших причин. Одна з важливих скла-
дових профілактики гострого ІМ — кваліфіковане 
лікування хворих із встановленим діагнозом стено-
кардії і коронарного атеросклерозу. Профілактичні 
заходи, що застосовують у пацієнтів цієї категорії, 
істотно не відрізняються від вторинної профілак-
тики у хворих, які перенесли ІМ. 

ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА
Тютюнопаління

Досвід тривалих спостережень свідчить про те, 
що припинення куріння дозволяє знизити смерт-
ність протягом наступних декількох років більше 
ніж у 2 рази. Потенційно це найбільш ефективний 
захід вторинної профілактики; слід докласти зна-
чних зусиль для відмови від куріння. У гострій фазі 

Рис. 1.6. Виживаність після пере-
несеного гострого ІМ 
(McGoern P.G., 1996)

Рис. 1.7. Виживаність після пере-
несенного ІМ залежно 
від наявності ГЛШН 
(McGovern P.G., 1996)
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захворювання більшість пацієнтів не палять, 
протягом періоду відновлення їм слід допомогти 
перебороти шкідливу звичку. Поновлення курін-
ня нерідко відзначають після повернення хворо-
го додому, тому під час періоду реабілітації він 
потребує підтримки і порад.

Дієта і харчові добавки
Ліонське дослідження впливу дієти на серце 

довело, що середземноморська дієта знижує час-
тоту рецидивів у пацієнтів, які перенесли пер-
ший ІМ, принаймні, протягом 4 років. Всім па-
цієнтам варто радити середземноморську дієту, 
що характеризується малою кількістю насичених 
жирів, значним вмістом поліненасичених жирів, 
фруктів та овочів. Вважають, що вживання в їжу 
жирної риби принаймні 2 рази на тиждень зни-
жує ризик реінфаркту і смерті. Додавання до ді-
єти омега-3-поліненасичених жирних кислот 
з риб’ячого жиру (1 г/добу), але не вітаміну Е, 
асоціювалося з достовірним зниженням смерт-
ності від усіх причин та ймовірності раптової 
смерті. Немає доказів доцільності застосування 
після перенесеного інфаркту харчових добавок, 
які містять антиоксиданти, проте додавання 
до раціону добавок, що містять харчову кліткови-
ну (>4,0 г розчинної клітковини на 1,735 ккал ра-
ціону), знижувало серцево-судинну смертність. 
Призначення фолієвої кислоти доцільно у разі 
підвищення вмісту в крові гомоцистеїну.

Антитромбоцитарна й антикоагулянтна терапія
За результатами метааналізу Antiplatelet Trialists 

Collaboration виявлене зниження приблизно на 25% 

імовірності реінфаркту і смерті після перенесеного 
ІМ. У проаналізованих дослідженнях доза ацетил-
саліцилової кислоти коливалася в межах 75–325 мг/
добу. Є свідчення того, що застосування цього за-
собу у більш низьких дозах забезпечує досягнення 
ефекту з меншою кількістю побічних проявів.

Дослідження, виконані в період до широкого 
застосування ацетилсаліцилової кислоти, дове-
ли ефективність пероральних антикоагулянтів 
у запобіганні реінфаркту і смерті після перене-
сеного ІМ. У цих дослідженнях пацієнтів ран-
домізували не пізніше ніж через 2 тиж після ін-
фаркту. Ефективність рутинного застосування 
пероральних антикоагулянтів, на противагу аце-
тилсаліциловій кислоті, у хворих в постінфарк-
тний період оцінювали в дослідженні АFTER. 
При лікуванні цих пацієнтів не отримано чітких 
переваг порівняно із застосуванням ацетилсалі-
цилової кислоти. Можливо, пероральне засто-
сування антикоагулянтів виявилося б корисним 
для окремих категорій пацієнтів, зокрема для 
хворих із великою зоною акінезії передньої ло-
калізації, фібриляцією передсердь або наявніс-
тю ехокардіографічно доведеного тромбу в ЛШ, 
але великих рандомізованих досліджень у цьому 
напрямку не проводили. Ацетилсаліцилова кис-
лота у поєднанні з фіксованою низькою дозою 
пероральних антикоагулянтів не є більш ефек-
тивною для запобігання нових ішемічних подій, 
ніж ацетилсаліцилова кислота у монотерапії. 
Помірно- і високоінтенсивна пероральна тера-
пія антикоагулянтними засобами (МНО>2,0) 
у поєднанні з ацетилсаліциловою кислотою за-

Таблиця 1.2
Предиктори смерті після гострого ІМ протягом 5-річного спостереження 

(McGovern P.G., 1996)
Показник Так, n (%)* Ні, n (%)* p p (мультиваріаційний)

Чоловіча стать 196 (30,9) 161 (38,2) <0,05 НД 
ІМ в анамнезі 92 (42,3) 198 (33,7) <0,001 НД 
Тромболізис 54 (24,1) 219 (40,2) <0,001 НД 
Цукровий діабет 58 (44,6) 230 (33,8) <0,05 НД 
Тютюнопаління в анамнезі 147 (30,1) 115 (39,1) <0,05 НД 
Сімейний анамнез ІХС 61 (21,5) 185 (39,9) <0,001 НД 
ГЛШН 184 (51,0) 110 (23,8) <0,001 <0,001 (2,7)#

Шлуночкова аритмія 64 (43,8) 229 (33,9) <0,05 НД 
Внутрішньосерцеві бло-
кади

33 (61,1) 261 (33,9) <0,001 НД

Призначення ацетилсаліци-
лової кислоти при виписці

98 (17,6) 37 (38,1) <0,001 НД 

Вік (середній) 72,3 року (які 
померли при 

віддаленому спо-
стереженні)

65,6 року (які пере-
жили період спосте-

реження)

<0,001 <0,001 (1,05)# 

*n — кількість пацієнтів, які померли протягом віддаленого спостереження, з наявністю чи без наявності ознаки; % — частка 
пацієнтів, які померли протягом віддаленого спостереження, серед пацієнтів із наявністю і без наявності ознаки; #відношення 
шансів.
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безпечила зменшення кількості реоклюзій піс-
ля успішного лізису порівняно з монотерапією 
ацетилсаліциловою кислотою. У двох досліджен-
нях (ASPECT-2, 2002 й WARIS-2, 2002) таке по-
єднання препаратів дозволило також зменшити 
загальну кількість випадків смерті, реінфаркту та 
інсульту у пацієнтів у постінфарктний період, але 
відзначено достовірне збільшення кількості не-
фатальних ускладнень, зумовлених кровотечами. 
Результати дослідження CLARITY TIMI 28 пока-
зали ефективність комбінованого застосування 
клопідогрелу та ацетилсаліцилової кислоти у осіб 
із гострим ІМ після реперфузійної терапії. І хоча 
особливо відзначають, що перевагу у групі кло-
підогрелу отримано лише за показником понов-
лення кровотоку в коронарній артерії, що зумо-
вила інфаркт, результати дослідження COMMIT 
із застосуванням клопідогрелу як додаткової 
до ацетилсаліцилової кислоти терапії при гос-
трому ІМ у 46 тис. пацієнтів продемонструва-
ли достовірне зниження загальної смертності 
на 7%. Крім того, вже доведена ефективність 
клопідогрелу для вторинної профілактики після 
перенесеного гострого коронарного синдрому 
без стійкої елевації сегмента ST (CURE, 2001). 
Можливість призначення пероральних антикоа-
гулянтів необхідно розглядати у пацієнтів, які 
не переносять ацетилсаліцилову кислоту. У цих 
хворих клопідогрел є хорошим альтернативним 
засобом антитромбоцитарної терапії. 

Блокатори β-адренорецепторів
У декількох дослідженнях і метааналізах по-

казано, що засоби, які блокують β- адреноре-
цептори, знижують летальність та ймовірність 
реінфаркту після перенесеного гострого ІМ 
на 20–25%. Позитивні результати отримані в до-
слідженнях із пропранололом, метопрололом, 
тимололом, ацебутололом і карведилолом. Втім, 
у менших за обсягом дослідженнях із застосуван-
ням інших блокаторів β- адренорецепторів отри-
мано подібні результати. Метааналіз 82 рандомі-
зованих досліджень свідчить на користь тривало-
го застосування блокаторів β- адренорецепторів 
з метою зниження захворюваності й летальності 
після гострого ІМ, навіть якщо було застосова-
но фібринолітичні засоби водночас з інгібітора-
ми АПФ. Виражене зниження летальності у осіб 
із СН на фоні застосування блокаторів β- адре-
норецепторів дає підстави для застосування цих 
препаратів у пацієнтів у постінфарктний період. 
Аналіз даних проведених досліджень свідчить 
про те, що блокатори β- адренорецепторів без 
внутрішньої симпатоміметичної активності слід 

призначати всім пацієнтам після перенесеного 
ІМ за відсутності протипоказань.

Антагоністи кальцію
Докази можливого сприятливого впливу ан-

тагоністів кальцію значно слабші, ніж блокаторів 
β- адренорецепторів. Результати ранніх досліджень 
із застосуванням верапамілу і дилтіазему дозволи-
ли припустити, що ці препарати можуть запобіга-
ти реінфаркту і смерті. У дослідженні INTERCEPT 
за участю 874 пацієнтів із гострим ІМ без застійної 
СН, у яких проводили терапію фібринолітични-
ми засобами, 6-місячне застосування дилтіазему 
в дозі 300 мг/добу зменшило кількість коронар-
них втручань. Застосування верапамілу і дилтіа-
зему може бути доцільним при протипоказаннях 
до призначення блокаторів β- адренорецепторів, 
особливо при обструктивних захворюваннях ди-
хальних шляхів. Слід бути обережним при при-
значенні цих препаратів пацієнтам з порушеною 
функцією шлуночків. Дигідропіридинові антаго-
ністи кальцію у монотерапії призводять до підви-
щення летальності хворих із гострим ІМ [7], тому 
це лікування слід призначати лише за наявності 
чітких клінічних показань. І хоча результати суб-
аналізу дослідження ASCOT [3] дають підстави 
вважати, що комбінована терапія аторвастатином, 
амлодипіном і периндоприлом у пацієнтів із ри-
зиком розвитку ІХС знижує загальну смертність 
на 11% (p<0,025) і частоту всіх кардіоваскулярних 
подій на 16% (p<0,0001), рутинне призначення 
амлодипіну як доповнення до терапії блокаторами 
β- адренорецепторів та інгібіторами АПФ хворим 
після ІМ потребує додаткових досліджень із залу-
ченням великої кількості пацієнтів. 

Інгібітори АПФ
За результатами декількох досліджень встанов-

лено, що інгібітори АПФ знижують летальність піс-
ля перенесеного гострого ІМ зі зниженою залиш-
ковою функцією ЛШ. У дослідження SAVE (1992) 
включали пацієнтів у середньому через 11 днів 
після гострої події. У всіх ФВ була <40% при радіо-
ізотопній вентрикулографії і не було ознак мані-
фестної ішемії при навантажувальному тесті. Про-
тягом 1-го року не відзначено сприятливого впливу 
на смертність, але в наступні 3–5 років смертність 
знизилась на 19% (з 24,6 до 20,4%). Водночас на-
віть протягом 1-го року виявлено зменшення реін-
фарктів і випадків виникнення СН.

У дослідженні AIRE (1993) пацієнтів, у яких 
з’ явилися клінічні чи рентгенологічні ознаки 
СН, рандомізували для терапії раміприлом в се-
редньому через 5 днів після початку ІМ. Через 
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15 міс смертність знизилась з 22,6 до 16,9% (від-
носне зниження на 27%).

У дослідженні TRACE (1995) лікування тран-
долаприлом або плацебо починалося в серед-
ньому через 4 дні після інфаркту, ускладнено-
го дисфункцією ЛШ. Індекс рухливості стінки 
у всіх пацієнтів становив ≤1,2. У середньому 
через 108 тиж спостереження смертність стано-
вила 34,7% у групі активного лікування і 42,3% — 
у групі плацебо. Автори цього дослідження надалі 
спостерігали пацієнтів протягом мінімум 6 років 
і довели підвищення очікуваної тривалості жит-
тя на 15,3 міс (27%). З урахуванням результатів 
трьох досліджень доцільно призначати інгібітори 
АПФ пацієнтам, у яких після гострої події ви-
никала СН із ФВ <40% або індексом рухливості 
стінки ≤1,2, за умови відсутності протипоказань. 
Слід зазначити, що докази ефективності терапії 
інгібіторами АПФ отримані переважно у хворих 
із передньою локалізацією ІМ.

Дані тривалого дослідження ефективності ін-
гібіторів АПФ у пацієнтів у постінфарктний пері-
од, а також дані дослідження HOPE [20] свідчать 
про користь призначення цих препаратів щонай-
менше протягом 4–5 років, навіть за відсутності 
дисфункції ЛШ. Досягнутий ефект може бути на-
віть вищим у пацієнтів із цукровим діабетом, які пе-
ренесли ІМ. Тривале застосування інгібітора АПФ 
після перенесеного ІМ, подіб но до ацетилсаліци-
лової кислоти і блокаторів β-адренорецепторів, ви-
правдане, якщо пацієнти добре переносять ці пре-
парати. Результати дослідження EUROPA підтвер-
дили ефективність застосування периндоприлу 
у хворих після перенесеного ІМ [14]. Призначення 
периндоприлу пацієнтам із низьким ступенем ри-
зику незалежно від наявності СН, АГ, цукрового 
діабету призводило до зниження імовірності по-
вторних ІМ на 24%, розвитку СН — на 39%. 

Ліпідознижувальна терапія
Скандинавське дослідження впливу симвас-

татину на виживаність (4S, 1994) довело користь 
зниження рівня ліпідів у популяції 4444 пацієнтів 
зі стенокардією і/чи після ІМ з рівнями ХC у си-
роватці крові 212–308 мг/дл (5,5–8,0 ммоль/л) 
після застосування дієтичних заходів. Пацієнтів 
не включали у дослідження до 6 міс після гос трого 
інфаркту; була відібрана група хворих із віднос-
но низьким ступенем ризику. В середньому че-
рез 5,4 року загальна смертність у групі лікуван-
ня симвастатином знизилася на 30% (12% у групі 
плацебо і 8% — у групі симвастатину), що при пе-
рерахуванні результатів означає 33 врятовані жит-
тя на 1000 пацієнтів, які одержували лікування 

протягом цього періоду. Було відзначене істотне 
зниження смертності внаслідок коронарних при-
чин, а також потреби у виконанні шунтувальних 
хірургічних втручань. Користь застосування сим-
вастатину у пацієнтів віком старше 60 років була 
такою ж, як і у хворих молодшої вікової групи.

У дослідженні CARE (1996) 4159 пацієнтів 
після ІМ з «середніми» рівнями ХС (в середньо-
му — 209 мг/дл) одержували правастатин 40 мг 
або плацебо протягом 3–20 міс після гострої 
події. Правастатин забезпечив відносне зни-
ження ризику фатальних коронарних подій або 
реінфаркту на 24%. Подібні сприятливі ефекти 
відзначено в підгрупі пацієнтів, яким виконали 
реваскуляризацію міокарда. Дослідження LIPID 
(1998) об’єднало близько 9 тис. пацієнтів із пере-
несеним раніше ІМ або нестабільною стенокар-
дією і рівнем ХС у широкому діапазоні: 42% — 
≤213 мг/дл (5,5 ммоль/л), 44% — у межах 213–
250 мг/дл (5,5–6,4 ммоль/л) і 13% — 251 мг/ дл 
(6,5 ммоль/л). Хворих рандомізували для отри-
мання терапії 40 мг правастатину чи плацебо 
протягом 6 років. Лікування правастатином до-
зволило знизити ймовірність коронарної смерті 
на 24%, ризик (ре-)ІМ — на 29% [8].

Результати дослідження ASCOT підтвердили 
ефективність терапії аторвастатином у пацієнтів 
із порушенням обміну ліпідів щодо розвитку ко-
ронарних подій (зокрема фатальних). Нещодавно 
в дослідженні JUPITER було доведено, що терапія 
розувастатином (20 мг/добу) дозволяє знизити час-
тоту виникнення кінцевої точки (смерть, коронар-
ні події, інсульт) більше ніж у 2 рази (р<0,00001) 
у пацієнтів середнього віку з зпідвищенням рівня 
СРБ >2 мг/л навіть за умов нормального ліпідного 
спектра, без попередніх кардіальних подій.

Інший препарат групи ліпідознижувальних за-
собів — нікотинова кислота. Донедавна застосу-
вання її з цією метою було обмежене у зв’язку з ко-
ротким періодом дії, необхідністю ін’єкційного 
введення та виражених побічних ефектів (гіпе-
ремія). Проте в останні роки з’явилися повідом-
лення, що нова пероральна пролонгована форма 
нікотинової кислоти була успішно використана 
в лікуванні дисліпідемії у пацієнтів із цукровим 
діабетом. Більше того, порівняння ефективнос-
ті пролонгованої форми нікотинової кислоти 
і гемфіброзилу довело перевагу першого засобу 
в лікуванні дисліпідемії. Однак для оцінки мож-
ливості включення цього препарату в терапію 
постінфаркт них хворих необхідне проведення 
спеціальних досліджень. Загальний вплив ліпідо-
знижувальної терапії на госпітальну летальність 
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у хворих із гострим коронарним синдромом оці-
нено в дослідженні PURSUIT (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Вплив ліпідознижувальної терапії на ле-
тальність після гострого коронарного 
синдрому

Загалом ліпідознижувальні засоби слід при-
значати пацієнтам, які відповідають критеріям 
включення в вищенаведені дослідження. Стати-
ни призначають у тому разі, якщо, незважа ючи 
на дотримання дієтичних заходів, вміст рівня за-
гального ХС >190 мг/ дл (4,9 ммоль/л) і/або ХС 
ЛПНЩ >115 мг/ дл (2,97 ммоль/л). Результати 
дослідження HPS (2001) дозволяють припусти-
ти, що рекомендації щодо застосування статинів 
мають поширюватися і на пацієнтів з нижчим 
рівнем ліпідів, включаючи хворих похилого віку 
(рис. 1.9).

Рис. 1.9. Вплив застосування симвастатину 
на летальність у хворих із гіперхолесте-
ринемією і факторами ризику кардіальної 
смерті (адаптоване за HPS Group, 2000)

У пацієнтів із низьким рівнем ХС ЛПВП 
слід оцінити необхідність призначення стати-
нів. Залишаються протиріччя щодо часу по-
чатку терапії. Дані нещодавно опублікованого 
дослідження свідчать, що перевага може бути 
у раннього і агресивного лікування ліпідо-
знижувальними засобами, незалежно від рів-
ня ХС (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Порівняння впливу агресивної (80 мг 
аторвастатину) і традиційної (40 мг 
правастатину) ліпідознижувальної те-
рапії на летальність у хворих із гострим 
коронарним синдромом (адаптовано 
за PROVE-IT TIMI 22 Investigators Group, 
2004)

Отже, підсумовуючи, наведемо перелік про-
філактичних засобів, що застосовуються у па-
цієнтів після перенесеного гострого ІМ з елева-
цією сегмента ST (табл. 1.4).

ДІАГНОСТИКА

ВСТАНОВЛЕННЯ ДІАГНОЗУ 
ТА РАННЯ СТРАТИФІКАЦІЯ 
РИЗИКУ
Швидке встановлення діагнозу і рання 

стратифікація ризику у пацієнтів, які зверта-
ються з гострим болем у грудях, важливі для 
виявлення тих хворих, у яких раннє втручан-
ня може поліпшити наслідки захворювання. 
З іншого боку, коли діа гноз «гострий інфаркт 
міо карда» виключено, основ на увага може 
бути приділена виявленню інших серцевих 
або несерцевих причин симптомів. Спочатку 
слід встановити робочий діагноз — гострий 
коронарний синдром з елевацією сегмента ST. 

Клінічна картина. Зазвичай підставою для 
цього є виражений біль у грудях тривалістю 
≥20 хв, що не зменшується після прийому ні-
трогліцерину. Важливими для діагностичного 
пошуку є поперед ній анамнез ІХС, іррадіація 
болю в шию, нижню щелепу чи ліву руку. Біль 
може бути не дуже інтенсивним; у людей похи-
лого віку поширені такі симптоми, як втома, за-
дишка, непритомність, синкопе. Не існує спе-
цифічних фізикальних ознак, що дозволяють 
встановити діагноз «інфаркт міокарда». Проте 
у багатьох пацієнтів з’являються симптоми, 
характерні для активації вегетативної нервової 
системи (бліда шкіра, пітливість), а також роз-
вивається гіпотензія чи зниження пульсового 
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тиску. Можуть відзначати нерегулярний пульс, 
брадикардію чи тахікардію, третій тон серця, во-
логі хрипи в нижніх відділах легень.

Необхідно якнайшвидше зареєструвати ЕКГ. 
У разі елевації сегмента ST або появи нової чи 
ймовірно нової блокади лівої ніжки пучка Гіса 
призначають специфічну терапію чи прово-
дять заходи для її початку (реперфузійна тера-
пія, призначення ацетилсаліцилової кислоти 
або при її непереносимості чи наявності даних 
про попередню неефективність — тієнопіри-
дини, а також антикоагулянти; у разі передньої 
локалізації гострого ІМ або супутньої АГ — ін-
гібітори АПФ, блокатори β-адренорецепторів, 
нітропрепарати тощо). Використання ЕКГ 
при наведених ознаках є ключовим при веден-
ні гострої фази гострого ІМ (рис. 1.11).

Проте картина ЕКГ часто неоднозначна, 
і навіть при підтвердженому ІМ можуть відра-
зу не виявитися його класичні ознаки — еле-
вація сегмента ST і нові патологічні зубці Q. 
Необхідно одержати повторні записи ЕКГ 
і за можливістю проводити порівняння нових 
ЕКГ з попередніми записами. Для встанов-
лення діагнозу в окремих випадках (інфаркт 

задньої стінки) корисно зареєструвати ЕКГ 
у додаткових відведеннях, наприклад V7 і V8, 
за Слопаком (S1–S4). У всіх хворих необхід-
но якнайшвидше почати моніторування ЕКГ 
для виявлення життєво небезпечних аритмій. 
У гострій фазі захворювання слід проводити 
аналіз крові на сироваткові маркери, але для 
вирішення питання про початок реперфузій-
ної терапії в більшості випадків не потрібно 
очікувати результатів цього аналізу.

а

б

Рис. 1.11. ЕКГ найгострішої фази ІМ : а) передньої 
локалізації; б) задньої локалізації

Корисною методикою обстеження хворих 
із гострим грудним болем є двомірна ехоКГ. 
Регіональні порушення рухливості стінки 
з’ являються протягом секунд після виник-
нення коронарної оклюзії, до формування не-
крозу. Втім порушення рухливості стінки не є 
специфічними для гострого ІМ і можуть бути 
зумовлені ішемією, раніше перенесеним ін-
фарктом (особливо у поєднанні зі стоншанням 
відповідних ділянок стінки ЛШ), вираженими 
порушеннями внутрішньо шлуночкової про-
відності. Двомірна ехоКГ винятково важлива 
для встановлення діагнозу в інших випадках 
болю у грудній клітці, зокрема гострого роз-
шарування аорти, ексудативного перикарди-
ту, масивної легеневої емболії. Відсутність 
порушень рухливості стінки дозволяє виклю-

Таблиця 1.4
Вторинна профілактика: резюме

Рекомендація Клас Рівень 
доказів

Припинити куріння I С
Оптимальний контроль глікемії 
у пацієнтів з цукровим діабетом

I В

Контроль АТ у пацієнтів з АГ I С
Середземноморська дієта I В
Додавання до їжі 1 г риб’ячого жиру 
і омега-3- поліненасичених жирних 
кислот

I В

Ацетилсаліцилова кислота 75–
160 мг/добу 

I А

При непереносимості ацетилса-
ліцилової кислоти: клопідогрел 
75 мг/добу
Пероральний антикоагулянт

II b 

II а

С

В
Пероральні блокатори β-адрено-
рецепторів: усім пацієнтам без про-
типоказань

I А

Продовження терапії інгібітором 
АПФ, яка була почата в 1-й день

I А

Статини: якщо загальний 
ХС >190 мг/дл і/або ХС ЛПНЩ 
>115 мг/дл

I А

Фібрати: якщо ХС ЛПВЩ ≤45 мг/
дл і ТГ >200 мг/дл

II а А

Антагоністи кальцію (дилтіазем або 
верапаміл), за наявності протипо-
казань до призначення блокаторів 
β-адренорецепторів і відсутності 
СН

II b В
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чити лише наявність поширеного ІМ — в ряді 
випадків дрібновогнищеве ураження міокарда 
може не супроводжуватися явними порушен-
нями сегментарної скоротності (особливо 
у поєднанні з гіпертрофією міокарда).

Коли анамнез, ЕКГ і маркери некро-
зу не свідчать про діагноз «гострий інфаркт 
міокарда», пацієнтові слід провести стрес-
тестування з метою встановлення діагнозу 
ІХС.

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
На даному етапі головним маркером ура-

ження міокарда можна вважати МВ-фракцію 
КФК (КФК-МВ). КФК-МВ має високу клі-
нічну специфічність для діагностики розвитку 
ІМ. Як доповнення чи альтернатива КФК-МВ 
можуть визначатися серцеві тропоніни T та I 
(кількісний аналіз), міоглобін, які характери-
зуються високою специфічністю до тканини 
міокарда, а також високою чутливістю. Дещо 
різним є профіль вимивання КФК-МВ і тро-
понинів у периферичну венозну кров. Так, 
діагностично значимі концентрації КФК-МВ 
визначають у середньому на 30–60 хв рані-
ше, ніж тропонинів, проте, гіпертропонінемія 
триває приблизно на 1 тиж довше, ніж підви-
щення рівня КФК-МВ, що, безсумнівно, дуже 
інформативно у разі діагностики гострого 
ІМ post factum (особливо з урахуванням того 
факту, що специфічність іншого «пізнього» 
маркера ураження міокарда — ЛДГ — зна-
чно нижча такої для обох попередніх марке-
рів). Останнім часом розроблено нові маркери 
ураження міокарда (білок, що зв’язує жирні 
кислоти, глікоген-фосфорилаза ВВ, легкі лан-
цюжки міозину), які поки не знайшли широ-
кого застосування в клініці (рис. 1.12).

На сьогодні в Україні існують швидкі 
імуно хро матографічні тести (Cito test) для 
визначення кардіомаркерів: тропоніну І, 
КФК-МВ, міоглобіну (табл. 1.5). Вони дають 
можливість:

• на догоспітальному етапі створити мак-
симально швидкий відбір пацієнтів із гострим 
коронарним синдромом, які потребують не-
відкладної медичної допомоги, і вибрати 
оптимальну тактику ведення хворих;

• провести диференційний діагноз і вста-
новити діагноз гострого ІМ і СН;

Мал. 1.12. Маркери ураження міокарда (криві ви-
мивання в плазмі крові)

• обстежити пацієнта в будь-яких умовах, 
зокрема поза лікувальним закладом;

• одержати результат тестування через 10 хв.
Таблиця 1.5

Характеристики тестів

Показник

Початок 
підви-
щення, 

год

Пік 
актив-
ності,  

год

Норма-
лізація

Міоглобін 2–4 9–12 24–36 
год

КФК-МВ 3–8 9–30 48–72 
год

Тропонін 4–6 12–24 1–2 тиж
КФК-

МВ
Тропо
нін  I

Міо-
глобін

Пороговий рівень, нг/мл 5 0,5 50
Чутливість, % 100 98,7 100
Специфічність, % 99,8 98,4 97,7
Точність, % 99,8 98,5 98

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА
Типовий клінічний випадок гострого ІМ най-

частіше доводиться диференціювати з такими 
причинами синдрому болю у грудях, як роз-
шарування грудного відділу аорти, тромбоем-
болія в системі ЛА, гострий (частіше вірусний) 
перикардит, виражений корінцевий синдром. 
Враховують наявність факторів ризику коро-
нарного атеросклерозу, ангінозний анамнез, 
характер і динаміку больового нападу, реак-
цію пацієнта на вазодилататори і наркотичні 
анальгетики, динаміку АТ, надалі — результати 
об’єктивного огляду, ЕКГ, ехоКГ, лаборатор-
них аналізів. Зокрема, при розшаруванні аорти 
біль частіше локалізується в міжлопатковому 
просторі, резистентний до дії нітратів, в анам-
незі — неконтро льована АГ, виражені зміни 
на ЕКГ відсутні, кардіальні маркери у межах 
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норми, відзначають виражений лейкоцитоз із 
зміщенням лейкоцитарної формули вліво; уточ-
нення діагнозу можливе при проведенні ехоКГ, 
контрастної аортографії, КТ. Для виключен-
ня перикардиту слід звертати увагу на анамнез 
перенесених респіраторно-вірусних інфекцій, 
наявність шуму тертя перикарда, відсутність 
динаміки кардіальних маркерів, дані ехоКГ, за-
лежність болю від фази дихання і положення 
тіла. При плекситі й загостренні остеохондрозу 
з корінцевим синдромом біль частіше локалізо-
ваний зліва чи справа від грудини і залежить від 
положення тіла, фази дихання. Майже завжди 
при пальпації вдається виявити точки найбіль-
шої болючості в місці виходу відповідних нерво-
вих корінців при відсутності інших специфіч-
них для гострого ІМ клініко-інструментальних 
ознак. При емболії гілок ЛА біль відчувається, як 
правило, трохи глибше, ніж при гострому ІМ, 
часто супроводжується пароксизмальною за-
дишкою чи ядухою, відзначають колапс, гіпе-
ремію верхньої половини тіла. Зміни ЕКГ у ряді 
випадків нагадують картину гострого ІМ ниж-
ньої локалізації, відрізняючись від неї ознаками 
гострого перевантаження правих відділів серця; 
надалі можливі клінічні прояви сегментарної чи 
дольової пневмонії, збільшення печінки та інші 
ознаки правошлуночкової недостатності, кро-
вохаркання; в анамнезі важливо звернути увагу 
на наявність тромбофлебіту, геморою, операцій 
на органах малого тазу, кісткових переломів і по-
ширених травм м’яких тканин; гіперферменте-
мія не характерна; дані ехоКГ підтверджують ви-
ражену легеневу гіпертензію. При гастралгічній 
формі гострого ІМ може бути помилково вста-
новлений діагноз гострого живота. Симптоми 
подразнення очеревини в цьому разі відсутні, 
лейкоцитоз не такий виражений. При нижній 
локалізації гострого ІМ без елевації сегмента ST 
графіка ЕКГ буває подібною до змін при гостро-
му панкреатиті; встановити правильний діагноз 
дозволяє аналіз амілази крові та діастази сечі. 
Безбольова форма гострого ІМ, що має перебіг 
із симптомами лівошлуночкової недостатності, 
у хворих з АГ клінічно може нагадувати вираже-
ний гіпертонічний криз. У сумнівних випадках 
доцільніше припустити виникнення гострого 
ІМ і терміново госпіталізувати хворого.

Резюме: 
Початкова діагностика гострого ІМ (рис. 1.13):
• біль/дискомфорт у грудній клітці;
• анамнестичні та соціальні фактори ризику 

ІХС (анамнез ІХС (зокрема сімейний), чоловіча 
стать, стреси, зрілий вік, ІМТ >30, АГ, цукровий 

діабет, периферичний атеросклероз, тютюнопа-
ління, подагра, регулярний прийом ацетилсалі-
цилової кислоти та ін.);

• елевація сегмента ST або (підозрювана) 
нова блокада лівої ніжки пучка Гіса, виявлені на 
ЕКГ при госпіталізації. Часто необхідне прове-
дення додаткових ЕКГ;

• підвищені маркери некрозу міокарда 
(КФК-МВ, тропоніни). Для вирішення питання 
про необхідність реперфузійної терапії не по-
трібно очікувати результатів.

ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ІМ 
ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ

Первинна мета лікування полягає в запобіган-
ні смерті. Однак ведення хворих з ІМ обов’ язко-
во спрямоване на зведення до мінімуму диском-
форту пацієнтів та обмеження ступеня ураження 
міокарда, запобігання розвитку СН. 

Виокремлюють чотири фази лікування:
1. Невідкладні заходи. Основні завдання цієї 

фази надання допомоги полягають у швидкому 
встановленні діагнозу, усуненні болю, профілак-
тиці чи лікуванні ускладнень захворювання (ге-
модинамічних і аритмічних).

2. Ранні заходи. Принципове завдання цієї 
фази — якомога швидший початок реперфузій-
ної терапії для обмеження розмірів інфаркту, за-
побігання розширенню зони некрозу (ехtension) 
і ранньому ремоделюванню (ехpansion), лікуван-
ня таких ускладнень, як СН, шок, загрозливих 
для життя аритмій.

3. Подальші заходи з метою подолання усклад-
нень, що виникають пізніше.

4. Оцінка ризику і заходи з метою профілакти-
ки прогресу ІХС, нового інфаркту, СН і смерті.

Ці фази здійснюють на етапах догоспіталь-
ної допомоги, у відділенні/блоці невідкладної 
кардіо логічної допомоги, у спеціалізованому від-
діленні для постінфарктних хворих або у звичай-
ному відділенні кардіологічного профілю (за від-
сутності спеціалізованих відділень).

ДОГОСПІТАЛЬНА ЧИ РАННЯ 
ГОСПІТАЛЬНА ДОПОМОГА

Заходи при зупинці кровообігу і дихання
Базисну підтримку життя і розгорнуті заходи 

щодо підтримки життя необхідно здійснювати 
у розширеному обсязі в умовах спеціалізованої 
допомоги згідно з відповідними рекомендація-
ми.
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Особи, які не мають належної підготовки чи 
обладнання, мають почати заходи щодо базисної 
підтримки життя відповідно до Європейських 
рекомендацій з серцево-легеневої реанімації та 
невідкладної допомоги при серцево- судинних 
захворюваннях і раптовій смерті 2001 р., допов-
нені в 2005 р. До загальних положень можна від-
нести такі:

• інтервал часу від першого контакту з паці-
єнтом особи (осіб), які проводять реанімаційні 
заходи, до початку цих заходів, має бути міні-
мальним (бажано близько 10 с). Ні збір даних 
про хворого, ні оформлення документації, ні 
нюанси транспортування не можуть призводити 
до збільшення цього інтервалу (чи до виникнен-
ня тривалих пауз у проведенні реанімаційних за-
ходів);

• первинні реанімаційні заходи, що включа-
ють як мінімум непрямий масаж серця в ділянці 
нижньої третини грудини (100–120 поштовхів 
за хв), в ряді випадків здатні підтримати життє-
здатність пацієнта протягом часу, достатнього 
для початку розгорнутих реанімаційних заходів;

• в той час, як непрямий масаж серця хворого 
вже сам по собі допомагає підтримувати легеневу 
вентиляцію на мінімальному рівні за умови забез-
печення прохідності дихальних шляхів, штучна 
вентиляція легень методами «рот у рот» або «рот 
у ніс» не є адекватною заміною фізіологічному 
акту дихання, оскільки в одержуваній хворим га-
зовій суміші процентний вміст СО2 підвищений. 
Крім того, такий підхід до вентиляції легень по-
єднаний з ризиком інфекції. Раціональніше ви-
користовувати дихальні маски;

Рис. 1.13. Алгоритм ведення пацієнта з підозрою на гострий ІМ



С
Е

К
Ц

ІЯ
 8

ІШ
Е

М
ІЧ

Н
А

 Х
В

О
РО

БА
 С

Е
РЦ

Я

528  ______________________________________ ГЛАВА 1  ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА

• при проведенні непрямого масажу серця та 
вентиляції легень їх співвідношення за частотою 
має становити 30:2. Ефективність заходів слід 
оцінювати за появою пульсації магістральних ар-
терій;

• при порушенні серцевої діяльності, що 
супроводжується відсутністю пульсації на магі-
стральних судинах, перш за все слід припустити 
наявність у хворого фібриляції шлуночків або 
гемодинамічно неефективної шлуночкової тахі-
кардії до уточнення причини зупинки кровообігу 
за допомогою ЕКГ та інших інструментальних 
методів;

• електрична дефібриляція — єдиний ефек-
тивний метод відновлення серцевої діяльності 
в більшості випадків раптової зупинки кровообі-
гу. Кожна хвилина після настання зупинки серця 
знижує імовірність успішного результату дефіб-
риляції на 10%;

• на сьогодні рекомендують проводити де-
фібриляцію ударами прямого струму із двофаз-
ною формою хвилі зниженої амплітуди та енер-
гією 200 Дж для перших двох ударів і 360 Дж — 
для наступних. Серед двофазних найбільш 
ефективним вважають імпульс з формою плато 
кожної з фаз, що экспонентно зменшується 
(рис. 1.14).

Рис. 1.14. Форми імпульсу для електричної дефі-
бриляції: а) монофазний; б) двофазний пря-
мокутний; в) двофазний з формою плато, 
що експонентно зменшується

• електрод, що накладається на грудину, роз-
ташовують на верхній частині правої половини 
грудної клітки під ключицею. Електрод, що на-
кладається на верхівку серця, розміщують дещо 
латеральніше точки нормальної проекції верхів-
кового поштовху, але не на молочну залозу у жі-
нок. Полярність електродів вирішального зна-
чення не має;

• бригади швидкої допомоги (мінімум 3 осо-
би), які направляють на випадки із втратою свідо-
мості та/чи болем у грудях, мають бути оснащені 
дефібрилятором (бажано — автоматичним зо-
внішнім дефібрилятором), електрокардіографом 
і засобами подачі кисню, а медичний персонал — 
мати досвід роботи з цими приладами та навички 
проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР);

• у багатьох випадках СЛР і дефібриляція 
самі по собі не дозволяють повернути або зберег-
ти хворому життя, тому для збільшення шансів 
пацієнта на виживання необхідно проводити та-
кож спеціалізовану кардіологічну допомогу (що 
включає відновлення коронарного кровотоку 
у разі розвитку гострого ІМ);

• ЕКГ хворого із зупинкою кровообігу та ди-
хання необхідно одержати в максимально корот-
кий термін. Інтерпретацію ЕКГ має проводити 
кваліфікований персонал на місці чи за допо-
могою трансляції. Середній медичний персонал, 
при певному рівні підготовки, також може верифі-
кувати життєвонебезпечні аритмії та асистолію;

• медикаментозну підтримку слід почати від-
разу після верифікації стану серцевої діяльності 
за даними ЕКГ (внутрішньовенне чи внутрішньо-
серцеве введення епінефрину, атропіну при аси-
столії та дрібнохвильовій фібриляції, застосуван-
ня аміодарону та лідокаїну при шлуночковій тахі-
аритмії);

• для забезпечення своєчасності й адекват-
ності проведення загальних, а потім і спеціалі-
зованих реанімаційних заходів необхідна коор-
динація дій бригад швидкої допомоги та співро-
бітників кардіореанімаційних відділень (зокрема 
заздалегідь повідомити стаціонар про доставку 
пацієнта, що планується);

• тривалість реанімаційних заходів за відсут-
ності ефекту має становити на догоспітальному 
етапі мінімум 30 хв, у стаціонарі — мінімум 15 хв 
з моменту констатації факту зупинки кровообігу.

Симптоматичне лікування
Зменшення болю, задишки і збудження
Зменшення болю має першочергове значення, 

не лише з гуманної точки зору, але й тому, що біль 
пов’язаний з активацією симпатичної системи, 
що призводить до вазоконстрикції та збільшення 
постнавантаження на серце (хоча немає прямих 
доказів того, що симптоматичне усунення больо-
вого синдрому опіоїдами поліпшує віддалений 
прогноз порівняно з іншими антиангінальними 
засобами). У цьому контексті найчастіше за-
стосовують внутрішньовенні опіоїди — морфін 
(наприклад в дозі 4–10 мг морфіну з додатковим 
введенням по 2 мг з інтервалами 5 хв до зникнен-
ня болю); слід уникати внутрішньом’язових і під-
шкірних ін’єкцій, з урахуванням більшого про-
міжку часу до максимального клінічного ефекту 
і його неконтро льованості. Може виникнути 
необхідність у повторному введенні препарату. 
Можливі побічні ефекти — нудота, блювання, 
гіпотензія з брадикардією, утруднення дихання, 
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у чоловіків — затримка сечовиділення спазматич-
ного генезу. У разі коли опіоїди не дозволяють 
усунути біль при повторному застосуванні, іноді 
ефективним засобом є внутрішньовенне введен-
ня блокаторів β-адренорецепторів і/ або нітратів. 
Кисень (2–4 л/хв через маску або носовий кате-
тер) слід призначати пацієнтам з ознаками СН 
або шоку. Неінвазивне моніторування насичення 
крові киснем (SpО2) істотно допомагає у прийнят-
ті рішення про призначення кисню чи у тяжких 
випадках допоміжної вентиляції легень.

Як правило, реакцією на біль і обставини, вна-
слідок яких виникає серцевий напад, є збудження. 
Дуже важливо заспокоїти пацієнта. При сильному 
збудженні корисно призначити препарат групи 
транквілізаторів (бензодіазепінового ряду), але 
в більшості випадків достатній ефект може бути 
отриманий після терапії опіоїдами.

Усунення нудоти, блювання, гіпотонії 
та брадикардії
Ці симптоми часто виникають в початковій 

фазі гострого коронарного синдрому у зв’ язку 
з підвищеною активністю блукаючого нерва і/чи 
побічних ефектів наркотичних анальгетиків, ні-
тратів і блокаторів β- адренорецепторів. Для усу-
нення нудоти і блювання можна застосовувати 
протиблювотні засоби, наприклад метоклопрамід 
(20 мг внутрішньовенно, в разі потреби з повтор-
ним введенням, до досягнення загальної дози 
60 мг). Вираженість брадикардії, яку визначають 
у поєднанні з гіпотонією чи без неї, і яка збері-
гається після купірування болю і нудоти, можна 
зменшити за допомогою атропіну. При рефлек-
торній гіпотонії, викликаній зниженням чутли-
вості судинної стінки до вазопресорів, також до-
цільне введення ГКС. Стійка гіпотонія, вірогід-
ніше, є ознакою кардіогенного шоку як прояву 
тяжкого ураження міокарда. 

Відновлення та підтримка адекватного 
коронарного кровотоку
У пацієнтів із клінічними ознаками ІМ і стій-

кою елевацією сегмента ST або вірогідно новою 
блокадою лівої ніжки пучка Гіса слід здійснити 
механічну чи фармакологічну реперфузію за від-
сутності очевидних протипоказань.

Фібринолітична терапія
На сьогодні у рандомізованих дослідженнях 

ефективності тромболітичних препаратів порів-
няно з плацебо чи одного фібринолітичного за-
собу порівняно з іншим взяли участь >150 тис. 
пацієнтів. Переконливо доведено сприятливий 
вплив фібринолітичної терапії на пацієнтів, 
у яких від виникнення симптомів ІМ пройшло 

не більше 12 год. Метааналіз цих досліджень свід-
чить, що у пацієнтів, госпіталізованих протягом 
6 год від початку симптомів, з елевацією сегмен-
та ST або блокадою ніжки пучка Гіса, введення 
тромболітичних засобів дозволяє запобігти при-
близно 30 смертельних випадків на 1000 хворих, 
які отримували лікування, а введення в період 
7–12 год від початку симптомів — 20 смертель-
них випадків на 1000 пацієнтів.

У 1988 р. доведено суттєвий додатковий ефект 
застосування ацетилсаліцилової кислоти в ком-
бінації з фібринолітиками, що зумовило запо-
бігання 50 смертельних випадків на 1000 хворих, 
які лікувалися. Сприятливий ефект терапії від-
значали у всіх попередньо визначених підгрупах. 
Найбільший ефект виявлено у пацієнтів із най-
вищим ступенем ризику. У пацієнтів віком стар-
ше 75 років, лікування яких проводили протягом 
перших 24 год, вплив на виживання був незна-
чним і статистично недостовірним. Проте, якщо 
ТЛТ здійснювали протягом перших 12 год від 
початку появи симптомів, летальність вірогідно 
знизилася на 26–29,4%. Найбільш ефективна 
фіб ринолітична терапія хворих, у яких збережені 
зубці R у поєднані з елевацією сегмента ST (ранні 
строки коронарообструкції). На рис. 1.15 наведе-
но результати аналізу ефективності ТЛТ залежно 
від часу її проведення.

Рис. 1.15. Оцінка ефективності застосування 
стрептокінази (СК), ацетилсаліцилової 
кислоти (АСК) і фібринолітичної терапії 
в різний період від початку гострого ІМ 
(адаптоване за ISIS-2 collaborative grup, 
1988)

Результат порівняння різних методів віднов-
лення коронарного кровотоку — висновок про 
необхідність його відновлення якомога раніше 
будь-яким доступним методом та у найбільш 
ранній термін. Позитивний ефект ТЛТ буде мак-
симальним, якщо вона здійснюється в макси-
мально ранній період від початку симптомів. Зо-
крема, максимальне зниження летальності вияв-
ляли у разі, якщо лікування починалося протягом 
перших 2 год захворювання. Аналіз досліджень 
із включенням >6000 пацієнтів свідчить, що 
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при догоспітальному тромболізісі рання смерт-
ність знижувалася на 15–20%; є дані про прак-
тично однакову ефективність догоспітального 
тромболізису та первинної ПКВ. При затримці 
введення тромболітичних засобів на кожну годи-
ну кількість смертельних випадків збільшувалося 
на 1,6 на 1000 пацієнтів, які лікуються. Дані вели-
кого рандомізованого дослідження свідчать, що 
при проведенні ТЛТ через 6–24 год від початку 
гострого ІМ, її ефективність в середньому відпо-
відає такій для плацебо, хоча частота ангіографіч-
но підтвердженого відкриття коронарної артерії, 
що зумовила інфаркт, при проведенні ТЛТ аль-
теплазою у період до 24 год від початку гострого 
ІМ залишається істотно вищою, ніж у пацієнтів, 
яким ТЛТ взагалі не проводили. Враховуючи ре-
зультати великих досліджень, можна говорити, 
що клінічна ефективність ТЛТ (зокрема терапії 
альтеплазою) перевищує таку для плацебо лише 
у період до 12 год від початку гострого ІМ.

Ускладнення фібринолітичної терапії
ТЛТ асоціюють із деяким збільшенням кіль-

кості інсультів (приблизно на 3,9 на 1000 пацієн-
тів, які лікувалися), причому «надлишкові» ін-
сульти переважно відзначали протягом 1-го дня 
від початку лікування. Ранні інсульти були най-
більшою мірою зумовлені церебральною крово-
течею; більш пізні інсульти частіше визначали 
як тромботичні чи емболічні. Частина «надлиш-
кових» інсультів припадала на пацієнтів, які по-
мерли в подальшому; це необхідно враховувати 
при проведенні оцінки смертності (підвищен-
ня на 1,9 на 1000 хворих). Тяжкі нецеребральні 
кровотечі (що потребують переливання крові 
або є життєво небезпечними), можуть виникати 
у 4–13% хворих, які лікувалися. Джерело крово-
течі переважно пов’язане з місцем процедури. 
Незалежні предиктори нецеребральної крово-
течі — похилий вік, недостатня маса тіла, жіно-
ча стать. Істотними предикторами виникнення 
внутрішньочерепних кровотеч вважають похи-
лий вік, недостатню масу тіла, жіночу стать, пе-
ренесені раніше захворювання мозкових судин 
або АГ в анамнезі, систолічну і діастолічну гіпер-
тензію на момент госпіталізації.

Застосування стрептокінази може асоцію-
ватися з гіпотензією, але тяжкі алергічні реакції 
відзначають рідко. Користь від рутинного призна-
чення гідрокортизону не доведена. При виникнен-
ні гіпотензії слід зменшити швидкість введення 
стрептокінази, а в разі потреби — тимчасово при-
пинити інфузію, надати пацієнтові горизонталь-
не положення з піднятими нижніми кінцівками, 
збільшити об’єм подачі кисню. Іноді необхідно 

ввести атропін або поповнити об’єм внутрішньо-
судинної рідини. Пресорні аміни не рекомендо-
вані для лікування гіпотензії, що супроводжує 
введення стрептокінази, якщо АТ може бути 
нормалізований застосуванням вищезазначених 
засобів. У деяких випадках може знадобитися ін-
фузія допаміну зі швидкістю 5–10 мкг/ кг/хв.

Порівняння фібринолітичних засобів
На сьогодні існує велика кількість тромболі-

тичних препаратів (стрептокіназа, урокіназа, 
аністреплаза, тканинний активатор плазміно-
гена альтеплаза, мутантні форми tPA: TNK-
тенектепла за, rPA-ретеплаза, nPA-ланотеплаза). 
Адекватну реканалізацію коронарної артерії, що 
зумовила інфаркт, при проведенні ТЛТ (за даним 
коронарографії відповідає градації TIMI-3) ре-
єструють у 34–50% випадків. Вона залежить від 
виду препарату, що використовувався [5]. Проте 
в дослідженнях ISIS-3 і GISSI-2 не виявили від-
мінностей у показниках смертності при засто-
суванні стрептокінази і тканинного активатора 
плазміногена чи аністреплази. Крім того, додат-
кове підшкірне введення гепарину не знижувало 
смертності порівняно з терапією без його застосу-
вання. У дослідженні GUSTO порівнювали при-
скорене введення t-PA (тканинного активатора 
плазміногена) протягом 90 хв зі звичайною схе-
мою введення протягом 3 год. Прискорене вве-
дення t-PA і внутрішньовенне введення гепарину, 
контрольоване за показником АЧТЧ, дозволило 
зменшити кількість смертельних випадків на 10 
серед 1000 пацієнтів, які лікувалися. У дослі-
дженні GUSTO-I смертність за 30-денний період 
при застосуванні t-PA була вірогідно нижчою, ніж 
при застосуванні стрептокінази. Ризик розвитку 
інсульту за даними дослідження GUSTO-I був ви-
щим при застосуванні t-PA порівняно зі стрепто-
кіназою (0,7 і 0,5% відповідно; р=0,03).

Останні дослідження в галузі ТЛТ при гостро-
му ІМ присвячені порівнянню прискореного ре-
жиму введення t-PA з одноболюсним (у разі TNK 
і rPA) або двоболюсним (для rPA) введенням му-
тантних форм тканинного активатора плазмі-
ногена. Так, болюсне введення зареєстрованого 
в Україні TNK-tPA з корекцією залежно від маси 
тіла еквівалентне прискореній інфузії t-PA за по-
казником смертності через 30 днів. Цей захід асо-
ціюють з істотним зниженням частоти виникнен-
ня немозкових кровотеч і зменшенням потреби 
в переливанні крові. Здійснення фібринолітичної 
терапії болюсом дозволяє швидко застосувати її 
в госпіталі чи на догоспітальному етапі і знизити 
ризик помилок, пов’язаних із введенням препа-
рату. Вибір фібринолітичного засобу буде зале-
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жати від індивідуальної оцінки ризику та корис-
ті, а також від факторів доступності та вартості. 
Для пацієнтів, яким тромболізис здійснюють 
після 4 год з моменту розвитку симптомів, кращі 
результати можуть дати препарати з вищим сту-
пенем фібриноспецифічності.

Клінічні наслідки ТЛТ
Для зменшення кількості ускладнень і ле-

тальності у хворих із гострим ІМ, за відсутності 
очевидних протипоказань, слід якнайшвидше 
застосовувати фібринолітичні засоби і ацетилса-
ліцилову кислоту, які створюють взаємодопов-
нюючий ефект. На даному етапі мета — почати 
фібриноліз протягом 90 хв з моменту звертання 
пацієнта за медичною допомогою («від звертан-
ня до введення голки») або протягом 30 хв після 
госпіталізації («від дверей до введення голки»). 
У пацієнтів з ІМ, що формується повільно або 
хвилеподібно (stuttering), слід здійснювати се-
рійну реєстрацію ЕКГ або моніторування сег-
мента ST, клінічну оцінку і повторні аналізи си-
роваткових маркерів для діагностики ІМ.

Фібринолітичну терапію не слід призначати 
пацієнтам, у яких ІМ розвився >12 год тому за 
відсутності ознак збереження ішемії (за належ-
ними ЕКГ-критеріями для проведення фібрино-
лізу). Пацієнти похилого віку за відсутності про-
типоказань також мають одержувати фібринолі-
тичну терапію, якщо немає умов для своєчасного 
виконання механічної реперфузії. Слід зазначи-
ти, що пізніше проведення реперфузійної тера-
пії в умовах значної некротизації з порушенням 
цілісності коронарного русла нижче місця об-
струкції може привести до геморагічної конверсії 
ІМ із значним поширенням його на неушкодже-
ні ділянки серцевого м’яза. У цьому разі прогноз 
для пацієнта може бути навіть гіршим, ніж при 
відмові від проведення реперфузійної терапії.

Відомі дані про те, що фібринолітична тера-
пія, зумовлюючи відкриття коронарної артерії, 
що спричинила інфаркт, і тим самим обмежуючи 
зону некрозу міокарда, запобігає розвитку ран-
ньої постінфарктної дилатації порожнини ЛШ 
і дисфункції ЛШ, що є одним із основних факто-
рів, які поліпшують прогноз при гострому ІМ.

Протипоказання до фібринолітичної терапії
Абсолютні та відносні протипоказання 

до фіб ринолітичної терапії наведені у табл. 1.6. 
Слід зазначити, що цукровий діабет і, зокрема 
діабетична ретінопатія, не є протипоказанням 
до фібринолітичної терапії. Травматичну реані-
мацію розглядають як відносне протипоказання 
для здійснення тромболізису.

Режими фібринолітичної терапії
Дозування сучасних фібринолітичних засобів 

та інформація щодо потреби в супутньому засто-
суванні антитромбінів наведені у табл.1.7.

Повторне призначення фібринолітичного засобу
Якщо є ознаки реокклюзії чи реінфаркту з по-

новленням елевації сегмента ST або блокадою 
ніжки пучка Гіса, необхідно знову призначати 
фібринолітичну терапію (за відсутності умов 
для здійснення механічної реперфузії). Повтор-
но протягом ≥3 діб від першого введення не слід 
призначати стрептокіназу, оскільки антитіла до 
стрептокінази зберігаються протягом, принайм-
ні, 10 років у концентраціях, які можуть вплину-
ти на її активність. Альтеплаза (t- PA) і TNK-tPA 
не ведуть до формування антитіл. Проте слід 
пам’ятати, що повторне застосування фібрино-
літичних засобів може призвести до підвищення 
ризику геморагічних ускладнень.

Додаткова антикоагулянтна 
і антитромбоцитарна терапія
Незалежні й додаткові сприятливі ефекти аце-

тилсаліцилової кислоти описані вище. Точно не 
відомо, чи сприяє ацетилсаліцилова кислота фіб-
ринолізу, запобіганню реоклюзії або обмеженню 
мікросудинних ефектів активації тромбоцитів. 
У дослідженнях пізньої реоклюзії ацетилсаліци-
лова кислота була більш ефективним засобом у за-
побіганні подальших клінічних подій, ніж у під-
тримці прохідності коронарної артерії. Спочатку 
пацієнт має розжувати першу дозу 150–325 мг 
(не застосовувати ацетилсаліцилову кислоту в за-
хисній оболонці!), потім щодня приймати засіб 
у більш низькій дозі (125–175 мг) перорально. 
Якщо пероральний прийом неможливий, аце-
тилсаліцилову кислоту можна ввести внутріш-
ньовенно (250 мг). При її непереносимості пока-
зане призначення клопідогрелу. У разі комбінації 
клопідогрелу з ацетилсаліциловою кислотою доза 
останньої може становити 75–100 мг.

Агрегація та адгезія тромбоцитів пригнічува-
лась ацетилсаліциловою кислотою лише частко-
во, прогрес був досягнутий завдяки розробці ін-
гібіторів глікопротеїнових рецепторів тромбоци-
тів IIb/IIIa, які блокують кінцевий етап агрегації 
тромбоцитів та їх адгезію до ділянок ураженного 
ендотелію. Ангіографічні дослідження довели 
здатність цих препаратів разом із половинною 
дозою фібринолітиків і зниженою дозою гепа-
рину поліпшувати коронарний кровотік подібно 
до повної дози фібринолітиків, але з більш пов-
ною тканинною реперфузією. Застосування цих 
препаратів у двох великих дослідженнях не зни-
жувало летальність протягом 30 днів і кількість 
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внутрішньочерепних кровотеч, хоча зменшувало 
кількість рецидивів інфарктів. Також на фоні їх 
застосування відзначено збільшення кількості не-
мозкових кровотеч (переважно спонтанних), осо-
бливо у пацієнтів похилого віку. Тому не рекомен-
дують рутинне застосування фібринолітичного за-
собу у зниженій дозі разом з абсиксимабом або ін-
шими парентеральними інгібіторами глікопроте-
їнових рецепторів тромбоцитів IIb/ IIIa. Необхідна 
подальша оцінка можливих сприятливих ефектів 
цієї комбінованої терапії у пацієнтів окремих під-
груп, наприклад у хворих з найвищим ступенем 
ризику або планованим виконанням ПКВ.

В останні роки підтвердили висловлену рані-
ше теорію про те, що фібринолітичні агенти (перш 
за все стрептокіназа) виявляють власну прокоагу-
лянтну активність внаслідок активації вивільнення 
тромбіну, глобального ураження ендотелію з роз-
витком його дисфункції. Відзначено, що системна 
ТЛТ стрептокіназою підвищує активність тром-
біну в 3 рази і призводить до протромбіногенних 
зрушень в калікреїн-кініновій системі. Це зумо-
вило необхідність розробки ад’ювантної терапії, 
що могла б компенсувати пост фібринолітичний 
сплеск тромбінової активності.

Ефективність застосування гепарину вивчали 
у багатьох дослідженнях під час або після фібрино-
лізу, особливо разом із застосуванням тканинного 
активатора плазміногена. Гепарин не покращує 
результати лізису згустку фібринолітиком, болюс-
не введення навіть у високих дозах (до 300 МО/кг 
маси тіла), за даними ангіографії, не призводить 
до підвищення частоти спонтанного відкриття 
коронарної артерії. Проте прохідність коронарної 
артерії через години і дні після ТЛТ тканинним ак-
тиватором плазміногена краща при одночасному 
застосуванні гепарину. Тривале внутрішньовен-
не застосування гепарину не дозволяло запобігти 
реоклюзії після досягнення успішного коронар-
ного фібринолізу, підтвердженого ангіографіч-
ним методом. Аналізуючи наведені факти, мож-
на зробити висновок, що, не виявляючи власної 
тромборуйнівної активності, гепарин (принаймні 
при контро льованому внутрішньовенному інфу-
зійному введенні) має профілактичні властивості 
щодо коронарного ретромбозу, особливо в період 
прокоагулянтного порушення в системі згортан-
ня, викликаного системним фібринолізом. Під 
час внутрішньовенної терапії гепарином необхідне 
ретельне моніторування показника АЧТЧ (який 
не має перевищувати 70 с, тому що надвисокі його 
значення асоціюються з більшою імовірністю 
смерті, кровотечі та реінфаркту). Слід зазначити, 
що в більшості досліджень щодо застосування вну-

трішньовенно гепарину у хворих у гострий період 
ІМ середні показники АЧТЧ не досягали цільових 
значень протягом перших 48 год захворювання, 
з чим може бути пов’язаний ряд негативних ре-
зультатів, отриманих у вищенаведених досліджен-
нях. Незважаючи на відсутність прямих доказів 
розвитку клінічно значимого синдрому рикошету 
при різкій відміні гепарину у хворих з гострим ІМ, 
теоретичні передумови для використання схеми 
лікування з поступовим зниженням дози препара-
ту (і можливим переходом на підшкірне введення) 
все-таки досить переконливі. Таким чином, інфу-
зію гепарину після терапії фібринолітиком можна 
припинити через 48 год і перейти на підшкірне 
введення низькомолекулярного чи звичайного ге-
парину. Продовження терапії гепарином внутріш-
ньовенно може бути поєднане з розвитком спе-
цифічного ускладнення — «гепарин-індукованої» 
тромбоцитопенії та збільшенням кількості гемора-
гій, що слід враховувати. Приводом для прийняття 
цієї тактики може бути ішемія, що тривалий час 
зберігається (особливо за відсутності можливості 
здійснити механічну чи повторну фармакологічну 
реперфузію).

Низькомолекулярний гепарин — підфракція 
стандартного гепарину з молекулярною масою 
близько 4500 Да (молекулярна маса нефракціо-
нованого гепарину 12 000–15 000 Да). Має ряд 

Таблиця 1.6
Протипоказання до фібринолітичної терапії

Аб
со

лю
тн

і 
пр

от
ип

ок
аз

ан
ня

• Геморагічний інсульт або інсульт невідомого 
походження будь-якої давності 
• Ішемічний інсульт протягом останніх 6 міс
• Структурні цереброваскулярні порушення 
(наприклад артеріовенозна мальформація), ін-
тракраніальні новоутворення
• Нещодавня значна травма/операція/ушко-
дження голови (протягом останніх 3 міс)
• Шлунково-кишкові кровотечі протягом 
останнього місяця
• Діагностовані порушення, що супроводжу-
ються кровотечею
• Розшарування аорти

В
ід

но
сн

і 
пр

от
ип

ок
аз

ан
ня

• Транзиторні порушення мозкового крово-
обігу протягом останніх 3 міс
• Терапія пероральними антикоагулянтами 
при МНО ≥1,5
• Вагітність або 1-й тиждень після пологів
• Пункції судин, які не стискаються (тобто не-
доступних компресії)
• Травматична чи тривала
(>10 хв) реанімація
• Рефрактерна АГ (АТ >180/110 мм рт. ст.)
• Значні порушення функції печінки
• Інфекційний ендокардит
• Активна пептична виразка
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теоретичних переваг порівняно зі стандартним 
гепарином. Серед них — краще запобігання 
нового утворення тромбіну внаслідок більшого 
ступеня пригнічення фактора Ха, кращий перед-
бачуваний фармакокінетичний профіль, мен-
ше зв’язування з протеїнами, менша активація 
тромбоцитів, нижча частота виникнення тром-
боцитопенії, відсутність необхідності контролю 
АЧТЧ. Низькомолекулярні гепарини вивчені 
у великих дослідженнях у пацієнтів з гострим 
коронарним синдромом без елевації сегмен-
та ST, але лише недавно їх застосування почали 

досліджувати в комбінації з фібринолітичними 
засобами при гострому ІМ. Виконані раніше 
клінічні дослідження дозволяють припустити, 
що низькомолекулярний гепарин порівняно 
з нефракціонованим гепарином може знизити 
ризик зворотної ішемії та формування тромбів 
у шлуночках, хоча і за рахунок більшої частоти 
кровотеч. У 3 нещодавно проведених ангіогра-
фічних дослідженнях застосування еноксапари-
ну натрію чи дальтепарину натрію асоціювало-
ся з тенденцією до зниження ризику реоклюзії 
та/ чи більш тривалим збереженням прохіднос-
ті судини, що зумовила інфаркт. В ASSENT-3, 
першому великому дослідженні щодо застосу-
вання низькомолекулярного гепарину на фоні 
TNK-tPA, еноксапарин натрію (30 мг внутріш-
ньовенно болюсно і 1 мг/кг підшкірно кожні 
12 год) протягом 7 днів знижував ризик вну-
трішньогоспітального реінфаркту чи внутріш-
ньогоспітальної рефрактерної ішемії порівняно 
з гепарином. При цьому в дослідженні не відзна-
чали підвищення частоти внутрішньочерепних 
кровотеч (за винятком незначного збільшення 
кількості немозкових кровотеч порівняно з ге-
парином). Тенденція до зниження летальності 
через 30 днів свідчила на користь еноксапари-
ну натрію, хоча протягом 1 року спостереження 
не виявлено різниці у смертності між групами 
пацієнтів, які отримують нефракціонований 
і низькомолекулярний гепарини. У дослідженні 
ASSENT-3 PLUS (2002) догоспітальне призна-
чення еноксапарину натрію супроводжувало-
ся істотним підвищенням ризику виникнення 
внутрішньочерепних кровотеч порівняно із за-
стосуванням гепарину у пацієнтів віком стар-
ше 75 років. Результати дослідження ExTRACT 
TIMI-25 свідчать, що еноксапарин натрію, який 
призначали як ад’ювантну терапію у хворих із 
гострим ІМ та елевацією сегмента ST, які одер-
жували реперфузійну терапію, вже через 48 год 
приводив до зниження частоти розвитку реци-
диву ІМ на 36% і випадків проведення ургентної 
реваскуляризації — на 22% порівняно з інфузій-
ною терапією нефракціонованим гепарином. 
Через 1 міс від початку лікування ці співвідно-
шення зберігалися, тоді як зниження 30-денної 
смертності у групі еноксапарину натрію мало 
лише характер тенденції. Крім того, терапія 
еноксапарином натрієм асоціювалася з істот-
ним (на 50%) підвищенням частоти великих 
кровотеч до 30-ї доби лікування, що, безумов-
но, слід враховувати при виборі антикоагулянта 
і схеми лікування осіб із гострим ІМ і високим 
ризиком кровотеч. У цьому дослідженні засто-
совували апробовану раніше у хворих із гострим 

Таблиця 1.7
Дозування сучасних фібринолітичних засобів*

Тр
ом

бо
лі

ти
чн

і 
пр

еп
ар

ат
и

Початкове 
лікування

Супутні антитром-
біни

С
пе

ци
ф

іч
ні

 
пр

от
ип

ок
аз

ан
ня

С
тр

еп
то

кі
на

за

1,5 млн МО 
в 100 мл 5% 
глюкози чи 
ізотоніч-
ного роз-
чину NaCl 
протягом 
30–60 хв

Гепарин внутріш-
ньовенно болюсно 
(60 МО/кг) з подаль-
шою ін фузією протя-
гом 48 год під контр-
олем АЧТВ у межах 
50–70 мс), або 
еноксапарин 30 мг 
болюсно (у пацієн-
тів віком >75 років 
без болюса), далі 
підшкірно 1 мг/ кг 
(у пацієнтів >75 ро-
ків – 0,75 мг/ кг) не 
більше 80 мг 2 рази 
(при підвищенні 
рівня креатиніну 
>2,5 мг/ дл у чоло-
віків або 2 мг/ дл 
у жінок, або якщо 
кліренс креатиніну 
<30 мл/хв – 1 раз) на 
добу протя-
гом 3–8 діб, або
фондапаринукс 
(якщо рівень креа-
тиніну у сироватці 
крові <3 мг/дл) 
2,5 мг болюсно, далі 
2,5 мг підшкірно 
1 раз на добу від 3 до 
8 діб

П
оп

ер
ед

нє
 в

ве
де

нн
я 

ст
ре

пт
ок

ін
аз

и

Ал
ьт
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ла

за
 (t

-P
A)

15 мг 
внутріш-
ньовенно 
болюсно; 
0,75 мг/кг 
протягом 
30 хв, далі — 
0,5 мг/ кг 
протягом 
60 хв; за-
гальна доза 
не має пе-
ревищува-
ти 100 мг

Те
не

кт
еп

ла
за

Внутріш-
ньовенно 
болюсно 
в до зі 
0,5 мг/кг 
протягом 
10 с; за-
гальна 
доза не має 
перевищу-
вати 50 мг 
(10 000 ОД)

*Наведено інформацію щодо препаратів, зареєстро-
ваних в Україні. N.B. Ацетилсаліцилову кислоту слід 
призначати всім пацієнтам за відсутності протипока-
зань до застосування цього препарату.
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ІМ схему введення: 30 мг еноксапарину натрію 
внутрішньовенно болюсно на початку тромболі-
тичної терапії, потім — підшкірні ін’єкції із роз-
рахунку 1 мг/ кг маси тіла (але не більше 100 мг) 
кожні 12 год протягом 5 днів. Істотне доповне-
ння до схеми терапії стосувалося зниження дози 
препарату на 25% і виключення внутрішньовен-
ного болюса у пацієнтів віком старше 75 років, 
що дозволило уникнути підвищення частоти 
внутрішньочерепних крововиливів під час те-
рапії еноксапарином натрієм. З урахуванням 
переконливих доказів користі від застосування 
наведеної схеми лікування еноксапарином на-
трієм її можна рекомендувати для застосуван-
ня при лікуванні гострого ІМ. Проте доцільно 
модифікувати цю схему у пацієнтів із високим 
ризиком кровотеч (перш за все у хворих із за-
гостренням гастриту та пептичною виразкою 
шлунка в анамнезі) із зниженням дози препа-
рату на 25% і виключенням внутрішньовенного 
болюса. З метою додаткового зниження ризику 
геморагії у цих пацієнтів виправдане включення 
до супутньої терапії блокаторів протонного на-
сосу (омепразол, ланзопразол тощо).

У раніше проведених дослідженнях в допов-
нення до фібринолітиків застосовували прямі 
інгібітори тромбіну — бівалірудин, лепірудин, 
аргатробан, ефегатран. Ці препарати покращува-
ли прохідність коронарних артерій і знижували 
частоту кровотеч порівняно з гепарином. Не-
зважаючи на це, у двох великомасштабних до-
слідженнях при застосуванні гірудину на фоні 
фібринолітичної терапії не виявлено чітких 
клінічних переваг порівняно з гепарином. У до-
слідженні HERO-2 бівалірудин в комбінації зі 
стрептокіназою не знижував смертність протя-
гом 30 днів порівняно із застосуванням гепари-
ну внутрішньовенно. При внутрішньовенному 
введенні бівалірудину протягом 48 год випадки 
реінфаркту відзначені рідше, але при цьому не-
достовірно збільшилась кількість нецеребраль-
них кровотеч. Рекомендовані дози гепарину на-
ведено у табл. 1.8.

Щодо проблеми антикоагулянтної терапії 
при гострому коронарному синдромі слід зазна-
чити, що в останні роки з’явилася нова група пре-
паратів, з якою пов’язані надії щодо оптимізації 
лікування цих хворих. Це селективні інгібітори 
Ха-фактора, за хімічною структурою — пента-
сахаридна послідовність, що становить активну 
щодо зазначеного фактора Ха частину молекули 
гепарину. Проведене велике рандомізоване до-
слідження MICHELANGELO: OASIS 5, у якому 
брали участь понад 20 тис. пацієнтів із гострим 
коронарним синдромом без елевації сегмен-

та ST. У цьому дослідженні пентасахарид фонда-
паринукс натрію в дозі 2,5 мг 1 раз на добу був 
так само ефективний, як і еноксапарин натрію 
у запобіганні летального кінця, нефатального 
ІМ і рефрактерної ішемії протягом 9 діб після 
включення в дослідження. Проте застосування 
пентасахариду на 17% знизило 30-денну леталь-
ність, на 11% — 6-місячну летальність і на 47% — 
частоту великих геморагічних ускладнень. Біль-
ше того, при застосуванні пентасахариду значно 
знизилася частота виникнення гепариніндукова-
ної тромбоцитопенії. Отримані перші результати 
дослідження MICHELANGELO: OASIS 6, у яко-
му брали участь >12 тис. хворих із гострим ІМ та 
елевацією сегмента ST. Це дослідження пока-
зало, що пентасахарид, який призначали в дозі 
2,5 мг 1 раз на добу до 9-ї доби при гострому ІМ, 
дозволив знизити частоту розвитку смерті й реін-
фаркту до 30-ї доби на 18% у хворих, яким не про-
водили ургентної ангіопластики, а частота гемо-
рагічних ускладнень при його застосуванні була 
навіть дещо нижчою, ніж у хворих контроль ної 
групи, які одержували нефракціонований гепа-
рин. За даними пілотних досліджень, у пацієнтів 
із гострим ІМ та елевацією сегмента ST на фоні 
введення альтеплази застосування пентасахари-
да порівняно із внутрішньовенним введенням 
нефракціонованого гепарину зумовило знижен-
ня частоти реоклюзій і реваскуляризацій протя-
гом 1-го тижня захворювання. 

Перкутанні коронарні втручання
Серед перкутанних коронарних втручань, які 

здійснюють в перші години ІМ, розрізняють пер-
винну ПКВ, ПКВ у поєднанні з фармакологіч-
ною реперфузійною терапією і «ПКВ порятунку» 
(rescue PCI) після невдалої спроби фармаколо-
гічної реперфузії. Останнім часом велику увагу 
приділяють порівнянню клінічної ефективності 
різних стратегій, які комбінують фармакологічні 
та хірургічні підходи.

Первинна ПКВ 
Під цим терміном розуміють ангіопластику 

і/ або стентування без попередньої чи супутньої 
фібринолітичної терапії. Первинній ПКВ відда-
ють перевагу, якщо її можна виконати протягом 
90 хв з моменту контакту хворого з медичним 
персоналом. Найбільші переваги первинна ПКВ 
має порівняно з ТЛТ у хворих похилого віку (>65 
років) і у молодих пацієнтів, які перебувають 
у стані кардіогенного шоку до моменту початку 
лікування. Здійснення первинної ПКВ можливе 
за наявності досвідченої бригади, в яку входять 
не лише інтервенційні кардіологи, але й допо-
міжний персонал, що має відповідний досвід. 
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Якщо пацієнта госпіталізують у медичний за-
клад, де відсутні умови для виконання катетери-
зації, необхідно провести ретельну індивідуальну 
оцінку потенційних переваг механічної репер-
фузії порівняно з ризиком, а також потенційни-
ми витратами часу на транспортування хворого 
в найближчу лабораторію катетеризації серця. 
Нещодавно в дослідженні DANAMI-2 стратегію 
рутинного перевезення хворих у спеціалізований 
госпіталь для виконання первинної ПКВ порів-
нювали зі стратегією внутрішньогоспітального 
тромболізису. Перевезення хворих із територі-
альних госпіталів у центри інвазивної кардіології 
дозволяли здійснювати протягом 3 год. В серед-
ньому період транспортування каретою швид-
кої допомоги становив <32 хв, а час від прибуття 
в територіальний госпіталь до початку ПКВ («від 
дверей до ПКВ») — <2 год. Через 30 днів відзнача-
ли достовірне зменшення загальної кількості ле-
тальних випадків, реінфаркту та інсульту у паці-

єнтів, яких перевозили для здійснення первинної 
ПКВ (8,5% порівняно з 14,2%; р<0,002), тоді як 
зниження смертності було недостовірним (6,5% 
проти 8,6%; р=0,20). Результати цього дослі-
дження підтверджені дослідженнями PRAGUE 
і PRAGUE-2, а також іншими великими до-
слідженнями. У реальній практиці, відповідно 
до італійського реєстру BLITZ, середній час до-
ставки в госпіталь становив 129 хв, час «від две-
рей до голки» — 45 хв, а «від дверей до ПКВ» — 85 
хв. Суттєвим доповненням до стратегії первин-
ної ПКВ були дані, отримані в цих дослідженнях 
щодо рівної ефективності первинної ПКВ і ТЛТ, 
якщо лікування починалося раніше, ніж через 
3 год від початку розвитку симптомів гострого 
ІМ. Первинна ПКВ ефективна для забезпечен-
ня та підтримки прохідності коронарної артерії 
і при цьому позбавлена ризику кровотеч, харак-
терних для фібринолітичної терапії. Рандомізо-
вані клінічні дослідження з метою порівняння 

Таблиця 1.8 
А) Супутня терапія антикоагулянтами

Нефракціонований гепарин:
внутрішньовенно болюсно: 60 МО/кг, максимум 4000 МО
внутрішньовенна інфузія: 12 МО/кг протягом 24–48 год, максимум — 1000 МО/год, цільовий АЧТЧ — 
50– 70 мс1

моніторування АЧТЧ: 3; 6; 12; 24 год від початку терапії 
Еноксапарин (якщо рівень креатиніну у сироватці крові <2,5 мг/дл у чоловіків або <2 мг/дл у жінок або клі-
ренс креатиніну >30 мл/хв)2:
для пацієнтів  віком <75 років: внутрішньовенно болюсно 30 мг і через 15 хв — підшкірна ін’єкція 1 мг/кг (по-
вторювати кожні 12 год протягом госпітального періоду, але не більше 8 діб);
для пацієнтів віком >75 років: підшкірна ін’єкція 0,75 мг/кг (повторювати кожні 12 год протягом госпіталь-
ного періоду, але не більше 8 діб)
Фондапаринукс (якщо рівень креатиніну у сироватці крові <3 мг/дл):
внутрішньовенно болюсно: 2,5 мг
підшкірні ін’єкції: 2,5 мг 1 раз на добу протягом госпітального періоду, але не більше 8 діб
Б) Супутня терапія антикоагулянтами у разі необхідності проведення хворому коронарних 

втручань
Нефракціонований гепарин:
внутрішньовенне (болюсне) введення в дозі, необхідній для проведення процедури (у разі одночасного за-
стосування блокаторів ІІВ/ІІІА рецепторів дозу гепарину необхідно знизити)
Еноксапарин (якщо після останнього введення пройшло >8 год): 
внутрішньовенно болюсно 30 мг незалежно від віку та рівня креатиніну

В) Терапія антикоагулянтами у пацієнтів, які не одержували реперфузійної терапії
Еноксапарин (якщо креатиніну у сироватці крові <2,5 мг/дл у чоловіків або <2 мг/дл у жінок або кліренс 
креа тиніну >30 мл/хв)2:
для пацієнтів віком <75 років: внутрішньовенно болюсно 30 мг і через 15 хв — підшкірна ін’єкція 1 мг/кг (по-
вторювати кожні 12 год протягом госпітального періоду, але не більше 8 діб);
для пацієнтів віком >75 років: підшкірна ін’єкція 0,75 мг/кг (повторювати кожні 12 год протягом госпіталь-
ного періоду, але не більше 8 діб)
Фондапаринукс (якщо рівень сироваткового креатиніну <3 мг/дл):
внутрішньовенно болюсно: 2,5 мг
підшкірні ін’єкції: 2,5 мг 1 раз на добу протягом госпітального періоду, але не більше 8 діб

1За необхідності можливий перехід на підшкірні ін’єкції низькомолекулярного гепарину чи фондапаринуксу;
2якщо кліренс креатиніну (за формулою Cockroft – Gault) протягом періоду лікування становить ≤30 мл/хв, єдине дозування 
еноксапарину становить 1 мг/кг підшкірно 1 раз на добу.
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своєчасної первинної ПКВ та фібринолітичної 
терапії у кваліфікованих центрах з великимим 
обсягом процедур свідчать про ефективніше від-
новлення прохідності, нижчу частоту виникнен-
ня реоклюзії, поліпшення залишкової функції 
ЛШ і більш сприятливих клінічних результатах 
після первинної ПКВ. Рутинна установка коро-
нарного стента у пацієнта з гострим ІМ знижує 
потребу в реваскуляризації цільової судини, але 
асоціюється лише з тенденцією до зниження 
смертності чи реінфаркту порівняно з первин-
ною ангіопластикою. У пацієнтів із протипока-
заннями до фіб ринолітичної терапії рівень захво-
рюваності та смертності вищий, ніж у хворих без 
протипоказань. Первинну ПКВ можуть успішно 
виконувати у більшості цих пацієнтів.

У сучасних оптимізованих алгоритмах фібри-
нолізису застосовують антикоагулянти та анти-
тромбоцитарні препарати (блокатори глікопро-
теїнових рецепторів IIb/IIIa). Так, за даним до-
сить великої кількості досліджень (INTRO AMI, 
AMI-SK, ASSENT-3, TIMI 14, ENTIRE-TIMI, 
HERO-2, GUSTO V) частота реканалізації арте-
рії, що спричинила інфаркт, з адекватним тка-
нинним кровотоком TIMI-3 досягає 70%.

ПКВ у поєднанні з фібринолізом
Виконання ПКВ негайно після фібринолі-

тичної терапії стрептокіназою з метою сприяння 
реперфузії чи зниження ризику реоклюзії в до-
слідженні PRAGUE не виправдало надій. Про-
те ефективність і безпека ПКВ після введення 
тромболітиків підвищилися внаслідок накопи-
чення досвіду виконання процедур, появи стен-
тів і більш могутніх антитромбоцитарних засобів 
(антагоністів глікопротеїнових рецепторів тром-
боцитів IIb/IIIa і тієнопіридинів), а також догос-
пітального болюсного тромболізису половинною 
дозою з подальшим проведенням ангіографії 
в найближчий час і ПКВ у разі збереження оклю-
зіїї артерії, що спричинила інфаркт.

«ПКВ порятунку»
«ПКВ порятунку» (rescue PCI) визначають як 

виконання ПКВ на коронарній артерії, яка після 
фібринолітичної терапії залишається закритою. 
При цьому враховують, що попередня ТЛТ могла 
бути проведена як на догоспітальному етапі, так і 
у відділенні невідкладної кардіологічної допомо-
ги, яке не має катетеризаційної лабораторії для 
проведення коронаровентрикулографії. Обме-
жений досвід показує тенденцію до сприятливих 
наслідків реканалізації артерії, що спричинила 
інфаркт, методом ангіопластики у разі неефек-
тивності тромболізису (табл. 1.9). 

Результати дослідження PACT свідчать про 
безпеку і вищу (порівняно зі стандартною ТЛТ) 
ефективність догоспітального болюсного тром-
болізису половинною дозою з подальшим пере-
везенням хворого в територіальний госпіталь 
для виконання ангіографії і при потребі — «ПКВ 
порятунку». Слід зазначити, що другу половину 
дози фібринолітика в цьому дослідженні хворі 
одержували лише після проведення ангіографії, 
якщо артерія, що спричинила інфаркт, виявля-
лася повністю (або >75%) відкритою. 

Основна проблема у впровадженні алгоритму 
первинної (догоспітальної) ТЛТ з подальшою 
«ПКВ порятунку» — складність неінвазивного 
визначення ступеня ефективності тромболізису 
в найближчі години від початку ТЛТ. Оскільки 
проведення коронароангіографії для визначен-
ня необхідності «ПКВ порятунку» само по собі є 
складною процедурою з певним ступенем ризи-
ку і потребує доставки хворого в катетеризацій-
ну лабораторію, доцільне виділення групи хво-
рих у гострій фазі ІМ, які пройшли ТЛТ, яким 
ангіографія показана перш за все. Період для 
оцінки ефективності ТЛТ має становити 3 год, 
критерієм ефективності слід вважати зниження 
елевації сегмента ST (у відведеннях з найбільш 
вираженою елевацією) >50% при передній ло-
калізації гострого ІМ та >70% — у разі задньої 
локалізації.

За даними дослідження ASSENT-3 коронарне 
втручання у пацієнтів, які одержали повну дозу 
фібринолітичного засобу в поєднанні з антаго-
ністом рецепторів глікопротеїну IIb/IIIa, може 
супроводжуватися підвищеним ризиком усклад-
нень, спричинених кровотечами.

Хірургічне шунтування коронарних артерій
Кількість пацієнтів, які потребують хірур-

гічного шунтування коронарних артерій в го-
стрій фазі ІМ, обмежена. Втім, це втручання 
може бути показане після невдалої ПКВ, коли 
під час катетеризації раптово виникла оклюзія 
коронарної артерії або у разі, коли виконання 
ПКВ за результатами ангіографії не може вва-
жатися ефективним рішенням проблеми. Крім 
того, шунтування коронарних артерій здій-
снюють у окремих пацієнтів з кардіогенним 
шоком або у поєднанні з хірургічним лікуван-
ням дефекту міжшлуночкової перегородки чи 
мітральної регургітації, зумовленої дисфункці-
єю або розривом папілярного м’яза. Показан-
ням для хірургічного шунтування коронарних 
артерій була і є наявність багатосудинного ура-
ження коронарного дерева в підгострий період 
захворювання. Зокрема, шведські дослідники 
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довели позитивний вплив на 1-річну смерт-
ність реваскуляризації, яку виконували через 
2 тиж після початку гострого ІМ. Узагальнення 
рекомендацій з реперфузійної терапії наведені 
у табл. 1.10.

ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА 
ТА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ 
ГОСТРОГО ПЕРІОДУ ІМ 

Порушення гемодинаміки
У цій групі об’єднані найтиповіші порушен-

ня гемодинаміки, які можуть виникати при ІМ 
(табл. 1.11). Крім того, СН може бути наслідком 
аритмічних або механічних ускладнень.

Найчастіший варіант порушень гемодинамі-
ки під час гострої фази ІМ — лівошлуночкова 
недостатність, асоційована з поганим коротко- і 
довгостроковим прогнозом виживаності. Її клі-
нічні симптоми — задишка, синусова тахікар-
дія, третій тон серця і вологі хрипи в легенях, 
спочатку в базальних відділах, пізніше — у всіх 
легеневих полях. В ряді випадків лівошлуноч-
кова недостатність супроводжується гострою 
недостатністю мітрального клапана (внаслідок 
дисфункції або відриву папілярного м’яза, роз-
тягнення мітрального кільця). В цій ситуації 
зниження пост навантаження на ЛШ (частина 

крові іде назад у ліве передсердя проти низького 
градієнта тиску) може приводити до тимчасово-
го зменшення проявів гострої ішемії (біль, змі-
ни на ЕКГ) і «поліпшення» показників сегмен-
тарної скоротності за даними двомірної ехоКГ 
на фоні зниження системного АТ, але явища за-
стою в легенях, навпаки, прогресують і при від-
повідному ступені мітральної недостатності 
може розвинутися кардіогенний шок. Проте 
навіть виражений застій у легенях може не су-
проводжуватися аускультативними ознаками. 
Якщо до лівошлуночкової недостатності приєд-
нується гостра правошлуночкова, розвивається 
так званий синдром малого викиду (low output). 
До його клінічних проявів належить зменшен-
ня або зникнення застійних явищ у легенях 
при вираженому зниженні системного тиску, 
що не коригуються інотропами. Через розван-
таження ЛШ також можуть відзначати тимча-
сове поліпшення його скоротності, але зниження 
проявів його ішемії та перевантаження носить 
тимчасовий характер. Некоригований синдром 
малого викиду часто трансформується у справ-
жній кардіогенний шок. Повторну аускультацію 
серця і легень необхідно здійснювати у всіх па-
цієнтів у ранній період ІМ разом із оцінкою ін-
ших життєво важливих ознак.

Таблиця 1.9
Огляд рандомізованих досліджень щодо застосування ПКВ і тромболізису при гострому ІМ

Дослідження Порівню-
вані групи n Тромболітик

Перед-
ній ГІМ,

%

Шок,
%

Час до 
ТЛТ, год

Час до 
ПКВ, год

Смерть/ 
смерть або 

СН, %
Belenkie
et al. (1992)

ТЛТ—
>ЧTКA?*

ТЛТ

16
12

СК або tPA 53,6 0  4,3±1,0 6,3
33,3

Rescue I 
(1994)

ТЛТ — 
>ЧTКA? 

ТЛТ

78
73

СК або tPA 100 0  4,5±1,9 5,1/6
9,6/17

TAMI 1**
(1994)

Первинна 
ЧTКA
ТЛТ

49
59

СК або tPA 41
42

0 2,9
4,5

2,8 6,1
1,7

PRAGUE
(1999)

ТЛТ — 
>ЧTКA?

ТЛТ
Первинна 

ЧTКA

100
99

101

СК     12
18
13

Vermeer 
et al.
(1999)

Первинна 
ЧTКA
ТЛТ — 

>ЧTКA? 
ТЛТ

75
74
75

tPA 48
59
45

0
2,5

2,25

3,6
4,0

5
6
5

MERLIN
(2004)

ТЛТ — 
>ЧTКA? 

ТЛТ

153
154

СК 96% 
(або tPA)

48,4
40,3

0 3,0
2,8

5,5 9,8/34
11/40,9

*«ПКВ порятунку»; **хворі з коронарним кровотоком TIMI 2; СК — стрептокіназа.
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Таблиця 1.10
Реперфузійна терапія: резюме

Рекомендації
Реперфузійна терапія показана всім пацієнтам з болем/дискомфортом у грудній клітці в перші 12 год, що асо-
ціюються з елевацією сегмента ST або (вірогідно) новою блокадою ніжки пучка Гіса на ЕКГ

Первинна ПКВ
•Метод вибору при виконанні досвідченою бригадою протягом <90 хв після першого контакту з медичним персоналом
•Показана пацієнтам у стані шоку та/чи з протипоказаннями до фібринолітичної терапії
•Антагоністи рецепторів GP IIb/IIIa і первинна ПКВ:

- без стентування
- із стентуванням

•а) клопідогрел в дозі 75 мг/добу показано у комбінації з низькою (до 100 мг/добу) дозою ацетилсаліцилової 
кислоти всім хворим із гострими коронарними синдромами як засіб, що попереджає реоклюзію після репер-
фузійної терапії (за відсутності протипоказань);
б) оптимальна навантажувальна доза клопідогрелу становить 300 мг, проте за наявності ризику ускладнень 
(вік >75 років, тромболітична терапія у хворих навіть із помірним ризиком геморагічних ускладнень, зокрема 
у пацієнтів, які одержували внутрішньовенно болюсно антикоагулянт) клопідогрел бажано призначати без на-
вантажувальної дози;
в) тривалість лікування клопідогрелом після перенесеного ІМ у пацієнтів, які одержували реперфузійну терапію, має 
становити від 1 міс до 1 року (залежно від переносимості препарату)

«ПКВ порятунку»
•Після невдалого тромболізису у пацієнтів із поширеним інфарктом, якщо: 
а) вік пацієнта <75 років; 
б) у пацієнта гостра СН або він перебуває у стані кардіогенного шоку (в тому числі внаслідок гемодинамічно значи-
мих аритмій серця);
 в) у пацієнта ознаки кардіальної ішемії чи електричної нестабільності

Фібринолітична терапія
За відсутності протипоказань (див. табл. 1.5) і якщо первинну ПКВ не можна виконати в найкоротший термін 
(протягом 90 хв з моменту контакту хворого з медичним персоналом), фармакологічну реперфузію слід розпо-
чати якомога раніше
•Вибір фібринолітичних засобів залежить від індивідуалізованої оцінки користі та ризику, доступності та вартості
У пацієнтів, госпіталізованих протягом ≤6 год з моменту появи симптомів, перевагу віддають більш фібрино-
специфічним засобам, таким як тенектеплаза чи альтеплаза
•Початок фібринолітичної терапії на догоспітальному етапі за наявності відповідного обладнання та співпраці 
персоналу швидкої допомоги з певним стаціонаром, при чому перевагу віддають болюсному внутрішньовен-
ному введенню фібриноспецифічних засобів
•Повторне призначення неімуногенного літичного засобу за наявності ознак реоклюзії та неможливості меха-
нічної реперфузії
•Якщо хворий раніше не приймав ацетилсаліцилову кислоту, розжувати її в дозі 150–325 мг (таблетки без оболонки!)
•Разом з альтеплазою (та іншими тромболітиками) — визначення дози гепарину залежно від маси тіла з час-
тим проведенням її корекції відповідно до АЧТВ

Таблиця 1.11
Клінічний спектр станів гемодинаміки при ІМ та їх лікування

Стан 
гемодинаміки Показники гемодинаміки, клінічні особливості, лікування
Нормальний Нормальні показники АТ, ЧСС і дихання, адекватний периферичний кровообіг
Гіпердинаміч-
ний

Тахікардія, звучні тони серця, адекватний периферичний кровообіг. Показані блокатори 
β-адренорецепторів

Брадикардія—
гіпотензія

«Тепла» гіпотензія, брадикардія, венодилатація, нормальний тиск в яремних венах, знижена 
перфузія тканин. Зазвичай — при нижній локалізації ІМ, іноді провокується опіатами. Коригу-
ється застосуванням атропіну і/чи кардіостимуляції

Гіповолемія Веноконстрикція, знижений тиск в яремних венах, знижена перфузія тканин. Коригується ін-
фузією рідини

Інфаркт право-
го шлуночка

Високий тиск в яремних венах, знижена перфузія тканин або шок, брадикардія, гіпотензія 
(див. текст)

Насосна недо-
статність

Тахікардія, тахіпное, знижений пульсовий тиск, знижена перфузія тканин, гіпоксемія, набряк 
легень (див. текст)

Кардіогенний 
шок

Значно знижена перфузія тканин, олігурія, тяжка гіпотензія, знижений пульсовий тиск, тахікардія, 
набряк легень, похолодіння кінцівок, гіпергідроз, порушення свідомості різного ступеня тяжкості 
(див. текст)
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До загальних заходів відносять моніторування 
порушень ритму, оцінку електролітних порушень, 
своєчасну діагностику супутніх станів, зокрема 
дисфункцію клапанів або захворювання легень. 
Ступінь вираженості застійних явищ у легенях 
можна оцінити за допомогою рентгенографії. 
ЕхоКГ необхідна для оцінки вираженості уражен-
ня міокарда, механічної функції шлуночків і ви-
явлення ускладнень, зокрема мітральної регургі-
тації та дефекту міжшлуночкової перегородки, які 
можуть викликати порушення насосної функції 
серця. У осіб із тяжкою СН, шоком і синдромом 
малого викиду перкутанна чи хірургічна реваску-
ляризація можуть підвищити виживаність.

Ступінь лівошлуночкової недостатності кла-
сифікують за Кілліп (Killip): клас 1 — відсутність 
вологих хрипів або третього тону серця; клас 2 — 
ділянка, на якій вислуховуються хрипи, займає 
<50% аускультативної поверхні легень або на-
явність третього тону серця; клас 3 — ділянка 
хрипів займає >50% аускультативної поверхні 
легень; клас 4 — кардіогений шок.

Незначна і помірна СН
Необхідно з самого початку призначати ки-

сень, але бути обережним за наявності хроніч-
ного захворювання легень. Рекомендують моні-
торування насичення крові киснем. Найбільш 
зручна і доступна методика оцінки ефективнос-
ті зовнішнього дихання — пульсоксиметрія, що 
є опцією більшості сучасних кардіореанімаційних 
моніторних систем. Незначна СН коригується 
нітратами, діуретиками (фуросемід 20–40 мг або 
торасемід в дозі 5–10 мг повільно внутрішньо-
венно, за необхідності з повторним введенням 
через 1–4 год; нітрогліцерин внутрішньовенно 
або нітрати перорально). Дозу нітрогліцерину 
слід титрувати під контролем АТ для уникнення 
гіпотензії. Інгібітори АПФ необхідно призначити 
протягом 24 год за відсутності гіпотензії, гіпово-
лемії чи тяжкої ниркової недостатності. Останнім 
часом все більшу роль у терапії лівошлуночкової 
недостатності при гострому ІМ відводять антаго-
ністам альдостерону. Найбільш відомий і поши-
рений препарат цієї групи — спіронолактон. Ре-
зультати рандомізованого дослідження за участю 
1663 хворих із СН III–IV класу за NYHA (ФВ 
≤35%) при тривалому застосуванні спіронолак-
тону в дозі 25 мг/добу свідчать про зниження 
смертності внаслідок будь-якої причини протя-
гом 2 років на 24% порівняно з плацебо (p<0,001). 
До недоліків спіронолактону слід віднести велику 
кількість побічних ефектів, серед яких основне 
місце займає гінекомастія. Інший препарат з цієї 
групи — еплеренон — позбавлений цієї побічної 

дії. У дослідженні EPHESUS у хворих із гострим 
ІМ, ускладненим СН, призначали тривалу тера-
пію еплереноном порівняно з плацебо. Частота 
настання смерті внаслідок будь-якої причини 
у групі лікування еплереноном становила 14,4%, 
тоді як у групі плацебо — 16,7% (p=0,008); комбі-
нований показник кардіоваскулярної смертності 
та регоспіталізацій з приводу серцево-судинних 
захворювань становив 26,7% проти 30% у групі 
плацебо (p=0,002). Найвищий ефект отримано 
у групі хворих зі зниженою ФВ ЛШ.

Виражена СН
Дослідження газового складу артеріальної крові 

(за Аструпом)
Це дослідження дозволяє оцінити ступінь 

оксигенації (pО2), дихальну функцію (pCО2), 
кислотно-лужний стан (pН) і його порушення. 
Таким чином, проведення цього дослідження по-
казане всім пацієнтам із тяжкою СН. Неінвазивні 
методи дослідження: пульсоксиметрія та визна-
чення CО2 у повітрі, що видихається, можуть замі-
нити дослідження за Аструпом (рівень доказовості 
C), але лише не при станах, що супроводжуються 
малим викидом або вазоконстрикторним шоком. 
Визначення венозної сатурації О2 (наприклад із 
центральних вен) проводять для загального ви-
значення адекватності оксигенації організму. 

Пульсоксиметр
Це простий неінвазивний пристрій, що ви-

значає артеріальну сатурацію гемоглобіну киснем 
(SaО2, SpО2). Визначення SaО2 зазвичай не має 
погрішності >2% при визначенні цього показни-
ка кооксиметром, якщо тільки у пацієнта немає 
кардіогенного шоку. Пульсоксиметрію слід про-
водити безперервно будь-якому пацієнтові, який 
перебуває в нестабільному стані, або при респіра-
торній підтримці з концентрацією кисню в пові-
трі, що видихається (FiО2) більше, ніж у повітрі. 
Також необхідно проводити виміри цього показ-
ника через певні проміжки часу (щогодини) будь-
якому пацієнтові, який одержує оксигенотерапію 
у зв’язку з гострою декомпенсацією.

Артеріальний катетер
Показання до введення артеріального кате-

тера — необхідність безперервного аналізу АТ 
внаслідок гемодинамічної нестабільності або 
за необхідності повторного лабораторного дослі-
дження артеріальної крові. Частота ускладнень 
після установки радіального катетера діаметром 
2 дюйми і розміром 20 G невисока.

Центральний венозний катетер
Центральний венозний катетер дозволяє 

одержати доступ до венозної крові і, таким чи-
ном, його установка показана при об’ємній ін-
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фузійній терапії, введенні різних лікарських за-
собів, моніторингу ЦВТ і визначенні венозної 
сатурації кисню (SvО2) у верхній порожнистій 
вені чи правому передсерді, що дає важливі дані 
про транспорт кисню. Необхідно уникати пере-
оцінки результатів визначення тиску в правому 
передсерді, оскільки цей показник у пацієнтів 
із гострою СН дуже слабко корелює з тиском 
у лівому передсерді, тиском наповнення ЛШ. 
Вимір ЦВТ неінформативний при трикуспідаль-
ній регургітації та вентиляції легень у режимі по-
зитивного тиску наприкінці видиху.

Катетер у ЛА
Катетер у ЛА (КЛА) — флотуючий балонний 

катетер, за допомогою якого можна виміряти 
тиск у верхній порожнистій вені, правому пе-
редсерді, ПШ, ЛА, а також визначити серцевий 
викид. Сучасні катетери дозволяють визначати 
серцевий викид напівбезперервним способом, 
оцінювати змішану венозну сатурацію, КДО 
і ФВ ПШ. Хоча установка КЛА для діагностики 
гострої СН при гострому ІМ зазвичай не потріб-
на, його можна використати для розмежування 
кардіогенних та некардіогенних причин у паці-
єнтів із поєднаною патологією чи захворюван-
ням легень. КЛА також використовують для ви-
значення тиску заклинювання в ЛА, серцевого 
викиду та інших гемодинамічних параметрів як 
провідник для терапії при дифузних захворю-
ваннях легень і гемодинамічній нестабільності, 
незважаючи на проведене лікування. Тиск за-
клинювання в ЛА не зовсім точно відображає 
кінцево-діастолічний тиск ЛШ у пацієнтів із мі-
тральним стенозом, аортальною регургітацією, 
міжшлуночковим шунтом, високим тиском в ди-
хальних шляхах або надлишковою жорсткістю 
ЛШ при його гіпертрофії, при цукровому діабеті, 
фіброзі ендокарда, введенні інотропних засобів, 
ожирінні, ішемії. Значна трикуспідальна регур-
гітація, що часто виявляється у пацієнтів із го-
строю СН, може також впливати на визначення 
серцевого викиду методом термодилюції. Вико-
ристання КЛА рекомендовано у пацієнтів з ге-
модинамичною нестабільністю, незадовільною 
відповіддю на класичну терапію, а також у осіб 
із комбінацією застою та гіпоперфузії. В таких 
випадках імплантація катетера необхідна з ме-
тою забезпечення оптимальної інфузійної тера-
пії та для контролю введення вазоактивних та 
інотропних засобів. Внаслідок того, що частота 
ускладнень підвищується з частотою використан-
ня КЛА, необхідно вводити катетер при відповід-
ній клінічній ситуації (зазвичай після визначен-
ня водно-електролітного стану) і видаляти його 

відразу, як тільки в ньому зникає необхідність 
(наприклад при оптимізації терапії діуретиками і 
вазодилататорами). 

Кисень, петльовий діуретик і периферичний ва-
зодилататор

Ці заходи слід призначати за наявності ознак 
периферичної гіпоперфузії та вираженого за-
стою в легенях при збереженому системному 
тиску. Якщо немає вираженої гіпотензії, необ-
хідно почати введення нітрогліцерину з дози 
0,25 мкг/кг/хв, із підвищенням дози кожні 5 хв 
до зниження АТ на 15 мм рт. ст. або до знижен-
ня САТ до значення не нижче 90 мм рт. ст. Як 
зазначено вище, слід оцінити доцільність вимі-
рювання тиску в ЛА і тиску заклинювання в ле-
геневих капілярах, а також серцевого викиду 
за допомогою балонного флотаційного катетера 
(Сван — Ганза). Тиск заклинювання має бути 
<20 мм рт. ст., серцевий індекс >2 л/хв/м2. Се-
ред діуретиків перевагу слід віддавати петльо-
вим у зв’язку з більшою вираженістю їх ефекту 
щодо усунення застійних явищ в малому колі 
кровообігу. Рекомендовано почати терапію із 
внутрішньовенного введення (можливе кра-
плинне введення в ізотонічному розчині натрію 
хлориду) фуросеміду в дозі 40–80 мг (добова доза 
не має перевищувати 120 мг). Хоча введення фу-
росеміду в розчині гідрокарбонату натрію може 
бути виправдане з погляду фармакодинаміки, 
до цієї методики слід ставитися з обережністю 
при відсутності даних про кислотно-лужний 
стан крові. При недостатньому діуретичному 
ефекті доцільно продовжити діуретичну тера-
пію торасемідом (внутрішньовенне краплинне 
введення в ізотонічному розчині NaCl у дозі 
5–20 мг). Також додатковий ефект може бути 
отриманий при застосуванні антагоністів аль-
достерону (спіронолактон, еплеринон). При ви-
раженому ацидозі препаратом вибору може бути 
етакринова кислота. За наявності у хворого ви-
раженої толерантності до діуретиків (особливо 
у поєднані із значними застійними явищами 
в легенях) як ад’ювантну терапію останнім ча-
сом випробовують рекомбінантний мозковий 
НУП — несиритид. Згідно з даними закордонних 
дослідників внутрішньовенне застосування не-
сиритиду в навантажувальній дозі 2 мкг/кг з по-
дальшою інфузією в дозі 0,01 мкг/кг/хв у хворих 
зі значною СН знижувало частоту повторних 
звертань до стаціонару з приводу СН протягом 
30 тиж на 13%. Але для широкого застосування 
цього препарату необхідні додаткові досліджен-
ня. Якщо, незважаючи на вищенаведені заходи 
і введення 100% кисню через маску зі швидкіс-
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тю 8–10 л/хв (при адекватному застосуванні 
бронходилататорів), не вдається підтримувати 
парціальне напруження кисню >60 мм рт. ст. 
(при прямому вимірі у крові), показана ендо-
трахеальна інтубація зі штучною вентиляцією 
легень. Причиною гострої СН може бути оглу-
шення (реперфузія з затримкою поновлення 
скоротності) чи гібернація (зниження перфузії зі 
збереженням життєздатності) міокарда. Ревас-
куляризація міокарда, перфузія якого знижена, 
може сприяти поліпшенню функції шлуночків. 
При вираженій лівошлуночковій недостатнос-
ті із застійними явищами в легенях і серцевій 
астмі, рефрактерними до нітратів і сечогінних 
засобів, препаратом вибору може служити мор-
фін. При внутрішньовенному введенні у вигляді 
гідрохлориду в дозі 0,5–1 мл 1% розчину знижує 
тиск у малому колі кровообігу, блокує симпа-
тичну гіперактивацію, сповільнює ЧСС, прояв-
ляє виражену седативну дію.

Респіраторна підтримка без ендотрахеальної 
інтубації (неінвазивна вентиляція)

Для респіраторної підтримки використову-
ють дві основні техніки: в режимі постійного 
підвищеного тиску та неінвазивну вентиляцію 
з позитивним тиском. Неінвазивна вентиляція 
з підвищеним тиском дозволяє проводити ме-
ханічну вентиляцію без ендотрахеальної інтуба-
ції. Безперечно те, що одну із цих технік завжди 
необхідно використати до інтубації трахеї та 
проведення штучної вентиляції легень. Вико-
ристання неінвазивних технік дозволило значно 
знизити необхідність в інтубації трахеї та прове-
денні штучної вентиляції легень. Використання 
постійного підвищеного тиску здатно відновити 
функцію легень і викликає підвищення функ-
ціонального залишкового об’єму. Покращується 
піддатливість легень, зменшується градієнт транс-
діафрагмального тиску, знижується активність 
діафрагми. Все це зумовлює зменшення роботи, 
пов’язаної з диханням, і загальне зниження ме-
таболізму в організмі. Неінвазивна вентиляція 
з підвищеним тиском — більш складна методика, 
що потребує використання спеціального апара-
та. Додаткове використання режиму позитивно-
го тиску наприкінці видиху дозволяє проводити 
підтримку за типом постійного підвищеного 
тиску (також відома як дворівнева підтримка 
позитивного тиску). Фізіологічно позитивна дія 
цього режиму вентиляції подібна до постійного 
підвищення тиску, проте надає також підтрим-
ку вдиху, що ще більше зменшує енергетичні 
витрати на дихання і метаболічні потреби орга-
нізму. Респіраторна підтримка в режимі постій-

ного підвищеного тиску у пацієнтів із кардіо-
геним набряком легень поліпшує оксигенацію, 
зменшує симптоматику гострої СН, а також веде 
до зниження потреби в ендотрахеальній інтуба-
ції. Застосування режиму неінвазивної венти-
ляції з підвищеним тиском приводить до змен-
шення необхідності ендотрахеальної інтубації, 
що не зумовлювало зниження смертності та по-
ліпшення довгострокових функціональних по-
казників. Таким чином, використання режимів 
постійного підвищеного тиску та неінвазивної 
вентиляції з підвищеним тиском при гострому 
кардіогенному набряку легень асоційоване з до-
стовірним зменшенням потреби в інтубації тра-
хеї та штучної вентиляції легень.

Інотропні засоби
Можуть бути використані за наявності стій-

кої та вираженої системної гіпотензії. Якщо є озна-
ки гіпоперфузії нирок, рекомендують допамін 
внутрішньовенно в дозі 2,5–5,0 мкг/кг/хв. Якщо 
домінує застій у легенях, перевагу віддають до-
бутаміну, починаючи з дози 2,5 мкг/кг/хв. Дозу 
можна поступово підвищувати з 5–10-хвилинни-
ми інтервалами до 10 мкг/кг/хв чи до поліпшен-
ня стану гемодинаміки. Відносно застосування 
інотропних агентів для компенсації порушень 
системної гемодинаміки на сьогодні існує точ-
ка зору, що, незважаючи на поліпшення якості 
життя та показників гемодинаміки (системне 
АТ, швидкість клубочкової фільтрації, перифе-
ричний кровоток, органна функція), ця терапія 
асоціюється з підвищенням кардіальної смерт-
ності внаслідок більш швидкого вичерпання 
контрактильного ресурсу серцевого м’яза, роз-
витку толерантності до екзогенних (і ендоген-
них) вазопресорів і викликаного їх надлишко-
вою концентрацією проаритмогенного ефекту. 
Це твердження справедливе для таких інотропів, 
як допамін, добутамін, норепінефрин, інгібіто-
ри ФДЕ і серцеві глікозиди, що підтверджено ре-
зультатами великих рандомізованих досліджень. 
Такий ефект пов’язаний з тим, що більшість із 
цих препаратів підвищує міокардіальну скорот-
ність за рахунок підвищення внутрішньоклітин-
ної концентрації вільного кальцію. Це значно 
збільшує енерговитрати та утилізацію кисню 
міокардом, позбавленого зовнішніх джерел кис-
ню і макроергів. Певна зміна поглядів у цьому 
напрямку можлива з появою нового класу іно-
тропних препаратів, зокрема левосимендану. 
Ця речовина стійко зв’язується із тропоніном С 
і стабілізує його стан, підвищуючи відповідь ак-
томіозинових містків на стимуляцію кальцієм. 
При внутрішньовенному застосуванні левоси-
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мендану в дозі 8–24 мкг/кг внутрішньоклітинна 
концентрація кальцію залишається постійною, 
скоротна здатність серцевого м’яза підвищу-
ється, але збільшення використання макроергів 
не відбувається. Також виявлено здатність цього 
препарату здійснювати вазодилатацію як артері-
ального, так і венозного русла (припускають, що 
за рахунок відкриття чутливих до АТФ калієвих 
каналів у гладком’язових клітинах). Це підтвер-
джено фактом зниження тиску заклинювання в ЛА 
та загального судинного опору у хворих із застій-
ною СН. Період напіврозпаду речовини в плазмі 
крові становить в середньому 80 год, тому ефект 
однієї дози зберігається досить довго. Результа-
ти порівняння ефективності левосимендану (8–
24 мкг/кг навантажувальна доза протягом 10 хв 
з подальшою інфузією 0,1–0,2 мкг/кг/хв протя-
гом доби) і добутаміну (інфузія 5–10 мкг/кг/хв) 
у хворих із декомпенсованою застійною СН свід-
чать про більш виражене поліпшення кардіоге-
модинаміки, вазодилативного ефекту і знижен-
ня 30-денної летальності (6,8% порівняно з 17% 
у групі добутаміна). Про ефективність препарату 
у хворих, у яких тяжка СН виникла внаслідок 
гострого ІМ з елевацією сегмента ST, свідчать 
результати дослідження RUSSLAN, в яко-
му отримано достовірне зниження приблизно 
на 54% летальності протягом 1-ї доби гострого 
ІМ і на 42% — 14- денної летальності порівняно 
з плацебо. Ці дані підтверджені також результа-
тами окремих дослідників.

У табл. 1.12 наведено порівняльну характе-
ристику найбільш відомих з існуючих на сьогодні 
інотропних агентів.

Кардіогенний шок
Кардіогенний шок (справжній) — клініч-

ний стан гіпоперфузії, що характеризується 
зниженням САТ <90 мм рт. ст. і підвищенням 
центрального тиску наповнення >20 мм рт. ст. 
або зниженням серцевого індексу <1,8 л/хв/м2. 
Інші характеристики шоку — необхідність вве-
дення внутрішньовенних інотропних засобів і/
чи внутрішньоаортальної балонної контрпуль-
сації для підтримки САТ на рівні >90 мм рт. ст. 
і серцевого індексу >1,8 л/хв/м2. Рання ТЛТ 
знижує імовірність виникнення кардіогенного 
шоку. Для встановлення діагнозу кардіоген-
ного шоку необхідно виключити інші причи-
ни гіпотензії, такі як гіповолемія, вазовагальні 
реакції, електролітні розлади, побічні ефекти 
лікарських засобів чи аритмії. Звичайно кардіо-
генний шок асоціюється з великим ураженням 
ЛШ, але може також виникати при ІМ ПШ. 
Функцію ЛШ і наявність асоційованих меха-

нічних ускладнень слід оцінювати методом дво-
мірної допплєрехокардіографії. Оцінку стану 
гемодинаміки зазвичай здійснюють балонним 
флотуючим катетером. Варто прагнути до до-
сягнення тиску напов нення (заклинювання 
в легеневих капілярах) принаймні 15 мм рт. ст. 
с серцевим індексом >2 л/кг/хв. З метою поліп-
шення функції нирок можна застосувати допа-
мін у низьких дозах (2,5–5 мкг/кг/хв), а також 
за необхідності — додатково призначати добута-
мін (5–10 мкг/кг/хв).

У клінічній практиці зазвичай припускають, 
що кардіогенний шок супроводжується ацидо-
зом. Внаслідок того що катехоламіни малоефек-
тивні в кислому середовищі, корекція ацидозу 
має важливе значення. Як «місток» до проведен-
ня механічних втручань рекомендують підтриму-
вальне лікування за допомогою внутрішньоаор-
тальної балонної контрпульсації.

Контрпульсація — стандартний компонент 
лікування пацієнтів із кардіогенним шоком або 
тяжкою лівошлуночковою недостатністю при до-
триманні таких умов: 

• поліпшення не настає, незважаючи на 
об’ємну інфузію, інотропну підтримку і введення 
вазодилататорів; 

• є виражена мітральна регургітація чи розрив 
міжшлуночкової перегородки — з метою гемоди-
намічної стабілізації для проведення діагностич-
них заходів або лікування;

• є тяжка ішемія міокарда — для підготовки 
до коронарної ангіографії і реваскуляризації. 

Синхронізовану внутрішньоаортальну ба-
лонну контрпульсацію проводять шляхом роз-
дуття та здуття балона об’ємом 30–50 мл, розмі-
щеного у грудній аорті через стегновий доступ. 
Роздування балона у діастолу підвищує аор-
тальний діастолічний тиск і коронарний крово-
тік, тоді як здування у систолу зменшує пост-
навантаження і полегшує викид крові з ЛШ. 
Внутрішньо аортальна балонна контрпульсація 
може значно покращити гемодинаміку; за на-
явності певних станів її використання полегшує 
проведення подальших заходів (наприклад ко-
ронарну реваскуляризацію, заміну клапана, пе-
ресадку серця) або допомагає досягти повного 
одужання (наприклад раннє оглушення міокар-
да після гострого ІМ або операції на серці, міо-
кардит). Внутрішньоаортальна балонна контр-
пульсація протипоказана при розшаровуючій 
аневризмі аорти чи клінічно значимій аорталь-
ній недостатності. Її також не слід застосовува-
ти при тяжких ураженнях периферичних судин, 
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причинах гострої СН, що не коригуються, по-
ліорганній недостатності.

На ранніх стадіях захворювання необхідно 
розглянути можливість проведення невідклад-
ної ПКВ чи хірургічного втручання. Якщо це не-
можливо або ці втручання можуть бути виконані 
лише після тривалої затримки, слід застосувати 
фібринолітичную терапію.

Пересадка серця може розглядатися як ліку-
вальний захід при тяжкій гострій СН з відомим 
несприятливим прогнозом. Прикладом може 
бути циркулярний трансмуральний гострий ІМ 
із несприятливим прогнозом після реваскуля-
ризації. Проте пересадка серця неможлива доти, 
поки не досягнуто стабілізації стану природним 
способом або за допомогою допоміжного кро-
вообігу (балонної контрпульсації). В загальному 
вигляді рекомендації з ведення хворих із гострим 
ІМ, тяжкою СН і кардіогенним шоком наведені 
в табл. 1.13.

Механічні ускладнення гострого ІМ 
Рання постінфарктна дилатація і формування 
аневризми ЛШ

Одним із найтиповіших наслідків поши-
реного гострого ІМ є ремоделювання ЛШ. По-
рожнина ЛШ втрачає свою еліпсовидну форму 
за рахунок загибелі кардіоміоцитів і заміщення 
загиб лих клітин сполучною тканиною, пере-

Таблиця 1.12
Порівняльна характеристика інотропних агентів, які використовують при гострому ІМ, 

ускладненому тяжкою СН
Показник Левосимендан Мільринон Добутамін Допамін

Клас препарату Кальцієвий 
сенситайзер

Інгібітор ФДЕ Катехоламін Катехоламін

↑ внутрішньоклітинного вмісту 
Са2+

Ні Так Так Так

Підвищення контрактильності Так Так Так Так
Вазодилативний ефект Коронарний 

і системний
Периферичний Слабкий перифе-

ричний
Слабкий перифе-

ричний
Підвищення споживання О2 Ні Ні Так Так
Аритмогенний потенціал На сьогодні 

не відзначено
Шлуночкові 

(12,1%) та над-
шлуночкові (3,8%) 

аритмії

Шлуночкова екто-
пічна активність 

(5%)

Шлуночкова екто-
пічна активність 

(5%)

Спосіб введення Внутрішньо-
венно

Внутрішньовенно, 
перорально

Внутрішньовенно Внутрішньовенно

Взаємодія з іншими лікарськими 
препаратами

Не виражена Невелика 
кількість взаємо-

дій

Не виражена Антагоністи до-
памінових рецеп-

торів (метоклопра-
мід) послаблюють 

ефект допаміну
Поєднання з блокаторами 
β-адрено рецепто рів

Можливо Можливо Можливо Можливо

Побічні ефекти Головний біль,
гіпотензія

Шлуночкові арит-
мії, гіпотензія 
головний біль

Тахікардія, шлу-
ночкові тахі-

аритмії

Тахікардія, шлу-
ночкові тахі-

аритмії

Таблиця 1.13
Резюме: насосна недостатність і шок

• Діагностика: рентгенографія органів грудної кліт-
ки, ехоКГ, катетеризація правих відділів серця і ЛА
• Лікування незначної чи помірної СН:
Кисень
Фуросемід: 20–40 мг внутрішньовенно, за необхід-
ності — повторно з інтервалами 1–4 год
Нітрогліцерин за відсутності гіпотензії
Інгібітори АПФ за відсутності гіпотензії, гіповолемії 
чи ниркової недостатності
• Лікування тяжкої СН:
Кисень
Фуросемід
Нітрогліцерин за відсутності гіпотензії
Інотропні засоби: допамін, добутамін та/чи левосимендан
Оцінка стану гемодинаміки за допомогою балонного 
флотуючого катетера
Підтримка вентиляції при неадекватному насиченні 
киснем
Оцінка можливості ранньої реваскуляризації
•Лікування шоку:
Кисень
Оцінка стану гемодинаміки за допомогою балонного 
флотуючого катетера
Інотропні засоби: допамін і добутамін
Підтримка вентиляції при неадекватному насичені 
киснем
Внутрішньоаортальна балонна контрпульсація
Оцінка можливості застосування ранньої реваскуля-
ризації міокарда
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розподілу об’ємного навантаження на неушко-
джений міокард. З 1-ї по 14-ту добу гострого 
ІМ у зміні геометрії порожнини ЛШ переважає 
процес дилатації, надалі на перший план вихо-
дить компенсаторна гіпертрофія неураженого 
міокарда.

Виділяють від 2 до 4 періодів постінфарктно-
го ремоделювання серця. Перший період (раннє 
ремоделювання) реєструють у перші 24–72 год, 
триває він 7–14 діб від початку ІМ. Гістологіч-
но цей період відповідає закінченню некротич-
ної стадії гострого ІМ і формуванню «молодого» 
рубця, що складається з грануляційної тканини 
з рясною мережею тонкостінних судин, які ста-
новлять фібробласти і тонкі волокна колагену. 
Процеси ремоделювання в перші 24–72 год (не-
кротична фаза гострого ІМ) у більшому ступені 
залежать від обсягу ураження міокарда, рівня 
ураження коронарного русла, прохідності коро-
нарної артерії, що спричинила інфаркт, стану 
тканинної перфузії.

До факторів, що впливають на процеси ран-
нього ремоделювання на 7–14-й добі, відносять 
наявність і поширеність зон резидуальної ішемії 
та «оглушення» міокарда, вираженість запаль-
ної реакції у відповідь на розвиток гострого ІМ, 
ступінь активації САС і РААС, процесу апоптозу 
кардіоміоцитів. 

Більшість авторів, що вивчають проблему 
пост інфарктного ремоделювання порожнини 
ЛШ, відзначають провідну роль прохідності ко-
ронарної артерії, що спричинила інфаркт, пері-
од її відкриття та рівень ураження судини. Най-
більш важливим фактором, що впливає на ак-
тивізацію процесів ремоделювання, на сьогодні 
вважають тканинну перфузію міокарда — на-
явність адекватної мікроциркуляції в зоні ура-
ження. Проте поза залежністю від прохідності 
коронарної артерії, що спричинила інфаркт, 
при різному рівні ураження судини і розвитку 
колатерального кровотоку відзначають різний 
обсяг зони некрозу.

З огляду на обсяг зони ішемізованого міо-
карда, що кровопостачається ураженою ділян-
кою коронарного русла, можна припустити і ве-
личину некротичного ураження. Рівень оклюзії 
коронарної артерії, тип коронарного кровообігу 
в більшій мірі визначають розмір зони некрозу 
і допускають можливість розвитку більш-менш 
вираженого ремоделювання порожнини ЛШ.

Найбільш несприятливий варіант постін-
фарктного ремоделювання — рання сегментарна 
пост інфарктна дилатація з формуванням анев-
ризми ЛШ. Причинами несприятливого перебігу 

процесів ремоделювання, крім величини уражен-
ня міокарда, можуть бути перевантаження ЛШ 
(причому в перші години захворювання пере-
важає пост навантаження внаслідок гіперфункції 
«стресорних» систем організму, в подальшому 
з розвитком застою в малому колі кровообігу та 
формуванням підвищеного діастолічного тиску 
в лівому передсерді— збільшення переднаванта-
ження), неспроможність грануляційної тканини 
при прискореній резорбції вогнища некрозу. Клі-
нічно гостра аневризма серця може проявлятися 
збільшенням явищ СН, появою прекардіальної 
пульсації. На ехоКГ відзначається ділянка випи-
нання стінки ЛШ (при інфаркті перегородкової 
локалізації випинання її відбувається в порожни-
ну ПШ відповідно до градієнта тиску) з її стоншен-
ням, обмежена по периферії перешийком. Втім, 
на ранніх стадіях формування аневризми серця 
не зав жди вдається виявити ці ехоКГ-ознаки. 
У цьому разі більш надійна ознака — наявність 
стійкого дискінезу (парадоксального руху) стінки 
в систолу. При великому ураженні з різким зни-
женням тотальної скоротності ЛШ дискінез може 
не визначатися, тоді слід звернути увагу на ділян-
ки повного акінезу. Найбільш несприятливим 
наслідком гострої аневризми серця є її розрив 
(див. далі). За локалізацією розрив ділянки ура-
ження буває периферичним (раннім, що виникає 
переважно в перші 72 год) і центральним, (що ви-
никає в період відносної стабілізації зони некро-
зу). Несприятливим явищем, що істотно підвищує 
ризик раннього розриву, є гіперкінез сегментів, 
що прилягають до ділянки некрозу. Пізній розрив 
відбувається на фоні стоншення стінки аневризми 
і характеризується неспроможністю процесів руб-
цювання. До інших наслідків формування гострої 
аневризми слід віднести збільшення на її фоні 
явищ СН, турбулентність кровотоку в ЛШ, фор-
мування тромбу в порожнині аневризми з можли-
вими тромбоемболічними ускладненнями. 

Розрив вільної стінки
Гострий розрив вільної стінки
Клінічна картина характеризується серцево-

судинним колапсом з електромеханічною дисо-
ціацією, тобто збереженням електричної актив-
ності при втраті серцевого викиду і відсутності 
пульсу. Стандартні заходи серцево-легеневої 
реанімації неефективні, оскільки зазвичай це 
закінчується фатальним результатом протягом 
декількох хвилин. Дуже рідко хворого вдається 
прооперувати (рис. 1.16).
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Рис. 1.16. Розрив вільної стінки
Підгострий розрив вільної стінки
Приблизно у 25% випадків невелика кіль-

кість крові потрапляє в порожнину перикарда, 
що викликає наростаючі порушення гемодина-
міки. Клінічна картина може нагадувати реін-
фаркт з огляду на поновлення болю і рееле вацію 
сегмента ST, але частіше відзначають раптове 
погіршення стану гемодинаміки з минущою чи 
стійкою гіпотензією. Розвиваються класичні 
ознаки тампонади серця, які можна підтверди-
ти ехоКГ-методом. Хоча під час ехоКГ зазвичай 
не можна встановити локалізацію розриву, мож-
на верифікувати наявність рідини в перикарді 
з ознаками тампонади або без них (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Гемотампонада серця (згусток 
у порожнині перикарда)

Для діагностики підгострого розриву віль-
ної стінки недостатньо виявити лише рідину 
в перикарді, оскільки цю ознаку відзначають 
досить часто після гострого ІМ. Типова знахід-
ка — ехогенна маса в перикардіальному про-
сторі, що нагадує згусток (гемоперикард). Слід 
розглянути необхідність негайного хірургічного 
втручання залежно від клінічного стану. Пери-

кардіоцентез може сприяти корекції тампона-
ди у пацієнтів у стані шоку в період очікування 
перед хірургічним втручанням. У певній част-
ці випадків прогресу гемотампонади при під-
гострому розриві міокарда заважає розвиток 
запального процесу в перикардіальній сумці 
з формуванням фібринозних спайок і тромбо-
утворення в місці розриву. У цьому разі часто 
формується так звана псевдоаневризма серця 
з досить специфічними ультразвуковими та 
рентгенологічними ознаками (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Псевдоаневризма ЛШ (вентрикулографія)
Розрив міжшлуночкової перегородки
Дефект міжшлуночкової перегородки, або 

синдром Бернгейма, може розвитися в ранні 
строки ІМ; частота цього ускладнення становить 
приблизно 1–2% всіх випадків інфаркту. Якщо 
не виконати хірургічної корекції, летальність 
становить 54% протягом 1-го тижня і 92% — 
протягом 1-го року. Діагноз можна запідозрити 
при значному погіршенні клінічних проявів. 
Його підтверджують аускультативно (поява гуч-
ного систолічного шуму), методом ехоКГ і/або 
шляхом виявлення підвищення вмісту кисню 
в крові ПШ. Проте шум може бути м’яким або 
взагалі відсутнім. ЕхоКГ- дослідження дозволяє 
встановити локалізацію та розмір дефекту між-
шлуночкової перегородки. Шунтування крові 
зліва направо підтверджують кольоровим доп-
плєрівським методом і кількісно оцінюють ме-
тодом пульсової допплєрехокардіографії. Оцін-
ку пікової швидкості потоку через місце розри-
ву методом постійної допплєрехокардіографії 
використовують для виміру систолічного тиску 
в ПШ (ЛА).

Медикаментозне лікування вазодилататорами, 
наприклад внутрішньовенним нітрогліцерином, 
може забезпечити деяке поліпшення стану у разі 
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відсутності кардіогенного шоку. Але найбільш 
ефективним методом підтримки кровообігу в пе-
ріод підготовки до хірургічної корекції є внутріш-
ньоаортальна балонна контрпульсація. Ургентне 
втручання дає єдиний шанс для виживання при ве-
ликому постінфарктному дефекті міжшлуночкової 
перегородки з кардіогенним шоком. Навіть за від-
сутності гемодинамічної нестабільності раннє хі-
рургічне втручання показане також у зв’язку з тим, 
що розмір дефекту може збільшитися.

При вирішенні питання про проведення хі-
рургічного втручання слід виконати дооперацій-
ну коронарну ангіографію і за необхідності вста-
новити шунти. Предиктори поганого прогнозу 
захворювання після хірургічного втручання — 
кардіогенний шок, задня локалізація процесу, 
дисфункція ПШ, вік, значний часовий проміжок 
від моменту розриву перегородки та здійснення 
хірургічного втручання. Госпітальна смертність 
після хірургічних втручань у межах 25–60%, а се-
ред пацієнтів, які вижили, функціональний стан 
у 95% відповідає СН класу І або ІІ за NYHA.

Мітральна регургітація
Мітральна регургітація — поширене усклад-

нення гострого ІМ. Існують три механізми го-
строї мітральної регургітації: 

1) розширення кільця мітрального клапана 
внаслідок дилатації та дисфункції ЛШ;

2) дисфункція папілярного м’яза зазвичай 
внаслідок ІМ нижньої локалізації;

3) розрив папілярного м’яза.
Розрив папілярного м’яза, як правило, прояв-

ляється раптовим погіршенням стану гемодинамі-
ки. У зв’язку з раптовістю і тяжкістю підвищення 
тиску в лівому передсерді шум часто буває м’яким. 
Ступінь мітральної регургітації найкраще оцінити 
методом кольорової допплєрехокардіографії. 

Найчастіша причина часткового чи тотально-
го розриву папілярного м’яза — малий інфаркт 
задньомедіального папілярного м’яза в басейні 
правої чи обгинаючої артерії. У деяких пацієнтів 
для встановлення остаточного діагнозу необхід-
на черезстравохідна ехоКГ.

Кардіогенний шок і набряк легень із тяжкою мі-
тральною регургітацією потребують невідкладного 
хірургічного лікування. Під час підготовки прово-
дять внутрішньоаортальну балонну контрпульса-
цію, доцільне виконання коронарної ангіо графії.

Протезування клапана — метод вибору при 
розриві папілярного м’яза, хоча в деяких ви-
падках можна спробувати усунути дефект. Якщо 
немає розриву папілярного м’яза, доцільно здій-
снити спробу механічної реперфузії артерії, що 
спричинила інфаркт.

Внутрішньопорожнинне тромбоутворення
Внутрішньопорожнинне тромбоутворення, як 

правило, супроводжує поширений інфаркт перед-
ньої стінки ЛШ серця. Поява цього феномену 
перш за все носить захисний характер. При вели-
кому ураженні передньої стінки ЛШ відбувається 
стоншення стінки, порушення її скоротної здат-
ності, аж до парадоксального руху, що викликає 
місцевий турбулентний рух крові. У місці інфарк-
ту часто відзначають запальну реакцію ендокарда. 
Всі ці явища спричиняють пристінкове тромбоут-
ворення. При вираженому порушенні скоротної 
функції, особливо сегментарної, з формуванням 
аневризми серця пристінкове тромбоутворен-
ня може переростати у внутрішньопорожнинне. 
Внутрішньопорожнинний тромб втрачає про-
філактичне значення, може істотно порушувати 
кардіогемодинаміку і становить загрозу тромбо-
емболічних ускладнень (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Внутрішньопорожнинне тромбоутво-
рення, крайове відшарування тромбу від 
ендокарда верхівки ЛШ (ехоКГ)

При виникненні внутрішньопорожнинного 
тромбу необхідне проведення активної антикоа-
гулянтної терапії з включенням гепаринів і не-
прямих антикоагулянтів.

При розвитку дилатації порожнини ЛШ з на-
явністю постінфарктної аневризми і внутріш-
ньопорожнинного тромбу можливе проведення 
оперативного втручання, що включає аневризм-
ектомію, тромбектомію і АКШ.

Профілактика та лікування аритмій 
і порушень провідності
Аритмії та порушення провідності надзвичайно 

поширені в перші години після ІМ. У деяких ви-
падках, зокрема при шлуночковій тахікардії, фіб-
риляції шлуночків і повній AV-блокаді, виникає 
загроза для життя, що потребує проведення негай-
ної корекції. Часто аритмії є проявом серйозного 
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основного захворювання, наприклад ішемії, що 
зберігається, насосної недостатності, змін вегета-
тивного тонусу, гіпоксії, розладів електролітно-
го (гіпокаліемія) чи кислотно-лужного стану, що 
потребують уваги та проведення заходів щодо їх 
корекції. Необхідність лікування та ступінь його 
невідкладності в основному залежать від гемоди-
намічних наслідків порушення ритму. Індукція 
стійкої мономорфної шлуночкової тахікардії під 
час проведення програмованої стимуляції шлуноч-
ків у підгострий період гострого ІМ — досить на-
дійний маркер ризику розвитку шлуночкових тахі-
аритмій надалі, але в гострій фазі ІМ цей метод не-
придатний. Рутинне застосування програмованої 
стимуляції шлуночків в підгострий період гострого 
ІМ показане лише у хворих з високим ступенем ри-
зику розвитку загрозливих для життя шлуночкових 
аритмій, а також для оцінки ефективності анти-
арітмічної терапії у цих пацієнтів. Для виявлення 
хворих з високим аритмічним ризиком останнім 
часом використовують неінвазивні показники ва-
ріабельності серцевого ритму, порушень процесів 
деполяризації та реполяризації міокарда, але про-
блема ще далека від остаточного рішення.

Шлуночкові ектопічні ритми
Шлуночкові ектопічні ритми майже завжди 

відзначають у 1-й день захворювання; пошире-
ними є складні екстрасистолічні аритмії: полі-
морфні комплекси, короткі епізоди тахікардії, 
феномен R-на-T. За Лауном (Lown) шлуночкові 
екстрасистоли поділяють на 5 типів:

I — мономорфна з частотою <5 на 1 хв;
II — мономорфна з частотою >5 на 1 хв;
III — поліморфна;
IV — парна шлуночкова екстрасистола (а) або гру-

пи з 3–5 шлуночкових екстрасистол (b);
V — рання з феноменом R-на-T.
Незважаючи на зручність використання цієї 

класифікації для формулювання діагнозу у кон-
кретного хворого, значення цих аритмій як 
предик торів фібриляції шлуночків або стійкої 
шлуночкової тахікардії сумнівне. Якщо шлуноч-
кові аритмії не поєднуються з дисфункцією ЛШ, 
то немає потреби в окремій терапії.

Шлуночкова тахікардія
Епізоди нестійкої (до 30 с) шлуночкової та-

хікардії (ШТ) можуть бути добре переносимі 
і не обов’язково потребують лікування. Більш 
тривалі епізоди можуть викликати гіпотензію 
і СН з можливим переходом у фібриляцію шлу-
ночків. Також виділяють ранню ШТ (виникає 
в перші 48 год гострого ІМ) і пізню, яку асоцію-
ють з гіршим прогнозом. За морфологією розріз-
няють мономорфну і поліморфну ШТ, за ЧСС — 

швидку (>170 комплексів за 1 хв) і повільну 
(120–170 комплексів за 1 хв). 

Препарати першої лінії за відсутності про-
типоказань — блокатори β- адренорецепторів. 
При стабільній стійкій мономорфній ШТ як по-
чаткове лікування може бути застосований про-
каїнамід і/або лідокаїн у разі, якщо ШТ носить 
ішемічний характер. Спочатку застосовують на-
вантажувальну дозу лідокаїну 1 мг/кг маси тіла 
внітрішньовенно, потім — половину цієї дози 
кожні 8–10 хв до максимальної дози 4 мг/кг або 
здійснюють тривалу інфузію в дозі 1–3 мг/хв. 
Проте у пацієнтів із зворотною стійкою шлуноч-
ковою тахікардією, що потребує кардіоверсії, або 
у разі фібриляції шлуночків перевага може бути 
віддана внутрішньовенному введенню аміодаро-
ну (5 мг/кг маси тіла протягом 1-ї години, потім 
900–1200 мг протягом 24 год). При збереженні 
гемодинамічно значимої шлуночкової тахікардії 
показана електрична кардіоверсія. За відсутності 
або тимчасовій неможливості застосування де-
фібрилятора необхідно спробувати застосувати 
прекардіальний удар. Важливо відрізнити справ-
жню шлуночкову тахікардію від прискореного 
ідіовентрикулярного ритму, що зазвичай є не-
шкідливим наслідком реперфузії, коли частота 
ритму шлуночків зберігається <120 уд./хв.

На рис. 1.20 відображено алгоритм лікування 
стійкої ШТ відповідно до об’єднаних рекомен-
дацій АСС/АНА, Європейського кардіологічно-
го товариства (ESC) від 2006 р.

Фібриляція шлуночків
Слід негайно провести дефібриляцію відповід-

но до міжнародних рекомендацій по серцево-ле-
геневій реанімації 2005 р. Більш докладний алго-
ритм наведено на рис. 1.21, який показує порядок 
фармакотерапії та ЕІТ відповідно до об’єднаних 
рекомендацій ААС/АНА/ESC від 2006 р.

Суправентрикулярні аритмії
Фібриляція передсердь — ускладнення ІМ 

у 15–20% випадків і часто асоціюється з тяж-
ким ураженням ЛШ і СН. Також її причина-
ми можуть бути інфаркт передсердь (частіше 
при тромбозі у правій коронарній артерії), пери-
кардит. Безпосередніми причинами початку та 
збереження аритмії є розтягнення передсердь, 
надлишкова симпатична активність і електро-
літний дисбаланс. Зазвичай аритмія проходить 
спонтанно. Епізоди можуть тривати від хвилин 
до годин і часто повторюються. У багатьох ви-
падках частота шлуночкового ритму не підви-
щується, аритмія добре переноситься і лікуван-
ня не потрібне. В інших ситуаціях тахікардія 
спричиняє виникнення СН і тому необхідне не-
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ПКВ

Рис. 1.20. Алгоритм дій при шлуночковій тахікардії (рекомендації АСС/АНА, 2004)

Рис. 1.21. Алгоритм дій при фібриляції шлуночків та ШТ «без пульсу». ШВЛ — штучна вентиляція легень
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гайне лікування. З метою уповільнення частоти 
ритму у багатьох пацієнтів ефективні блокатори 
β- адренорецепторів, але аміодарон може бути 
більш ефективним для усунення аритмії. За-
стосування прокаїнаміду чи пропафенону менш 
прийнятне з огляду на значний кардіодепресив-
ний ефект першого та проаритмогенний ефект 
другого. Можливе також виконання кардіовер-
сії. Проте її застосовують лише за необхідності, 
враховуючи високу частоту рецидивів. У загаль-
ному вигляді схему лікування стійкої миготли-
вої аритмії чи тріпотіння передсердь наведено 
на рис. 1.22.

Інші суправентрикулярні тахікардії діагнос-
тують рідко; зазвичай проходять самостійно. 
Вони можуть також припинятися при масажі 
каротидного синуса. Ефективними часто вияв-
ляються блокатори β-адренорецепторів; не ре-
комендують застосовувати верапаміл. Якщо ви-
ключено тріпотіння передсердь і стан гемодина-
міки стабільний, одним із можливих засобів лі-
кування є аденозин; під час введення препарату 
необхідне моніторування ЕКГ. При поганій пе-
реносимості аритмії слід провести кардіоверсію. 
Відповідно до рекомендацій Європейського то-
вариства кардіологів послідовність дій при па-
роксизмальній суправентрикулярній тахікардії 
така (рис. 1.23).

Синусова брадикардія і блокади серця
Синусову брадикардію можуть відзначати про-

тягом перших годин захворювання, особливо 
при ІМ нижньої локалізації чи застосуванні опіо їдів 
у високих дозах. Її може супроводжувати досить

Рис. 1.23. Фармакотерапія пароксизмальної су-
правентрикулярної тахікардії за типом 
re-entry

виражена гіпотензія. В цьому разі слід застосува-
ти атропін внутрішньовенно, починаючи з дози 
0,3–0,5 мг з повторними введеннями через кожні 
5 хв до досягнення загальної дози 1,5–2,0 мг. Якщо 
при цьому відсутня реакція на введення атропіну, 
може бути рекомендована тимчасова кардіостиму-
ляція. Слід зазначити, що фармакологічні стиму-
лятори серцевої діяльності (амінофілін) не реко-
мендовані до застосування в подібній ситуації.

АV-блокада виникає в 14% випадків гострого 
ІМ з елевацією сегмента ST, найчастіше асоцію-
ється з гострим ІМ нижньої локалізації і має про-

Рис. 1.22. Алгоритм дій при стійкій фібриляції (ФП) або тріпотінні передсердь (ТП)
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гностичне значення для внутрішньогоспітальної 
летальності. АV-блокада І ступеня не потребує 
лікування. АV-блокада ІІ ступеня типу I (Мобітц I 
або Венкебаха) зазвичай рідко викликає негативні 
гемодинамічні ефекти. При порушеннях гемоди-
наміки слід спочатку ввести атропін, а за відсут-
ності ефекту — проводити кардіостимуляцію.

АV-блокада ІІ ступеня типу II (Мобітц II) 
і повна АV- блокада є показаннями для введення 
стимулюючого електрода, якщо брадикардія ви-
кликає гіпотензію чи СН. При тяжких розладах 
гемодинаміки необхідно розглянути можливість 
послідовної АV- стимуляції. Розвиток нової бло-
кади ніжки пучка Гіса чи геміблокади зазвичай 
свідчить про великий інфаркт передньої локалі-
зації. В цьому разі висока ймовірність виникнен-
ня повної АV- блокади, а також насосної недо-
статності. Як профілактичне може бути показане 
введення тимчасового електроду. Після АV- бло-
кади, дво- або трипучкової блокади, а також 
електричної кардіоверсії може виникати асисто-
лія. Якщо введено електрод, у цій ситуації необ-
хідно спробувати здійснити кардіостимуляцію. 
Інший шлях — масаж серця та штучна вентиляція 
легень, а також трансторакальна кардіостимуля-
ція. За наявності АV- блокади високого ступеня, 
а також у багатьох випадках дво- чи трипучкової 
блокади слід установити трансвенозний електрод 
для кардіостимуляції. У загальному вигляді схему 
лікування AV- блокади наведено на рис. 1.24.

У відношенні транскутанної стимуляції можна 
відзначити, що у вітчизняній клінічній практиці 
цей метод практично не використовують, перевагу 
віддають профілактичному встановленню транс-
венозного електрода зі стимуляцією в режимі «де-
манд». Деякі кардіологи віддають перевагу підклю-
чичному підходу, але його варто уникати на фоні 
або невдовзі після введення фібринолітиків. У цій 
ситуації доцільно вибирати альтернативні доступи.

СТАНДАРТНІ ЗАСОБИ ТЕРАПІЇ 
ТА ПРОФІЛАКТИКИ В ГОСТРІЙ 
ФАЗІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Ацетилсаліцилова кислота 
та інші антитромбоцитарні засоби
Переконливі докази ефективності ацетилса-

ліцилової кислоти одержані в дослідженні ISIS- 2. 
У цьому дослідженні доведено додатковий спри-
ятливий вплив ацетилсаліцилової кислоти на ре-
зультати лікування стрептокіназою. Існує обмеже-
ний ряд протипоказань до застосування ацетилса-
ліцилової кислоти: її не слід призначати пацієнтам 
з гіперчутливістю, пептичною виразкою в стадії 
загострення, патологічними змінами гемограми 
або тяжкими захворюваннями печінки. Іноді аце-
тилсаліцилова кислота є пусковим фактором брон-
хоспазму у пацієнтів з БА. На відміну від фібрино-
літичної терапії, немає чітких доказів зв’ язку між 
ефективністю ацетилсаліцилової кислоти та пері-
одом від початку симптомів. Незважаючи на це, 
ацетилсаліцилову кислоту необхідно якомога ра-

Рис. 1.24. Алгоритм дій при АV-блокаді на фоні гострого ІМ. БНПГ — блокада ніжок пучка Гіса; 
БПНПГ — блокада правої ніжки пучка Гіса; БЛНПГ — блокада лівої ніжки пучка Гіса
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ніше призначати всім пацієнтам з гострим ІМ 
або підозрою на інфаркт. Цей препарат мають 
одержувати 85–95% пацієнтів з гострим ІМ. 
Слід пам’ятати про необхідність контролю 
кількості тромбоцитів і нейтрофільних гра-
нулоцитів. Результати дослідження ESPRIT 
свідчать про те, що профілактична дія ацетил-
саліцилової кислоти може бути посилена ком-
бінацією з ретардною формою діпиридамола, 
проте для прийняття рішення про доцільність 
рутинного використання цієї комбінації да-
них недостатньо. За наявності протипоказань 
до застосування ацетилсаліцилової кислоти 
слід розглянути можливість призначення ті-
єнопіридинів, які мають інший механізм дії 
та позбавлені властивих ацетилсаліциловій 
кислоті побічних ефектів. Найбільш істот-
ний недолік перших тієнопіридинів (тиклопі-
дин) при застосуванні їх у хворих із гострим 
ІМ — занадто тривалий період досягнення 
максимуму їх клінічної ефективності, в той 
час як ацетилсаліцилова кислота почи нає ді-
яти з перших хвилин після прийому під язик 
або внутрішньовенної інфузії. Поява тієнопі-
ридинів нового покоління (клопідогрел, пра-
зугрел) з розробкою навантажувальних режи-
мів застосування наблизили швидкість їх клі-
нічного ефекту до такого у ацетилсаліцилової 
кислоти. Щодо комбінованого застосування 
ацетилсаліцилової кислоти і тієнопіридинів 
при гострому коронарному синдромі можна 
сказати таке: дані проведеного великого ран-
домізованого дослідження CLARITY ТIMI 28 
продемонстрували істотне зниження частоти 
30-добової комбінованої кінцевої точки (кро-
воток 0-го або 1-го ступеня за TIMI на конт-
рольній ангіограмі, смерть внаслідок будь-якої 
причини або розвиток рецидиву ІМ). У до-
слідженні COMMIT-CCS у 46 тис. пацієнтів 
з ІМ виявлене зниження частоти смерті, ре-
інфаркту та інсульту на 9% при комбінованій 
терапії ацетилсаліциловою кислотою і клопі-
догрелом тривалістю ≥14 днів. Новий препа-
рат з цієї групи — CS-747 або празугрел у 3 пі-
лотних дослідженнях у здорових добровольців 
в навантажувальній (60 мг) і підтримувальній 
(5–20 мг) дозі продемонстрував більш повне 
(на 58% порівняно із клопідогрелом) і стабіль-
не інгібування агрегації тромбоцитів з ниж-
чою частотою малих кровотеч, ніж широко 
відомий аналог клопідогрел у навантажуваль-
ній/підтримувальній дозі. Ці дані підтвердже-
ні у великому дослідженні TRITON TIMI 38 
у пацієнтів із ІХС (рис. 1.25).

Рис. 1.25. Результати порівняння терапії празу-
грелом і клопідогрелом у хворих із гострим 
коронарним синдромом (ГКС), які пройшли 
первинну ангіопластику і стентування 
(адаптовані за TRITON TIMI 38 Study 
Group, 2007)

Застосування тієнопіридинів як додатко-
вого до ацетилсаліцилової кислоти препарату 
виправдано тим фактом, що приблизно у 50% 
випадків відзначають так звану резистентність 
до ацетилсаліцилової кислоти, коли прийом аце-
тилсаліцилової кислоти не викликає селектив-
ної блокади метаболізму арахідонової кислоти 
з оптимізацією співвідношення продукції про-
стагландинів і тромбоксану А2. У такій ситуації 
блокада АДФ-залежних рецепторів адгезії тром-
боцитів тієнопіридинами дуже важлива для зни-
ження схильності до тромбоутворення. Альтер-
нативними щодо похідних тієнопіридинів є такі 
пер оральні препарати, як ривароксабан і суб-
станція AZD6140, дослідження із застосуван ня 
яких у хворих із гострим коронарним синдром 
(TIMI 46 ATLAS, PLATO) ще не завершені.

Ще одна група антитромбоцитарних препа-
ратів — блокатори глікопротеїнових рецепто-
рів IIB/IIIA. На сьогодні декілька інфузійних 
препаратів цієї групи (абсиксимаб, ептифібатид 
і тирофібан) є золотим стандартом антитромбо-
цитарної терапії при проведенні ПКВ чи стен-
тування з метою пригнічення тромбоутворення 
в зоні дилатації коронарної артерії, що спричи-
нила інфаркт. Відома інформація про позитив-
ний ефект щодо зниження частоти ургентних 
ПКВ при застосуванні абсиксимабу і половин-
ної дози тенектеплази як модифікації реперфу-
зійної терапії (дослідження ASSENT-3), хоча 
за показником 1-річної смертності достовірної 
різниці між цією тактикою і режимом введення 
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повної дози тенектеплази з додаванням прямо-
го антикоагулянта не було. Крім обов’язкової 
внутрішньовенної інфузії протягом не менше 
1 доби, до негативних рис цих препаратів слід 
віднести їх високу вартість і збільшення гемора-
гічних ускладнень при їх застосуванні (порівня-
но з еноксапарин натрієм і нефракціонованим 
гепарином).

Антиаритмічні засоби
Хоча показано здатність лідокаїну знижувати 

частоту виникнення фібриляції шлуночків в го-
стрій фазі ІМ, цей препарат істотно підвищує 
ризик асистолії. Результати метааналізу 14 до-
сліджень виявили недостовірне підвищення ле-
тальності у пацієнтів, які одержували лідокаїн, 
порівняно з плацебо. Рутинне профілактичне за-
стосування цього препарату не виправдане.

Як видно на рис. 1.26, в результаті проведено-
го метааналізу досліджень ефекту застосування 
антиаритмічної терапії у пацієнтів у різний пе-
ріод після перенесеного гострого ІМ єдиними 
препаратами, що знижують ризик аритмічних 
подій, виявилися блокатори β-адренорецепторів 
і аміодарон, причому ефективність останнього 
дещо перевищувала таку для блокаторів β- адре-
норецепторів. 

Рис. 1.26. Порівняльна характеристика ефектив-
ності застосування різних класів антиарит-
мічних препаратів у хворих з гострим ІМ

Найбільш імовірним поясненням такої 
ефективності представника третьої групи анти-
аритмічних препаратів порівняно з препаратами 
першої групи є особливість його механізму дії. 
На відміну від препаратів першої групи, аміода-
рон призводить до подовження реполяризації, 
перш за все в неуражених ішемією ділянках міо-
карда. З огляду на те, що в ішемізованій периін-
фарктній зоні реполяризація подовжується в силу 
дисфункції іонних каналів (переважно повіль-
них калієвих), при застосуванні аміодарону різ-
ниця в тривалості реполяризації між «здоровим» 

та ішемізованим міокардом нівелюється. Отже, 
зникають передумови для розвитку шлуночко-
вих тахіаритмій за типом re-entry. У спеціально 
проведеному субаналізі дослідження CAMIAT 
встановлено (рис. 1.27), що ефективність комбі-
нації аміодарону і блокатора β-адренорецепторів 
перевершує таку для кожного з цих препаратів 
окремо, причому якщо вихідна ЧСС у пацієнта 
становила >70 уд./хв, то відзначали додаткове 
підвищення ефективності комбінованого засто-
сування цих препаратів, що дозволяє рекомен-
дувати таку комбінацію для лікування пацієнтів 
після гострого ІМ з факторами ризику раптової 
смерті (особливо з підвищенням ЧСС у спокої 
>70 уд./хв).

Рис. 1.27. Застосування аміодарону і блокаторів 
β-адренорецепторів у хворих, які перенесли 
ІМ 

Одним із можливих пояснень цього факту 
може бути гіпотеза, відповідно до якої анти-
аритміки третьої групи мають таку власти-
вість, як зворотна частотна залежність (reverse 
rate dependency). Суть цього феномену полягає 
в тому, що ступінь подовження реполяризації 
при використанні цих препаратів тим менший, 
чим вища ЧСС у певній точці (для аміодарону 
ця точка перебуває між 70 і 80 уд./хв, тоді як для 
інших антиаритміків третьої групи вона, імовір-
но, ще нижча), тому при тахікардії медикамен-
тозне подов ження інтервалу Q–T у неуражених 
зонах серцевого м’яза перестає компенсувати 
електрофізіологічні порушення в периінфар-
ктній зоні. Підтвердженням цієї гіпотези можуть 
також служити результати досліджень EMIAT 
(за наявності вихідного рівня ЧСС >84 уд./хв 
частота аритмічних подій на фоні лікування амі-
одароном становила 54%, тоді як у групі хворих 
із ЧСС <63 уд./хв аритмія виникала лише у 17% 
випадків) і ECMA (якщо в ході лікування аміо-
дароном не вдавалося досягти ЧСС <80, аритмія 
виникала у 59% випадків, тоді як уповільнення 
ритму серця до ≤63 уд./хв асоціювалося з розви-
тком аритмії всього лише у 12% випадків). Та-
ким чином, можна припустити, що застосування 
на доповнення до аміодарону блокаторів β- адре-
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норецепторів сприяє зниженню ЧСС, «виводя-
чи» аміодарон у зону його найвищої ефектив-
ності, що й зумовлює додатковий ефект такої 
комбінації. До негативних якостей аміодарону 
можна віднести відносно високий відсоток та-
ких побічних явищ, як пневмосклероз, фото-
сенсибілізація, дисфункція щитовидної залози 
при його тривалому застосуванні. Ефективність 
недавно розробленої модифікації аміодарону, 
позбавленої атома йоду і багатьох його побіч-
них ефектів, — дронедарону — у хворих після 
гострого ІМ поки не доведена.

Блокатори β-адренорецепторів
У гострій фазі ІМ проведено чимало дослі-

джень щодо застосування блокаторів β- адре-
норецепторів з урахуванням здатності цих пре-
паратів продовжувати діастолу, поліпшувати 
перфузію міокарда, особливо субендокарда, об-
межувати зону некрозу, знижувати частоту фа-
тальних аритмій, послаб ляти біль і знижувати 
частоту інших ускладнень, особливо у хворих 
без супутньої ТЛТ. Також серед ефектів блока-
торів β- адренорецепторів — доведене зменшен-
ня кількості реінфарктів після ТЛТ і зниження 
ранньої летальності. За даними сукупного аналі-
зу 28 досліджень внутрішньовенне застосування 
блокаторів β- адренорецепторів забезпечує абсо-
лютне зниження летальності через 7 днів з 4,3% 
до 3,7%, або 6 врятованих життів на 1000 пацієн-
тів, які лікувалися. Ці дослідження здійснювали-
ся до впровадження фібринолітичних засобів або 
первинної ПКВ. У проведених рандомізованих 
дослідженнях, в яких здійснювали внутрішньо-
венну блокаду β- адренорецепторів на фоні за-
стосування фібринолітиків, кількість подій була 
занадто малою для того, щоб зробити певні ви-
сновки. Ретроспективний аналіз застосування 
атенололу в дослідженні GUSTO-I (1996) і сис-
тематичний огляд не свідчать на користь рутин-
ного раннього внутрішньовенного застосування 
блокаторів β- адренорецепторів. Проте тривале їх 
застосування в постінфарктний період має певні 
переваги (рис. 1.28, 1.29).

Призначення внутрішньовенних блокаторів 
β- адренорецепторів особливо показане при тахі-
кардії (за відсутності СН), відносній гіпертензії 
або коли біль не проходить після введення опіо-
їдів. Всі хворі без протипоказань мають одержу-
вати перорально блокатори β- адренорецепторів, 
проте, спочатку доцільно оцінити відповідь паці-
єнта на цю форму терапії шляхом застосування 
препарату короткої дії (рис. 1.30).

Рис. 1.28. Зниження кардільної смертності при за-
стосуванні блокаторів β-адренорецепто рів 
в постінфарктний період

Рис. 1.29. Метааналіз досліджень щодо засто-
сування блокаторів β-адренорецепторів 
при гострому ІМ 

Рис. 1.30. Ефективність раннього внутріш-
ньовенного застосування блокаторів 
β-адренорецепторів при гострому ІМ 
(7-денна летальність, %)

Доцільність раннього (на 3-ю–21-у добу го-
строго ІМ) застосування блокаторів β- адреноре-
цепторів підтверджена у дослідженнях із викорис-
танням багатьох блокаторів β- адренорецепторів, 
зокрема пропранололу і карведилолу.

Слід зазначити, що серед препаратів, інгібую-
чих хронотропну функцію серця, з’явився новий 
клас — інгібітори автоматизму клітин — водіїв рит-
му синусного вузла (представник класу препарат 
івабрадин). Цей препарат сповільнює частоту ге-
нерації імпульсів клітинами синусного вузла шля-
хом впливу на мембранні If - канали, але не впли-
ваючи при цьому на адренергічні рецептори серця 
і судин. Таким чином, терапія цим препаратом зу-
мовлює контрольований ізольований негативний 
хронотропний ефект. Нещодавно закінчено ран-
домізоване клінічне дослідження BEAUTYFUL 
щодо застосування івабрадину як ад’ювантної те-
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рапії у хворих із стабільною ІХС і дисфункцією 
ЛШ, яке показало, що терапія івабрадином зни-
жує ризик розвитку фатального та нефатального 
інфаркту у цих пацієнтів на 36% (р<0,001). Про-
те дані масштабних досліджень по застосуванню 
цього препарату у хворих з гострим коронарним 
синдромом поки відсутні. Протягом  тривалого 
часу обговорювали питання доцільності застосу-
вання блокаторів β-адренорецепторів при про-
веденні реваскуляризації. За даними останніх 
досліджень поліпшення перебігу гострого ІМ 
при застосуванні блокаторів β-адренорецепторів 
пов’язане з більшим спектром ефектів цього кла-
су препаратів (рис. 1.31).

Рис. 1.31. Вплив часу призначення блокаторів 
β-адренорецепторів у хворих з гострим ІМ

Нітрати
Метааналіз 10 досліджень із раннім вну-

трішньовенним введенням нітратів, виконаним 
у 2041 пацієнта, виявив достовірне зниження 
летальності приблизно на ⅓. Аналіз результатів 
GISSI-3 у 19 394 хворих із гострим ІМ свідчить, 
що ефективність комбінації нітратів та інгібіто-
рів АПФ щодо зниження смертності та ішеміч-
них ускладнень перевершує таку для кожного 
з цих препаратів окремо (рис. 1.32).

Рис. 1.32. Зниження кардіальної летальності 
при сумісному застосуванні нітратів та 
інгібіторів АПФ у хворих з гострим ІМ

При рутинному застосуванні нітратів не відзна-
чали достовірного зниження летальності. У дослі-
дженні ISIS-4 пероральний ізосорбіду мононітрат 
призначали з початку захворювання протягом 
1 міс, докази ефективності препарату не отримані. 
У дослідженні ESPRIM (1994) також не доведена 
користь застосування молсидоміну, донора NO. 
Отже, внутрішньовенне застосування нітратів по-
казане за наявності больового синдрому, гострої 
СН, в окремих випадках — для корекції АГ. Дове-
дено, що внутрішньовенне введення нітратів може 
сприяти обмеженню зони некрозу (рис. 1.33).

 
Рис. 1.33. Ефект внутрішньовенної інфузії нітро-

гліцерину (НТГ) щодо обмеження зони не-
крозу у хворих із гострим ІМ

Застосування форм нітратів внутрішньовенно 
дозволяє запобігати дилатації порожнини ЛШ, роз-
витку ішемічних ускладнень інфаркту та знижува-
ти внутрішньогоспітальну летальність (рис. 1.34).

Рис. 1.34. Ефекти внутрішньовенної інфузії 
нітрогліцерину у хворих з гострим ІМ. 
ВГЛ — внутрішньогоспітальна леталь-
ність

Таким чином, пероральні нітрати слід при-
значати хворим для лікування і профілактики 
дисфункції ЛШ у поєднанні з інгібіторами АПФ. 
Крім того, є дані, що свідчать про те, що нітроглі-
церин здатний пригнічувати адгезію і агрегацію 
тромбоцитів.
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Аденозин
На сьогодні відсутні дані щодо вираженого 

позитивного ефекту аденозину на клінічний пе-
ребіг гострого ІМ. У рандомізованих досліджен-
нях AMISTAD і AMISTAD II отримані дані, що 
свідчать про зменшення розміру інфаркту (за да-
ними позитронно- емісійної томографії) у хворих 
із гострим ІМ, які в гострий період захворюван-
ня одержували терапію аденозином. Достовірної 
інформації про вплив такої терапії на прогноз 
дослідники не одержали внаслідок недостат-
ньої кількості пацієнтів. Проте одержану в до-
слідженні ATTACC тенденцію до зниження 
кардіоваскулярної смертності протягом 1 року 
у хворих із гострим ІМ передньої локалізації 
після призначення аденозину у вигляді інфузії 
(10 мкг/кг/хв протягом 6 год в перші години го-
строго ІМ) необхідно підтвердити проведенням 
рандомізованих досліджень із залученням біль-
шої кількості хворих для з’ясування питання 
щодо можливості рутинного використання аде-
нозину як ад’ювантної терапії при гострому ІМ 
передньої локалізації.

Антагоністи кальцію
Метааналіз досліджень із застосуванням антаго-

ністів кальцію при гострому ІМ виявив негативну 
тенденцію щодо їх впливу на коротко- і довгостро-
ковий прогноз. Тому для використання антагоніс-
тів кальцію (особливо короткої дії) з профілак-
тичною метою в гострій фазі ІМ немає підстав.

Інгібітори AПФ
Встановлено, що інгібітори АПФ слід призна-

чати пацієнтам зі зниженою ФВ або проявами 
СН в ранній фазі захворювання. У дослідженнях 
GISSI-3, ISIS-4, FAMIS застосування інгібі торів 
АПФ з 1-го дня захворювання незначно, але віро-
гідно знижувало летальність протя гом на ступних 
4–6 тиж. Втім, у дослідженні CONSENSUS II 

сприятливого впливу еналаприлату на перебіг го-
строго ІМ не виявлено. Очевидно, це зумовлено 
або випадковими факторами, або раннім введен-
ням препарату внутрішньовенно у високій дозі, 
що призводить до артеріальної гі потензії. 

Результати систематичного аналізу дослі джень 
ефективності інгібіторів АПФ в ранній пері од ІМ 
свідчать про безпеку і хорошу переносимость цих 
препаратів у помірних дозах (табл. 1.14). Їх при-
йом асоціюють із незначним, але достовірним 
зниженням летальності після 30 днів від почат-
ку захворювання, причому в основному спри-
ятливий ефект досягають протягом 1-го тижня. 
На сьогодні існує одностайна згода щодо початку 
застосування інгібіторів АПФ в гострий період 
ІМ у хворих із дисфункцією ЛШ, наявніс тю СН, 
цукрового діабету, АГ, з передньою локаліза-
цією інфаркту, за відсутності протипоказань.

У багатоцентрових дослідженнях (SAVE, AIRE, 
TRACE, SMILE, CCS-1, CATS, ISIS-4, GISSI-3) 
відзначене зниження летальності в госпітальний 
період гострого ІМ і підвищення виживанос-
ті у віддалений термін захворювання. Інгібітори 
АПФ застосовують з метою профілактики ремо-
делювання ЛШ, розвитку та прогресування СН.

Проте, незважаючи на численні дослідження, 
присвячені застосуванню препаратів цієї групи 
у хворих із гострим ІМ, на сьогодні залишаєть-
ся відкритим питання про доцільність застосу-
вання інгібіторів АПФ в перші години розвитку 
ІМ, оскільки у більшості великих досліджень 
оцінювали ефективність призначення інгібіторів 
АПФ у період 24–72 год від початку розвитку за-
хворювання (рис. 1.35). Слід врахувати той факт, 
що в перші години захворювання ці препарати 
можуть викликати гіпотензію з можливим збіль-
шенням порушення коронарної перфузії. 

Каптоприл — один із перших препаратів, роз-
роблених для модифікації активності РААС. Істо-
рично роль даного каскаду складається у швидких 

Таблиця 1.14
Дозування інгібіторів АПФ після ІМ в контрольованих дослідженнях

Дослідження, 
препарат Початкова доза Цільова доза

CONSENSUS II, 
еналаприл

Еналаприлат 1 мг в/в, далі 2–5 мг 2 рази на добу із збіль-
шенням до 20 мг при хорошій переносимості 

До 20 мг

GISSI-3, лізиноприл 5 мг До 10 мг
ISIS-4, каптоприл 6,25 мг; через 2 год — 12,5 мг, через 10–12 год — 25 мг До 50 мг 2 рази на добу
CHINESE, каптоприл 6,25 мг; через 2 год — 12,5 мг До 12,5 мг 3 рази на добу
SMILE, зофеноприл 7,5 мг; повторно через 12 год, при хорошій переноси-

мості — подвоєння дози
До 30 мг 2 рази на добу

AIRE, раміприл 2,5 мг 2 рази на добу, збільшення до 5 мг 2 рази на добу До 5 мг 2 рази на добу
SAVE, каптоприл 6,25 мг; при хорошій переносимості — до 25 мг 3 рази 

на добу
До 50 мг 3 рази на добу

TRACE, трандолаприл 0,5 мг До 4 мг
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адаптивних реакціях, що регулює взаємини між 
серцево- судинною системою і життєво важливи-
ми органами при раптових стресах та ураженнях. 
Однак при хронічній стимуляції РААС відбува-
ються тривалі й малооборотні розлади її регуляції. 
Причому оскільки «розбалансуванню» піддають-
ся як ендокринна (внутрішньосудинна), так і тка-
нинні РААС, відповідно і наслідки цих порушень 
можуть бути досить різноманітні. До таких на-
слідків можна віднести стійке підвищення пери-
феричного судинного опору, фіброз і гіпертрофію 
міокарда, порушення функції ендотелію і знижен-
ня фібринолітичних властивостей крові.

Рис. 1.35. Застосування інгібіторів АПФ у хворих 
з гострим ІМ 

Терапевтичні завдання, які можна ставити 
перед інгібіторами АПФ у найгострішій фазі ІМ, 
стосуються впливу на функцію ендотелію, фіб-
ринолітичний баланс, а також на стан тромбо-
цитарної ланки гемостазу. З урахуванням ви-
щезазначених механізмів регуляції судинного 
тонусу, тромбоутворення і аутогенного фібрино-
лізу швидка блокада ендокринної РААС у най-
гострішій фазі ІМ, що перешкоджає руйнуванню 
брадикініну, здатна не лише викликати бради-
кінін- опосередковану вазодилатацію коронар-
них артерій, але й полегшити лізис тромбу, який 
спричинив цей інфаркт, а також сприяти запобі-
ганню ранньої тромботичної реоклюзії коронар-
ної судини, включаючи реперфузійні мікросу-
динні тромбоемболічні ускладнення. Результати 
дослідження HEART дали клінічне підтверджен-
ня цій гіпотезі. Зокрема, раміприл, застосований 
у перші 24 год гострого ІМ, привів до істотного 
(p<0,02) зниження активності PAI-1 до кінця 
2-го тижня інфаркту. Зауважимо, що як у цьому 
дослідженні, так і у дослідженнях із лізинопри-
лом у хворих з АГ і у пацієнтів похилого віку цей 
ефект інгібіторів АПФ не був пов’язаний з їх гі-
потензивною дією. Дослідження ефекту інгібу-
вання АПФ за допомогою інфузії еналаприлату 
(5 мкг/хв) на вазодилатацію і фібринолітичний 

баланс плазми крові проведений Pretorius і спів-
авторами. У цій роботі виявлене значне підви-
щення концентрації tPA у плазмі крові на фоні 
інфузії еналаприлату. Еналаприлат потенціював 
ефекти екзогенного брадикініну як на вазоди-
латацію, так і на підвищення концентрації tPA. 
Характерно, що в дослідженні вивчений також 
вплив специфічної блокади брадикінінових ре-
цепторів препаратом HOE 140 на вищезазначені 
ефекти брадикініну. В результаті отримане бло-
кування ефектів як ендогенного, так і екзоген-
ного брадикініну на вазодилатацію та фібрино-
літичний баланс плазми крові, причому навіть 
терапія еналаприлатом не приводила до змін 
фіб ринолітичного балансу і вазодилатації. 

З приводу лабораторної верифікації ефек-
ту інгібіторів АПФ на фібриноліз стверджуєть-
ся, що описаний вплив на концентрацію tPA 
і PAI-1 відзначено для різних інгібіторів АПФ, 
що дає підстави припускати наявність «класо-
вого» ефекту інгібіторів АПФ на фібриноліз. 
У зазначеному аспекті каптоприл — найбільш 
швидкодіючий ін гібітор АПФ, водорозчинність 
якого зумовлює більш активний його блокуючий 
вплив саме на внутрішньосудинну РААС. Крім 
того, за частотою клінічних проявів підвищеного 
рівня брадикініну в крові («брадикініновий» ка-
шель, гіпотензія) каптоприл має переваги прак-
тично над всіма відомими представниками цього 
класу препаратів.

Щодо додаткових позитивних механізмів бло-
кади АПФ у найгострішій фазі ІМ за допомогою 
каптоприлу також відзначають таке: препарат 
є одним з небагатьох інгібіторів АПФ, що містять 
вільну SH-групу. Загальновідомий факт, що дов-
гостроковий вазодилатуючий ефект екзогенних 
нітратів забезпечується їх перетворенням у три-
вало живучі донори NO-S- нітрозотіоли, стійкі 
до оксидантної інактивації супероксид-аніоном. 
Виснаження у плазмі крові молекул, що містять 
вакантні тіолові (SH) групи (L- аргінін, метіонін), 
призводить до розвитку так званої толерантнос-
ті до нітратів I типу і, як наслідок цього, до зни-
ження їх вазодилативного і антиангінального 
ефектів. При цьому толерантність розвиваєть-
ся як до екзогенного, так і до ендогенного NO, 
тому що механізми накопичення і трансформації 
нітрозотіолов відбуваються за однаковим біохі-
мічним каскадом. Зниження рівня вільного NO 
в плазмі крові відбувається шляхом перетворення 
його супероксид- аніоном у неактивний перокси-
нітрит. У цьому разі каптоприл виявляє подвійну 
дію: по-перше, може виступати у ролі донатора 
сульфгідрильних груп і стимулювати не лише 
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брадикінін- опосередковану, але й нітрат- опосе-
редковану вазодилатацію. Крім того, каптоприл 
блокує опосередковану ангіотензином II актива-
цію мембранної NAD(P)H оксидази і, отже, зни-
жує продукцію супероксид-аніона. Таким чином, 
стимулюючи підвищення у крові рів ня NO шля-
хом підвищення його продукції та зниження йо-
го інактивації, каптоприл тим самим потенціює 
і інші короткочасні системні ефекти NO — інгі-
бування АДФ-залежної адгезії та агрегації тром-
боцитів, інгібування адгезії тромбоцитів до ен-
дотелію шляхом блокади дегрануляції тромбо-
цитів. Це положення підтверджене при вивчен-
ні ефектів каптоприлу на агрегацію та адгезію 
тромбоцитів у ранній постінфарктний період.

Ще один можливий механізм позитивного 
впливу блокади АПФ на перебіг найгострішої 
фази ІМ полягає в наступному. Як мембранна 
кініназа II, АПФ каталізує деградацію багатьох 
макромолекул, до яких, зокрема, відносять ен-
кефаліни та бета-нео-ендорфін. Запобіганням 
розпаду цих речовин також частково можна по-
яснити одержане в деяких дослідженнях зни-
ження частоти рецидивного чи пролонгованого 
ангінозного статусу в гострій фазі ІМ на фоні лі-
кування каптоприлом.

Група інгібіторів АПФ неоднорідна, склада-
ється з препаратів ліпофільних і гідрофільних, 
з наявністю сульфгідрильних груп короткої і три-
валої дії. Застосування більшості інгібіторів АПФ 
довело їх клінічну ефективність при гострому ІМ 
порівняно з плацебо. Проте повномасштабного 
порівняння ефективності різних інгібіторів АПФ 
дотепер не проводили. Результати проведено-
го дослідження (SMILE-2) прямого порівняння 
лізиноприлу і нового представника ліпофільних 
інгібіторів АПФ — зофеноприлу свідчать про по-
рівнянну ефективність обох препаратів у запо-
біганні кардіальних подій у постінфарктний пе-
ріод. Це ще раз доводить, що дані метааналізів, 
у яких порівнюють ефективність різних інгібіто-
рів АПФ у різних дослідженнях (і у різних кате-
горій пацієнтів), не можуть замінити інформації, 
що одержують при прямому порівнянні цих пре-
паратів в одному дослідженні. 

Блокатори рецепторів ангіотензину II 
першого типу
Результати численних досліджень щодо за-

стосування інгібіторів АПФ при гострому ІМ 
показали достовірне зниження летальності в гос-
пітальний період ІМ і підвищення виживаності 
у віддалений період захворювання. Проте, незва-
жаючи на високу ефективність інгібіторів АПФ 

при гострому ІМ, на сьогодні систематизовані 
дані про можливі обмеження при застосуванні 
цієї групи препаратів. При цьому відзначені ви-
ражений сухий кашель (брадикініновий ефект), 
гіпотензія, що потребують відміни препарату. 
У більшості представників класу інгібіторів АПФ 
виявлений феномен зниження ефективності дії 
препарату.

Зниження ефективності інгібіторів АПФ 
спричиняє активація АПФ-незалежного шля-
ху трансформації АІ в АІІ через хімази, CAGE 
(chymostatin — sensitive angiotensin II — generating 
enzyme), катепсин G. Утворення АІІ можливе 
безпосередньо з ангіотензиногену, в обхід стадії 
утворення АІ (тканинний активатор плазміноге-
на, катепсин G, тонін). Блокатори рецепторів ан-
гіотензину II (БРА) першого типу, дія яких не за-
лежить від шляху перетворення ангіотензину II, 
блокуючи його ефекти на рівні рецепторів, одна-
ково впливають на системні й тканинні ефекти.

Ряд дослідників оцінювали ефективність бло-
каторів рецепторів ангіотензину II при гострому 
ІМ. У пілотних дослідженнях блокатори рецеп-
торів ангіотензину II визначені як препарати, що 
не поступаються перед інгібіторами АПФ. Разом 
з тим за результатами дослідження OPTIMAAL 
(The Optimal Therapy in Myocardial Infarction with 
Angiotensin II Antagonist Losartan), що оцінювало 
ефективність застосування лозартану порівняно 
з каптоприлом, не виявлені переваги блокаторів 
рецепторів ангіотензину II перед інгібіторами 
АПФ. На сьогодні проведене інше багатоцен-
трове дослідження VALsartan In Acute myocardial 
iNfarcTion (VALIANT), у якому для лікування 
14 500 хворих з високим ступенем ризику після 
перенесеного гострого ІМ застосовували валь-
зартан, каптоприл та їх комбінацію. У цьому 
дослідженні доведена однакова ефективність 
вальзартану і каптоприлу за відсутності додат-
кового ефекту комбінованого застосування цих 
груп препаратів. Суперечливість результатів до-
сліджень як при гострому ІМ, так і при СН лише 
підтримує інтерес до вивчення ефективності ін-
гібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотен-
зину II, а також їх комбінацій. Крім того, немає 
переконливих доказів щодо однакової ефектив-
ності всіх представників класу блокаторів рецеп-
торів ангіотензину II у хворих із гострим ІМ. По-
казанням до призначення блокаторів рецепторів 
ангіотензину II залишається непереносимість 
інгібіторів АПФ.

Незважаючи на те що в багатьох проведених 
раніше дослідженнях як при СН, так і при го-
строму ІМ не отримано даних про перевагу бло-
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каторів рецепторів ангіотензину II над інгібіто-
рами АПФ, вивчення в цій галузі не припинені.

Результати останніх досліджень у нормо-
тоніків і пацієнтів з метаболічним синдро-
мом свідчать, що антагоністи рецепторів ан-
гіотензину II першого типу, що викликають 
підвищення у крові його концентрації за ме-
ханізмом зворотного зв’ язку, щодо описаних 
функцій ендотелію проявляють ефект, відмін-
ний від ефекту інгібіторів АПФ. Антагоніс-
ти рецепторів ангіотензину II першого типу 
знижують рівень активності tPA, знижуючи 
при цьому рівень PAI-1 значно менше, ніж 
інгібітори АПФ, причому для цих препаратів 
визначається нівелювання ефекту на рівень 
PAI-1 при тривалому застосуванні. Більше 
того, деякі дослідники відзначають відсут-
ність впливу антагоністів рецепторів ангіо-
тензину II першого типу на рівень PAI-1 або 
навіть деяке підвищення рівня PAI-1 у відпо-
відь на блокаду ангіотензинових рецепторів 
першого типу. Одним із можливих пояснень 
того, що за даними більшості досліджень бло-
када цих рецепторів не призводить до значно-
го підвищення рівня PAI-1, є неоднозначність 
впливу ангіотензину II на рівень антифібри-
нолітичного агента. Крім вищеописаної пря-
мої стимуляції ендотеліальної продукції PAI-1, 
ангіотензин II стимулює також ангіотензи-
нові рецептори другого типу, що призводить 
до опосередкованого збільшення продукції 
брадикініну та NO. Дослідження Bouchie і спів-
авторів показало, що NO поряд із натрійуре-
тичними факторами блокує експресію PAI-1 
в ендотелії. Проте, зважаючи на результати 
вищенаведених досліджень, можна зробити 
висновок, що позитивний ефект стимуля-
ції ангіотензином II рецепторів другого типу 
частково нівелюється його опосередкованою 
блокувальною дією на фібриноліз. 

Магній
Результати метааналізу досліджень ефектив-

ності препаратів магнію при гострому ІМ до-
зволили зробити висновок про вірогідність їх 
ефекту. Проте проведене пізніше дослідження 
ISIS-4 не підтвердило цього, хоча існували від-
мінності щодо недостатньої дози магнію в цьому 
дослідженні. Нещодавно опубліковані результа-
ти великого дослідження MAGIC підтвердили 
відсутність позитивного впливу рутинного при-
значення солей магнію хворим із гострим ІМ, 
хоча внутрішньовенне введення солей магнію 
може бути застосоване у хворих із подовженням 

інтерва лу Q–T і наявністю поліморфних шлу-
ночкових тахікардій. Солі магнію протипоказані 
при серцевих блокадах або погіршенні функціо-
нування нирок.

Препарати з мембранопротекторними 
властивостями
Різні патологічні процеси, що розвивають-

ся в серці при ішемії і реперфузії (як в умовах 
експерименту, так і у пацієнтів із нестабільною 
стенокардією або гострим ІМ), беруть участь 
в ураженні мембранних структур кардіоміоцитів. 
Серед них принципове значення мають збіль-
шення утворення вільних радикалів, перекисне 
окислення ліпідів, кальцієве перевантаження, 
запалення, ацидоз, пригнічення антиоксидант-
ної системи організму. Ці процеси не є взаємо-
виключаючими і діють синергично, доповнюючи 
один одного. Головна мета заходів, спрямованих 
на захист мембранних систем кардіоміоцитів, — 
знизити ступінь їх ураження, перешкоджаючи 
переходу оборотних змін у необоротні. На цій 
концепції базується використання мембрано-
протекторів.

Мембранопротектори впливають на міокард, 
що сприяє обмеженню ішемічного і реперфу-
зійного ураження. За переважаючим впливом 
на одну із ланок патологічного процесу препа-
рати можна умовно розподілити на кілька груп, 
а саме ті, які:

1) інактивують вільні радикали і процеси пе-
рекисного окиснення ліпідів (природні та синте-
тичні антиоксиданти);

2) знижують утворення прооксидантних фак-
торів шляхом впливу на джерела їх утворення 
(блокатори β-адренорецепторів, інгібітори ліп-
оксигеназ);

3) оптимізують метаболічні процеси кардіо-
міо цитів (убіхинон, триметазидин);

4) стабілізують мембрани кардіоміоцитів (ек-
зогенний фосфокреатин, фосфатидилхолін, про-
гестерон, глюкокортикоїди);

5) підвищують активність і потужність анти-
оксидантних ферментів (силімарин, селеніт на-
трію, препарати супероксиддисмутази).

Триметазидин
За останні роки отримані дані про ефектив-

ність застосування триметазидину, який має 
пряму захисну дію на клітину без впливу на гемо-
динаміку. В терапевтичних концентраціях три-
метазидин прискорює відновлення енергетичних 
запасів клітини ізольованого серця щура під час 
реперфузії, сприяє збереженню нормального рів-
ня АТФ. Захисна дія триметазидину на функцію 
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мітохондрій доведена в дослідах на ізольованому 
перфузованому серці щура в умовах ішемії і ре-
перфузії. Препарат зменшував викликане каль-
цієвим перевантаженням пригнічення окисного 
фосфорилювання АДФ шляхом впливу гідролі-
тичних форм мітохондріальної АТФази, інгібую-
чи рух іонів водню через мембрану мітохондрій.

Механізм дії триметазидину полягає в інгібу-
ванні ферменту β-окиснення жирних кислот — 
3-кетоацил-КоА-тіолази, що полегшує процес 
аеробного окиснення глюкози та забезпечує кра-
ще використання залишкового кисню ішемізо-
ваною клітиною. Триметазидин сприяє внутріш-
ньоклітинній підтримці синтезу АТФ, поліп-
шенню обміну фосфоліпідів клітинних мембран, 
зменшенню тканинного ацидозу, попередженню 
кальцієвого перевантаження та підтримці ско-
ротної функції міокарда. Це відображено в ре-
зультатах експериментальних і клінічних дослі-
джень при гострій ішемії та реперфузії міокарда. 
У дослідах in vitro триметазидин інгібував агре-
гацію тромбоцитів, стимульовану тромбіном, 
колагеном, арахідоновою кислотою, кальцієвим 
іонофором і АДФ, а в дослідах in vivo перешко-
джав росту внутрішньокоронарного тромбоци-
тарного тромбу. Встановлено, що триметазидин 
змінює плинність зовнішнього шару плазматич-
ної мембрани тромбоцитів та еритроцитів люди-
ни. Крім того, виявлене зменшення інфільтрації 
нейтрофільними гранулоцитами зони ризику 
при введенні триметазидину за 30 хв до лігування 
коронарної артерії, що сприяє обмеженню оста-
точної зони некрозу. Цей механізм частково по-
яснює зменшення розміру зони некрозу при екс-
периментальній регіональній ішемії міокарда під 
впливом триметазидину. В експериментальних 
дослідженнях на серці кролика відзначене зна-
чне зменшення виходу КФК із кардіоміоцитів та 
обмеження розмірів ІМ, переважно за рахунок 
впливу на «зону ризику». На ізольованому серці 
щура додавання до перфузійного розчину триме-
тазидину приводило до зменшення дисфункції 
ЛШ і поліпшення постішемічного відновлення 
скоротної здатності міокарда, дозволяло попе-
редити порушення електрофізіологічних власти-
востей кардіоміоцитів, викликаних ішемією.

Вищенаведені результати експериментальних 
досліджень підтверджують теоретичні обґрунту-
вання необхідності застосування триметазидину 
в клінічній практиці. Проводили широке дослі-
дження препарату при призначенні пацієнтам із 
хронічною ІХС (рекомендований Європейським 
товариством кардіологів). При проведенні ПКВ 
у хворих з гострим ІМ внутрішньовенне болюсне 

введення триметазидину з подальшим внутріш-
ньовенним крапельним введенням препарату 
протягом 48 год зумовлювало більш швидке зни-
ження сегмента ST до ізолінії і перешкоджало 
його реелевації, що пов’язують з більш ранньою 
реперфузією міокарда та зменшенням реперфу-
зійних уражень. 

Одержані дані про вплив триметазидину 
на вегетативну нервову систему. Birand і співав-
тори встановили, що попередній прийом три-
метазидину сприяє зниженню тонусу симпа-
тичного та підвищенню тонусу вагусного відділу 
вегетативної нервової системи при проведенні 
ПКВ у осіб з ІХС. Водночас виявлено, що засто-
сування триметазидину в ранній період гострого 
ІМ призводить до підвищення тонусу парасим-
патичної нервової системи й не впливає на вияв-
лення ППШ (неінвазивний маркер електричної 
нестабільності міокарда). 

При застосуванні препарату вірогідно збіль-
шується ФВ ЛШ у хворих із СН, що розвинулась 
після ІМ. Нами проведені дослідження з ранньо-
го використання таблетованної форми тримета-
зидину у хворих з гострим ІМ. На фоні терапії 
триметазидином рідше виникали загрозливі для 
життя аритмії, AV-блокади, виявлено зменшен-
ня маси некротизованного міокарда (за даним 
неінвазивних маркерів — скорочення часу нор-
малізації активності КФК-МВ у сироватці кро-
ві), що сприяло попередженню розвитку ранньої 
дилатації порожнини ЛШ. 

Незважаючи на результати дослідження 
EMIP-FR, опубліковані у 2000 р., де показана 
перевага внутрішньовенного введення тримета-
зидину лише у хворих без втручань щодо реваску-
ляризації міокарда, теоретичні обґрунтування та 
проведені пілотні дослідження дають підстави для 
призначення метаболічно активного препарату 
триметазидину не тільки при лікуванні хворих зі 
стабільною стенокардією, але й при реваскуляри-
заційних втручаннях і розвитку гострого ІМ.

Кверцетин
Науково-дослідні роботи останнього часу по-

казали, що в основі патологічних процесів у сер-
ці лежить порушення функціонування мембран 
клітин. Це такі мембранні механізми, як актива-
ція фосфоліпаз та оксигеназ, утворення вільних 
радикалів, активація перекисного окиснення 
ліпідів. Особливу роль грає активація ліпок-
сигеназ та утворення її похідних (лейкотрієнів 
LТС4-LТЕ4, LТВ4, ліпоксинів), які звужують 
коронарні судини, проявляють аритмогенну, 
проагрегантну дію. Тому гальмування активності 
ліпоксигеназ — важливий напрямок у лікуванні 
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хворих з гострим ІМ. 
Протягом останніх років проводяться інтен-

сивні дослідження інгібіторів ліпоксигеназ. Ба-
гато препаратів цієї групи, виявляючи ряд по-
зитивних властивостей, спричиняють безліч по-
бічних ефектів, тому застосування їх у клінічній 
практиці неможливе. Найбільш перспективним 
представником інгібіторів ліпоксигеназ є біо-
флавоноїд кверцетин, що впливає на активність 
ферментів, які беруть участь у деградації фос-
фоліпідів (фосфоліпаза, ліпоксигеназа, ЦОГ), 
ферментів, які беруть участь у вільнорадикаль-
них процесах, ферментів продукції NO, проте-
їнкінази та ін. Кверцетин запобігає збільшенню 
внутрішньоклітинного Са++ у тромбоцитах і галь-
мує їх агрегацію, тобто гальмує процеси тромбо-
генезу. До основних позитивних властивостей 
препарату відносять його вазодилататорну дію, 
що частково опосередкована поліпшенням біо-
доступності NO. Великий інтерес представляють 
дослідження з вивчення антиоксидантної актив-
ності флавоноїдних речовин, мембранозахисні 
властивості яких проявляються у здатності інак-
тивувати вільні радикали, інгібувати утворення 
супероксид-радикала і гідроксильних радикалів, 
збільшувати ефективність ферментативного ан-
тиоксидантного захисту, стабілізувати структуру 
клітинної мембрани.

Результати експериментальних і клінічних 
досліджень свідчать, що лікарські форми квер-
цетину зменшують реперфузійне порушення ко-
латерального кровообігу в серці, попереджають 
феномен невідновлення кровотоку (no-refl ow) 
в коронарних судинах, поліпшують гемодинамі-
ку, зменшують обсяг некротизованного міокарда 
та проявляють протиаритмічну дію [1].

Інгібуючий вплив кверцетину на процеси 
перекисного окиснення ліпідів був експеримен-
тально і клінічно підтверджений при вивченні 
його захисної дії на міокард при ішемії. Препа-
рат, обмежуючи накопичення продуктів пере-
кисного окиснення ліпідів, запобігає окисненню 
аскорбінової кислоти і адреналіну, тривале окис-
нення яких здатне активізувати перекисне окис-
нення ліпідів. 

Істотним недоліком кверцетину була нероз-
чинність у воді, тобто низька біологічна доступ-
ність. З розробкою першої у світі водорозчинної 
форми кверцетину принципово розширилися 
можливості застосування його в невідкладній 
кардіології, а саме при гострому ІМ. 

Кверцетин — аглікон флавоноїдного гліко-
зиду рутину. При гострому ІМ кверцетин може 
бути застосований у всіх трьох формах: у вигля-

ді таблеток, гранул кверцетину та розчину для 
внутрішньовенного введення. Перший досвід 
стосувався таблеток кверцетину, які при го-
строму ІМ призначали з 1-ї доби захворюван-
ня на фоні базисного лікування, що приводило 
до зменшення розміру зони некрозу (за дани-
ми серійного визначення кардіоспецифічно-
го ізоферменту КФК-МВ), кількості епізодів 
болю в 1-шу добу захворювання, застосування 
наркотичних анальгетиків з метою знеболю-
вання, AV-блокад, шлуночкових екстрасистол 
та епізодів шлуночкових тахіаритмій (фібри-
ляція шлуночків/шлуночкова тахікардія (ФШ/
ШТ)). Особливістю впливу таблеток кверцети-
ну на рівень гіперферментемії КФК-МВ була 
відсутність впливу на значення піка активнос-
ті ферменту та зменшення кількості повторних 
піків КФК-МВ, прискорення часу нормалізації 
рівня ферменту в крові. Госпітальний період 
хвороби при лікуванні кверцетином характе-
ризувався меншою порівняно з групою контро-
лю кількістю ускладнень — клінічних проявів 
СН, постінфарктної стенокардії, шлуночкових 
і надшлуночкових аритмій. Кількість хворих із 
шлуночковою екстрасистолією протягом усього 
часу спостереження серед хворих, які одержу-
ють кверцетин, була істотно меншою. Позитив-
ний вплив препарату на електричну стабільність 
серця підтверджено під час проведення про-
грамованої стимуляції шлуночків (інвазивного 
ЕФД). На фоні лікування кверцетином шлуноч-
кову тахікардію (як головну детермінанту ри-
зику раптової смерті в постінфарктний період) 
відзначали на 60% рідше, ніж у хворих контр-
ольної групи.

Це стало основою розробки нового методу лі-
кування гострого ІМ із застосуванням розчинної 
у воді форми кверцетину. Для швидкого впливу 
на уражений міокард під час розвитку гострого 
ІМ цю лікарську форму вводили внутрішньо-
венно крапельно за спеціальною схемою. Раннє 
застосування внутрішньовенної форми кверце-
тину в комплексній терапії гострого ІМ покра-
щує клінічний перебіг захворювання: зменшує 
вираженість аритмічного синдрому, гострої лі-
вошлуночкової недостатності, рецидивів больо-
вого синдрому, частоти застосування наркотич-
них анальгетиків. Антиаритмічна дія кверцетину 
може бути зумовлена як проявом його мембрано-
протекторної дії, так і поліпшенням внутрішньо-
серцевої гемодинаміки, зменшенням міокарді-
ального стресу під впливом препарату. З іншого 
боку, позитивна дія розчинної форми флавоноїда 
кверцетину зумовлена його впливом на біологіч-
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но активні регуляторні речовини (NO, лейкотрі-
єни), зменшенням прооксидантного стресу.

Препарат поліпшує електрофізіологічні влас-
тивості міокарда та запобігає появі порушень 
ЕКГ високого розрізнення — ППШ, позитивно 
впливає на тонус і регуляторні здатності вегета-
тивної нервової системи. 

Найбільш ефективно кверцетин впливає 
на величину зони некрозу та процеси ремоде-
лювання порожнини ЛШ у хворих з відкритою 
коронарною артерією, що зумовила інфаркт, 
на фоні ТЛТ, при дисфункції міокарда ЛШ і у па-
цієнтів із високим лейкоцитозом. 

Введення кверцетину до початку терапії фіб-
ринолітичним агентом дозволяє перебороти 
тромборезистентність і підвищити частоту ре-
канализації коронарної артерії, що спричинила 
інфаркт.

Кверцетин стабілізує мембрани кардіоміоци-
тів шляхом інгібування перекисного окиснення 
ліпідів. Кількість дієнових кон’югатів знижуєть-
ся вже через 2 год після початку введення пре-
парату, а максимальний ефект настає на 5-й добі 
захворювання. 

У клінічних умовах доведено його здатність 
гальмувати активність ліпоксигенази, що прояв-
ляється у стійкому зниженні кількості лейкотрі-
єну С4 протягом всього періоду спостереження, 
що зменшує патологічний вплив ішемії та репер-
фузії на міокард.

Результати аналізу динаміки змін NO2‾ свід-
чать, що під дією кверцетину стаціонарний рі-
вень циркулюючого метаболіту NO порівняно 
з конт рольною групою значно знижується. Це 
може свідчити про вплив препарату на індук-
цію синте зу NO2‾ клітинами крові або на зміни 
метаболіз му цієї біологічно активної речовини, 
що має ко роткий період життя. 

Таким чином, включення кверцетину в схе-
му лікування пацієнтів із гострим ІМ покращує 
клінічний перебіг захворювання, приводить 
до зменшення розміру ІМ, підвищує електричну 
стабільність серця, виявляє протизапальну та ан-
тиоксидантну дію. 

Фосфокреатинін
На сьогодні у клінічній практиці вже добре 

себе зарекомендував і досить широко викорис-
товується екзогенний креатинфосфат — синте-
тичний аналог ендогенного макроерга, що віді-
грає важливу роль в енергозабезпеченні функцій 
кардіоміоцитів. Під впливом фосфокреатиніну 
показано зменшення ушкоджувального впливу 
ішемії на клітинну мембрану кардіоміо цитів і 
відсутність їх гіпоксичної контрактури при ре-

перфузії. Внутрішньовенна інфузія препарату 
зменшувала площу ішемічного ураження серце-
вого м’яза, значно скорочуючи зону відносної 
ішемії міокарда, і призводила до обмеження роз-
мірів некрозу у кроликів з експериментальним 
гострим ІМ. Виявлена захисна дія фосфокреа-
тиніну на ішемізований міокард при реперфузії 
за рахунок збільшення колатерального кровото-
ку, поліпшення стану мікроциркуляторного рус-
ла та реологічних властивостей еритроцитів, під-
вищення їх пластичності. У кровоносному руслі 
фосфокреатинін сприяє швидкому зв’язуванню 
АДФ-індуктора агрегації тромбоцитів та утво-
ренню АТФ, що є потужним антиагрегаційним 
фактором. Це запобігає агрегації тромбоцитів 
на ураженій судинній стінці та у вогнищі іше-
мічного ураження. Фосфокреатинін запобігає 
швидкому утворенню малонового діальдегіду, 
зменшує вихід КФК, КФК-МВ, ЛДГ. Препарат 
може проявляти антипероксидантну дію (не-
прямим шляхом), не викликаючи активації ан-
тиоксидантних ферментів і деградації перекису 
водню, але впливаючи на субстрат перекисного 
окиснення ліпідів — мембранні фосфоліпіди. 
Введення фосфокреатиніну перед оклюзією ко-
ронарної артерії запобігає накопиченню лізофос-
фогліцеридів і ряду інших продуктів деградації 
фосфоліпідів в зоні ішемії. В ряді робіт доведено, 
що екзогенний фосфокреатинін має антиарит-
мічну активність, запобігає розвитку фібриляції 
шлуночків в умовах експериментальної гострої 
ішемії міокарда. 

Дослідження фармакокінетики фосфокреа-
тиніну показали, що внутрішньовенне введення 
препарату супроводжується швидким зникнен-
ням його з крові. При цьому перша фаза вве-
дення характеризується часом напіввиведення 
5–7 хв, а друга фаза— близько 50 хв. Позаклі-
тинний фосфокреатинін не може підтримувати 
внутрішньоклітинний енергетичний метаболізм 
у зв’язку з низькою швидкістю проникнення 
в клітину, але може мати значення в збереженні 
деяких сарколемальних пулів фосфокреатиніну 
чи АТФ. Екзогенний фосфокреатинін здатний 
стабілізувати мембрану після приєднання до її 
зовнішньої поверхні без проникнення в клітини.

Введення фосфокреатиніну хворим із гострим 
ІМ супроводжувалося інгібуванням процесів пе-
рекисного окинення ліпідів, зниженням корти-
золеми, що відображає зменшення органічних 
уражень клітинних мембран, викликаних гіпок-
сією та стресом.

У ряді досліджень підтверджена можливість 
використання фосфокреатиніну як ефективно-
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го лікарського засобу для лікування гострого ІМ 
з метою обмеження зони некротизованого міо-
карда, зниження частоти розвитку загрозливих 
для життя порушень ритму, СН, розривів серця, 
з можливою тенденцією до зниження летальнос-
ті. Виявлено, що застосування фосфокреатині-
ну не пізніше 6 год від початку гострого ІМ має 
потужну антиаритмічну дію як на ішемічні, так 
і на реперфузійні порушення ритму. Основними 
проявами кардіопротекторної дії екзогенного 
фосфокреатиніну при гострому ІМ вважалося 
зменшення обсягу ішемічного ураження та під-
вищення скоротної здатності серцевого м’яза. 
Застосування фосфокреатиніну у вищих дозах 
(до 80 г/добу) зумовлювало значне поліпшення 
клінічного перебігу гострого ІМ, ускладненого 
набряком легень і кардіогенним шоком. Дані ба-
гатоцентрових італійських досліджень щодо за-
стосування фосфокреатиніну при гострому ІМ 
показали швидку нормалізацію сегмента ST 
і знач не зменшення вираженості шлуночкових 
аритмій у групі хворих, які одержували фосфо-
креатинін, вже протягом 1-ї години після появи 
симптомів гострого ІМ. Ці ж автори відзначили 
зниження ступеня вираженості асинергії ЛШ 
за даним двомірної ехокардіографії, наявність 
статистично значимого зменшення вимивання 
КФК-МВ, сумарної глибини зубця Q на ЕКГ піс-
ля закінчення лікування фосфокреатиніном.

Згідно з результатами проведених нами до-
сліджень у хворих із гострим ІМ при застосуванні 
фосфокреатиніну вірогідно раніше наставала нор-
малізація рівня КФК і КФК-МВ, рідше реєстру-
валися затяжні та багатопікові форми кривих ак-
тивності КФК-МВ, що призводило до зменшення 
маси некротизованного ураження міокарда і свід-
чило про кардіопротекторну дію препарату. Це до-
зволяло обмежувати процеси раннього ремоделю-
вання порожнини ЛШ, підтримувати систолічну 
функцію міокарда. Обмеження зони некрозу під 
впливом фосфокреатиніну, очевидно, забезпечу-
ється поліпшенням мікроциркуляції, стабілізацією 
мембран життєздатних кардіо міоцитів і збережен-
ням внутрішньоклітинного пула АТФ.

Наведені дані свідчать як про перспективність 
застосування фосфокреатиніну при гострому 
ІМ, так і про необхідність подальших досліджень 
щодо виявлення місця фосфокреатиніну серед 
інших кардіоактивних фармакологічних препа-
ратів. Захист ішемізованного міокарда за допо-
могою фосфокреатиніну може підвищити ефек-
тивність лікування хворих із гострим ІМ.

Ліпін
Основу будови мембрани, що відмежовує клі-

тину та її органели від навколишнього середо вища 
і є матриксом для занурених у неї білкових моле-
кул, становить ліпідний біошар. В умовах ішемії 
та реперфузії його функції порушуються. В екс-
периментальних роботах вивчена руйнуюча мем-
брану дія фосфоліпаз, які перетворюють нормаль-
ні ліпіди мембрани в детерговані. Тому цілком об-
ґрунтоване використання фосфоліпідів, головних 
компонентів ліпідного біошару, для заміщення 
виникаючих дефектів, що приводить до віднов-
лення порушеної бар’єрної функції мембран і ста-
білізації мембранних білків. Одним із препаратів, 
здатних відновлювати функціо нальну активність 
уражених мембран шляхом введення компонентів 
ліпідного шару, є ліпін, препарат на основі при-
родного фосфатидилхоліну, — суспензія одноша-
рових фосфатидилхолінових ліпосом у фізіологіч-
ному розчині. 

У роботах останніх років показано, що леци-
тинові ліпосоми проявляють антиоксидантну, 
антигіпоксичну дію та сприяють підтримці енер-
гетичного метаболізму тканин, що перебувають 
у стані гіпоксії. В умовах експериментального 
гострого ІМ на фоні застосування ліпіну від-
значали стабілізацію мембран кардіоміоцитів, 
зменшення структурних уражень внутрішньо-
клітинних органел і контрактурних скорочень 
міофібрил. Застосування препарату сприяло 
зменшенню зони некрозу та частоти розвитку 
порушень ритму. Ці ефекти могли б істотно по-
кращати клінічний перебіг гострого ІМ, проте 
на сьогодні не існує досить переконливих дока-
зів клінічної ефективності використання ліпіну 
у хворих із гострим ІМ.

Триметилгідразинія пропіонат
Певний теоретичний та клінічний інтерес 

становить препарат триметилгідразинію пропіо-
нат — засіб, що впливає на метаболічну ланку 
трансформації ішемії клітини в її некроз. 

При ішемії гліколіз і глікогеноліз — найбільш 
енергетично вигідні шляхи синтезу АТФ, але 
утилізація обмеженої кількості кисню, що надхо-
дить в зону ішемії, здійснюється головним чином 
за рахунок окиснення вільних жирних кислот. 
Це відбувається внаслідок підвищення їх вміс-
ту в плазмі крові внаслідок посилення ліполізу 
(стрес, застосування гепарину). 

Таким чином, тісний зв’язок функції міокар-
да та стану енергетичного обміну при ішемії і ре-
перфузії теоретично може зумовити можливість 
застосування триметилгідразинію пропіоната, 
в основі дії якого лежить стимуляція окиснення 
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глюкози шляхом пригнічення окиснення віль-
них жирних кислот в результаті зменшення їх 
транспорту в мітохондріях. 

За даними малочисленних експерименталь-
них робіт триметилгідразинія пропіонат сприяє 
зменшенню маси вогнища некрозу, проявляє 
вазодилативну дію на коронарні й периферичні 
артерії, має антиішемічний ефект, зменшує елек-
тричну нестабільність міокарда.

Незважаючи на теоретичне обґрунтуван-
ня доцільності його застосування при СН 
і у хворих із гострим ІМ, на сьогодні не існує 
переконливих доказів (досліджень) його за-
стосування у клінічній практиці кардіолога 
(на відміну від неврології). При цьому, попри 
бажання ряду клініцистів рекомендувати пре-
парат для призначення хворим з СН і гострим 
ІМ, вважаємо це передчасним.

Рекомендації з профілактичної терапії в го-
стрій фазі ІМ наведені в табл. 1.15.

Таблиця 1.15
Засоби базисної терапії в гострій фазі ІМ 

Рекомендації
Ацетилсаліцилова кислота 150–250 мг 
(форма без оболонки)
Пероральний блокатор β-адренорецепторів всім 
пацієнтам без протипоказань
Пероральний інгібітор АПФ у 1-й день захворю-
вання всім пацієнтам без протипоказань
Нітрати за наявності постінфарктної ішемії чи лі-
вошлуночкової недостатоності
Клопідогрел у пацієнтів, яким проведено реперфу-
зійну терапію

ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 
З ОСОБЛИВИМИ ТИПАМИ

ІНФАРКТУ

Інфаркт ПШ
Діагностика інфаркту ПШ має важливе зна-

чення, оскільки це захворювання може проявля-
тися кардіогенним шоком, але стратегія лікуван-
ня відрізняється від такої при шоці в результаті 
тяжкої дисфункції ЛШ. ІМ ПШ можна запідо-
зрити за наявності специфічної клінічної тріади, 
коли гіпотензія, чисті легеневі поля і підвищен-
ня тиску в яремних венах визначають у пацієнтів 
з інфарктом нижньої локалізації. Елевація сег-
мента ST у відведенні V4R дозволяє запідозрити 
інфаркт ПШ; реєстрацію ЕКГ у цьому відведенні 
необхідно обов’язково здійснювати у всіх випад-
ках шоку, а можливо, рутинно. Поява зубців Q та 
елевацій сегмента ST у відведеннях V1–3, негатив-
них зубців Т у цих відведеннях також дозволяє 

запідозрити діагноз інфаркту ПШ. При ехоКГ-
дослідженні типовими для інфаркту ПШ є такі 
ознаки: дилатація, гіпокінез або акінез ПШ, 
дилатація правого передсердя, поява вираженої 
трикуспідальної регургітації в результаті дилата-
ції трикуспідального кільця (рис. 1.36).

Рис. 1.36. Трикуспідальна регургітація (імпульсно-
волнова допплєрографія)

Якщо інфаркт ПШ відіграє роль у виникненні 
гіпотензії або шоку, важливо підтримувати пере-
днавантаження ПШ. За можливістю бажано уни-
кати застосування засобів із вазодилатуючою дією, 
зокрема опіоїдів, нітратів, діуретиків та інгібіторів 
АПФ. У багатьох випадках ефективне внутріш-
ньовенне навантаження рідиною. Інфаркт ПШ 
часто ускладнюється фібриляцією передсердь. 
Це порушення ритму необхідно швидко усувати 
шляхом проведення кардіоверсії, оскільки перед-
сердя вносить істотний внесок у наповнення ПШ. 
Подібним чином у разі виникнення блокади сер-
ця слід здійснити двокамерну кардіостимуляцію, 
незважаючи на підвищення ризику індукованої 
катетером фібриляції шлуночків. Деякому сумні-
ву піддавали ефективність фібринолітичної тера-
пії при інфаркті ПШ, але вона безперечно пока-
зана у пацієнтів із гіпотензією. Інший можливий 
шлях — пряма ПКВ, що здат на швидко поліпши-
ти показники гемодинаміки.

ІМ у хворих на цукровий діабет
Приблизно четверта частина всіх пацієнтів 

з ІМ хворіють на цукровий діабет, надалі цей по-
казник може підвищитися. Слід зазначити, що 
пацієнти з цукровим діабетом можуть звертатися 
з атиповими симптомами, досить частим усклад-
ненням у них є СН. У пацієнтів з ІМ на фоні 
цукрового діабету смертність у 2 рази вища, ніж 
у пацієнтів без діабету (рис. 1.37). 

Незважаючи на той факт, що лише деякі 
з препаратів, що застосовуються в гострий пері-
од ІМ, прямо протипоказані хворим на цукровий 
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діабет, слід визнати, що пацієнти з цукровим діа-
бетом у реальній практиці не одержують такого ж 
активного лікування, як інші хворі з гострим ІМ. 
Попри це, діабет не є протипоказанням для про-
ведення фібринолітичної терапії, навіть за наяв-
ності ретинопатії. Відзначено, що застосування 
блокаторів β- адренорецепторів та інгібіторів 
АПФ у них може бути навіть більш ефективним, 
ніж у пацієнтів без діабету, а ризик виникнення 
ускладнень незначний порівняно з користю лі-
кування (рис. 1.38). 

Рис. 1.37. Вплив цукрового діабету на прогноз 
при гострому ІМ 

Рис. 1.38. Ефективність застосування блокаторів 
β-адренорецепторів при поєднанні цукро-
вого діабету і гострого ІМ 

Гостра фаза захворювання часто характери-
зується погіршенням контролю метаболічних 
показників, а гіперглікемія є незалежним пре-
диктором смертності. Показано, що суворий 
контроль рівня глікемії шляхом внутрішньовен-
ного застосування суміші глюкоза–інсулін як 
у хворих з діабетом I, так і II типу з подальшою 
терапією багаторазовими дозами інсуліну здат-
ний знизити летальність при тривалому спосте-
реженні.

ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 
ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ 

ВНУТРІШНЬОГОСПІТАЛЬНИМИ 
УСКЛАДНЕННЯМИ

Тромбоз глибоких вен і емболія легень
Ці ускладнення нині діагностують відносно 

нечасто, крім випадків тривалого постільного 
режиму у зв’язку з виникненням СН. Запобігти 
цьому ускладненню можна шляхом застосування 
низькомолекулярного гепарину у профілактич-
них дозах. Лікування здійснюють терапевтични-
ми дозами низькомолекулярного гепарину, піс-
ля чого протягом 3–6 міс продовжують терапію 
пер оральними антикоагулянтами.

Внутрішньошлуночковий тромб 
і системна емболія
При ехоКГ-дослідженні в порожнині шлу-

ночків можуть виявлятися тромби, особливо 
у пацієнтів з обширним інфарктом передньої ло-
калізації (рис. 1.39). Якщо тромби мобільні або 
виступають у порожнину шлуночків, спочатку 
слід призначити внутрішньовенно нефракціоно-
ваний або низько молекулярний гепарин (НМГ), 
пізніше — перораль ні антикоагулянти протягом 
принаймні 3–6 міс.

Рис. 1.39. Внутрішньопорожнинне тромбоутво-
рення при гострому ІМ 

Перикардит
ІМ може ускладнюватися гострим перикар-

дитом, що асоціюється з погіршенням прогнозу. 
При перикардиті виникає біль у грудній клітці, 
який може бути помилково інтерпретований як 
рецидив інфаркту чи рання постінфарктна сте-
нокардія. Особливість болю — його різкий, ко-
лючий характер, зв’язок із положенням тіла та 
фазами дихання. Діагноз підтверджують за на-
явності шуму тертя перикарда. При вираженому 
больовому синдромі застосовують пероральну чи 
внутрішньовенну форму ацетилсаліцилової кис-
лоти у високих дозах, НПЗП або ГКС. Гемора-
гічний випіт у перикард з виникненням тампона-
ди серця відзначають нечасто; його виникнення 
може бути пов’язане з антикоагулянтною терапі-
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єю. Зазвичай виявляють методом ехоКГ. При ви-
ражених розладах гемодинаміки здійснюють пе-
рикардіоцентез.

Пізні шлуночкові аритмії
Шлуночкова тахікардія і фібриляція шлуноч-

ків, які виникають протягом 1-го дня захворю-
вання, мають низьку цінність для передбачення 
зворотних аритмій. При більш пізньому виник-
ненні аритмії можуть відновлюватися і асоцію-
ються з високим ризиком смерті. Шлуночкові 
тахікардія або фібриляція шлуночків протягом 
першого тижня після ІМ асоціюються з більш 
розповсюдженим ураженням міокарда; слід за-
вжди здійснювати ретельну оцінку анатомії ко-
ронарних артерій і функції шлуночків. При ви-
сокій імовірності індукції аритмії на фоні ішемії 
необхідно розглянути можливість реваскуляриза-
ції методом ПКВ або шляхом хірургічного втру-
чання. Якщо це малоімовірно, існує можливість 
застосування інших терапевтичних підходів, 
у тому числі комбіноване призначення блокато-
рів β- адренорецепторів, аміо дарону, інгібіторів 
АПФ, статинів, або імплантація дефібрилятора 
(у хворих з низкою ФВ).

Постінфарктна стенокардія та ішемія
Стенокардія — зворотна чи індукована іше-

мія — в ранній постінфарктний період потребує 
наступного обстеження.

Рутинна ПКВ за відсутності спонтанної чи 
індукованої ішемії не поліпшує функції ЛШ та 
виживання. Проте при лікуванні стенокардії — 
зворотної чи індукованої ішемії, зумовленої ре-
оклюзією чи залишковим стенозом, певне зна-
чення має реваскуляризація (ПКВ чи хірургічне 
шунтування коронарних артерій), яка також 
може бути корисною при лікуванні аритмій, асо-
ційованих зі стійкою ішемією (рис. 1.40). Хоча 
в декількох дослідженнях показано, що прохід-
ність коронарної артерії, яка зумовила інфаркт, є 
маркером сприятливого тривалого прогнозу, не-
має даних про те, що пізня ПКВ з єдиною метою 
поновлення прохідності судини впливає на пізні 
події. Це питання вивчається на сьогодні у ран-
домізованих дослідженнях.

Хірургічне шунтування коронарних артерій 
може бути показане, якщо симптоми не коригу-
ються іншими засобами або якщо при коронар-
ній ангіографії виявляють стеноз стовбура лівої 
коронарної артерії чи трисудинне ураження зі 
зниженою функцією ЛШ, при яких хірургічне 
лікування поліпшує прогноз.

Рис. 1.40. Ураженя коронарних судин як причина 
ранньої постінфарктної стенокардії

Фізична активність у пацієнтів із гострим ІМ
Пацієнтам з ураженням ЛШ рекомендова-

но постільний режим протягом перших 2–3 діб. 
До цього часу стає очевидною ймовірність усклад-
нення інфаркту. При неускладнених випадках 
пацієнт може починати сідати на 3-тю добу, 
йому дозволяють самообслуговування і само-
стійний прийом їжі. На 5-ту добу хворим до-
зволяють стояти, на 7-му — ходити по палаті. 
Розширення фізичного режиму починають з 
2-го тижня, збільшуючи довжину ходи на 50–
75–100 м/добу, а з 12-ї доби починають освою-
вати підйом по сходах (по 2 сходинки на день). 
Якщо ІМ ускладнювався СН, шоком або тяж-
кими аритміями, слід продовжувати постільний 
режим. У цьому разі розширення фізичної ак-
тивності має здійснюватися повільніше, залежно 
від симптомів і поширення ураження міокарда.

ОЦІНКА РИЗИКУ У ХВОРИХ 
З ГОСТРИМ ІМ

СТРОКИ
Клінічна картина перебігу гострого періоду 

ІМ значною мірою визначає подальший прогноз. 
Одні з найчастіших причин смерті в постінфаркт-
ний період — шлуночкові тахіаритмії та раптова 
кардіальна смерть. У 2001 р. Європейське товари-
ство кардіологів у співпраці з АНА і АСС випус-
тило рекомендації щодо профілактики раптової 
смерті. Зазначені в цих рекомендаціях маркери 
ризику раптової смерті (разом зі ступенем їх до-
казовості) наведені в табл. 1.16.

Крім того, велике значення на сьогодні при-
діляють оцінці маркерів системного запалення, 
оскільки участь запальної реакції в патогене-
зі гострого коронарного синдрому на сьогодні 
не підлягає сумніву. Зокрема, велике значення 
надають підвищенню у крові рівня інтерлейкінів 
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(ІЛ)-1β, -6 та -8 і ФНП-α, що асоціюється з вира-
женим прогресуванням дисфункції ЛШ. В екс-
периментальних роботах відзначена пряма нега-
тивна інотропна та кардіодепресивна дія ІЛ-1β, 
-6 і ФНП-α. Виявлено, що значний вплив на ди-
наміку формування некротичного вогнища і по-
дальшої дилатації порожнини ЛШ має запальна 
реакція організму, що супроводжує процес не-
крозу міокарда. Запальна реакція при виникнен-
ні некрозу зумовлена необхідністю заміщення 
загиблих кардіоміоцитів сполучною тка ниною. 
Разом з тим, запальна реакція може збільшувати 
ішемічне та реперфузійне ураження міокарда та 
спричиняти поширення зони некрозу. Виражена 
активація нейтрофільних гранулоцитів при го-
строму ІМ впливає на функцію міокарда. Вида-
лення нейтрофільних гранулоцитів з крові або 
додавання субстанцій, що інгібують лейкоци-
тарну інфільтрацію, у дослідженнях на тваринах 
сприяє зменшенню розмірів ІМ. В експерименті 
доведена пряма ушкоджуюча дія на міокард ін-
шого маркера системного запального процесу — 
СРБ. Результати досліджень останніх років пока-
зали значення тривалого підвищення рівня СРБ 
у гострий період ІМ для розвитку та прогресуван-
ня дилатації порожнини ЛШ, дисфункції ЛШ. 
Згідно з сучасними даними СРБ активує систе-
му комплементу, а кінцевим продуктом цього 
є комплекс, що атакує мембрану кардіоміоци тів 
і викликає порушення її функції зі зміною іон-
ної проникності, підвищення внутрішньоклі-
тинної концентрації кальцію і загибель клітин. 

Таблиця 1.16
Маркери ризику розвитку раптової 

смерті після гострого ІМ (рекомендації 
Європейського товариства кардіологів, 2006)

Маркери ризику 
Анамнестичні фактори ризику
ФВ ЛШ 
Зниження варіабельності ритму серця
КДО ЛШ
Шлуночкова екстрасистолія
Епізоди шлуночкової тахікардії
ЧСС у спокої (>70 уд./хв)
ППШ
Тривалість інтервалу Q–T
Результати ЕФД
Динаміка зубця T на ЕКГ
Турбулентність серцевого ритму
«Відкрита» коронарна артерія, що зумовила інфаркт

Після гострого ІМ важливо виявити пацієнтів 
з високим ризиком виникнення віддалених по-
дій, таких як реінфаркт і смерть. Бажано вчасно 

провеси втручання для запобігання цих подій. 
Оскільки ризик виникнення подій знижується 
з часом, бажано здійснювати ранню оцінку ризи-
ку. Клінічне обстеження, оцінка розміру інфарк-
ту та функції ЛШ у спокої необхідно здійснювати 
протягом перших 24–48 год, але час подальшого 
обстеження залежатиме від особливостей осна-
щення медичного закладу. Традиційно пробу 
з максимальним навантаженням на велоергоме-
трі чи тредмілі виконують протягом 6 тиж для 
виявлення індукції ішемії. Більш новими засо-
бами ранньої оцінки ризику є ехоКГ з добута-
міном. Цей метод дозволяє розрізняти ішемію 
у віддалених ділянках, а також у життє здатному 
міокарді, що зберігається в зоні інфаркту. Стрес-
ехокардіографію можна виконувати на 2-му тиж-
ні захворювання при неускладненому перебігу 
інфаркту та можна використовувати для оцінки 
необхідності проведення коронарної ангіогра-
фії та корекції медикаментозної терапії. Якщо 
первинне коронарне втручання (ангіопластика/
стентування) закінчилося успішно, рання оцінка 
ризику має менше значення. В цьому разі можна 
допустити, що ураження коронарної артерії, яка 
спричинила інфаркт, вдалося усунути і стабілі-
зувати, основна проблема полягає у виявленні 
індукованої ішемії в інших басейнах. Цим паці-
єнтам доцільно здійснити стрес-тестування в ам-
булаторних умовах через 6 тиж з використанням 
ЕКГ або методів візуалізації серця. Велике зна-
чення у стратифікації ризику коронарних подій 
і раптової смерті надають останнім часом таким 
неінвазивним методикам, як холтерівське моні-
торування ЕКГ, аналіз варіабельності серцевого 
ритму, двомірна ехоКГ в динаміці захворювання; 
досліджують методики аналізу порушень деполя-
ризації та реполяризації.

КЛІНІЧНА ОЦІНКА 
І ПОДАЛЬШІ ОБСТЕЖЕННЯ
На рис. 1.41 наведено алгоритм оцінки ризику 

після ІМ, а в табл. 1.17 — показання для методів 
візуалізації. Клінічними індикаторами високого 
ризику в гострій фазі є АГ, стійка СН, злоякіс-
ні аритмії, стійкий біль у грудній клітці чи рання 
стенокардія при мінімальному навантаженні. Па-
цієнти із цими клінічними маркерами переважно 
старшого віку, частіше мають декілька факторів 
ризику, перенесений у минулому ІМ і є канди-
датами для ранньої коронарної ангіографії (див. 
табл. 1.16).

Якщо під час ангіографії анатомія коронар-
ного русла відповідно підходить для втручання 
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і є ознаки ішемізованого життєздатного міокар-
да, показана реваскуляризація.

ІМ

Клінічна оцінка ризику

Високий ризик Середній або низький ризик

Коронарна ангіографія Оцінка функції ЛШ, ішемії і то-
лерантності до навантаження

Високий 
ризик

Середній
ризик

Низький 
ризик

Відповідна 
анатомія і життє-
здатний міокард

Реваскуляризація
Виражена 

стенокардія?
Медикаментозне

лікування
НіТак

Ні

Так

Рис. 1.41. Алгоритм оцінки ризику після ІМ 
Для пацієнтів без клінічних маркерів високого 

ризику характерний більш низький рівень ризи-
ку, але серед них є такі, у яких події трапляються 
пізніше, тому їм показана така стратифікація ри-
зику. Хоча цим пацієнтам часто виконують коро-
нарну ангіографію, доцільно почати з неінвазив-
ного обстеження. По закінченні гострої фази ІМ 
прогноз тісно пов’язаний зі ступенем дисфункції 
ЛШ, поширеністю і тяжкістю залишкової ішемії. 
Обидва ці параметри можна оцінити методами 
перфузійної сцинтиграфії міокарда або ехоКГ. 
ФВ і КСО — виражені предиктори смертності, 
а у пацієнтів з порушеною функцією ЛШ пер-

фузійна візуалізація особливо корисна, оскільки 
життєздатний, але ішемізований міокард може 
стати субстратом для таких серцевих подій. 

Ступінь ризику високий у пацієнтів, ФВ яких 
за даними візуалізації серця становить <35% або 
у хворих з великою або глибокою індукованою 
ішемією, з ураженням >50% іншого життєздат-
ного міокарда. Цим пацієнтам необхідно ви-
конувати коронарну ангіографію, їх ведуть так 
само, як пацієнтів із високим ступенем ризику, 
що оцінювався лише за клінічними критеріями.

Ступінь ризику низький у пацієнтів, ФВ яких 
за даними візуалізації серця становить >50% або 
у пацієнтів з обмеженою чи незнач но індуко-
ваною ішемією і ураженням <20% іншого жит-
тєздатного міокарда, особ ливо при виникненні 
ішемії в зоні інфаркту, а не у віддаленій зоні. Цих 
пацієнтів можна лікувати медикаментозно, крім 
випадків, коли втручання необхідне для усунен-
ня симптомів.

Пацієнтів, які за критеріями візуалізації не на-
лежать до високого чи низького ризику, можна 
вести залежно від клінічних симптомів. Напри-
клад, пацієнти зі стійкою стенокардією, що адек-
ватно не контролюється медикаментами, є кан-
дидатами для проведення коронарної ангіографії 
і можливого подальшого втручання. Водночас 
пацієнтів із мінімальними чи контрольованими 
симптомами можна починати лікувати медика-
ментозно.

Всім пацієнтам необхідно здійснити оцінку 
метаболічних маркерів ризику, включаючи рівні 
загального ХС, ХС ЛПНЩ і ЛПВЩ, ТГ натще, 
а також глюкози плазми крові.

Таблиця 1.17
Резюме рекомендацій щодо візуалізації та навантажувальних тестів

Обстеження При вступі Протягом 48 год Перед випискою Після виписки1

ЕхоКГ у спокої
Якщо необхідно 
для встановлення 
діагнозу

Для оцінки функції 
ЛШ і наявності тром-
бів

Для оцінки функції ЛШ, 
СН або нового шуму2

Стрес-ехоКГ
Для оцінки життєздатного 
міокарда та ішемії3

Якщо не проведена пе-
ред випискою або після 
первинної ПКВ

Стрес-ЕКГ
Для оцінки ішемії міо-
карда

Якщо не проведена пе-
ред випискою або після 
первинної ПКВ

Коронарна ан-
гіографія

Якщо необхідно 
для первинної 
ПКВ

Коли є клінічні озна-
ки високого ризику

Коли візуалізація дозволяє 
виявити ознаки високого 
ризика, середнього ризику 
з симптомами або коли 
симптоми не проходять

1Перевага віддається ранній оцінці ризику;
2 ехокардіографія у спокої показана при будь-якій стадії СН, шоку чи появі нового шуму;
3 вибір оптимального методу залежить від місцевих можливостей, але перевага віддається візуалізації.
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ОЦІНКА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ 
МІОКАРДА, ОГЛУШЕННЯ 
ТА ГІБЕРНАЦІЯ
Оцінка життєздатності міокарда і визначен-

ня ішемії після перенесеного інфаркту — вза-
ємодоповнюючі завдання, оскільки лише жит-
тєздатний міокард може бути ішемізованим, 
а з метою вирішення цих завдань використову-
ють подібні методи візуалізації серця. Дисфунк-
ція ЛШ після гострого ІМ може бути зумовлена 
некрозом, оглушенням життєздатного міокарда 
в зоні інфаркту, гібернацією життє здатного міо-
карда чи всіма трьома причинами. Просте оглу-
шення має проходити протягом 2 тиж після го-
строго ішемічного ураження, якщо зникає іше-
мія. При збереженні ішемії затяжне оглушення 
переходить у гібернацію, коли для поновлення 
функції потрібна реваскуляризація. Ці кон-
цепції мають найбільше значення у пацієнтів із 
тяжким ураженням функції ЛШ після гострого 
ІМ, коли вирішується потреба у реваскуляриза-
ції з метою поліпшення функції. Значення цьо-
го зменшується для пацієнтів, у яких симптоми 
дисфункції ЛШ не домінують.

Існує кілька методів оцінки життєздатності 
міо карда. Для початкового обстеження най-
поширенішим є стрес-ехокардіграфія з добу-
таміном. 

Результати проведення стрес-ехоКГ після 
ІМ достатньо точно продемонстрували вплив 
на віддалений прогноз виявлення оглушеного 
і гібернованого міокарда. Також за наявності 
життєздатного та відсутності ішемізованого міо-
карда після гострого ІМ, при пробі з добутаміном 
і атропіном, визначали практично 100% вижива-
ність хворих протягом 12 міс, тоді як за відсут-
ності життєздатного міокарда будь-якого типу 
виживаність знижується до 94%, а за наявності 
лише ішемізованого міо карда — до 90%. У хво-
рих із дисфункцією ЛШ після перенесеного го-
строго ІМ та виявленою при стрес-ехоКГ із до-
бутаміном ішемії міокарда як при двофазній ре-
акції, так і при елевації сегмента ST під час проби 
є можливість відновлення функції та геометрії 
ЛШ шляхом реваскуляризації міокарда.

ОЦІНКА РИЗИКУ АРИТМІЇ
У пацієнтів з імовірно високим ризиком по-

рушень ритму доцільне проведення холтерів-
ського моніторування ЕКГ та неінвазивних 
ЕФД. Прогностичне значення у пацієнтів у пост-
інфарктний період мають показники варіабель-
ності серцевого ритму, чутливості барорефлексу 
та пізні потенціали. Проте необхідний додатко-

вий клінічний досвід для того щоб визначити, 
наскільки ці дослідження додають діагностичної 
інформації у порівнянні зі звичайними прогнос-
тичними тестами. Попередні результати дослі-
дження MADIT II (2002) свідчать про поліпшен-
ня прогнозу виживаності при імплантації дефі-
брилятора у пацієнтів після перенесеного раніше 
ІМ з ФВ <30%, незалежно від результатів ЕФД. 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ 
ЗАХОДИ В ПОСТІНФАРКТНИЙ 

ПЕРІОД

Мета лікувально-профілактичних заходів 
у пост інфарктний період — відновити макси-
мально повноцінне життя пацієнта, включаю-
чи повернення до праці. Під час проведення 
реабілітації необхідно враховувати фізичні, 
психологічні та соціально-економічні фак-
тори. Реабілітація показана пацієнтам з тяж-
кою дисфункцією ЛШ. Процес слід починати 
якомога раніше після госпіталізації і продо-
вжувати протягом наступних тижнів і місяців. 
Детальний розбір принципів і методів реабі-
літації наведено у спеціальних доповідях від-
повідної робочої групи Європейського това-
риства кардіологів. Медикаментозне ведення 
постін фарктного періоду, або вторинна меди-
каментозна профілактика ІМ, детально роз-
глянуто вище.

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
У пацієнтів із гострим ІМ майже завжди ви-

никає почуття тривоги. Тому пацієнта необхідно 
заспокоїти і пояснити суть захворювання. Важ-
ливо також запобігти появі депресії та дратівли-
вості, які частіше з’являються після повернення 
додому. Варто визнати поширеність феномену 
заперечення; в гострій фазі захворювання це має 
захисний ефект, але надалі може утруднювати 
сприйняття діагнозу (рис. 1.42 і 1.43).

Рис. 1.42. Поширеність ендогенної депресії 
при ІХС
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Рис. 1.43. Вплив ендогенної депресії на перебіг го-
строго ІМ та постінфарктного періоду

Наявність у хворого типу особистості D може 
вплинути на клінічний перебіг у пацієнтів з по-
рушеною функцією ЛШ після ІМ, а зниження 
емоційного навантаження під час реабілітаційної 
програми — поліпшити прогноз. Перед випискою 
з госпіталю необхідно обговорити питання про по-
вернення до роботи та поновлення інших видів 
активності. У деяких випадках розвитку депресив-
ного стану доцільно призначення лікування анти-
депресантами без проаритмогенного ефекту.

ПОРАДИ ЩОДО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Під час госпіталізації слід обговорити з паці-

єнтами та їх партнерами можливі причини ІХС, 
дати індивідуальні поради щодо способу життя 
(режиму та характеру харчування, контролю маси 
тіла, тютюнопаління та фізичних навантажень).

ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ
Всім пацієнтам необхідно дати рекомендації 

щодо фізичної активності залежно від перебігу 
відновлюваного періоду після серцевого нападу, 
беручи до уваги вік, рівень активності до інфар кту 
і фізичні обмеження. Важливим елементом, що 
допомагає прийняти отпимальне рішеня, є наван-
тажувальна проба перед випискою, що не лише 
надає корисну клінічну інформацію, але й до-
зволяє заспокоїти занадто тривожного пацієнта. 
Метааналіз реабілітаційних програм, виконаних 
у період до впровадження методів реперфузії, які 
передбачали включення навантажень, дозволяє 
допустити істотне зниження летальності. Слід 
визнати, що крім впливу на летальність, наванта-
жувальна реабілітація може мати інші сприятливі 
ефекти, зокрема сприяти розвитку колатералей. 
Відомі дані про поліпшення толерантності до на-

вантаження, загального стану серцево-судинної 
системи, принаймні під час активного періоду 
тренувань, навіть у пацієнтів похилого віку. Зо-
крема, у дослідженні ETICA регулярне фізичне 
тренування помірної інтенсивності у пацієнтів 
з ІХС після проведення коронарної ангіопласти-
ки привело до підвищення обсягу переносимого 
навантаження та зменшення частоти кардіаль-
них подій надалі без істотного впливу на дина-
міку прохідності прооперованої судини. Цілком 
логічно, що позитивний ефект від фізичного 
тренування зумовлений поступовим пристосу-
ванням метаболізму міокарда до ішемічних умов, 
а не припиненням прогресування атеросклерозу. 
Рекомендована частота навантажень для досяг-
нення значимого підвищення функціонального 
стану становить 3–5 рази на тиждень. Кожне під-
вищення фізичної працездатності на одну схо-
динку асоціюють зі зниженням ризику летально-
го кінця від всіх причин на 8–14%. Отже, після 
оцінки ризику всім пацієнтам, які перенесли ІМ 
з тяжкою дисфункцією ЛШ, слід порадити взяти 
участь у реабілітаційній програмі.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Значення гострого коронарного синдрому, 

до якого належить як ІМ, так і нестабільна сте-
нокардія, у формуванні структури захворювано-
сті і смертності від ІХС неодноразово демонстру-
валося авторитетними клінічними дослідження-
ми. Так, відповідно до європейського регістру 
Euro Heart Survey on Acute Coronary Syndromes I 
(ACS-I, Європейського кардіологічного дослі-
дження гострого коронарного синдрому), що 
охоплював 25 країн Європи, в 2000–2001 рр. 
смертність і розвиток нефатального ІМ за 6 міс 
після розвитку гострого коронарного синдрому 
становили 10,2% (рис. 2.1).

Ñìåðòí³ñòü
ï³ñëÿ HC/NSTEMI

Ïðè÷èíè ñìåðò³ ïðîòÿãîì
4 ðîê³â ï³ñëÿ HC/NSTEMI
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êàðä³îâàñêóëÿðí³

Taneja A.K. (2004) Eur. Heart J., 25: 2013–2018.Ïåð³îä, ðîê³â

Ñì
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òü
, %

Рис. 2.1. Смертність хворих із гострим коронар-
ним синдромом без елевації ST за даними 
Euro Heart Survey on Acute Coronary 
Syndromes. НС — нестабільна стенокар-
дія; NSTEMI — ІМ без елевації сегмен-
та ST; Re-MI — повторний ІМ; Other 
CV — інші кардіоваскулярні захворюван-
ня; Cancer – онкологічні захворювання; 
Non-CV – некардіоваскулярні захворю-
вання

ACS-I включав 10 484 пацієнти, виписаних 
з діагнозом «гострий коронарний синдром». 
Euro Heart Survey on Acute Coronary Syndromes II 
(ACS-II) включав 6385 пацієнтів (2004 р.) 
з 190 клінік 32 країн. Розподіл за типами гост рого 
коронарного синдрому був порівнянний в обох 
дослідженнях — 42 і 47% склали хворі з ІМ, інші — 
виписані з діагнозом «гострий коронарний синд-
ром без елевації ST» (NSTE-ACS). Середній вік 
пацієнтів становив 65 років, ⅔ з них чоловіки. 
30-денна смертність при гострому коронарному 
синдромі без елевації ST практично не відрізня-
лася у двох дослідженнях і становила 3,5 та 3,4%, 
при ІМ знизилася з 8,4 до 6,4%.

Автори відзначили збільшення кількості ін-
вазивних процедур при гострому коронарному 
синдромі без елевації ST. Збільшилася кількість 
пацієнтів, яким проводили коронароангіогра-
фію, з 52 до 63%, підвищилася також частота 
проведення перкутанного коронарного втручан-
ня — з 25 до 37%, включаючи стентування — 18% 
в ACS-I та 34% в ACS-II. Частота призначення 
оптимальної медикаментозної терапії (блокато-
ри β-адренорецепторів, антиагреганти, інгібі-
тори АПФ, статини) також підвищилася з 2001 
по 2004 р. Особливо значно збільшилася частка 
статинів — з 53% в ACS-I до 80% в ACS-II і кло-
підогрела — з 29 до 61%.

Регістр GRACE (Global Registry of Acute 
Coronary Events), що охоплює 30 країн світу, 
дає приблизно такі ж числа. Цікаво, що обидва 
регіст ри фіксують переважно хворих із гострим 
коронарним синдромом без елевації сегмента ST 
(у GRACE — це 63%). Канадський регістр гостро-
го коронарного синдрому зареєстрував найвищу 
смертність протягом року саме серед пацієнтів 
із не-Q-інфарктом — майже 10%.

Регістр гострого коронарного синдрому — 
CRUSADE (Coronary Revascularization UltraSound 
Angioplasty DEvice trial) у США демонструє знач-
ною мірою аналогічні цифри. Ангіографія про-
водиться в 62% випадків, перкутанне коронарне 
втручання — в 37%, АКШ — в 12%. Призначення 
медикаментозної терапії при виписці з клініки 
також аналогічне — ацетилсаліцилова кислота 
в 90% випадків, блокатори β-адренорецепторів – 
83%, інгібітори АПФ — 61%, статини — 79%, 
клопідогрел — 56%. Середня 7-денна смертність 
становить 4,7%.

КЛАСИФІКАЦІЯ
Згідно з наказом № 436 Міністерства охорони 

здоров¢я України від 03.07.2006 р. у затверджених 
протоколах надання медичної допомоги за фа-
хом «Кардіологія» у частині «Надання медичної 
допомоги хворим з гострим коронарним синдро-
мом без елевації ST (ІМ без зубця Q і нестабільна 
стенокардія)» ці патологічні стани відносяться 
до рубрики I20–I22 за МКХ-10.

Третій крок: інвазивна стратегія

Консервативна стратегія

Ургентна інвазивна стратегія

Рання інвазивна стратегія

Четвертий крок: визначення методики 
реваскуляризації

ПZятий крок: виписка і ведення хворих 
після виписки

ЛІТЕРАТУРА ...................................................612
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ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ 
ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАННЯ

Гострий коронарний синдром – група симпто-
мів і ознак, що дозволяють запідозрити гострий 
ІМ або нестабільну стенокардію. 

Термін «гострий коронарний синдром» вико-
ристовується при першому контакті із хворими 
як попередній діагноз. Включає гострий коро-
нарний синдром зі стійкою елевацією сегмен-
та ST на ЕКГ і без такої. Перший у більшості ви-
падків передує гострому ІМ із зубцем Q на ЕКГ, 
другий — гострому ІМ без зубця Q і нестабільній 
стенокардії (заключні клінічні діагнози).

Гострий ІМ — це некроз будь-якої маси міо-
карда внаслідок гострої тривалої ішемії. Неста-
більна стенокардія — гостра ішемія міокарда, 
тяжкість і тривалість якої недостатня для роз-
витку некрозу міокарда. Гострий ІМ без підйо-
му ST без Q відрізняється від нестабільної стено-
кардії підвищенням рівня біохімічних маркерів 
некрозу міокарда в крові, які при нестабільній 
стенокардії відсутні. 

Практично можна виділити дві категорії паці-
єнтів із гострим коронарним синдромом (визна-
чення Європейського товариства кардіологів):

• Пацієнти з можливим гострим коронарним 
синдромом і тривалим дискомфортом у грудній 
клітці та персистувальною елевацією сегмен-
та ST (або блокадою лівої ніжки пучка Гіса, яка 
виникла). Збереження елевації сегмента ST зви-
чайно свідчить про гостру тотальну коронарну 
оклюзію. Мета терапії — швидка, повна та стій-
ка реканалізація шляхом застосування фібри-
нолітиків (якщо вони не протипоказані) або 
виконання первинної ангіопластики (якщо це 
технічно можливо).

• Пацієнти з болем у грудній клітці і змінами 
на ЕКГ, які можуть свідчити про ІХС. При цьому 
немає персистувальної елевації сегмента ST, але є 
стійка або короткострокова депресія сегмента ST 
або інверсія зубця Т, сплощення зубця Т, псев-
донормалізація зубців Т або неспецифічні зміни 
ЕКГ; при госпіталізації хворого може зберігатися 
нормальна картина ЕКГ. У цю категорію вклю-
чають пацієнтів із характерними для ішемії змі-
нами ЕКГ, але без симптомів («німа ішемія»).

Зараз очевидно, що гострі коронарні синдро-
ми, а саме нестабільна стенокардія й ІМ, мають 
загальний анатомічний субстрат. Паталогоанато-
мічні, ангіоскопічні та біологічні спостереження 
довели, що нестабільна стенокардія й ІМ харак-
теризуються різними клінічними проявами, але 
мають однаковий патофізіологічний механізм, 
а саме розрив атеросклеротичної бляшки або її 

ерозію, з різним ступенем накладення тромбу 
або дистальної емболізації. Розроблено клінічні 
критерії, що дозволяють клініцистові приймати 
своєчасні рішення і обирати найкращу тактику 
лікування, опираючись на стратифікацію ризику 
і патогенетичний підхід до втручання.

Стратегія ведення пацієнтів із гострими коро-
нарними синдромами полягає в корекції ішемії 
і симптомів, динамічному спостереженні шляхом 
серійної реєстрації ЕКГ, повторних вимірах мар-
керів некрозу міокарда (тропоніну і МВ-фракції 
КФК) і початку відповідної терапії після підтвер-
дження діагнозу.

Ці рекомендації стосуються лише ведення па-
цієнтів з підозрою на гострий коронарний синд-
ром без стійкою елевації сегмента ST. 

Слід вказати на кілька обмежень. Ці рекомен-
дації максимально відповідають рекомендаціям 
Європейського товариства кардіологів 2007 р. 
(Guidelines for the diagnosis and treatment of non-
ST-segment elevation acute coronary syndromes. 
The Task Force for the Diagnosis and Treatment 
of Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary 
Syndromes of the European Society of Cardiology. 
European Heart Journal (2007) 28, 1598–1660). 
Вони базуються на доказах, отриманих у багатьох 
клінічних дослідженнях. Необхідно пам¢ятати, 
що ці дослідження виконували на відібраних по-
пуляціях з певними клінічними характеристика-
ми, які не завжди відображають реальну клінічну 
практику лікаря. Варто визнати також швидкий 
прогрес у вивченні гострих коронарних синдро-
мів; ці рекомендації відображають накопичені 
на цей час знання. Варто також відзначити, що 
рекомендації від ображають найбільш сучасні 
технології лікування гострого коронарного синд-
рому, включаючи інвазивні втручання, можли-
вість виконання яких є далеко не у всіх клініках 
України, але лікарі повинні знати сучасний алго-
ритм лікування гострого коронарного синдрому 
і намагатися виконувати його.

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ
Дослідження, виконані протягом останніх 

десятиліть, дозволили зрозуміти і значною мі-
рою розкрити складні механізми виникнення 
гострого коронарного синдрому. Взагалі, гострі 
коронарні синдроми зумовлені гострим або під-
гострим первинним зниженням постачання міо-
карда киснем, що провокується розривом атеро-
склеротичної бляшки, асоційованим із запален-
ням, тромбозом, вазоконстрикцією і мікроембо-
лізацією (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Секційні дані

РОЗРИВ БЛЯШКИ ТА ЕРОЗІЯ
Доведено, що атеросклероз — це не поступо-

вий, лінійний процес, а скоріше захворювання 
з фазами стабільності і нестабільності, раптова 
і непередбачувана зміна симптомів, пов¢язаних 
з розривом бляшки. Бляшки, схильні до розри-
ву, мають велике ліпідне ядро, низьку щільність 
гладком¢язових клітин, високу щільність макро-
фагів, тонку фіброзну пластинку з дезорганізова-
ного колагену, а також високу концентрацію тка-
нинного фактора. Ліпідне ядро формує клітинну 
масу усередині колагенового матриксу бляшки. 
Після загибелі тучних клітин ліпідне ядро може 
створюватися шляхом активного розчинення ко-
лагену металопротеїназами, а не тільки шляхом 
пасивного накопичення. Ліпідне ядро бляшок, 
схильних до розриву, характеризується високим 
вмістом ефірів ХС зі значною часткою полінена-
сичених жирних кислот. На граничних ділянках 
розірваних бляшок частка полі ненасичених жир-
них кислот менша порівняно з центром. Віднос-
на пропорція різних жирних кислот може впли-
вати на локальне формування тромбоцитарних 
згустків і тромбу. 

Активний розрив, імовірно, пов¢язаний із се-
крецією протеолітичних ензимів макрофагами, 
які можуть послабити фіброзну покришку. Па-
сивний розрив бляшки пов¢язаний з фізичними 
силами, які діють у найслабшій ділянці фіброзної 
покришки в місці з¢єднання бляшки і прилеглої 
«нормальної» стінки. Вразливість бляшки може 
залежати від кругового напруження стінки, роз-
міщення, розміру і складу ліпідного ядра, а також 
впливу потоку крові на поверхню стінки бляшки. 
Крім розриву бляшки, як один із базисних меха-
нізмів патогенезу гострого коронарного синдро-
му описували ерозію бляшки, що виявляють час-
тіше у жінок, пацієнтів із цукровим діабетом і АГ. 
Є певні докази того, що ерозія більше поширена 
на фоні стенозу високого ступеня, а також при 
локалізації стенозу в правій коронарній артерії. 
При гострій коронарній смерті її поширеність 
оцінюють в 40%, при гострому ІМ — в 25%. Для 
розриву бляшки ці показники становлять відпо-

відно 37% у жінок і 18% у чоловіків. Коли вини-
кає ерозія, тромб прилипає до поверхні бляшки, 
а коли бляшка розривається, тромб утягують 
глибші шари бляшки, аж до ліпідного ядра; коли 
остання ситуація не коригується відповідними 
структурними змінами, вона може сприяти рос-
ту і швидкому прогресуванню атеросклеротичної 
бляшки (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Секційні дані — деструкція бляшки 
і тромбоз

ЗАПАЛЕННЯ
Клінічний перебіг ІХС часто характеризуєть-

ся непрогнозованістю, більше ніж у 60% випад-
ків гострий коронарний синдром розвивається 
на фоні незначного гемодинамічного стенозу, 
що не перевищує 50% і не викликає ішемічних 
явищ. За даними метааналізу 4 великих дослі-
джень тільки в 14% випадків гострий ІМ виникав 
на фоні стенозу вираженістю >70%, а ангіогра-
фічно встановлено менш інтенсивне ураження 
коронарних артерій в осіб з попереднім гострим 
коронарним синдромом або ІМ, ніж у пацієнтів 
зі стабільною стенокардією.

Дані клінічних спостережень свідчать про те, що 
причиною розвитку гострого коронарного синдро-
му є не вираженість стенозу, а нестабільність ате-
росклеротичної бляшки, тому реваскуляризаційні 
втручання зменшують тяжкість симптомів стено-
кардії, підвищують якість життя хворих з ІХС, але 
мало відбиваються на ризику розвитку ІМ. З іншо-
го боку, ліпідокоригувальна терапія, практично не 
впливаючи на тяжкість стенозу, має виражену по-
переджувальну дію відносно кінцевих точок.

В останні роки накопичується все більше фак-
тів, що свідчать про провідну роль запалення не 
тільки в ініціації і прогресуванні атеросклерозу, 
але і у розвитку його гострих клінічних проявів, 
оскільки нестабільність бляшки визначається на-
самперед поточним запальним процесом у ній. 
У багатьох випадках розвиток гострого коро-
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нарного синдрому провокується інфікуванням, 
адже відомо, що частота розвитку ІМ і кардіальна 
смертність значно зростають під час і після бакте-
ріальних інфекцій та епідемій грипу. 

Більшість дослідників розділяє точку зору, 
що активація системного запалення у хворих 
з гострим коронарним синдромом є первинною 
і лежить в основі його розвитку, а не відобра-
жає реакцію на ураження міокарда, хоча сам по 
собі некроз міокарда — потужний прозапальний 
стимул. Підвищений вміст у крові маркерів за-
палення є особливо значимою прогностичною 
ознакою коронарних подій в осіб зі стабільним 
або безсимптомним перебігом ІХС. Це перекон-
ливо свідчить на користь того, що запалення, яке 
лежить в основі дестабілізації ІХС, має самостій-
ний характер і значною мірою незалежне як від 
вираженості стенозувального ураження коро-
нарних судин, так і некрозу міокарда.

Передумовою для розвитку нестабільності 
бляшки є і нагромадження в ній позаклітинних 
ліпідів, зумовлене інтенсивним апоптозом пінис-
тих клітин макрофагальної природи. У бляшці ви-
никає «зона смерті», де цитотоксичне з¢єднання 
типу оксистеролів, що входять до складу модифі-
кованих ліпопротеїнів, захоплених макрофагами, 
зумовлюють їх дисфункцію та апоптоз. 

Гепатоцити секретують СРБ через 6 год після 
специфічної стимуляції. Тому наявність високо-
го рівня СРБ у період до 6 год після появи симп-
томатики гострого коронарного синдрому не 
може бути пов¢язана з некрозом міокарда і від-
биває рівень локального запалення в бляшці до її 
руйнування. Це підтверджувалося й відсутністю 
в досліджених хворих підвищеного рівня в плазмі 
крові МВ-фракції КФК або тропоніну Т. Прове-
дення секційного дослідження померлих від ІМ 
показало, що рівень СРБ корелював з кількістю 
схильних до руйнування тонкостінних бляшок. 
Ці дані свідчать про те, що підвищений рівень 
СРБ у перші 6 год розвитку гострого коронарно-
го синдрому відбиває запальну активність у зруй-
нованій бляшці. 

У той же час високий рівень білків гострої 
фази у пацієнтів із нестабільною стенокардією 
не корелює ізольовано ні з вираженістю атеро-
склеротичного ураження судин, ні з вираженістю 
некрозу міокарда. Чіткіша залежність відзначена 
між активністю системного запалення і характе-
ром динаміки процесу після гострого коронар-
ного синдрому, вираженість гострої фази прямо 
корелювала як з коротко-, так і з довгостроковим 
прогнозом. У 45% пацієнтів із нестабільною сте-
нокардією, у яких рівень СРБ залишається під-

вищеним протягом 3 міс, ризик повторних де-
стабілізацій протягом 1 року був вищим.

Однією з безпосередніх причин дестабілі-
зації атеросклеротичної бляшки може бути дія 
окислених ЛПНЩ на лектиноподібні рецептори 
LOX-1, що експресуються гладком¢язовими клі-
тинами, з розвитком їх апоптозу. Цей ефект най-
більш характерний для країв бляшки, найбільш 
схильних до руйнування; він повністю відтво-
рюється в умовах культури, де окислені ЛПНЩ 
у концентрації >60 мкг/мл викликали загибель 
гладком¢язових клітин за допомогою апоптозу.

Таким чином, аналіз даних літератури дозво-
ляє зробити висновок, що причиною руйнування 
бляшки з розвитком гострого коронарного синд-
рому є активація в ній поточного локального за-
пального процесу, що призводить до деструкції 
фіброзної капсули в поєднанні зі зростанням 
активності клітинних і плазмових факторів сис-
теми згортання крові і пригніченням фібринолі-
тичої системи. Активність локального запалення 
в судинній стінці може зростати спонтанно або 
потенціюватися зовнішніми факторами — сис-
темним запальним процесом з інфекційним, 
імунним або аутоімунним компонентами, ге-
модинамічними впливами, насамперед підви-
щенням АТ, оксидантним стресом. Дія кожного 
з потенціюючих факторів буде відображатися 
наявністю в крові відповідних маркерів — біл-
ків гострої фази, гідроперекисами ліпідів, серо-
позитивністю до певних збудників, антитілами 
до модифікованих ліпопротеїнів, HSP (білкам 
теплового шоку). Саме тому наявність вираже-
ного системного запального процесу, високий 
рівень СРБ у плазмі крові істотно підвищують 
ризик руйнування атеросклеротичної бляш-
ки і розвитку гострих коронарних явищ, але не 
є обов¢язковими для них. Гострий коронарний 
синдром може розвиватися і без вираженого під-
вищення вмісту в крові маркерів запалення, тому 
що рівень продукції запальних медіаторів безпо-
середньо в бляшці не завжди достатній для того, 
щоб суттєво вплинути на їхній вміст в системній 
циркуляції. Це пояснює, чому приблизно в 50% 
випадків гострий ІМ може розвиватися на фоні 
нормального вмісту в крові СРБ та інших марке-
рів системного запального процесу.

В епідеміологічних дослідженнях навіть помір-
не підвищення вмісту в плазмі крові СРБ у здо ро-
вих осіб поєднується з підвищеним ризиком роз-
вит ку атеросклерозу та ІХС. Показано, що в чоло-
віків у верхньому квінтилі вмісту СРБ (>2,1 мг/л) 
ризик розвитку ІМ підвищений в 3 рази, моз-
кового інсульту — в 2 рази порівняно з особами 
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в нижньому квінтилі (0,55 мг/л). У проспектив-
ному дослідженні 144 пацієнти, у яких розвилося 
симптоматичне ураження периферичних артерій, 
рівень СРБ виявився на 35% вище (1,34 порівняно 
з 0,99 мг/л відповідно), ніж у 144 учасників дослі-
дження, що не мали судинних уражень протягом 
60 міс спостереження. При цьому ризик розвитку 
ураження зростав прогресивно в кожному наступ-
ному квартилі концент рації СРБ.

Незалежне прогностичне значення рівня СРБ 
у визначенні ризику коронарних подій як у па-
цієнтів з ІХС, так і у здорових осіб показане 
в результатах ряду багатоцентрових досліджень. 
В учасників дослідження зі вмістом СРБ у верх-
ньому квартилі ризик розвитку ІМ був вищим 
у 2,9 раза, ця залежність зберігалася протягом 
6 років спостереження. Серед 936 здорових учас-
ників дослідження ризик розвитку основних кар-
діальних явищ протягом 8 років спостереження 
у верхньому квінтилі розподілу концентрації СРБ 
був у 3 рази вище, ніж в осіб у нижньому квінтилі. 

Крім цього, рівень СРБ є достовірним показ-
ником результату дестабілізації клінічного плину 
ІХС — летальний кінець був відзначений відпо-
відно в 2,2; 3,6 і 7,5% випадків у кожному наступ-
ному тертилі розподілу його концентрації в плаз-
мі крові у хворих із гострим коронарним синд-
ромом. В іншому дослідженні протягом 8 років 
спостереження в осіб у верхньому квартилі вміс-
ту СРБ ризик розвитку ІМ був в 2,9, а інсульту — 
в 1,9 раза вищим, ніж у нижньому.

Результати ряду великих багатоцентрових до-
сліджень підтвердили, що підвищений рівень СРБ 
у крові поєднується з несприятливим коротко- 
і довгостроковим прогнозом ІХС, підвищеним 
ризиком розвитку коронарних випадків. Вста-
новлено, що концентрація СРБ у крові в здо рових 
осіб і у хворих з ІХС корелює з ризиком розви-
тку гострого коронарного синдрому, інсульту або 
раптової смерті і є їх достовірною прогностичною 
ознакою. У проспективному дослі дженні вста-
новлено, що вміст СРБ у плазмі крові в пацієнтів 
з ІХС, у яких розвинувся гострий ІМ, був підви-
щений в 4 рази порівняно з нор мою і в 2 рази — 
порівняно із вмістом в осіб з неускладненим пе-
ребігом ІХС. У хворих з нестабільною стенокар-
дією рівень СРБ >3 мг/л поєднувався з більш 
ніж дворазовим підвищенням ризику розвитку 
ІМ, ця залежність підсилювалася при підвищен-
ні його рівня >10 мг/л. Підвищений рівень СРБ 
є достовірним предиктором підвищеного ризику 
розвитку ІМ, інсульту і необхідністю коронар-
ної реваскуляризації навіть в осіб із вмістом ХС 
ЛПНЩ <130 мг/дл.

Рівень СРБ у крові у пацієнтів із нестабіль-
ною стенокардією не менш інформативний 
у прогнозуванні ризику розвитку кардіальної 
смерті, ніж рівень маркерів некрозу міокарда. 
Показано, що серед пацієнтів із рівнем тропо-
ніну Т <0,06 мкг/л летальний кінець протягом 
37 міс спостереження виникав у 1,2% випадків, 
до 0,6 мкг/л — у 8,7% випадків і з рівнем, що пе-
ревищує 0,6 мкг/л, — в 15,4%. Серед пацієнтів 
із рівнем СРБ <2 мг/л смертність склала 5,7%, 
<10 мг/л — 7,8%, >10 мг/л — 16,5%. Серед па-
цієнтів із вмістом фібриногену в крові <3,4 г/л 
кардіальна смерть відзначена в 5,4% випадків, 
із рівнем <3,9 г/л — в 12%, >4,0 г/л — в 12,9%. 
Між вмістом у крові СРБ і фібриногену, з одно-
го боку, і тропоніну Т — з іншого, не відзначено 
достовірної залежості, яка б свідчила про те, що 
системне запалення більшою мірою є причиною 
розвитку гострого ІМ, ніж його наслідком. Вста-
новлено також наявність кореляції між ризиком 
розвитку тяжких клінічних наслідків після про-
ведення коронарної ангіопластики і вихідним 
рівнем СРБ: до 30-го дня — у нижньому квар-
тилі його вмісту частота розвитку ускладнень 
склала 3,9%, у верхньому — 14,2%. У той же час 
сама ангіопластика та імплантація стента також 
призводять до розвитку запалення і значного 
зростання вмісту в крові СРБ через 48–72 год 
після втручання.

Трансформація стабільної стенокардії в не-
стабільну зазвичай поєднується з підвищенням 
рівня СРБ, сироваткового амілоїду А (SAA) і ін-
терлейкіну-6 у плазмі крові, що свідчить про 
активацію локального і розвиток системного за-
пального процесу.

У хворих, що перенесли нестабільну стено-
кардію, підвищений рівень СРБ (>3 мг/л) є про-
вісником повторної дестабілізації.

У той же час, незважаючи на відзначуване 
в більшості пацієнтів із гострим коронарним 
синд ромом підвищення вмісту в крові маркерів 
запалення і високого рівня СРБ як предиктора 
кардіальних випадків у здорових осіб, осіб групи 
високого ризику і пацієнтів зі стабільною стено-
кардією, питання про те, у якому ступені запа-
лення є причиною дестабілізації процесу, а в який 
воно виникає як наслідок ураження міо карда, за-
лишається суперечливим. Некроз міокарда може 
бути потужним стимулом для продукції СРБ, 
і тому його рівень у крові розглядається не тільки як 
провісник, але і маркер ураження серця. Показа-
но, що концентрація СРБ зростає через 4–6 год 
піс ля розвитку ІМ і, подвоюючись кожні 6 год, 
підви щується через 24–96 год у ≥100 разів.
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У ряді досліджень встановлено кореляцію між 
рівнем СРБ у крові, вивільненням КФК, розміром 
зони некрозу, ризиком розвитку недостатності 
ЛШ і розривів його стінки. Протягом 1 року піс-
ля перенесеного ІМ концентрація СРБ >20 мг/л 
бу ла показником високого ризику розвитку ане-
вризми шлуночка, СН і кардіальної смерті. 

Однак в інших роботах встановлено, що рі-
вень СРБ вірогідно підвищується у хворих з го-
стрим ІМ переважно в тих випадках, де його 
розвитку передував досить тривалий період не-
стабільної стенокардії, тоді як гострий розвиток 
ІМ може не супроводжуватися підвищенням 
вмісту в крові СРБ. Високий рівень СРБ при 
гострому коронарному синдромі відзначений 
і у пацієнтів без біохімічних ознак некрозу міо-
карда (тропонін-негативних) і тому може бути 
відображенням активації хронічного запального 
стану, характерного для атеросклерозу, що при-
зводить до руйнування бляшки. В осіб з гострим 
коронарним синдромом, але без ознак ураження 
міокарда і підвищення рівня тропоніну I, вміст 
СРБ <5 мг/л не супроводжувався повторним 
розвит ком кардіальних подій, >5 мг/л — в 11% 
випадків. Крім того, у здорових учасників дослі-
дження прийом ацетилсаліцилової кислоти і ста-
тинів запобігав розвитку кардіальних випадків 
тільки при високих показниках СРБ. Крім цього, 
виживаність осіб із гострим коронарним синдро-
мом максимальна при нормальному рівні СРБ та 
тропоніну і мінімальна при зростанні рівня обох, 
а підвищене значення кожного з показників — 
тропоніну, СРБ та інтерлейкіну-6 є достовірним 
провісником тяжкого наслідку. Найбільший 
ризик розвитку повторних коронарних випад-
ків протягом 6 міс у осіб із гострим коронарним 
синдромом відзначається при одночасному під-
вищенні рівня СРБ і тропоніну I, тоді як при від-
сутності цих змін повторні кардіальні випадки не 
спостерігалися. Ці дані також свідчать про самос-
тійне прогностичне значення рівня СРБ у крові, 
що не залежить від наявності некрозу міокарда.

Прогностична значимість рівня СРБ у плазмі 
крові у осіб з ІХС визначається наявністю прямої 
його залежності від стану бляшки. Так, при пост-
мортальному дослідженні 302 випадків раптової 
смерті середнє значення СРБ становило 3,2 мг/л 
при гострому розриві бляшки, 2,9 мг/л — при 
її ерозії, 2,5 мг/л — при стабільній бляшці 
і 1,4 мкг/мл — у контролі, стан бляшки корелю-
вав з рівнем СРБ незалежно від віку, статі, палін-
ня та ІМТ. Інтенсивність фарбування макрофа-
гів атеросклеротичних уражень СРБ була вірогід-
но вищою у випадках підвищеного його вмісту в 

плазмі крові, що означає наявність в осіб з ІХС 
прямого зв¢язку вмісту СРБ у плазмі крові і ате-
росклеротичній бляшці. Існування цього зв¢язку 
патогенетично зумовлене тим, що СРБ може 
синтезуватися не тільки в печінці, але й безпо-
середньо в макрофагах у зоні запалення. Пока-
зано, що в бляшках СРБ локалізується в пінистих 
клітинах або зв¢язаний позаклітинно з білками 
комплементу.

Наведені дані означають, що СРБ прямо бере 
участь у розвитку запального компонента атеро-
склерозу, ІХС і її гострих форм і може бути як по-
казником активності процесу, так і однією з міше-
ней при проведенні ангіопротекторних втручань.

Наведені дані свідчать про те, що запалення 
відіграє визначальну роль не тільки у виник-
ненні, але також у прогресуванні і руйнуванні 
атеросклеротичної бляшки, а високий рівень 
СРБ і ряду інших маркерів активності запален-
ня прямо корелює з ризиком розвитку тяжких 
коронарних випадків.

ТРОМБОЗ
Тромбоз індукується в місці розриву або еро-

зії бляшки. Може призвести до швидких змін 
вираженості стенозу, субтотальної або тотальної 
оклюзії судини. Наповнене ліпідами ядро, що від-
кривається після розриву бляшки, є високотром-
богенним і характеризується вищою концентра-
цією тканинного фактора, ніж інші компоненти 
бляшки. Більше того, існує сильний зв¢язок між 
активністю тканинного фактора і присутністю 
макрофагів. Системна прокоагулянтна актив-
ність моноцитів критично зростає при нестабіль-
ній стенокардії. Можуть також втягуватися інші 
фактори, які сприяють системній гіперкоагуля-
ції; в утворенні тромбу беруть участь та кож гі-
перхолестеринемія, фібриноген, порушення 
фібринолізу й інфекція. Тромб, що з¢являється 
при гострому коронарному синдромі, переважно 
багатий тромбоцитами. Минущі епізоди оклю-
зії або субтотальної оклюзії судин і асоційовані 
з цим минущі симптоми і зміни ЕКГ можливо 
пояснити спонтанним тромболізисом.

Однак порушення цілісності атеросклеротич-
ної бляшки не є єдиною детермінантою розвитку 
гострого коронарного синдрому. За результата-
ми аутопсій безсимптомне руйнування бляшок 
в коронарних артеріях відзначається приблизно 
в 9% здорових осіб, в 22% пацієнтів із цукровим 
діабетом і АГ. В той же час у осіб, померлих від 
кардіальних причин, менше 50% всіх бляшок, 
що зруйнувалися (в середньому >2 у кожному 
випадку) призводять до розвитку внутрішньосу-
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динного тромбозу, достатнього для відтворення 
критичного обмеження кровотоку.

Питання про те, як оклюзуючий тромбоз 
коронарної артерії з наступним розвитком ІМ 
може виникати на фоні помірного стенозуван-
ня і зменшення судинного просвіту тільки на 
50–60%, тривалий час залишалося не з¢ясованим. 
Відомо, що для розвитку стабільного тром-
бу в місці ураження судинної стінки необхідне 
зменшення просвіту не менше ніж на 90–95%, 
інакше пристіночний тромб змивається потоком 
крові у зв¢язку з високою швидкістю руху в ко-
ронарних артеріях і більшому градієнті тиску, 
що виникає в місці оклюзії. Це ймовірне проти-
річчя отримало чітке роз¢яснення в дослідженні, 
заснованому на зіставленні коронароангіо грам, 
отриманих в 20 хворих у межах 1 тиж до розвит-
ку ІМ, з тими, реєстрація яких передувала ІМ 
на 3–6 міс. Результати цього аналізу свідчили 
про те, що руйнування бляшки і виникнення 
оклю зуючого тромбу з розвитком ІМ розділені 
значним проміжком часу. В період, що переду-
вав ІМ за кілька тижнів або місяців, стеноз був 
слабко виражений (у середньому 30%), дуже 
рідко мав ексцентричний характер і нерівності. 
За 3 дні до розвитку ІМ на фоні клінічних ознак 
нестабільної стенокардії уражений коронарний 
сегмент характеризувався значним стенозом 
(у середньому 71%), ексцентрично розташова-
ним ураженням і множинними нерівностями — 
індикаторами руйнування бляшки.

На підставі цих даних автори прийшли до ви-
сновку, що руйнування бляшки поєднується 
з геморагією в ній і розвитком інтрамурального 
тромбу, у результаті чого різко зростає вираже-
ність стенозу, виникають умови для утворення 
оклюзуючого внутрішньосудинного тромбу, при-
пинення кровотоку і розвитку ІМ. Тому кровоте-
ча в зруйновану бляшку, розвиток інтрамураль-
ного тромбу і різке зростання ступеня стенозу є 
компонентами гострого коронарного синдрому, 
що зумовлюють розвиток оклюзуючого тромбу 
і гострого ІМ в осіб, у яких за кілька днів до за-
гострення стеноз міг навіть не досягати гемоди-
намічно значимого рівня.

Внутрішньосудинне тромбоутворення навіть 
в умовах виражених порушень цілісності судинної 
стінки є патологічним процесом і може виникати 
тільки при підвищеній активності згортальної сис-
теми крові. Тому порушення гемостатичної функ-
ції є однією з найважливіших складових патоге-
незу гострого коронарного синдрому і особливо 
його трансформації в ІМ. Багаторазово показано, 
що ліпіди і ліпопротеїни впливають на експресію 

і функцію тромботичних, фібринолітичних, рео-
логічних факторів і на гемостаз у цілому.

Особливо це характерно для ліпопротеїнів, 
багатих ТГ (ХМ і їх ремнантів, ЛПДНЩ), які під-
вищують активність фактора VII (проконверти-
ну), інгібітору активації плазміногену 1-го типу 
(PAI-1), в¢язкість крові і плазми крові. Вони також 
активують тромбоцити, стимулюють експресію 
транскрипційних факторів клітинами ендотелію, 
тоді як ЛПВЩ інгібують агрегацію тромбоцитів 
і еритроцитів, зменшують в¢язкість крові, при-
душують активність транскрипційних факторів 
і інгібітору активації плазміногену 1-го типу. 
Тому характер реакції системи згортання і ризик 
розвитку оклюзуючого тромбу після руйнування 
або ерозії бляшки значною мірою визначаються 
рівнем і спектром ліпопротеїнів крові.

Гіпертригліцеридемія та аліментарна гіперліпі-
демія супроводжуються підвищенням активності 
фактора VII у результаті того, що вільні жирні кис-
лоти, що утворюються при гідролізі ТГ до ЛПДНЩ, 
частково залишаються асоційованими з їхньою по-
верхнею, зумовлюючи появу на ній негативного за-
ряду і активацію зовнішнього шляху згортання кро-
ві. Ці ефекти особливо виражені у осіб з порушен-
нями ліпідного обміну, характерними для цукрового 
діабету, і неодноразово встановлено, що рівень ТГ, 
глюкози і інсуліну в крові прямо корелює з актив-
ністю інгібітору активації плазміногену 1-го типу 
і зворотно — з активністю тканинного активатора 
плазміногену (t-PA). Крім цього, підвищення вміс-
ту ХМ, ЛПДНЩ і ЛПНЩ у крові супроводжуєть-
ся зростанням її в¢язкості, вона істотно підвищена 
у хворих із фенотипом IV (сімейна гіпертригліце-
ридемія) і IIb (сімейна гіперхолестеринемія). По-
єднання цих змін зумовлює значне зростання тром-
богенної активності у осіб з підвищеним вмістом 
у крові ремнант ліпопротеїнів, багатих ТГ.

Тромб, сформований у місці розриву бляшки, 
може ділитися на невеликі фрагменти, які мігру-
ють разом з потоком крові, викликаючи оклюзію 
артеріол і капілярів. Ці тромбоцитарні емболи 
можуть бути причиною невеликих ділянок не-
крозу (мінімальне ураження міокарда, малі ін-
фаркти) при відсутності оклюзії епікардіальної 
коронарної артерії.

ВАЗОКОНСТРИКЦІЯ
Багатий на тромбоцити тромб може виділяти 

вазоконстриктивні субстанції, такі як серотонін 
і тромбоксан А2. Це визначає вазоконстрикцію 
в місці розриву бляшки або в мікроциркулятор-
ному руслі. Описаний ефект є домінуючим чин-
ником варіантної стенокардії Принцметала, що 
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характеризується минущим, раптовим звуженням 
сегмента коронарної артерії, якому не передує 
підвищення потреби міокарда в кисні. Ці епізоди 
гострої трансмуральної ішемії провокуються ло-
калізованим коронарним вазоспазмом, що веде до 
сильного звуження або оклюзії однієї або кількох 
більших епікардіальних коронарних судин.

МІОКАРД
Паталогоанатомічні дослідження у пацієнтів 

із гострим коронарним синдромом без персисту-
вальної елевації сегмента ST дозволили виявити 
широкий спектр патологічних змін у міокарді, 
які пов¢язані з ураженою судиною. При неста-
більній стенокардії міокард може залишатися 
незміненим або з різним ступенем вираженості 
некрозу. У деяких пацієнтів виявляють ділянки 
некрозу клітин у міокарді, появу яких пояснюва-
ли повторними епізодами емболізації.

Серцевий тропонін Т або тропонін I є най-
більш чутливими і специфічними маркерами 
міо кардіального некрозу, які стали методами ви-
бору в обстеженні пацієнтів із підозрою на гост-
рий коронарний синдром. Обмежені ділянки 
некрозу часто не вдається виявити звичайними 
вимірами КФК або МВ-фракції КФК. Вміст цих 
ферментів може залишатися в межах норми або 
трохи вищим верхньої границі норми. Підвище-
ні рівні серцевого тропоніну при відсутності змін 
МВ-фракції КФК позначають як «мінімальне 
ураження міокарда». Ця концепція має велике 
практичне значення щодо несприятливого ре-
зультату і вибору режиму терапії.

ДІАГНОЗ

СКАРГИ
Клінічна картина гострого коронарного синд-

рому включає широке різноманіття симптомів. 
Класичні риси типового ішемічного серцевого 
болю добре відомі. Звичайно розрізняють кілька 
варіантів клінічного перебігу: тривалий (>20 хв) — 
ангінозний біль у спокої, виникнення вперше 
в житті тяжкої стенокардії (III ФК за класифікацією  
Канадського товариства з серцево-судинних 
захворювань) або недавня дестабілізація по-
передньо стабільної стенокардії з досягненням 
принаймні III ФК (прогресуюча стенокардія). 
Тривалий біль відзначають у 80% пацієнтів, тоді 
як тяжку стенокардію, яка вперше виникла, або 
прогресуючу стенокардію — лише у 20%.

Утім, досить розповсюдженими є атипові ва-
ріанти перебігу гострого коронарного синдрому. 
Вони частіше спостерігаються в пацієнтів моло-

дого (25–40 років) і старечого (>75 років) віку, 
пацієнтів із цукровим діабетом і жінок. До ати-
пових проявів нестабільної стенокардії належать 
біль, переважно в спокої, біль в епігастральній 
ділянці, порушення з боку ШКТ, пульсуючий 
біль у грудній клітці, біль з деякими ознаками 
плевриту, наростання задишки. В одному із бага-
тоцентрових досліджень гостру ішемію міокарда 
діагностували в 22% пацієнтів, яких госпіталі-
зували у відділення невідкладної допомоги з рі-
жучим або пульсуючим болем у грудній клітці, 
в 13% пацієнтів із болем типу плевриту і лише 
в 7% пацієнтів, у яких біль у грудній клітці від-
творювався шляхом пальпації. Крім того, варі-
антну стенокардію, що становить частину спек-
тра нестабільної стенокардії, нерідко не вдається 
діагностувати при обстеженні хворих.

ФІЗИКАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
При фізикальному обстеженні, що включає, 

зокрема, огляд грудної клітки, аускультацію, вимір 
ЧСС і АТ нерідко не виявляють патологічних змін. 
Мета обстеження — виключити некардіальні при-
чини болю в грудній клітці, можливість неішеміч-
них серцевих розладів (перикардит, захворювання 
клапанів серця), потенційних сприятливих екс-
тракардіальних факторів, пневмотораксу, ознак 
гемодинамічної нестабільності і дисфункції ЛШ.

ЕКГ
Реєстрація ЕКГ у спокої — ключовий елемент 

обстеження пацієнтів із підозрою на гострий ко-
ронарний синдром. Це корисний засіб скринін-
гу пацієнтів з атиповими скаргами, що дозволяє 
виявити ознаки інших захворювань, таких як 
перикардит, легенева емболія або кардіоміопа-
тія. Бажано здійснити запис ЕКГ у момент ви-
никнення симптомів і порівняти її графіку з мо-
ментом, коли симптоми зникнуть. Дуже важливу 
інформацію дає порівняння з попередніми ЕКГ, 
особливо у пацієнтів із супутньою серцевою па-
тологією, такою як ГЛШ або перенесений рані-
ше ІМ. Виражені зубці Q, які можуть свідчити 
про попередній ІМ, дозволяють запідозрити ви-
ражений атеросклероз коронарних артерій, але 
не обов¢язково свідчать про нестабільність стану 
на момент обстеження.

Зрушення сегмента ST і зміни зубця Т — най-
більш надійні ЕКГ-індикатори нестабільної фа-
зи перебігу ІХС. Депресія сегмента ST більше ніж 
на 1 мм у двох або більше відведеннях ЕКГ, що 
виникає на фоні відповідного клінічного стану, 
з високою ймовірністю свідчить про гострий ко-
ронарний синдром, так само як інверсія зубців Т 
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(більш ніж на 1 мм) у відведеннях з доміную чим 
зубцем R, хоча остання зміна менш специфічна.

Глибока симетрична інверсія зубців Т у пере-
дніх грудних відведеннях часто пов¢язана з тяж-
ким стенозом проксимального відділу лівої пе-
редньої низхідної коронарної артерії. Нетипові 
зміщення сегмента ST і зміни зубця Т (менше ніж 
на 1 мм) менш специфічні. Їх нерідко виявляють 
у пацієнтів, у яких іншими методами вдалося ви-
ключити нестабільну стенокардію. Іноді під час 
ішемічних нападів виникають епізоди блокади 
ніжки пучка Гіса. Слід визнати, що повністю нор-
мальна картина ЕКГ у пацієнтів з типовими ан-
гінозними симптомами не виключає можливості 
гострого коронарного синдрому. Приблизно в 5% 
хворих із нормальною картиною ЕКГ, яких випи-
сували з відділень невідкладної допомоги, в кін-
цевому результаті діагностували гострий ІМ або 
нестабільну стенокардію. Крім того, реєстрація 
нормальної ЕКГ у пацієнта з вираженим болем 
у грудній клітці свідчить про необхідність розгля-
ду інших можливих причин больового синдрому.

Елевація сегмента ST свідчить про наявність 
трансмуральної ішемії, викликаної коронарною 
оклюзією. Персистувальна елевація сегмента ST 
характерна для формування ІМ. Минущу елева-
цію сегмента ST відзначають при гострому ко-
ронарному синдромі і особливо при стенокардії 
Принцметала.

Для виявлення або виключення наявності 
змін сегмента ST під час зворотних епізодів болю 
в грудній клітці або при німій ішемії міокарда 
корисне проведення моніторингу сегмента ST 
у множинних відведеннях.

БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ УРАЖЕННЯ 
 МІОКАРДА
Серед маркерів некрозу міокарда зараз віддають 

перевагу серцевому тропоніну Т або тропоніну I, 
які є більш специфічними і надійними в цих умо-
вах, ніж традиційні серцеві ензими, такі як КФК 
або її ізоензим — МВ-фракція КФК. Встановлено, 
що будь-яке підвищення вмісту тропоніну Т або I 
відображає некроз клітин міокарда. При наявності 
ознак ішемії міокарда (біль у грудях, змі ни сегмен-
та ST) ці зміни розцінюють як ІМ.

Комплекс тропоніну формується трьома від-
мінними структурними протеїнами (тропоніни I, С 
і Т). Розміщується в тонких волокнах скорочуваль-
ного апарату тканини скелетних і серцевих м¢язів, 
що регулює кальційзалежну взаємодію міозину 
та актину. Серцеві ізоформи всіх трьох тропонинів 
кодуються різними генами, їх можна відрізнити мо-
ноклональними антитілами, які розпізнають певну 

послідовність амінокислот. Серцеві ізоформи тро-
поніну Т і I є винятково в кардіоміоцитах. Тому 
виявлення серцевого тропоніну Т або тропоніну I 
специфічне для ураження міокарда, що дозволяє 
говорити про ці маркери як про новий золотий 
стандарт діагностики. При умовах «псевдопози-
тивного» підвищення вмісту МВ-фракції КФК, на-
приклад при травмі скелетних м¢язів, дослідження 
тропонінів дозволяє виявити наявність будь-якого 
ураження сер ця. У пацієнтів із ІМ початковий ріст 
концентрації тропонінів у периферичній крові 
спостерігається через 3–4 год, що зумовлено їхнім 
вивільненням з депо, а при персистувальній елева-
ції втримується протягом до 2 тиж, що пов¢язано 
із протеолізом контрактильного апарату. Значне 
пропорційне підвищення тропонінів і низькі кон-
центрації тропоніну в плазмі крові в здорових осіб 
дозволяють виявляти ураження міокарда приблиз-
но в ⅓ пацієнтів, які надходять із нестабільною сте-
нокардією, навіть без зміни активності МВ-фракції 
КФК. Важливо підкреслити, що підвищення тро-
поніну можливе при інших небезпечних для життя 
станах, які проявляються болем у грудній клітці, та-
ких як розшаровуюча аневризма аорти або емболія 
легенів. Це необхідно враховувати при проведенні 
диференціальної діагностики.

Слід визнати, що однократного визначення 
вмісту тропоніну при госпіталізації пацієнта не-
достатньо, оскільки в 10–15% пацієнтів зміни 
вмісту тропоніну виявляють у більш пізній пе-
ріод. Для того, щоб встановити або виключити 
наявність ураження міокарда, протягом перших 
6–12 год після госпіталізації або після будь-яких 
наступних епізодів сильного болю в грудній кліт-
ці необхідно повторювати аналізи крові. Якщо 
останній епізод болю в грудній клітці був більш 
ніж за 12 год до першого визначення тропоніну, 
друге визначення можна пропустити при відсут-
ності інших підстав підозрювати ІМ.

Підвищення вмісту серцевих тропонінів та-
кож спостерігається в умовах неішемічного 
ураження міокарда. Це не слід розглядати як 
псевдопозитивний результат тестів, а скоріше 
як від ображення чутливості маркера. Справжні 
псевдопозитивні результати документовані для 
тропоніну Т при скелетних міопатіях або ХНН, 
а для тропоніну I — у зв¢язку із взаємодією імун-
них реактивів з ланцюгами фібрину або гетеро-
фільними антитілами. Сучасні реактиви дозволя-
ють перебороти ці обмеження, хоча іноді можуть 
спостерігатися псевдопозитивні результати.

Варто пам¢ятати, що ряд патологічних станів 
також може викликати підвищення рівня тро-
поніну:
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• Контузія серця або інші травматичні ура-
ження, включаючи операції шунтування, абля-
ції, установка штучного водія ритму та інших.

• Застійна СН — гостра і хронічна.
• Розшарування аорти, захворювання аор-

тальних клапанів.
• ГКМП.
• Тахі- або брадиаритмія, блокада.
• Апікальний «балонний» синдром.
• Рабдоміоліз з ураженням міокарда.
• Емболія ЛА, легенева гіпертензія.
• Ниркова недостатність.
• Гострі неврологічні захворювання, включа-

ючи інсульт або субарахноїдальна кровотеча.
• Інфільтративні захворювання, такі як амі-

лоїдоз, саркоїдоз, склеродермія.
• Запальні захворювання, такі як міокардит, 

перикардит, ендокардит.
• Отруєння токсинами або лікарським за-

собом.
• У пацієнтів у критичному стані, особливо 

з дихальною недостатністю або сепсисом.
• Опіки, особливо при >30% ураженні площі 

тіла.
• Екстремальні перевантаження.
Не існує фундаментальних відмінностей між 

оцінкою тропоніну Т і тропоніну I. Відмінності 
результатів досліджень переважно пояснюються 
різними критеріями включення пацієнтів, від-
мінностями способу отримання зразків крові для 
аналізу, використанням реактивів з різними діа-
гностичними границями.

Зміни в часі різних маркерів некрозу міокарда 
наведені на рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Зміни за часом концентрації в крові 
 маркерів ураження міокарда

Міоглобін — відносно ранній маркер, тоді 
як зміна рівня МВ-фракції КФК або тропоніну 
з¢являються пізніше. У пацієнтів із великим ІМ 
концентрація тропоніну залишається підвище-

ною протягом 1–2 тиж. Це може ускладнювати 
діагностику повторного некрозу (реінфаркту) 
у па цієнтів з недавно перенесеним ІМ. У цьо-
му випадку перевага для виявлення реінфарк-
ту має повторний вимір МВ-фракції КФК або 
міо глобіну. 

Рекомендації по діагностиці
 У пацієнтів із підозрою на гострі форми ІХС 

діагноз повинен базуватися на комплексному аналі-
зі клінічної картини, ЕКГ, рівня біомаркерів.

Реєстрацію 12 відведень ЕКГ у спокої необхідно 
провести в межах 10 хв від моменту першого контак-
ту хворого з лікарем і повторювати при поновленні 
симптомів, через 6 і 24 год і при виписці з госпіталю.

Вимір рівня тропоніну Т або I необхідно здій-
снювати при госпіталізації хворого протягом 60 хв 
і повторити через 6–12 год при первинному нега-
тивному результаті.

У пацієнтів без поновлення ангінозного болю при 
нормальній ЕКГ і негативному тропоніновому тесті 
показано перед випискою проведення неінвазивних 
стрес-тестів.

ОЦІНКА РИЗИКУ
Вибір тактики ведення пацієнтів із встанов-

леним діагнозом «гострий коронарний синд-
ром» визначається ризиком прогресування 
в гострий ІМ і ризиком смерті.

Гострі коронарні синдроми діагностують у ге-
терогенній групі пацієнтів з різноманітними 
клінічними проявами, відмінностями ступе-
ня і вираженості коронарного атеросклеро-
зу та різним ризиком формування тромбозу 
(а саме зі швидким прогресуванням у ІМ). Для 
індивідуалізованого вибору адекватного лікуван-
ня необхідно повторно оцінювати ризик виник-
нення тяжких наслідків гострого коронарного 
синдрому. Таку оцінку варто проводити від мо-
менту встановлення діагнозу або при госпіталі-
зації хворого, базуючись на доступній клінічній 
інформації і даних лабораторних досліджень. 
Первинна оцінка пізніше доповнюється інфор-
мацією про динаміку симптомів, ЕКГ-проявах 
ішемії, результатами лабораторних тестів і функ-
ціонального стану ЛШ. Крім віку і попереднього 
анамнезу ІХС, ключовими елементами оцінки 
ризику є клінічне обсте ження, оцінка ЕКГ і біо-
хімічних параметрів.

ФАКТОРИ РИЗИКУ
Похилий вік і чоловіча стать асоціюються 

з більш тяжким перебігом ІХС і підвищеним ри-
зиком несприятливого наслідку. Виникнення 
в минулому таких проявів ІХС, як тяжка або три-
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вала стенокардія або попередній ІМ, також асо-
ціюється з більш частими наступними подіями. 
Інші фактори ризику — наявність в анамнезі дис-
функції ЛШ або застійної СН, а також цукровий 
діабет і АГ. Більшість гарно відомих факторів ри-
зику є також індикаторами більш поганого про-
гнозу у пацієнтів з нестабільним перебігом ІХС.

КЛІНІЧНА КАРТИНА
Важливу інформацію для оцінки прогнозу 

забезпечують оцінка клінічної картини, трива-
лість періоду після останнього епізоду ішемії, 
наявність стенокардії в спокої і відповідь на ме-
дикаментозне лікування. Класифікація, запро-
понована Ю. Браунвальдом, базується на клі-
нічних особливостях і дозволяє оцінити клінічні 
результати. Саме цією класифікацією переважно 
користуються в наукових дослідженнях. Але для 
вибору оптимальної тактики лікування варто та-
кож брати до уваги інші індикатори ризику.

ЕКГ
ЕКГ — найважливіший метод не тільки для 

встановлення діагнозу, але й для прогностичної 
оцінки. У пацієнтів із депресією сегмента ST ри-
зик розвитку наступних серцевих подій вищий, 
ніж у таких з ізольованою інверсією зубця Т, 
у яких у свою чергу ризик вищий, ніж у випадку 
нормальної картини ЕКГ при госпіталізації.

Результати деяких досліджень породжують 
сумніви щодо прогностичного значення ізольо-
ваної інверсії зубця Т. Стандартна ЕКГ у спокої 
не відображає адекватно динаміку розвитку ко-
ронарного тромбозу та ішемії міокарда. Майже ⅔ 
епізодів ішемії при дестабілізації ІХС німі і тому 
з низькою ймовірністю можуть бути виявлені 
при звичайній реєстрації ЕКГ. Корисну інфор-
мацію може дати холтерівський моніторинг ЕКГ, 
але його результати отримують лише через кіль-
ка годин або днів після запису. Перспективною 
методикою є комп¢ютеризований моніторинг 
ЕКГ в 12 відведеннях у режимі реального часу 
(on-line). У 15–30% пацієнтів із дестабілізацією 
ІХС виявляють минущі епізоди коливань сег-
мента ST, переважно депресії. У цих пацієнтів 
ризик розвитку наступних кардіальних подій 
зростає. Крім реєстрації ЕКГ у спокої та інших 
розповсюджених клінічних параметрів, незалеж-
ну прогностичну інформацію забезпечує моні-
торинг ЕКГ. У пацієнтів із кількістю ішемічних 
епізодів >0–2 на добу частота смерті або розви-
тку ІМ через 30 днів становила 9,5%, у пацієнтів 
із кількістю ішемічних епізодів >2–5 та >5 — 12,7 
та 19,7% відповідно.

МАРКЕРИ УРАЖЕННЯ МІОКАРДА
У пацієнтів з нестабільним перебігом ІХС і з 

підвищеними рівнями тропоніну ранні і віддалені 
клінічні результати несприятливі порівняно з та-
кими в пацієнтів без змін рівня тропоніну. Поява 
в крові маркерів некрозу міокарда, зокрема сер-
цевих тропонинів на фоні серцевої події, асоці-
юється з ризиком розвитку реінфаркту і серцевої 
смерті. Ризик виникнення нових подій корелює зі 
ступенем підвищення рівня тропоніну. За даними 
B. Lindahl, виражене підвищення рівня тропоніну 
асоціюється з високою смертністю при тривалому 
спостереженні, зниженою функцією ЛШ, але по-
мірним ризиком реінфаркту. Підвищення ризику, 
пов¢язане зі зміною рівнів тропоніну, не залежить 
від інших факторів ризику, зокрема змін ЕКГ 
у спокої або при тривалому моніторингу ЕКГ, а та-
кож маркерів запальної активності. Негайна оцінка 
рівня тропоніну корисна для визначення раннього 
ризику в пацієнтів із гострим коронарним синдро-
мом. Виявлення пацієнтів із підвищеними рівня-
ми тропоніну також корисно для вибору тактики 
лікування в осіб з нестабільним перебігом ІХС. 
У недавно закінчених дослідженнях показано, що 
особливу користь при підвищенні рівня тропоніну 
дають низькомолекулярні гепарини та інгібітори 
глікопротеїнових рецепторів IIb/IIIa на відміну від 
випадків, коли рівень тропоніну не підвищується. 

МАРКЕРИ ЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
Повідомлялось про те, що факторами ризи-

ку в пацієнтів із гострим коронарним синдромом 
є підвищення рівнів фібриногену і СРБ, але ці 
дані підтверджуються не у всіх дослідженнях. На-
приклад, у дослідженні FRISC (FRagmin during 
InStability in Coronary artery disease) підвищення 
рівня фібриногену асоціювалося з підвищеним 
ризиком смерті при короткому і тривалому спо-
стереженні і/або підвищеним ризиком подальшого 
розвитку ІМ. Прогностичне значення рівня фібри-
ногену не залежало від даних ЕКГ і рівнів тропо-
ніну. Втім, у дослідженні ТIМ III (Thrombolysis In 
Myocardial Infarction) гіперфібриногенемія асоцію-
валася з більшою кількістю ішемічних епізодів під 
час перебування пацієнтів у госпіталі; разом з тим 
не відзначали зв¢язку з випадками смерті або ІМ 
під час 42-денного спостереження. Прогностич-
не значення підвищення рівня СРБ відзначається 
найбільш високим у пацієнтів з ознаками уражен-
ня міокарда. У деяких дослідженнях підвищення 
концентрації СРБ переважно пов¢язане з ризиком 
смерті при тривалому спостереженні на відміну від 
рівня фібриногену, що пов¢язаний з ризиком по-
дальшого виникнення ІМ і смертністю (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Прогностичне значення концентрації в кро-
ві СРБ і фібриногену: зв’язок зі смерт ністю 
при нестабільній ІХС

Тропонін Т і СРБ сильно корелюють з ризи-
ком серцевої смерті при тривалому їхньому ви-
явленні і є незалежними факторами ризику, але 
їхні ефекти адитивні один до одного і до інших 
клінічних маркерів.

Сильними предикторами смертності при не-
тривалому і тривалому спостереженні є підвищені 
рівні МНУП і інтерлейкіну-6.

У пацієнтів із гострими коронарними синд-
ромами виявили раннє підвищення вмісту роз-
чинних внутрішньоклітинних молекул адгезії та 
інтерлейкіну-6. Підвищені рівні інтерлейкіну-6 
дозволяють також ідентифікувати пацієнтів з мак-
симальною очікуваною користю від ранньої інва-
зивної стратегії і тривалого антитромботичного 
лікування. Більш детальне вивчення цих маркерів 
може забезпечити додаткову інформацію про па-
тогенез гострих коронарних синдромів.

МАРКЕРИ ТРОМБОЗУ
Зв¢язок між підвищеним утворенням тромбі-

ну і несприятливим результатом у пацієнтів з не-
стабільною стенокардією виявляли в деяких, але 
не у всіх дослідженнях. 

З формуванням венозного тромбозу асоці-
йовані такі зміни антикоагулянтної системи, як 
дефіцит протеїну С (активованого фактора коа-
гуляції XIV), протеїну S (кофактора протеїну С), 
антитромбіну. Але ризик гострого коронарного 
синдрому не пов¢язаний із жодним із цих фак-
торів. У популяції й у пацієнтів із нестабільною 
стенокардією ризик майбутніх коронарних подій 
був вищим у пацієнтів зі зниженою фібринолі-
тичною активністю крові. Дотепер проведено ли-
ше кілька великих досліджень фібринолітичної 
активності та її зв¢язку з гострофазовими протеї-
нами у пацієнтів із дестабілізацією ІХС. Зараз до-
слідження маркерів гемостазу не рекомендують 
для стратифікації ризику або вибору індивідуалі-
зованого лікування при дестабілізації ІХС.

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ
Систолічна функція ЛШ — важливий пара-

метр для оцінки прогнозу, який можна легко 
і точно оцінити методом ехоКГ. Під час ішемії 
виявляють ділянки минущої гіпокінезії або акі-
незії сегментів стінки ЛШ, функція яких може 
відновитися після нормалізації кровотоку. Фо-
нова дисфункція ЛШ, а також інші стани, такі 
як аортальний стеноз або ГКМП, мають важливе 
значення в прогностичній оцінці і веденні таких 
хворих.

НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТЕСТ 
ПЕРЕД ВИПИСКОЮ
Після стабілізації стану і перед випискою 

хворого корисним засобом верифікації діагнозу 
ІХС, оцінки раннього і віддаленого ризику роз-
витку коронарних подій є стрес-тест.

Проба з фізичним навантаженням має високу 
негативну прогностичну цінність. Параметри, що 
відображають функцію серця, дають принаймні 
таку ж корисну прогностичну інформацію, як ін-
декси ішемії міокарда, а об¢єднання цих парамет-
рів забезпечує додаткову інформацію для оцінки 
прогнозу. Чимало пацієнтів не можуть виконати 
пробу з фізичним навантаженням, і це свідчить 
про поганий прогноз. Для підвищення чутливості 
і специфічності оцінки прогнозу в цих випадках, 
особливо в жінок, використовують такі методи 
візуалізації серця, як перфузійна сцинтиграфія 
міо карда і стрес-ехоКГ. Але тривалих досліджень 
прогностичного значення стрес-ехоКГ у паці-
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єнтів, які перенесли епізод дестабілізації ІХС, до 
цього часу недостатньо.

КОРОНАРНА АНГІОГРАФІЯ
Це дослідження дає унікальну інформацію про 

наявність і тяжкість ІХС. У пацієнтів із множин-
ним ураженням судин, а також зі стенозом стов-
бура лівої коронарної артерії ризик розвитку тяж-
ких серцевих подій вищий. Ангіографічна оцінка 
характеристик і локалізації ураження судин здій-
снюється у тих випадках, коли розглядається не-
обхідність реваскуляризації. Індикаторами ризи-
ку є складні, поздовжні і сильно кальцифіковані 
ураження, ангуляції судин. Але найвищим є ризик 
при наявності дефектів наповнення, які вказують 
на внутрішньокоронарний тромбоз.

Рекомендації зі стратифікації ризику
Оцінка ризику повинна бути точною, надійною 

і бажано нескладною і доступною, пов¢язаною з най-
меншими витратами. Рекомендується використо-
вувати метод оцінки ризику за допомогою програми 
GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events), що 
завантажується із сайту: www.outcomes.org/grace. 
Після відповіді на питання програми отримані під-
сумкові цифри розміщують у табл. 2.1, що допо-
може визначити коротко- і довгостроковий ризик 
перебігу ІХС у пацієнтів, що перенесли гострий ко-
ронарний синдром.

Таблиця 2.1
Прогнозування у хворих, які перенесли 

гострий коронарний синдром
Категорії ризику, розраховані за прогнозуванням 

госпітальної смертності та смертності через 
6 міс (GRACE risk score)

Категорія 
 ризику

Бали ризику за 
шкалою GRACE

Госпітальна 
 летальність, %

Низький
Проміжний
Високий

<108
109–140

>140

<1
1–3
>3

Категорія 
 ризику

Бали ризику за 
шкалою GRACE

Смертність за 
6 міс, %

Низький
Проміжний
Високий

<88
89–118

>118

<3
3–8
>8

ЛІКУВАННЯ

ПРОТИІШЕМІЧНІ ЗАСОБИ
Ці препарати зменшують споживання міо-

кардом кисню через зниження ЧСС, АТ або 
ослаблення скоротливості ЛШ або викликають 
вазодилатацію.

БЛОКАТОРИ β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
Докази сприятливих ефектів блокаторів 

β-адренорецепторів при нестабільній стенокар-
дії базуються на результатах невеликих за об-
сягом рандомізованих досліджень, патофізіо-
логічних міркуваннях і екстраполяції досвіду 
лікування стабільної стенокардії та гострого ІМ. 
Блокатори β-адренорецепторів — конкурентні 
інгібіто ри ефектів циркулюючих катехоламінів. 
При не стабільній стенокардії первинні ефекти 
блокаторів β-адренорецепторів зумовлені їхнім 
впливом на β1-адренорецептори і зменшенням 
споживання міокардом кисню.

За даними метааналізу лікування блокато-
рами β-адренорецепторів асоціюється зі зни-
женням на 13% ризику прогресування в гострий 
ІМ. Крім того, у рандомізованих досліджен-
нях доведений достовірний ефект блокаторів 
β-адренорецепторів на зниження смертності при 
гострому ІМ. Блокатори β-адренорецепторів ре-
комендують при гострому коронарному синдромі 
при відсутності протипоказань; у пацієнтів груп 
високого ризику перевагу віддають внутрішньо-
венному введенню цих препаратів (рівень доказо-
вості В). Переконливих даних про те, що певний 
препарат групи блокаторів β-адренорецепторів 
більш ефективний при нестабільній стенокар-
дії, немає. Якщо ймовірність виникнення по-
бічних ефектів висока, зокрема при фоновому 
легеневому захворюванні або дисфункції ЛШ, 
на початку лікування перевагу частіше віддають 
препарату короткої дії. Початок парентеральної 
терапії блокаторами β-адренорецепторів вимагає 
ретельного контролю функції життєво важливих 
органів і бажано тривалого моніторингу ЕКГ. 
Потім переходять на пероральне застосування 
блокаторів β-адренорецепторів для досягнення 
цільової ЧСС 50–60 уд./хв. Протипоказаннями 
до призначення блокаторів β-адренорецепторів є 
тяжкі порушення AV-провідності, анамнестичні 
вказівки про БА або гостру дисфункцію ЛШ.

НІТРАТИ
Застосування нітратів при нестабільній стено-

кардії переважно базується на патофізіологічних 
міркуваннях і клінічному досвіді. Сприятливий 
ефект нітратів й інших класів препаратів, таких 
як сидноніміни, пов¢язаний з їхнім впливом на 
периферичний і коронарний кровообіг. Насам-
перед терапевтична дія нітратів визначається 
ефектом венодилатації, зменшенням передна-
вантаження і КДО ЛШ, що веде до зменшення 
споживання міокардом кисню. Крім того, нітра-
ти розширюють нормальні та атеросклеротично 
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змінені коронарні артерії, збільшують коронар-
ний колатеральний кровотік і пригнічують агре-
гацію тромбоцитів.

Дослідження ефективності нітратів при неста-
більній стенокардії були невеликими за обсягом 
і носили характер спостережень.

Дотепер не проводили рандомізованих плаце-
бо-контрольованих досліджень, у яких був би дове-
дений сприятливий ефект цього класу препаратів 
у зменшенні вираженості симптомів і кількості не-
сприятливих серцевих подій, а також представлені 
відмінності різних способів введення нітратів (вну-
трішньовенного, перорального, букального) щодо 
зменшення вираженості клінічних симптомів.

У пацієнтів із гострими коронарними синдро-
мами, що потребують госпітального лікування, 
при відсутності протипоказань варто розглянути 
необхідність внутрішньовенного введення нітра-
тів (рівень доказовості С). Дозу потрібно титрува-
ти до зникнення симптомів або до появи побічних 
ефектів (особливо головного болю або артеріаль-
ної гіпотензії). Обмеженням для тривалої терапії 
нітратами є феномен толерантності, що залежить 
від призначеної дози і тривалості лікування.

Після досягнення клінічного ефекту внутріш-
ньовенне введення нітратів можна замінити аль-
тернативними методами непарентерального вве-
дення з достатніми інтервалами між прийомами 
препарату. Інший можливий шлях пов¢язаний із 
застосуванням нітратоподібних засобів, таких як 
сидноніміни і активатори калієвих каналів.

БЛОКАТОРИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ
Блокатори кальцієвих каналів — вазодилатуючі 

препарати. Крім того, вони безпосередньо вплива-
ють на AV-провідність імпульсів і ЧСС. За хіміч-
ною структурою і фармакологічними ефектами 
розрізняють три підкласи блокаторів кальцієвих 
каналів: дигідропіридінові похідні (ніфедипін), по-
хідні бензотіазепіну (дилтіазем) і похідні фенілал-
кіламіну (верапаміл). Препарати кожного підкла-
су відрізняються за своєю вазодилатуючою дією, 
здатністю пригнічувати скорочувальну функцію 
міокарда і сповільнювати AV-провідність імпуль-
сів. AV-блокаду можуть викликати фенілалкіламі-
ни. Ніфедипін і амлодипін зумовлюють найбільш 
виражену дилатацію периферичних артерій, тоді 
як дилтіазем характеризується найбільш слабким 
вазодилатуючим ефектом. Усі підкласи забезпечу-
ють подібну коронарну вазодилатацію.

У декількох рандомізованих клінічних дослі-
дженнях встановлено, що блокатори кальцієвих 
каналів ефективні щодо зменшення вираженос-
ті симптомів у пацієнтів із нестабільною стено-

кардією, причому їхній ефект подібний тому, що 
викликають блокатори β-адренорецепторів. При 
порівнянні ніфедипіну і метопрололу виявлено, 
що при лікуванні ніфедипіном відзначається тен-
денція до підвищення ризику розвитку ІМ або 
зворотної стенокардії порівняно з плацебо, тоді 
як при застосуванні метопрололу або комбіна-
ції двох препаратів частота цих подій знизилася. 
В одному дослідженні пацієнтам із нестабільною 
стенокардією протягом 51 тиж після виписки 
призначали блокатори β-адренорецепторів або 
дилтіазем. На фоні дилтіазему відзначали недос-
товірне підвищення ризику смерті (33% проти 
20%) і повторної госпіталізації (рівень ризику 
1,4). Утім, у двох інших дослідженнях дилтіазем 
зумовлював незначний сприятливий ефект.

Результати метааналізу ефектів блокаторів 
кальцієвих каналів у пацієнтів із нестабільною 
стенокардією дозволили припустити, що ці пре-
парати не запобігають розвитку гострого ІМ і не 
знижують смертність. Зокрема, лікування корот-
кодіючим ніфедипіном може асоціюватися з до-
зозалежним негативним ефектом щодо смертності 
в пацієнтів з ІХС. З іншого боку, існують докази 
захисного впливу дилтіазему і верапамілу при ІМ 
без елевації сегмента ST (рівень доказовості С).

Блокатори кальцієвих каналів забезпечу-
ють зменшення вираженості симптомів у па-
цієнтів, які вже отримують нітрати і блокатори 
β-адренорецепторів; їхнє призначення доцільне 
пацієнтам із протипоказаннями до блокаторів 
β-адренорецепторів, а також у підгрупі пацієнтів із 
варіантною стенокардією. Ніфедипін та інші похідні 
дигідропіридину не слід застосовувати без супутньої 
терапії блокаторами β-адренорецепторів. Застосу-
вання препаратів групи блокаторів кальцієвих ка-
налів необхідно уникати при вираженій дисфункції 
ЛШ або порушеннях AV-провідності імпульсів.

Таким чином, антиішемічна терапія зводиться до 
наступного:

• Блокатори β-адренорецепторів рекомендовані 
при відсутності протипоказань, особливо при наяв-
ності АГ або тахікардії (IB).

• Внутрішньовенне або пероральне введення ні-
тратів використовується для купірування ангіноз-
них атак (IC).

• Блокатори кальцієвих каналів призначають як 
симптоматичну терапію додатково до нітратів і бло-
каторів β-адренорецепторів або пацієнтам з проти-
показаннями до блокаторів β-адренорецепторів або 
в підгрупах з вазоспастичною стенокардією (IB).

• Ніфедипін або інші дигідропіридинові препа-
рати не застосовують (IIIB), особливо в комбінації 
з блокаторами β-адренорецепторів.
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АНТИТРОМБІНОВІ ПРЕПАРАТИ
Внутрішньокоронарний тромбоз має істотне 

значення в патогенезі гострих коронарних синд-
ромів. Виходячи з того, що тромб складається 
з фібрину і тромбоцитів, запобігти його форму-
ванню і сприяти його розчиненню можуть такі 
групи препаратів: 

• інгібітори тромбіну: прямі (гірудин) і не-
прямі (нефракціоновані гепарини, низькомоле-
кулярні гепарини);

• антитромбоцитарні засоби (ацетилсаліци-
лова кислота, тіклопідин, блокатори глікопротеї-
нових рецепторів IIb/IIIa);

• фібринолітичні засоби.

ГЕПАРИНИ І НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНІ 
ГЕПАРИНИ
У попередніх рекомендаціях з лікування па-

цієнтів із нестабільною стенокардією та ІМ без 
елевації сегмента ST нефракціонований гепарин 
був визнаний засобом вибору при проведенні ан-
титромбінової терапії. Втім, докази ефективності 
нефракціонованого гепарину менш переконливі, 
ніж інші стратегії лікування. У клінічній практи-
ці підтримка терапевтичного протромбінового 
контролю ускладнена в зв¢язку з непрогнозова-
ним зв¢язуванням гепарину з протеїнами плазми 
крові. Крім того, гепарин характеризується об-
меженою ефективністю у випадках, коли тромбін 
зв¢язаний зі згустками, багатими тромбоцитами.

Недоліки нефракціонованого гепарину:
• гепарин зв¢язується з білками плазми крові, 

адсорбується на поверхні ендотеліальних клітин, 
фагоцитується макрофагами — втрата біологіч-
ної активності введеного гепарину і погана пе-
редбачуваність антикоагулянтного ефекту в кон-
кретного хворого;

• при призначенні гепарину з лікувальною 
метою необхідний ретельний індивідуальний ла-
бораторний контроль. В одному з великих дослі-
джень TIMI 9B встановлено, що під час внутріш-
ньовенного введення гепарину АЧТЧ перебувало 
в межах терапевтичних значень тільки близько 
30% усього часу протягом доби;

• практично складно забезпечити як мінімум 
48 (краще 72) год безперервної внутрішньовенної 
інфузії препарату;

• тромбоцитарний фактор IV здатний інак-
тивувати гепарин, крім цього тромбоцити здатні 
зв¢язувати фактор Xa і у такий спосіб захищати 
його від дії гепарину;

• гепарин через великі розміри своєї молекули 
не здатний інактивувати тромбін, зв¢язаний з фі-
брином і субендотеліальними структурами, у та-

кий спосіб гепарин не може активно протидія ти 
фібриноутворенню в місці розриву бляшки;

• гепарин здатний підсилювати агрегацію 
тромбоцитів під впливом різних індукторів, крім 
тромбіну;

• показано, що при нестабільній стенокардії за-
стосування гепарину з підтримкою АЧТЧ у 2 рази 
вище контролю супроводжується швидким зни-
женням рівня фібринопептиду А, однак знижен-
ня рівня фрагмента протромбіну 1+2 (F1+2) не 
відбувається. Таким чином, знижуючи активність 
тромбіну, гепарин не впливає на його утворення 
і ризик розвитку тромбозу під час терапії гепари-
ном зберігається;

• дія гепарину триває тільки протягом його без-
перервної внутрішньовенної інфузії, більше того, 
після припинення гепаринотерапії відзначають 
реактивацію тромботичного процесу з можливим 
розвитком ІМ;

• частота імунної тромбоцитопенії на фоні 
введення гепарину становить 1–3%, її виникнен-
ня пов¢язане з появою антитіл до гепарину і ком-
понентів мембрани тромбоцитів, які активують 
тромбоцити і викликають розповсюджений тром-
боз мікросудин, сама тромбоцитопенія носить вто-
ринний характер і утворюється в результаті спожи-
вання тромбоцитів у тромбах, що утворюються.

При відсутності ацетилсаліцилової кислоти 
лікування гепарином асоціюється з більш низь-
кою частотою виникнення рефрактерної стено-
кардії, ІМ і смерті порівняно з плацебо (знижен-
ня ризику на 29%), тоді як ацетилсаліцилова кис-
лота знижує ризик порівняно з плацебо на 56%. 
Комбінація ацетилсаліцилової кислоти і гепари-
ну не мала вірогідно більшого захисного ефекту, 
ніж ацетилсаліцилова кислота в якості монотера-
пії. Початковий захисний ефект гепарину зникав 
після припинення терапії (феномен рикошету). 
Відповідно не було доказів стійкого захисного 
ефекту гепарину.

За даними метааналізу ефектів гепарину на 
додаток до терапії ацетилсаліциловою кислотою 
у пацієнтів із нестабільною стенокардією (6 ран-
домізованих досліджень) частота смерті або ІМ 
у групі ацетилсаліцилова кислота + гепарин ста-
новила 7,9%, у групі монотерапії ацетилсаліци-
ловою кислотою — 10,3% (абсолютне знижен-
ня ризику на 2,4%; співвідношення ризику 0,74 
(95% довірчі інтервали (ДІ) 0,5–1,09); p=0,10 (рі-
вень доказовості В).

Ці результати не дозволяють впевнено го-
ворити про доцільність призначення гепарину 
на додаток до ацетилсаліцилової кислоти. Втім, 
більші за обсягом дослідження дотепер не про-
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водилися. Незважаючи на це, в клінічних керів-
ництвах рекомендують застосовувати стратегію 
одночасного використання нефракціонованого 
гепарину та ацетилсаліцилової кислоти, що мож-
на розцінювати як прагматичну екстраполяцію 
існуючих доказів.

Порівняно з нефракціонованим гепарином 
низькомолекулярні гепарини характеризуються 
посиленою активністю проти фактора Ха, порів-
няно з активністю проти фактора анти-IIа (анти-
тромбінова активність). Крім того, низькомоле-
кулярні гепарини менш чутливі до тромбоцитар-
ного фактора IV і мають більш прогнозований 
антикоагулянтний ефект з нижчою ймовірністю 
виникнення тромбоцитопенії. 

Перевагами низькомолекулярного гепарину 
також є:

• значно краща порівняно зі звичайним гепа-
рином прогностичність антитромботичного ефек-
ту через відсутність зв¢язування з білками плазми 
крові і мембранами ендотеліоцитів, відповідно 
терапія низькомолекулярними гепаринами не ви-
магає настільки ретельного індивідуального лабо-
раторного контролю;

• вища біодоступність (до 90% після глибокої 
підшкірної ін¢єкції) низькомолекулярних гепа-
ринів, що дозволяє призначати їх підшкірно не 
тільки з профілактичною, але й лікувальною ме-
тою;

• більш тривала антитромботична актив-
ність (період напіввиведення >4,5 год після вну-
трішньовенного введення проти 50–60 хв у зви-
чайного гепарину) з можливістю призначення 
1–2 рази на добу.

Ці препарати можна призначати підшкірно, 
виходячи з дози, що залежить від маси тіла паці-
єнта; при цьому не потрібен лабораторний конт-
роль. Різні низькомолекулярні гепарини харак-
теризуються подібною активністю в запобіганні 
і лікуванні венозного тромбозу, незважаючи на 
деякі відмінності у фармакології і періоді напів-
виведення. У декількох клінічних дослідженнях, 
проведених останнім часом, порівнювали ефек-
тивність низькомолекулярних гепаринів з плаце-
бо або з нефракціонованим гепарином.

У дослідженні FRISC довели користь застосу-
вання дальтепарину порівняно з плацебо у пацієн-
тів із нестабільною стенокардією або ІМ без еле-
вації сегмента ST, які одержували фонову терапію 
ацетилсаліциловою кислотою, а також доцільність 
призначення такого лікування протягом тривалого 
періоду. У 4 рандомізованих дослідженнях порів-
нювали ефективність різних низькомолекулярних 
гепаринів і нефракціонованого гепарину. 

Результати метааналізу 4 досліджень не дозво-
лили отримати переконливі докази відмінності 
безпеки та ефективності між низькомолекулярни-
ми гепаринами і нефракціонованим гепарином. 
Метааналіз свідчив про те, що тривале застосуван-
ня низькомолекулярних гепаринів асоціювалося 
з підвищенням ризику великих кровотеч (співвідно-
шення ризику 2,26; 95% ДІ 1,63–3,41; p<0,0001).

Проте результати подальших досліджень змі-
нили точку зору на ефективність низькомолеку-
лярних гепаринів. Існують переконливі докази 
того, що в пацієнтів, які отримують ацетилсаліци-
лову кислоту, низькомолекулярні гепарини більш 
ефективні порівняно з плацебо (рівень доказовос-
ті А). У 2 дослідженнях отримані дані на користь 
низькомолекулярного гепарину (еноксапарину) 
порівняно з нефракціонованим гепарином при за-
стосуванні на початку лікування.

Оскільки у хворих, яким вводять низькомолеку-
лярні гепарини, важко визначити рівень активності 
антикоагулянту (наприклад визначити АЧТЧ), кар-
діологи відділень інтенсивної терапії висловлюють 
побоювання з приводу заміни нефракціонованого 
гепарину низькомолекулярним для хворих, яким 
планується проведення катетеризації з можливим 
перкутанним коронарним втручанням.

У дослідженні NIСЕ-1 внутрішньовенне вве-
дення еноксапарину (1,0 мг/кг маси тіла) здійсню-
вали в 828 хворих із наступним спостереженням 
після елективної ангіопластики без внутрішньо-
венного введення інгібітору глікопротеїнових ре-
цепторів IIb/IIIа. Частота кровотеч (1,1% для вели-
ких кровотеч і 6,2% — для малих через 30 днів) бу-
ла порівнянна з частотою, виявленою в поперед ніх 
дослідженнях, у яких пацієнтам вводили нефрак-
ціонований гепарин.

Як вже вказувалося, порівняння низькомоле-
кулярних гепаринів з нефракціонованим гепари-
ном проводили в 4 великих рандомізованих до-
слідженнях (рис. 2.6).

У дослідженні FRIC (фрагмін при нестабільної 
ІХС) 1482 хворим із нестабільною стенокардією 
або ІМ без підйому сегмента SТ вводили даль-
тепарин (120 МО/кг підшкірно 2 рази на добу) 
або нефракціонований гепарин протягом 6 днів. 
З 6-го по 45-й день хворі були знову рандомізо-
вані по групах для введення дальтепарину (по-
двійна сліпа фаза) (120 МО/кг 1 раз на добу) або 
плацебо. Протягом першого етапу дослідження 
ризик смерті, розвитку ІМ або зворотної стено-
кардії був недостовірно вищим при застосуванні 
дальтепарину (9,3% порівняно з 7,65%; р=0,33), 
а ризик смерті або розвитку ІМ не змінювався 
(3,9% порівняно з 3,6%; р=0,8). Частота леталь-
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ного результату при застосуванні дальтепарину 
також була трохи вищою (1,5% порівняно з 0,4% 
при введенні нефракціонованого гепарину; 
р=0,057). У період з 6-го по 45-й день частоту ле-
тального кінця, розвиток ІМ або зворотної сте-
нокардії було порівняно в групах застосування 
препарату і плацебо.

Ë³êóâàííÿ íåñòàá³ëüíî¿ ñòåíîêàðä³¿ òà NSTEMI:
êîìá³íîâàíà ê³íöåâà òî÷êà íà 14-é äåíü1

ÍÌÃ êðàùå               ÍÔÃ êðàùå

Çíèæåííÿ 
ÂÐ

Çíèæåííÿ ÂÐ
1Cohen M. (1999) Semin. Thromb. Hemost., 25(suppl. 3): 113–121.

2The FRAXIS study group. (1999) Eur. Heart J., 20: 1553–1562.
3Klein W., et al. (1997) Circulation, 96: 61–68.

4Antman E.M., et al. (1999) Circulation, 100: 1593–1601.
5Cohen M., et al. (1997) N. Engl. J. Med., 337: 447–452.
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Рис. 2.6. Результати 4 досліджень ефективності 
гепаринів при гострому коронарному синд-
ромі. NSTEMI — ІМ без елевації сегмен-
та ST; НМГ — низькомолекулярні гепа-
рини; НФГ — нефракціонований гепарин; 
ВР — відносний ризик; NS — відсутність 
статистично достовірних відмінностей; 
FRAXIS — Fraxiparine in Ischemic Syndrome; 
FRIC — Fragmin in Unstable Coronary Artery 
Disease; ESSENCE — Efficacy and Safety 
of Subcutaneous Enoxaparin in Non-Q wave 
Coronary Events

У дослідженні ЕSSENCЕ еноксапарин (1 мг/кг 
2 рази на добу підшкірно) порівнювали зі стан-
дартним нефракціонованим гепарином (5000 ОД 
болюсно) з наступною інфузією при корекції 
дози за величиною АЧТЧ у межах від 55 до 86 
і введенням протягом від 48 год до 8 днів (середня 
тривалість в обох групах — 2,6 дня). При застосу-
ванні нефракціонованого гепарину необхідна ве-
личина АЧТЧ досягалася в період від 12 до 24 год 
тільки у 46% хворих. Комплексний показник, що 
включає смертність, розвиток ІМ або зворотної 
стенокардії, знижувався при застосуванні енок-
сапарину на 16,2% через 14 днів (19,8% для не-
фракціонованого гепарину порівняно з 16,6% 
для еноксапарину; р=0,019) і на 19% через 30 днів 
(23,3% проти 19,8%; р=0,017). Смертність не змі-
нювалася, а для частоти летального результату 
і розвитку ІМ відзначали тенденцію до зниження 
на 29% (р=0,06) через 14 днів і на 26% (р=0,08) 
через 30 днів.

У дослідженні ТIМI 11B 3910 хворих із 
UA/NSTEMI (Unstable Angina/Non–ST-Elevation 
Myocardial Infarction) рандомізованих по групах 
введення еноксапарину (30 мг внутрішньовенні 
болюсні ін¢єкції, потім по 1 мг/кг підшкірно че-
рез кожні 12 год) або нефракціонованого гепари-
ну (болюсна ін¢єкція 70 ОД/кг, потім інфузія — 
15 ОД/кг/год із корекцією дози за величиною 
АЧТЧ до досягнення величини АЧТЧ, що пере-
вищує в 1,5–2,5 раза контрольну). Після терапії 
хворих переводили на амбулаторне лікування, 
під час якого тим, кому раніше вводили нефрак-
ціонований гепарин, 2 рази на добу призначали 
еноксапарин або плацебо. Ця стадія дослідження 
була рандомізована подвійна сліпа. Еноксапарин 
вводили в середньому 4,6 дня, а нефракціонова-
ний гепарин — 3 дні. Комплексний показник, що 
включав смертність, частоту розвитку ІМ і по-
требу ургентної реваскуляризації (кількість напа-
дів зворотної стенокардії, що вимагає негайного 
проведення коронарної реваскуляризації в період 
госпіталізації або після виписки, що призвело до 
повторної госпіталізації і проведення коронарної 
реваскуляризації), знижувався на 8-му добу з 14,5 
до 12,4%; р=0,048; через 43 дні — з 19,6 до 17,3%; 
р=0,048. Смертність або частота розвитку ІМ че-
рез 14 днів знижувалася з 6,9 до 5,7%; р=0,114; 
через 43 дня — з 8,9 до 7,9%; р=0,276. Амбула-
торне лікування не мало істотних переваг, більше 
того, при амбулаторному лікуванні ризик виник-
нення сильної кровотечі вірогідно підвищувався. 
Застосування еноксапарину як при стаціонарно-
му, так і при амбулаторному лікуванні супрово-
джувалося також підвищенням ризику розвитку 
малих кровотеч.

Дослідження FRAXIS включало три паралель-
ні групи і було присвячене порівнянню низь-
комолекулярного гепарину надропарину, що 
вводиться протягом 6 або 14 днів, з нефракціо-
нованим гепарином, що застосовували як конт-
роль. У дослідження були включені 3468 хворих 
із UA/NSTEMI. Комплексний показник, що 
включав смертність, частоту розвитку ІМ або 
рефрактерної стенокардії, становив через 14 днів 
18,1% у групі нефракціонованого гепарину, 
17,8% — у групі хворих, яким вводили надропа-
рин протягом 6 днів, і 20,0% — у групі осіб, з при-
значенням надропарину протягом 14 днів. Через 
3 міс цей показник відповідно становив 22,2; 
22,3 і 26,2%; р<0,03 при порівнянні даних у групі 
14-денного застосування надропарину та у групі 
введення нефракціонованого гепарину. У хво-
рих, яким призначали надропарин, в усі періоди 
дослідження відзначали тенденцію до підвищен-
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ня смертності і комплексного показника, що ха-
рактеризує смертність і частоту розвитку ІМ.

Таким чином, у 2 дослідженнях з еноксапа-
рином продемонстрована перевага цього препа-
рату порівняно з нефракціонованим гепарином, 
а в 2 дослідженнях (одне —з дальтепарином, дру-
ге — з надропарином) продемонстрована ней-
тральна дія або виявлені несприятливі тенден-
ції. Такі різнорідні результати можна пояснити 
цілим рядом причин — розходженнями в групах 
хворих, типі дослідження, дозуваннях гепарину, 
властивостях різних низькомолекулярних гепари-
нів (різну молекулярну масу і співвідношення ан-
тифактора Ха і антифактора IIа), а також іншими 
неідентифікованими впливами. При метааналі-
зі результатів 2 досліджень з еноксапарином за 
участю 7081 хворого виявлене статистично до-
стовірне зниження (приблизно на 20%) смерт-
ності, частоти розвит ку ІМ або потреби в термі-
новій реваскуляризації на 2-; 8-; 14-й та 43-й день 
і смертності або частоти розвитку ІМ на 8-; 14-й 
та 43-й день. На 8-; 14-й та 43-й день відзначали 
також тенденцію до зниження смертності.

Незважаючи на привабливість порівняння 
відносних ефектів лікування за допомогою різних 
низькомолекулярних гепаринів (див. рис. 2.6), 
варто визнати обмеженість такого непрямого 
порівняння. Єдино надійним є безпосереднє по-
рівняння в ході проведення добре спланованого 
клінічного дослідження або декількох дослі-
джень. Порівняння різних терапевтичних засобів 
(наприклад різні препарати низькомолекуляр-
них гепаринів) зі стандартним препаратом (на-
приклад нефракціонованим гепарином) у різних 
дослідженнях не дозволяє зробити висновок про 
відносну ефективність різних низькомолеку-
лярних гепаринів, що зумовлено варіабельністю 
оцінюваних параметрів як у контрольній, так 
і експериментальній групі внаслідок розходжень 
у протоколах дослідження, у супутньому лікуван-
ні і т.д. Подібні міркування застосовні і до порів-
няння дії інгібіторів тромбоцитарних глікопро-
теїнових рецепторів IIb/IIIа.

У дослідженнях FRISC, FRIC, ТIMI 11В, 
а також в FRISC II оцінювали можливі переваги 
тривалого введення низькомолекулярних гепа-
ринів після виписки з лікарні. У перших 3 дослі-
дженнях не вдалося продемонструвати переваги 
такого лікування після гострої фази захворю-
вання. У дослідженні FRISC з 6-го по 35-й або 
45-й день вводили дальтепарин у більш низьких 
дозах; у дослідженні FRIC хворих після первісно-
го 6-денного лікування повторно рандомізували 
по групах для додаткового введення дальтепарину 

протягом 40 днів. У дослідженні ТIMI 11В період 
амбулаторного лікування становив від 5 до 6 тиж, 
а в дослідженні FRAXIS — 1 тиж. Дослідження 
FRISC II відрізнялося за своїм типом: дальтепа-
рин вводили всім хворим мінімум 5 днів. Потім 
хворі були рандомізовані по групах для введення 
плацебо або дальтепарину 2 рази на добу протя-
гом 90 днів. При аналізі результатів досліджень 
виявлене значне зниження в групі дальтепарину 
комплексного показника, що включав смертність 
і частоту розвитку ІМ, через 30 днів (3,1% порів-
няно з 5,9%; р=0,002), але не через 3 міс (6,7% 
порівняно з 8,0%; р=0,17). Показник, що харак-
теризує смертність, частоту розвитку ІМ або час-
тоту реваскуляризації протягом усього періоду 
лікування, знизився через 3 міс (29,1% порівняно 
з 33,4%; р=0,031). Переваги тривалого застосуван-
ня дальтепарину проявлялися лише в тих хворих, 
які відповідали на лікування і у яких на початку 
дослідження був підвищений рівень тропоніну Т. 
Ці результати можуть бути одним з показань для 
тривалого застосування низькомолекулярних ге-
паринів у деяких хворих, які піддаються лікуван-
ню або в яких відкладене проведення ангіографії.

Загалом можна зробити висновок про те, що 
«гостре» застосування низькомолекулярних ге-
паринів принаймні не менш ефективне, ніж не-
фракціонованого гепарину (рівень доказовос-
ті А). Утім, еноксапарин мав переваги порівняно 
з нефракціонованим гепарином у 2 дослідженнях 
по прямих порівняннях препаратів (по комбіно-
ваній кінцевій точці — сумі випадків смерті, ІМ 
і зворотної стенокардії).

Низькомолекулярні гепарини мають важливі 
практичні переваги, які полягають в простоті за-
стосування, більш стійкому антитромбіновому 
ефекті, відсутності потреби в моніторингу, а та-
кож у профілі безпеки застосування, подібному 
нефракціонованому гепарину. Результати спосте-
режень дозволяють припустити подібність профі-
лю безпеки низькомолекулярних гепаринів і не-
фракціонованого гепарину при застосуванні разом 
з інгібіторами глікопротеїнових рецепторів IIb/IIIa 
(дослідження NICE, 2000). Помірні за обсягом до-
слідження за участю 750 пацієнтів свідчать про кра-
щу ефективність і безпеку еноксапарину порівняно 
з нефракціонованим гепарином у пацієнтів, які та-
кож отримували ептіфібатид. Утім, докази на ко-
ристь тривалого амбулаторного застосування низь-
комолекулярних гепаринів менш переконливі. 

ІНГІБІТОРИ ФАКТОРА Ха
Упродовж останніх кількох років проводилися 

дослідження селективного блокатора фактора Ха, 
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синтетичного пентасахариду фондапаринуксу. 
У дослідженні OASIS-5 (Organization to Assess 
Strategies for Ischaemic Syndromes) порівнювали 
ефективність застосування 2,5 мг фондапаринуксу 
підшкірно 1 раз на добу з еноксапарином — 1 мг кг 
2 рази на добу протягом 8 днів (у середньому — 5,2 
дня). Первинні кінцеві точки — смерть, ІМ або 
стійка ішемія на 9-й день зафіксовані однаково 
часто — в 5,7% у групі еноксапарину і 5,8% — фон-
дапаринуксу, але частота великих кровотеч у групі 
фондапаринуксу була майже вдвічі менша — 2,2% 
проти 4,1% у групі еноксапарину; р<0,001. Таким 
чином, комбінована кінцева точка спостерігалася 
частіше в групі еноксапарину — 9,0% проти 7,3%; 
р<0,001. На 30-й день відзначали більш низьку 
смертність у групі фондапаринуксу — 2,9% про-
ти 3,5%; р<0,02; така ж тенденція спостерігалася 
через 6 міс після гострого коронарного синдро-
му — смертність у групі фондапаринуксу станови-
ла 5,8% проти 6,5% у групі еноксапарину; р<0,05. 
Комбінована кінцева точка, що включала смерть, 
ІМ або інсульт через 6 міс, також була менше при 
застосуванні фондапаринуксу — 11,3% проти 
12,5%; р<0,007.

ПРЯМІ ІНГІБІТОРИ ТРОМБІНУ
У дослідженні GUSTO IIb (Global Utilization 

of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator 
for Occluded Coronary Arteries) оцінювали ефек-
тивність прямого інгібітору тромбіну гірудину 
і гепарину у пацієнтів із гострим коронарним 
синд ромом, які не отримували тромболітичних 
засобів. Сприятливі наслідки терапії гіруди-
ном спостерігали в ранній термін (через 24 год 
і 7 днів), але на 30-й день відмінність між клініч-
ними групами не була статистично достовірною. 

У дослідженні OASIS-2 оцінювали ефектив-
ність застосування гірудину в більш високій дозі 
протягом 72 год порівняно з нефракціонованим 
гепарином. Первинною кінцевою точкою була 
смерть від серцево-судинних причин або ІМ че-
рез 7 днів, що відбулася в 4,2% пацієнтів у гру-
пі нефракціонованого гепарину і в 3,6% у групі 
гірудину; р=0,077. Ефект лікування досягався 
протягом перших 72 год (відносний ризик 0,76; 
ДІ 0,59–0,99). Кількість кровотеч, які вимагали 
трансфузії, збільшилася (1,2% проти 0,7%), але 
кількість небезпечних для життя кровотеч або ін-
сультів не збільшилася.

Дані комбінованого аналізу результатів до-
сліджень OASIS-1, OASIS-2 і GUSTO IIb вказу-
ють на те, що ризик серцево-судинної смерті або 
ІМ знизився на 22% через 72 год, на 17% — через 
7 днів і на 10% — через 35 днів після початку ліку-

вання (рівень доказовості В). Результати статис-
тично достовірні через 72 год і 7 днів і характе-
ризуються граничною вірогідністю через 35 днів; 
р=0,057. Гірудин визнали як засіб для лікування 
пацієнтів з гепариніндукованою тромбоцитопе-
нією, але жоден з гірудинів до цього часу не отри-
мав офіційного дозволу для лікування гострого 
коронарного синдрому.

Ефективність ще одного прямого інгібітору 
тромбіну — бівалірудину порівняно з нефрак-
ціонованим гепарином вивчали у хворих, яким 
проводили перкутанне коронарне втручання. 
Дослідники встановили вірогідно нижчу часто-
ту значних кардіальних ускладнень (смерть, ІМ, 
повторні реваскуляризації) у групі бівалірудину 
(6,2% проти 7,9%; р<0,039) і частоту кровотеч 
(3,5 й 9,3% відповідно; р<0,001) на 7-й день до-
слідження. Таким чином, бівалірудин розгляда-
ється як альтернативна ургентна антикоагулянт-
на терапія при проведенні перкутанного коро-
нарного втручання.

У дослідженні ACUITY (Acute Catheterization 
and Urgent Intervention Triage Strategy) порівню-
вали ефективність 3 медикаментозних стратегій 
у хворих із гострим коронарним синдромом серед-
нього і високого ризику, у більшості з яких про-
ведене перкутанне коронарне втручання (56,3%) 
і шунтування (11,1%). На 30-й день порівнюва-
ли частоту значних коронарних подій (смерті від 
будь-якої причини, ІМ або позапланової ревас-
куляризації внаслідок повторної ішемії) і частоту 
кровотеч на тлі застосування нефракціонованого 
гепарину або низькомолекулярних гепаринів по-
єднано з інгібіторами глікопротеїнових рецепторів 
IIb/IIIa (1-ша група — 4603 хворих); бівалірудин 
поєднано з інгібіторами глікопротеїнових рецеп-
торів IIb/IIIa (2-га група — 4604 хворих); тільки бі-
валірудин (4612 хворих). Не виявлено відмінності 
в частоті кардіальних ускладнень у всіх трьох гру-
пах, але частота кровотеч була нижчою у хворих, 
що отримували бівалірудин, порівняно з 1-ю гру-
пою (3,0% проти 5,7%; р<0,001).

АНТАГОНІСТИ ВІТАМІНУ К
Незважаючи на те що в невеликих досліджен-

нях поєднання антагоністів вітаміну К з ацетил-
саліциловою кислотою давало виграш у частоті 
кардіальних кінцевих точок, підвищена частота 
кровотеч перекривала цей позитивний ефект, 
а з огляду на досить вдалу комбінацію (ацетил-
саліцилова кислота + клопідогрел), антагоністи 
вітаміну К у стандартних ситуаціях не викорис-
товуються і можуть розглядатися як терапія при 
фібриляції передсердь.
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КОРЕКЦІЯ УСКЛАДНЕНЬ 
 АНТИТРОМБІНОВОЇ ТЕРАПІЇ, 
ПОВZЯЗАНИХ З КРОВОТЕЧАМИ
При незначних кровотечах зазвичай досить 

припинити введення антитромбінових засобів. 
При виражених кровотечах, зокрема блюванні 
кров¢ю, мелені або внутрішньочерепних гемо-
рагіях, необхідним може виявитися введення 
антагоністів гепарину, що зумовлює підвищення 
ризику рикошетного тромботичного феномену. 
Антикоагулянтні і геморагічні ефекти нефрак-
ціонованого гепарину коригуються протаміном 
сульфату в еквімолярній концентрації. Протамін 
нейтралізує активність антифактора IIа, але 
лише частково нейтралізує антифактор Ха низь-
комолекулярного гепарину.

Таким чином, рекомендації із застосування ан-
тикоагулянтів наступні:

• Антикоагулянти рекомендуються всім паці-
єнтам із гострим коронарним синдромом на дода-
ток до антитромбоцитарної терапії (IA).

• Антикоагулянти підбирають відповідно до 
певного ризику розвитку кровотечі та ішемічних 
подій (IB). Показано такі антикоагулянти, як не-
фракціонований гепарин, низькомолекулярні гепа-
рини, фондапаринукс, бівалірудин. Вибір залежить 
від обраної стратегії — ургентної інвазивної, ран-
ньої інвазивної або консервативної (IB).

• У випадку ургентної інвазивної стратегії не-
фракціонований гепарин (IC) або еноксапарин (IIa), 
або бівалірудин (IB) необхідно призначити негайно.

• При відсутності ургентної ситуації і наяв-
ності часу для вибору стратегії лікування реко-
мендується призначення фондапаринуксу, який має 
кращий профіль ефективність/безпека (IA). Енок-
сапарин демонструє менш оптимальне співвідно-
шення ефективність/безпека (IIa).

• При інвазивних втручаннях введення нефрак-
ціонованого гепарину (IC), еноксапарину (IIa) або 
бівалірудину (IB) необхідно продовжувати під час 
проведення процедури.

• Введення антикоагулянтів повинне бути при-
пинене протягом 24 год після інвазивної процедури 
(IIa). При консервативній стратегії введення фон-
дапарину, еноксапарину або інших низькомолеку-
лярних гепаринів може тривати до виписки з гос-
піталю (IB).

АНТИТРОМБОЦИТАРНІ ЗАСОБИ 
У розумінні стратегії антитромбоцитарної 

терапії важливо знати, що за добу виробляється 
приблизно 1011 тромбоцитів у фізіологічних умо-
вах, при необхідності інтенсивність вироблення 
може збільшитися в 10 разів.

Тривалість життя тромбоцитів становить 
приблизно 10 днів. Таким чином, тромбоцити — 
без¢ядерні клітини крові, які забезпечують обо-
ротне джерело хемокінів, цитокінів і факторів 
росту, які брикетуються і упаковані в гранулах. 
Крім того, активовані тромбоцити можуть синте-
зувати простаноїди (насамперед тромбоксан A2) 
з арахідонової кислоти фосфоліпідів за допомо-
гою швидко скоординованої активації фосфо-
ліпази, ЦОГ-1 і тромбоксансинтетази-3. Недав-
но сформовані тромбоцити також стимулюють 
утворення ізоформ ЦОГ (ЦОГ-2) і простаглан-
дин E-синтази, це явище помітно асоційоване 
з прискореною регенерацією тромбоцитів, і хоча 
активовані тромбоцити не можуть синтезувати 
білки de novo, вони можуть транслювати консти-
тутивну мРНК (матричну РНК) у білки. Таким 
чином, тромбоцити можуть брати участь у запа-
ленні і судинному пошкодженні, антитромбоци-
тарні ефекти можуть впливати на білки (похідні 
тромбоцитів), сигнальні для ініціації запальної 
і/або проліферативної відповіді.

УТВОРЕННЯ ТРОМБУ  
В РЕЗУЛЬТАТІ  РОЗРИВУ 
 АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОЇ БЛЯШКИ 
У процесі розриву атеросклеротичної бляшки 

відбувається оголення прокоагулянтних субстан-
цій субендотеліального простору судини, а також 
ліпідного ядра бляшки, у нормі ізольованих від 
протікаючої крові клітинами ендотелію.

Такими субстанціями є компоненти сполуч-
нотканинного матриксу судин — головним чи-
ном колаген, а також фібронектин, ламінин, ві-
тронектин та ін. Висока тромбогенність ліпідного 
ядра бляшки пояснюється нагромадженням у ній 
у великих кількостях тканинного фактора (тка-
нинного тромбопластину), що звільняється при 
руйнуванні пінистих клітин і макрофагів, також 
тканинний фактор утримується і в ендотеліальних 
клітинах, але в нормі їм більш властиві антитром-
ботичні функції.

Ендотелій, крім бар¢єрної функції, активно 
перешкоджає адгезії та агрегації тромбоцитів за 
рахунок синтезу простацикліну (простагланди-
ну I2), ендотеліального релаксуючого фактора, 
а також активаторів плазміногену тканинного 
і урокіназного типів, крім того, на поверхні ен-
дотеліальних клітин виявлений глікопротеїд 
тромбомодулін, що має здатність до зв¢язування 
і інактивації тромбіну.

На початковому етапі коагуляційного каска-
ду відбувається адгезія (злипання) тромбоцитів 
у місці ураження ендотелію. Процес адгезії здій-
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снюється завдяки наявності специфічних гліко-
протеїдних комплексів (рецепторів) у мембрані 
тромбоциту, що моментально зв¢язуються зі свої-
ми лігандами в екстрацелюлярному матриксі. 
При цьому для процесу взаємодії між лігандом 
і рецептором мембрани тромбоцита необхідна 
присутність фактора Віллебранда, що також син-
тезується клітинами ендотелію судин.

Таким чином, у результаті адгезії на по-
верхні розриву ендотелію формується моношар 
тромбоцитів. Зв¢язування рецепторів мембрани 
тромбоцита зі своїми лігандами в субендотелію 
є пусковим чинником для наступної стадії тром-
боутворення — стадії агрегації тромбоцитів. При 
цьому тромбоцити змінюють свою форму, стаю-
чи з дискоїдних сферичними, на поверхні їхньої 
мембрани з¢являються псевдоподії. Одночасно 
відбувається вивільнення вмісту щільних гра-
нул тромбоцитів, секретуються індуктори агре-
гації тромбоцитів — АДФ і серотонін, фактор ІV 
тромбоцитів, тромбоцитарний фактор росту 
та ін. Також відбувається підвищення активності 
фосфоліпаз А2 і C, які, розщеплюючи мембранні 
фосфоліпіди, призводять до вивільнення арахі-
донової кислоти. Далі арахідонова кислота під 
впливом ЦОГ і тромбоксансинтетази перетво-
рюється через проміжну стадію ендопероксидів 
у тромбоксан А2. Тромбоксан А2, будучи потуж-
ним індуктором агрегації тромбоцитів, також ви-
кликає виражену вазо- і бронхоконстрикцію.

У результаті вивільнення в кровотік числен-
них проагрегантів (АДФ, серотонін, тромбок-
сан А2, адреналін, тромбін та ін.) відбувається 
здійснення механізму позитивного зворотного 
зв¢язку, що проявляється в посиленні первинної 
агрегації тромбоцитів з одночасним залученням 
у процес агрегації сусідніх неактивованих клітин.

Одночасна дія декількох індукторів агрегації 
(інакше в кровоносному руслі постійно утворюва-
лися б тромбоцитарні тромби) є стимулом до по-
чатку загального фінального етапу агрегаційного 
процесу: на мембранах псевдоподій відбуваються 
конформаційні зміни IIb/IIIа рецепторів, що су-
проводжуються багаторазовим збільшенням їх 
афінності до своїх лігандів, насамперед до фібри-
ногену і фактора Віллебранда. Молекули фібрино-
гену і фактора Віллебранда, будучи мультивалент-
ними, здатні взаємодіяти одночасно з більшою 
кількістю тромбоцитів, що приводить до утворен-
ня численних міжклітинних «мостиків».

Таким чином, заключною стадією процесу 
активації тромбоцитів є побудова тромбоцитар-
ного агрегату, що представляє собою безліч ак-
тивованих тромбоцитів, з¢єднаних між собою за 

допомогою молекул фібриногену і фіксованих до 
місця ураження ендотелію за допомогою факто-
ра Віллебранда.

Однак активації тромбоцитів і формування 
тромбоцитарного тромбу недостатньо для роз-
витку симптомокомплексу гострої коронарної 
недостатності (гострого коронарного синдрому), 
більше того, більшість розривів бляшок проті-
кає безсимптомно і виявляється в аутопсійному 
матеріалі в померлих від некардіальних причин 
хворих. Крім безпосереднього розриву бляшки, 
для розвитку того або іншого варіанта гострого 
коронарного синдрому необхідний одночасний 
збіг багатьох сприяючих факторів: уповільнен-
ня току крові по судині, співвідношення між ак-
тивністю систем згортання крові і фібринолізу, 
стану тромбоцитів. Велике значення в розвит-
ку тромбозу має звільнення в момент розриву 
бляшки тканинного фактора, зосередженого го-
ловним чином у ліпідному ядрі і ендотеліоцитах 
покришки бляшки, що в комплексі з активною 
формою фактора VII є активатором зовнішнього 
шляху коагуляції. Концентрація фактора VII під 
час розриву бляшки багато в чому визначально 
впливає на подальший розвиток коронарного 
тромбозу і формування симптомокомплексу го-
строго коронарного синдрому.

Таким чином, крім активації тромбоцитар-
ної ланки гемостазу, для виникнення клінічних 
проявів гострого коронарного синдрому необ-
хідний вихідний стан гіперкоагуляції до моменту 
розриву бляшки. Щодо цього особливо показові 
дані досліджень концентрації в сироватці кро-
ві фібринопептиду А і фрагменту протромбі-
ну 1+2 (F1+2) — маркерів перетворення фібрино-
гену у фібрин під дією тромбіну та протромбіну 
в тромбін відповідно. У хворих із різними клініч-
ними проявами гострого коронарного синдро-
му вміст у крові фібринопептиду А і фрагменту 
протромбіну 1+2 значно підвищений, більше 
того, на сьогодні продемонстроване значення 
показників фібринопептиду А і фрагменту про-
тромбіну 1+2 у плані оцінки віддаленого про-
гнозу хворих після перенесеного епізоду гострої 
коронарної недостатності. У ході досліджень, 
поряд з підвищенням концентрації фібринопеп-
тиду А і фрагменту протромбіну 1+2 у гострий 
період, виявлене збереження високих значень 
фрагменту протромбіну 1+2 через 6 міс після пе-
ренесеного епізоду нестабільної стенокардії або 
нетрансмурального ІМ, що вказує на персисту-
вальну тромбінемію навіть у категорії відносно 
стабілізованих хворих. З огляду на те, що тром-
бін на сьогодні є найсильнішим з відомих індук-
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торів агрегації тромбоцитів, можна припустити, 
що саме тромбінемія (попередня), яка зберіга-
ється, створює сприятливий ґрунт для розвитку 
коронарного тромбозу при виникненні розриву 
атеросклеротичної бляшки. Ця гіпотеза переві-
рена в ході багатоцентрового клінічного дослі-
дження GUSTO IIb з використанням прямого 
інгібітору тромбіну — рекомбінованого гіруди-
ну. Однак після підведення підсумків лікування 
>8 тис. хворих із нестабільною стенокардією та 
ІМ без зубця Q не отримано статистичних розхо-
джень у кінцевих точках (смерть, ІМ із зубцем Q, 
проведення коронарної ангіопластики) між до-
сліджуваною і контрольною (ацетилсаліцилова 
кислота + нефракціонований гепарин) групами 
хворих. Можливо, поясненням цьому є низька 
доза застосовуваного гірудину (в дослідженні 
GUSTO IIa продемонстрований реальний гемо-
рагічний ефект повної дози гірудину) і відповід-
ний незначний його вплив на характеристики 
утворення тромбіну.

Принаймні 4 різних білки тромбоцитів серед 
відомих представляють можливий ланцюг обо-
ротної інгібіції зі змінними ефектами антитром-
боцитарних агентів, тобто ЦОГ-1, глікопротеїно ві 
рецептори IIb/IIIa, простагландин H2/тром бо-
ксан А2-рецептори і АДФ-рецепторы P2Y12. Не-
повне, оборотне інгібування тромбоцитарної 
ЦОГ-1 традиційними НПЗП (NSAIDs) демон-
струє клінічний ефект, непідтверджений у ран-
домізованих клінічних дослідженнях.

Різні неселективні НПЗП можуть сповільню-
вати тромбоксан А2-залежну функцію тромбоцита 
шляхом конкурентного, оборотного інгібування 
ЦОГ-1. При застосуванні у звичайній протиза-
пальній дозі ці лікарські засоби сповільнюють ак-
тивність тромбоцитарної ЦОГ-1 від 70 до 90%. Таке 
інгібування може бути недостатнім, щоб блокува-
ти скупчення тромбоцитів in vivo. Деякі інгібітори 
ЦОГ-1, які були досліджені на антитромботичну 
ефективність у відносно невеликих рандомізова-
них клінічних дослідженнях, — сульфінпіразон, 
флурбіпрофен, індобуфен і тріфлусал — не схвале-
ні як антитромбоцитарні засоби в США, хоча до-
ступні в деяких європейських країнах.

Тромбоксан А2/простагландин H2-рецептори 
щеплені з рецепторами G-протеїну, які в резуль-
таті стимуляції приводять до активації фосфолі-
пази С і підвищення внутрішньоклітинної кон-
центрації іонів Ca2+.

Були синтезовані потужні (Kd (константа 
дисо ціації ліганд-рецепторного комплексу) що-
найменше наномолярний діапазон) і з тривалою 
дією (період напіврозпаду >20 год) антагоністи 

рецепторів тромбоксану А2/простагландину H2, 
включаючи GR 32191 (вапіпрост), BMS-180291 
(іфетробан), і BM 13.177 (сулотробан). Незва-
жаючи на антитромботичний ефект, виявлений 
у тварин, і цікавий кардіопротекторний вплив, 
виявлений у собак і тхорів, ці препарати дали не-
втішні результати у фазі II/III клінічних випро-
бувань.

Антагоніст рецепторів тромбоксану А2/про-
стагландину H2 С-18886 недавно завершив другу 
фазу клінічних випробувань з обнадійливим ре-
зультатом.

Новий клас прямих P2Y12-антагоністів (на-
приклад AR-C69931MX (кангрелор)) у цей час 
вивчається, попередні результати говорять про 
більш ефективну блокаду цих рецепторів, ніж 
клопідогрелом.

Класифікація антитромбоцитарних препаратів
 Інгібітори адгезії: антитіла до глікопротеї-

ну Ib, антитіла до фактора Віллебранда.
Інгібітори агрегації:
1. Інгібітори глікопротеїнових рецепторів 

IIb/IIIa. 
2. Інгібітори АДФ-рецепторів. 
3. Інгібітори тромбіну (гірудин).
4. Інгібітори ЦОГ (ацетилсаліцилова кислота).
5. Інгібітори тромбоксансинтетази (пірмагрел).
6. Інгібітори тромбоксансинтетази і рецепторів 

до тромбоксану (рідогрел).
7. Активатори аденілатциклази (простаци-

клін, алпростадил).
8. Інгібітори ФДЕ (пентоксіфілін).

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
Ацетилсаліцилова кислота пригнічує ЦОГ-1 

і блокує формування тромбоксану А2. У такий 
спосіб блокується агрегація тромбоцитів, інду-
кована через цей шлях. В 3 рандомізованих до-
слідженнях ацетилсаліцилова кислота знижувала 
ризик смерті або ІМ у пацієнтів із нестабільною 
стенокардією. Дані метааналізу свідчили про те, 
що ацетилсаліцилова кислота в дозі 75–150 мг не 
менш ефективна, ніж у більш високих дозах.

При гострому ІМ антитромбоцитарна терапія 
(майже винятково ацетилсаліциловою кисло-
тою) здатна зменшувати кількість судинних подій 
(рис. 2.7). Крім короткочасного ефекту, ацетил-
саліцилова кислота забезпечує також поліпшен-
ня прогнозу при подальшому лікуванні. Побічні 
ефекти з боку ШКТ при застосуванні ацетилсалі-
цилової кислоти в таких низьких дозах відзначають 
відносно нечасто, а з появою кишково-розчинних 
форм ацетилсаліцилової кислоти ці ускладнення 
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майже зникли. Існують деякі протипоказання, 
до яких належать активна пептична виразка, ло-
кальна кровотеча або геморагічний діатез. Прояви 
алергії спостерігаються рідко. З огляду на це, аце-
тилсаліцилову кислоту рекомендують призначати 
всім пацієнтам з підозрою на гострий коронарний 
синдром при відсутності протипоказань (рівень 
доказовості А) і надалі для тривалого лікування 
(рівень доказовості А).

АНТАГОНІСТИ РЕЦЕПТОРІВ АДФ: 
ТІЄНОПІРИДИНИ
Тіклопідин і його дериват клопідогрел — ін-

гібітори АДФ, що спричиняє агрегацію тромбо-
цитів. Ефективність тіклопідину вивчали лише 
в 1 дослідженні. Відносно часто на фоні застосу-
вання цього препарату спостерігають шлунково-
кишкові розлади та алергічні реакції. Крім того, 
можуть виникати нейтропенія або тромбоцито-
пенія. Препаратом, що замінив тіклопідин, став 
клопідогрел.

Ефективність клопідогрелу досліджували на 
фоні прийому ацетилсаліцилової кислоти в дозі 
75–325 мг у пацієнтів із гострим коронарним синд-
ромом у великому клінічному дослідженні CURE 
(Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent 
ischaemic Events) за участю 12 562 пацієнтів. Вклю-
чали хворих, госпіталізованих протягом 24 год піс-
ля виникнення симптомів зі змінами ЕКГ або під-
вищенням рівня міокардіальних ферментів. Рандо-
мізовано призначали навантажувальну дозу 300 мг 
клопідогрелу і подальшу дозу препарату 75 мг 1 раз 
на добу та порівнювали з пацієнтами, що прийма-
ли плацебо, протягом 9 міс. Кількість первинних 
результатів (смерть від серцево-судинних причин, 

нефатальний ІМ або інсульт) вірогідно зменшила-
ся з 11,4 до 9,3% (зниження абсолютного ризику 
на 2,1%; відносний ризик 0,80; 95% ДІ 0,72–0,90; 
p<0,001). Частота випадків рефрактерної ішемії під 
час першої госпіталізації істотно (p=0,007) знизи-
лася з 2,0 до 1,4% (зниження абсолютного ризику 
на 0,6%, відносний ризик 0,68; 95% ДІ 0,52–0,90), 
але істотно не відрізнялася після виписки (7,6% 
в обох групах). Масивні кровотечі вірогідно час-
тіше відзначали в групі клопідогрелу — 3,7% про-
ти 2,7% (підвищення абсолютного ризику на 1%, 
відносний ризик 1,38; 95% ДІ 1,13–1,67; p=0,001). 
Кількість пацієнтів, яким було необхідне пере-
ливання двох або більше одиниць, було більше 
в групі клопідогрелу порівняно з плацебо (2,8% 
проти 2,2%; p=0,02). Масивні кровотечі виявляли 
приблизно так само часто, як під час раннього лі-
кування (<30 днів), так і пізнього (>30 днів після 
рандомізації) (2,0 і 1,7% відповідно). Малі крово-
течі розвивалися частіше в групі клопідогрелу, ніж 
плацебо (5,1% проти 2,4%; p<0,001). Трохи менша 
кількість пацієнтів у групі клопідогрелу мали по-
требу в коронарній реваскуляризації (36% проти 
36,9%). Незважаючи на це, варті уваги результати 
дослідження, отримані у 1822 пацієнтів в групі кло-
підогрелу, у яких здійснили хірургічне шунтування 
коронарних артерій. Після проведеного втручання 
не відзначали достовірного збільшення кількос-
ті епізодів масивних кровотеч (1,3% проти 1,1%). 
Але серед 912 пацієнтів, які не припинили засто-
сування досліджуваного препарату за 5 днів перед 
втручанням, частота масивних кровотеч була вище 
в групі клопідогрелу (9,6% проти 6,3%; p=0,06).

Чітке підвищення ризику розвитку кровотечі 
відзначали при підвищенні дози ацетилсаліцило-
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Рис. 2.7. Вплив ацетилсаліцилової кислоти (АСК) на судинні події (гострий коронарний синд ром)
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вої кислоти (з 100 до 100–300 та >300 мг у пацієн-
тів груп плацебо (відповідно 2,0; 2,2 та 4,0% ма-
сивних кровотеч) і клопідогрелу (2,5; 3,5 та 4,9%). 
У дослідженнях CURE і APT (Anti Platelet Trialist’s 
Collaboration) не спостерігали чітких ознак поліп-
шення результату при підвищенні дози ацетилса-
ліцилової кислоти. Рекомендують застосовувати 
клопідогрел поєднано з підтримувальними доза-
ми ацетилсаліцилової кислоти (100 мг).

У субаналізі PCI-CURE (Percutaneous 
Coronary Intervention-Clopidogrel in Unstable 
Angina to Prevent Recurrent Events) виявлено, що 
у пацієнтів, яким виконували ангіопластику, за-
стосування клопідогрелу більш ніж за 6 год до 
втручання супроводжувалося зниженням ризику 
до 28-го дня на 38%. При цьому загальна часто-
та розвитку кровотеч була такою ж, а шлунково-
кишкових кровотеч — нижче (на 9,3%), ніж після 
застосування ацетилсаліцилової кислоти.

У дослідженні CAPRIЕ (Clopidogrel versus. 
Aspirin in Patients at Risk. of Ischemic Events) порів-
нювали ефективність клопідогрелу і ацетилсаліци-
лової кислоти відносно попередження ішемічного 
інсульту, ІМ або «судинної» смерті в 19 185 хворих 
з ознаками атеросклеротичного захворювання 
судин (що перенесли ішемічний інсульт, ІМ або 
з захворюванням периферичних артерій). Серед-
ня тривалість спостереження — 1,91 року. Це до-
слідження також показало перевагу клопідогрелу 
над ацетилсаліциловою кислотою. Ще одне дослі-
дження — CREDO (Clopidogrel for the Reduction of 
Events During Observation ), в якому вже цілеспря-
мовано вивчали ефективність зазначених препа-
ратів після проведення внутрішньосудинних втру-
чань, продемонструвало зниження ризику розвит-
ку комбінованої кінцевої точки на 27% порівняно 
з ацетилсаліциловою кислотою. У дослідженні 
CLASSICS (CLopidogrel ASpirin Stent International 
Cooperative Study) вивчали порівняльну безпеку 
і ефективність комбінацій: ацетилсаліцилова кис-
лота + клопідогрел та ацетилсаліцилова кислота + 
тіклопідин. Перша комбінація виявилася прак-
тично вдвічі безпечніша в плані частоти розвитку 
кровотеч.

Останнє велике дослідження — CHARISMA 
(Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and 
Ischemic Stabilization, Management and Avoidance), 
результати якого опубліковані в 2006 р. Протя-
гом мінімум 1 року спостерігали 15 603 пацієнтів, 
і знову була підтверджена перевага клопідогрелу 
над ацетилсаліциловою кислотою у хворих з до-
кументованими проявами ІХС, але не в пацієн-
тів, у яких відзначали тільки фактори ризику роз-
витку ІХС.

В останні роки ведуться пошуки нових ан-
тиагрегантів, що мають той же механізм блока-
ди АДФ-рецепторів тромбоцитів. Так, у дослі-
дженні (JUMBO)-TIMI 26 (The Joint Utilization 
of Medications to Block Platelets Optimally) ви-
вчали ефекти прасугрелe — як частоту крово-
теч, так і кардіальних подій у хворих, що підда-
валися ургентному перкутанному коронарному 
втручанню, порівняно з клопідогрелом. У цьому 
обмеженому дослідженні (904 пацієнти) не від-
значено достовірних відмінностей ні в частоті 
кровотеч (1,7 та 1,2% відповідно), ні у впливі на 
кінцеві точки. У недавно закінченому досліджен-
ні цього препарату в 13 608 хворих із гострим ко-
ронарним синдромом TRITON-TIMI-38 (Trial 
to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes 
by Optimizing Platelet Inhibition with Prasugrel — 
Thrombolysis in Myocardial Infarction) прасугрел 
продемонстрував кращий, ніж у клопідогрелу, 
ефект відносно кардіальных подій, але він супро-
воджувався більшою частотою кровотеч, у тому 
числі фатальних.

Ефективність ще одного антиагреганта — 
AZD6140 порівнювали з ефектами клопідогрелу 
в дослідженні DISPERSE 2 (Dose confIrmation 
Study assessing anti-Platelet Eff ects of AZD6140 vs 
clopidogRel in non-ST-segment Elevation myocardial 
infarction), результати якого обнародувані на сесії 
АСС в 2006 р. Відзначені хороша переносимість 
і дозозалежний ефект препарату стосовно інтен-
сивності агрегації тромбоцитів, що перевищу-
вав такий у клопідогрелу. У цей час проводиться 
велике дослідження AZD6140, PLATO (A Study 
of Platelet Inhibition and Patient Outcomes), у яке 
включено 16 000 хворих у 1000 клініках 40 країн.

Таким чином, рекомендації із застосування пер-
оральних антиагрегантів наступні:

• Ацетилсаліцилова кислота рекомендується 
всім пацієнтам із гострим коронарним синдромом 
без елевації ST, без протипоказань, у навантажу-
вальній дозі 160–325 мг (IA) з наступним застосу-
ванням 75 або 100 мг тривалий час (IA).

• Усім пацієнтам призначають клопідогрел 
у навантажувальній дозі 300 мг, надалі 75 мг/добу 
(IA). Клопідогрел приймають 12 міс при відсутнос-
ті загрози кровотечі (IA).

• Клопідогрел також призначають всім паці-
єнтам із протипоказаннями до ацетилсаліцилової 
кислоти (IB).

• Пацієнтам перед інвазивною процедурою клопі-
догрел призначають у дозі 600 мг (навантажувальна) 
(IIa).

• У пацієнтів, що приймають клопідогрел, при 
можливому хірургічному втручанні (АКШ) опера-
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цію необхідно відкласти на 5 діб з відміною препа-
рату (IIa).

• НПЗП (селективні інгібітори ЦОГ-2) не ре-
комендується призначати в комбінації з ацетилса-
ліциловою кислотою або клопідогрелом (IIIС).

• Клопідогрел можна застосовувати в комбіна-
ції з усіма статинами (IВ).

• Тимчасове або повне припинення застосу-
вання ацетилсаліцилової кислоти, клопідогрелу 
або обох препаратів необхідно ретельно оцінюва-
ти з урахуванням високого ризику повторення ко-
ронарних подій, особливо після установки певного 
типу стентів.

БЛОКАТОРИ ГЛІКОПРОТЕЇНОВИХ 
РЕЦЕПТОРІВ IIB/IIIA
Активовані глікопротеїнові рецептори IIb/IIIa 

зв¢язуються з фібриногеном, що призводить до 
фор мування містків між активованими тромбоци-
тами і утворенню тромбоцитарних тромбів. Розроб-
лено прямі інгібітори глікопротеїнових рецепторів 
IIb/IIIa. Їх ефективність оцінювали в клінічних 
ситуаціях, при яких важливе значення відводили 
активації тромбоцитів, зокрема під час перкутан-
них коронарних втручань, при гострому коронар-
ному синдромі, а також у пацієнтів, що отримують 
тромболітичну терапію з приводу гострого ІМ.

Проведено надзвичайно велику кількість до-
сліджень із застосуванням препаратів цієї групи, 
що зумовлено надією, що покладали на них кар-
діологи і яка поки виправдалася лише частково.

При гострих коронарних синдромах вивчали 
чотири препарати групи блокаторів рецепторів 
глікопротеїну IIb/IIIa для внутрішньовенного 
введення.

Абциксімаб — моноклональне антитіло. Не-
специфічний блокатор, що тісно зв¢язується 
з рецептором і характеризується повільним 
зникненням ефекту пригнічення тромбоцитів 
після припинення лікування.

Ептіфібатид — циклічний пептид, що се-
лективно пригнічує рецептори гликопротеїну 
IIb/IIIa. Характеризується коротким періодом 
напівжиття, пригнічення тромбоцитів зникає че-
рез 2–4 год після припинення терапії.

Тірофібан — непептидний антагоніст, що на-
гадує трипептидну послідовність фібриногену. 
Блокада рецепторів швидка (5 хв), селективна 
і швидко оборотна (від 4 до 6 год).

Ламіфібан — синтетичний, непептидний се-
лективний блокатор рецепторів із періодом на-
піввиведення близько 4 год.

Оцінюють також ефективність блокаторів ре-
цепторів глікопротеїну IIb/IIIa для перорального 

застосування, зокрема ортофібану, сибрафібану, 
ледрафібану та інших препаратів.

З огляду на результати ряду рандомізованих 
досліджень, лікування препаратами групи бло-
каторів рецепторів глікопротеїну IIb/IIIa реко-
мендують усім пацієнтам із гострим коронарним 
синд ромом, яким виконують перкутанне коро-
нарне втручання (рівень доказовості А). Інфу-
зія повинна тривати протягом 12 год (абциксі-
маб) або 24 год (ептіфібатид, тірофібан) після 
процедури. 

Проведено 7 рандомізованих досліджень, 
у яких блокатори рецепторів глікопротеїну IIb/IIIa 
систематично застосовували на додаток до ацетил-
саліцилової кислоти і «стандартного» нефракціо-
нованого гепарину у пацієнтів із гострим коро-
нарним синдромом (EPIC (Evaluation of 7E3 for the 
Prevention of Ischemic Complications), CAPTURE 
(Chimeric C7E3 Fab Antiplatelet Therapy in Unstable 
Refractory angina), EPILOG (Evaluation of PTCA 
to Improve Long-term Outcome by c7E3 GP IIb/
IIIa Receptor Blockade), EPISTENT (Evaluation of 
Platelet IIb/IIIa Inhibitor for Stenting), RESTORE 
(Randomized Effi  cacy Study of Tirofi ban for Outcomes 
and REstenosis), IMPACT II (IMProving Asthma 
Control Trial), ESPRIT (European/Australasian 
Stroke Prevention in Reversible Ischaemia Trial)). За-
галом їхні результати свідчать про помірний, але 
достовірно знижений ризик смерті або ІМ через 
30 днів у пацієнтів з гострим коронарним синдро-
мом без стійкої елевації сегмента ST. Медикамен-
тозна терапія блокаторами рецепторів глікопротеї-
ну IIb/IIIa у перші дні після госпіталізації хворо-
го, після чого здійснюється перкутанне коронарне 
втручання або шунтування коронарних артерій, ві-
рогідно знижує ризик смерті або ІМ з 4,3 до 2,9%.

З огляду на результати 3 рандомізованих дослі-
джень, можливість призначення блокаторів гліко-
протеїнових рецепторів IIb/IIIa в доповнення до 
ацетилсаліцилової кислоти і гепарину в низькій 
дозі, що коригували залежно від маси тіла, необ-
хідно розглядати для всіх пацієнтів із гострим ко-
ронарним синдромом і підвищеним рівнем тро-
поніну Т або тропоніну I, яким планують ранню 
реваскуляризацію (рівень доказовості А).

Разом з тим тривале пероральне застосування 
цих препаратів у хворих із гострим коронарним 
синдромом або після коронарних втручань не су-
проводжувалося поліпшенням прогнозу. Мета-
аналіз виявив навіть помірне, але достовірне під-
вищення смертності.

Таким чином, рекомендації щодо застосуван-
ня блокаторів глікопротеїнових рецепторів IIb/IIIa 
зводяться до наступного:
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• У пацієнтів із помірним або високим ризиком, 
особливо з підвищеним рівнем тропоніну, депресією 
сегмента ST або цукровим діабетом ептіфібатид 
або тірофібан можна розглядати як допоміжну ан-
тиагрегантну терапію (IIaА).

• Обов¢язково оцінити ризик розвитку крово-
течі при одночасному призначенні антиагрегантів 
і антикоагулянтів.

• Пацієнти, які отримували терапію ептіфі-
батидом або тірофібаном, перед проведенням ан-
гіографії повинні продовжувати це лікування про-
тягом і після процедури перкутанного коронарного 
втручання.

• Пацієнтам групи високого ризику, яким не 
були призначені інгібітори глікопротеїнових рецеп-
торів IIb/IIIa перед процедурою перкутанного ко-
ронарного втручання, рекомендується призначення 
абциксімабу негайно після процедури. Користь від 
застосування ептіфібатиду або тірофібану в цьо-
му випадку не доведена.

• Інгібітори глікопротеїнових рецепторів IIb/IIIa 
необхідно комбінувати з антикоагулянтами (IА).

• Бівалірудин може бути використаний як аль-
терантива комбінації: інгібітори глікопротеїнових 
рецепторів IIb/IIIa + гепарин (IIаВ).

• Якщо ураження коронарної артерії встанов-
лене і перкутанне коронарне втручання планується 
протягом 24 год з використанням інгібіторів гліко-
протеїнових рецепторів IIb/IIIa, найбільш безпечне 
і ефективне застосування абциксімабу (IIаВ).

Дози і режими застосування препаратів
Пероральна антиагрегантна терапія
• Ацетилсаліцилову кислоту признача-

ють у початковій дозі 160–325 мг некишково-
розчинні форми, надалі — 75–100 мг/добу.

• Клопідогрел 75 мг/добу після навантажу-
вальної дози 300 мг (600 мг — якщо цього вима-
гає гострота ситуації).

Антикоагулянти
• Фондапаринукс 2,5 мг підшкірно 1 раз на добу.
• Еноксапарин 1 мг/кг маси тіла підшкірно кож-

ні 12 год.
• Дальтепарин 120 МО/кг кожні 12 год.
• Надропарин 86 МО/кг кожні 12 год.
• Нефракціонований гепарин внутрішньовен-

но болюсно 60–70 МО/кг (максимум — 5000 МО) 
з наступної інфузії 12–15 МО/кг/год (максимум — 
1000 МО/год), підтримуючи АЧТЧ у 1,5–2,5 раза 
вище контрольного значення.

• Бівалірудин внутрішньовенно болюсно 
0,1 мг/кг із наступної інфузії 0,25 мг/кг/год. Додатко-
ве внутрішньовенне введення болюсно 0,5 мг/кг та 
інфузією у підвищеній дозі 1,75 мг/кг/год перед про-
веденням перкутанного коронарного втручання. 

Інгібітори глікопротеїнових рецепторів IIb/IIIa
• Абциксімаб 0,25 мг/кг внутрішньовенно 

болюсно з наступної інфузії 0,125 мг/кг/хв (мак-
симум — 10 мг/хв) протягом 12–24 год.

• Ептіфібатид 180 мг/кг внутрішньовенно бо-
люсно (другий болюс через 10 хв після перкутан-
ного коронарного втручання), надалі — інфузія 
2,0 мг/кг/хв протягом 72–96 год.

• Тірофібан 0,4 мг/кг/хв внутрішньовенно 
протягом 30 хв з наступної інфузії 0,10 мг/кг/хв 
протягом 48–96 год. Режим з більш високою до-
зою (болюс 25 мг/кг + інфузія 0,15 мг/кг/хв про-
тягом 18 год) зараз проходить тестування в клі-
нічних дослідженнях.

КОРЕКЦІЯ УСКЛАДНЕНЬ ТЕРАПІЇ 
БЛОКАТОРАМИ РЕЦЕПТОРІВ 
ГЛІКОПРОТЕЇНУ IIB/IIIA,
ПОВZЯЗАНИХ З КРОВОТЕЧАМИ
Ризик розвитку кровотеч, пов¢язаних із засто-

суванням антитромбоцитарних засобів і, зокрема, 
блокаторів рецепторів глікопротеїну IIb/IIIa, без-
посередньо залежить від дози одночасно застосо-
вуваного гепарину, тому при використанні цих 
препаратів рекомендують особливий режим до-
зування гепарину. За умови перкутанного коро-
нарного втручання недоцільно підвищувати дозу 
гепарину >70 МО/кг маси тіла, а цільовий активо-
ваний час згортання становить 200 с. При виник-
ненні локальних ускладнень, таких як виражена 
гематома або тривала кровотеча в місці пункції, 
може з¢явитися потреба в хірургічному втручанні.

У незначної частини пацієнтів при паренте-
ральному застосуванні блокаторів глікопротеїно-
вих рецепторів IIb/IIIa може виникнути тромбо-
цитопенія. Після припинення введення препарату 
рівень тромбоцитів звичайно нормалізується. Для 
абциксімабу може бути актуальною проблема по-
вторного призначення, оскільки цьому препарату 
властива імуногенність. Утім, за даними реєстрів 
безпека і ефективність абциксімабу виявилися не 
гірше, ніж при першому застосуванні препарату.

У недавніх рекомендаціях «The Task Force 
on the Use of Antiplatelet Agents in Patients with 
Atherosclerotic Cardiovascular Disease of the 
European Society of Cardiology» підсумкова таб-
лиця застосування антиагрегантів виглядає та-
ким чином (табл. 2.2).

ФІБРИНОЛІТИЧНА ТЕРАПІЯ
Фібринолітична терапія зменшує розмір вну-

трішньокоронарного тромбу і вірогідно поліпшує 
виживаність у пацієнтів із гострими коронарни-
ми синдромами, які супроводжуються елевацією 
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Таблиця 2.2
Рекомендції по застосуванню антиагрегантів згідно з «The Task Force on the Use of Antiplatelet 

Agents in Patients with Atherosclerotic Cardiovascular Disease of the European Society of Cardiology»

Захворювання Рекомендації Примітка Рівень до-
казовості

ІХС

Стабільна стенокардія
Ацетилсаліцилова кислота 1A 
Клопідогрел Як альтернатива ацетилсаліциловій 

кислоті
1C+ 

Гострий коронарний 
синдром із перкутан-
ним коронарним втру-
чанням

Ацетилсаліцилова кислота 1A 

Без стійкої елевації 
 сегмента ST

Клопідогрел + ацетилсаліцилова 
кислота 

Більш ефективне, ніж монотерапія 
ацетилсаліциловою кислотою 

1A 

Внутрішньовенно інгібітори глі-
копротеїнових рецепторів IIb/IIIa 

При внутрішньосудинних 
 втручаннях

1A 

Без перкутанного коро-
нарного втручання 

Ацетилсаліцилова кислота 1A 
Клопідогрел + ацетилсаліцилова 
кислота 

Більш ефективне, ніж монотерапія 
ацетилсаліциловою кислотою 

1A 

Внутрішньовенно інгібітори глі-
копротеїнових рецепторів IIb/IIIa 

Тирофібан або ептіфібатид 2A 

Гострий ІМ Ацетилсаліцилова кислота 1A 
З первинним перкутан-
ним коронарним втру-
чанням

Внутрішньовенно інгібітори глі-
копротеїнових рецепторівIIb/IIIa 

Абциксімаб 1A 

Попередній ІМ
Ацетилсаліцилова кислота 1A 
Клопідогрел Як альтернатива ацетилсаліциловій 

кислоті
1A 

Після коронарного 
 шунтування

Ацетилсаліцилова кислота 1A 

Перкутанне коронарне 
втручання 

Ацетилсаліцилова кислота 1A 
Клопідогрел При стентуванні 1A 
Тіклопідин При стентуванні 1A 
Внутрішньовенно інгібітори глі-
копротеїнових рецепторів IIb/IIIa 

Можливе при стабільній 
 стенокардії

2A 

Ішемічний інсульт Ацетилсаліцилова кислота 1A 

Попередній інсульт
Ацетилсаліцилова кислота 1A 
Клопідогрел Як альтернатива ацетилсаліциловій 

кислоті
1A 

Захворювання 
 периферичних судин 

Ацетилсаліцилова кислота 1C+ 
Клопідогрел Як альтернатива ацетилсаліциловій 

кислоті
1A 

Первинна профілактика в групах високого ризику
Цукровий діабет Ацетилсаліцилова кислота 2B 
АГ Ацетилсаліцилова кислота 2A 
Фібриляція передсердь Ацетилсаліцилова кислота При середньому і високому ступені 

ризику одночасно з варфарином
1A 

Захворювання клапанів 
серця 

Ацетилсаліцилова кислота Ревматичні вади клапанів серця без 
застосування варфарину

1B 

Оперовані клапани 
серця

Ацетилсаліцилова кислота У комбінації з варфарином у паці-
єнтів зі штучними клапанами

2B 
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сегмента ST. Разом з тим при нестабільній стено-
кардії стрептокіназа, аністреплаза, тенектеплаза 
і урокіназа в декількох дослідженнях незмінно по-
гіршували виживаність.

Ризик смерті та ІМ у загальному аналізі даних 
декількох досліджень, у які включили 2859 паці-
єнтів, становив 9,8% при терапії фібринолітика-
ми і 6,9% — у контрольній групі. Подібні резуль-
тати отримані також у метааналізі результатів 
лікування 3563 пацієнтів. Отже, тромболітичну 
терапію не рекомендують пацієнтам із гострим 
коронарним синдромом без стійкою елевації сег-
мента ST.

КОРОНАРНА РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ
Мета виконання реваскуляризації (шляхом 

перкутанного коронарного втручання або шун-
тування коронарних артерій) — лікування при 
поворотній або триваючій ішемії міокарда, запо-
бігання розвитку ІМ або смерті. Показання для 
реваскуляризації і вибір стратегії лікування ви-
значаються поширеністю та ангіографічними ха-
рактеристиками ураження коронарних артерій.

КОРОНАРНА АНГІОГРАФІЯ
Коронарна ангіографія — єдиний метод до-

слідження, що дозволяє оцінити наявність і сту-
пінь вираженості ураження коронарних артерій. 
Рішення про виконання хірургічного втручання 
базується на даних коронарної ангіографії. Час-
тота здійснення коронарної ангіографії відрізня-
ється в різних країнах. Згідно з даними EuroHeart 
Survey серед 5367 пацієнтів із гострим коронар-
ним синд ромом без елевації сегмента ST коронар-
на ангіографія була виконана в 52%.

Показання і терміни виконання коронарної 
ангіографії обговорюються далі в розділі, при-
свяченому стратегіям ведення хворих із гострими 
коронарними синдромами. Виконання коронар-
ної ангіографії не має особливих застережень. 
Лише у випадках гемодинамічної нестабільнос-
ті (набряк легень, артеріальна гіпотензія, тяжка 
життєво небезпечна аритмія) іноді бажано здій-
снити втручання із застосуванням внутрішньо-
аортальної балонної помпи, обмежити кількість 
коронарних ін¢єкцій і не виконувати вентрику-
лографію, що може зумовити дестабілізацію не-
стійкого стану гемодинаміки. У цих випадках 
функцію ЛШ можна оцінити ехоКГ-методом.

Результати досліджень TIMI IIIB та FRISC ІІ 
свідчать про те, що в 30–38% пацієнтів із неста-
більними коронарними синдромами діагносту-
ють ураження однієї, а в 44–59% — декількох ко-
ронарних артерій. Частота незначного ураження 

коронарних артерій становить від 14 до 19%. Сте-
ноз стовбура лівої коронарної артерії діагносту-
ють у 4–8% випадків. Оцінка змін ЕКГ при гос-
піталізації допомагає встановити ураження, що, 
ймовірно, призводить до гострого коронарного 
синдрому. Важливим маркером ризику є при-
сутність тромбу в місці ураження судини. Мар-
керами високого ризику є ексцентричність, не-
чіткі границі, покритість виразками, нечіткість 
зображення і дефекти наповнення. Порівняно 
з ангіоскопією коронарна ангіографія характе-
ризується високою специфічністю і низькою 
чутливістю до виявлення тромбів. Опис «причин-
ного» ураження є надзвичайно істотним фактором 
вибору відповідних втручань. Важливі дані, які 
виключають можливість коронарного втручання 
з імплантацією стента — надмірна звивистість су-
дин, кальцифікація і стеноз у місці згину. Ці зміни 
часто виявляють у пацієнтів похилого віку.

ПЕРКУТАННЕ КОРОНАРНЕ ВТРУЧАННЯ 
Безпека та ефективність перкутанного ко-

ронарного втручання при гострих коронарних 
синдромах істотно покращилися завдяки засто-
суванню стентів і блокаторів глікопротеїнових 
рецепторів IIb/IIIa. У EuroHeart Survey в 25% за-
гальної популяції виконували перкутанне коро-
нарне втручання, в 74% — імплантацію стенту, 
в 27% — призначали блокатори глікопротеїнових 
рецепторів IIb/IIIa.

Імплантація стента при нестабільних формах 
ІХС — відносно безпечна процедура, що дозволяє 
механічно стабілізувати розірвану бляшку в місці 
ураження. Така перевага стентування особливо ва-
гома при ураженнях із високим ризиком, але при 
належному медикаментозному супроводі.

За даними дослідження BENESTENT II 
(BElgium, NEtherlands STENT II trial, 1998) імп-
лантація стента — безпечна процедура й асоцію-
ється з нижчим ризиком рестенозу протягом 6 міс, 
ніж балонна дилатація.

Фрагмент дослідження EPISTENT показав, 
що сполучення імплантації стента і введення аб-
циксімабу асоціювалося з вірогідно нижчою час-
тотою значних ускладнень, ніж при стентуванні 
на фоні введення плацебо. Ефективність комбі-
нації стентування і введення абциксімабу була 
вищою, ніж балонна ангіопластика і абциксімаб. 
Ці дані відзначали також у підгрупі пацієнтів 
із нестабільними формами ІХС.

Необхідно пам¢ятати, що результат коронар-
ної реваскуляризації значною мірою визначає ак-
тивність системного запалення. Встановлено, що 
запалення і мобілізація нейтрофільних грануло-
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цитів в уражену судинну стінку після імплантації 
стента є найважливішими факторами розвитку 
рестенозу, частота якого на сьогодні досягає 25–
30%. Основною причиною посиленого утворен-
ня неоінтими в цих умовах є зростання експресії 
адгезивних молекул (CD11b/CD18) лейкоцитами, 
відповідальними за їхню міцну адгезію до тромбо-
цитів і фібриногену на стінці ураженої судини.

Поверхневе ураження судинної стінки поєд-
нується з ранньою і транзиторною інфільтрацією 
нейтрофільних гранулоцитів, тоді як викликане 
стентуванням глибоке ураження призводить до 
мобілізації моноцитів/макрофагів тривалістю від 
днів до тижнів. На матеріалах аутопсій показано, 
що через 1 міс після імплантації стента в коронар-
ні артерії джерелом 30% неоінтимальних клітин 
є гладком¢язові клітини, 70% — моноцити. У до-
слідженні, проведеному за участю 62 пацієнтів 
з імплантацією стента, встановлена експресія 
CD11b на поверхні нейтрофільних гранулоцитів 
уже через 24 год після втручання, що прогресує до 
48 год. Ці зміни були більш виражені у пацієнтів 
з наступним розвитком рестенозу. Застосування 
статинів протягом 1 року після реваскуляризації 
дозволяє знизити вміст СРБ у плазмі крові, змен-
шити на 40% частоту розвитку рестенозів та ІМ, на 
50% — частоту смерті. Таким чином, слід завжди 
пам¢ятати, що встановлюючи стент, ми втручає-
мося в надзвичайно тонкі механізми функціону-
вання судинної стінки, що може спровокувати са-
мостійні інтенсивні ураження із запуском каскаду 
запалення — утворення/загострення запалення 
атеросклеротичної бляшки — тромбозу. Саме це 
й було доведено в останніх клінічних досліджен-
нях ефективності різних типів стентів як при хро-
нічній ІХС, так і при гострих її формах.

У 2005 р. прийняті рекомендації Європейсько-
го товариства кардіологів по інвазивним втру-
чанням — Guidelines for Percutaneous Coronary 
Interventions, The Task Force for Percutaneous 
Coronary Interventions the European Society of 
Cardiology.

Показання для термінової (протягом 48 год) ан-
гіографії наступні:

• Біль у спокої, що повторюється.
• Динаміка сегмента ST — депресія >0,1 мВ 

або транзиторна (<30 хв) елевація ST >0,1 мВ.
• Підвищення рівня тропоніну I, тропоніну Т 

або МВ-фракції КФК.
• Гемодинамічна нестабільність.
• Загрозливі аритмії (шлуночкова тахікардія, 

фібриляція шлуночків).
• Рання постінфарктна стенокардія.
• Цукровий діабет.

• В інших випадках проводять оптимальну ме-
дикаментозну терапію з відстроченою ангіографією  
після стабілізації стану.

Ці ж рекомендації звучали на 13-й конфе-
ренції American Academy of Emergency Medicine 
(AAEM) у березні 2007 р., де також підкреслюва-
лося, що перкутанне коронарне втручання має 
перевагу над оптимальною медикаментозною те-
рапією лише у хворих з підвищеним ризиком.

Таким чином, рекомендації Європейського то-
вариства кардіологів 2007 р. відносно інвазивної 
тактики у хворих із гострим коронарним синдромом 
без елевації ST виглядають так:

• Ургентна коронаровентрикулографія реко-
мендується пацієнтам із рефрактерною або по-
воротною стенокардією в поєднанні з динамічними 
змінами ST, зі СН, що загрожують порушеннями 
ритму або гемодинамічною нестабільністю (IC).

• Рання (<72 год) коронаровентрикулографія 
з наступною реваскуляризацією (перкутанне коро-
нарне втручання або АКШ) рекомендується хворим 
із середнім і високим ризиком (IA).

• Рутинна інвазивна тактика пацієнтам без 
середнього або високого ризику не рекомендується 
(IIIC).

• Перкутанне коронарне втручання без вста-
новленого ураження судин (за даними ангіографії) 
не рекомендується (IIIC).

• При виборі типу стента (BMS або DES) не-
обхідно враховувати можливі некардіальні хірур-
гічні втручання, що вимагають скасування анти-
агрегантів (IC).

ХІРУРГІЧНЕ ШУНТУВАННЯ 
КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ
Дані EuroHeart Survey свідчать, що частота 

виконання АКШ становить 5,4% з істотними 
відмінностями в різних країнах. Застосуван-
ня сучасних хірургічних методів асоціюється 
з низькою операційною смертністю. У дослі-
дженні FRISC II смертність становила 2% через 
1 міс, у дослідженні TACTICS (Treat Angina with 
Aggrastat and Determine Cost of Therapy with an 
Invasive or Conservative Strategy) — 1,7%. Хірур-
гічне лікування постінфарктної (<30 днів) неста-
більної стенокардії асоціюється з більш високою 
(6,8%) операційною смертністю (від 0 до 16%) 
і частотою розвитку периопераційного ІМ (5,9%, 
діапазон від 0 до 15%). У пацієнтів із нестабіль-
ними формами ІХС, яким виконують АКШ, про-
філі ризику різні. Периопераційна смертність 
і захворюваність вищі у пацієнтів із тяжкою не-
стабільною стенокардією, а також із нестабіль-
ною стенокардією після недавнього (<7 днів) ІМ. 
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Утім, слід згадати, що в останніх дослідженнях 
по інвазивним втручанням АКШ асоціювалося 
з низькою (2,1%) смертністю, незважаючи на те 
що більшість втручань виконували у пацієнтів із 
захворюванням стовбура або декількох коронар-
них артерій і в ранні строки після ІМ (<7 днів).

З урахуванням результатів ряду досліджень по-
передня агресивна антитромбоцитарна терапія по-
винна розглядатися як відносне протипоказання 
до раннього АКШ, але може вимагати специфіч-
них хірургічних заходів щодо зменшення кровоте-
чі, у деяких випадках — переливання тромбоцитів. 
Утім, якщо немає показань для невідкладного хі-
рургічного втручання, краще припинити застосу-
вання препарату і виконати втручання через 5 днів.

ПРОТИЗАПАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ
З огляду на те що патофізіологія запалення ви-

кладена вище, а деякі методи впливу на процеси 
запалення (зокрема статини) наведені у відповід-
ному розділі, назвемо лише ряд досліджень, у яких 
автори намагалися впливати на клінічний перебіг 
гострого коронарного синдрому за допомогою ан-
тибіотиків. Проведено досить багато досліджень, 
у яких відзначали дію антибіотиків і противірус-
них препаратів на деякі показники запалення, але 
дотепер істотні клінічні ефекти не отримані.

Заслуговує уваги кілька недавніх спостережень, 
у яких відзначені позитивні зміни в клінічному 
перебігу ІХС у тому випадку, коли в гострий пері-
од хворим були виконані щеплення проти грипу.

На Європейському конгресі кардіологів 
в 2002 р. були повідомлені результати дослідження, 
проведеного в Аргентині (E. Gurfi nkel1, E. Beck, 
J. Bono, J. Santopinto, G. Bozovich, B. Mautner, 
Buenos Aires, Argentina). 100 пацієнтів у перші 
72 год після розвитку ІМ були щеплені вакцинами 
A/Moscow/10/99-like virus, A/New Caledonia/20/99 
(H1N1)-like virus та AB/Sichuan/379/99-like virus. 
Через 6 міс виявилося, що в комбінованій кінце-
вій точці (смерть, нефатальний ІМ і поворотна 
ішемія) група лікування продемонструвала кра-
щий клінічний перебіг ІХС (10%) проти конт-
рольної групи (24%; р=0,008). Ці дані дозволяють 
припустити корисність протигрипозних щеплень 
у пацієнтів із високим ступенем ризику, особливо 
в наших широтах із частими епідеміями грипу.

ВИБІР ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ: 
ПЕРКУТАННЕ КОРОНАРНЕ 
ВТРУЧАННЯ АБО АКШ
У випадках односудинного ураження з пока-

заннями для реваскуляризації зазвичай виконують 
перкутанне коронарне втручання з імплантацією 

стента і супутнім призначенням блокаторів гліко-
протеїнових рецепторів IIb/IIIa. Хірургічну ревас-
куляризацію виконують лише в тому випадку, коли 
анатомія коронарного русла не сприяє безпечному 
виконанню перкутанного втручання (наприклад 
при надмірних поворотах судини або вираженій ан-
гуляції).

У випадках ураження стовбура або трьох су-
дин, особливо при наявності дисфункції ЛШ, за-
звичай проводять операцію АКШ, що поліпшує 
прогноз виживаності хворих, якість життя і зни-
жує частоту повторних госпіталізацій. Більше 
того, АКШ характеризується кращим, порівня-
но з перкутанним втручанням, співвідношенням 
вартості та ефективності, оскільки ефективніше 
забезпечує зменшення вираженості симптомів 
і знижує потребу в повторному втручанні.

У випадках двосудинного або трисудинного 
ураження, при можливості стентування вибір 
тактики ведення пацієнтів здійснюється індивіду-
ально. Аналіз підгрупи пацієнтів із нестабільними 
формами ІХС у дослідженнях CABRI (Coronary 
Angioplasty versus Bypass Revascularization 
Investigation, 1996) і BARI (Bypass Angioplasty 
Revascularization Investigation, 1997) не виявив 
достовірних відмінностей внутрішньогоспіталь-
ної смертності і кількості випадків ІМ у групах 
ангіопластики та АКШ. Проте кількість повтор-
них процедур реваскуляризації була більшою при 
виконанні перкутанних втручань (40–60%), ніж 
АКШ (5–10%). Спостереження в дослідженні 
BARI тривало 7 років; за цей період не виявлено 
відмінності в рівні смертності. Лише в підгрупі 
пацієнтів із цукровим діабетом результат був кра-
щим при виконанні АКШ, ніж ангіопластики.

У рандомізованому дослідженні ARTS (Arterial 
Revascularization Therapies Study) порівнювали 
результати і співвідношення витрат та ефектив-
ності виконання стентування порівняно з АКШ 
в 1200 пацієнтів з множинними ураженнями су-
дин серця, серед яких було 36% пацієнтів із неста-
більними формами ІХС. Лікування було успіш-
ним у 97% пацієнтів у групі стентування і в 96% — 
хірургічного втручання. Сумарна кількість не-
сприятливих подій (смерть, ІМ, інсульт, потреба 
в реваскуляризації) через 30 днів становила 8,7% 
у групі стентування і 6,8% — у групі АКШ (відмін-
ності недостовірні). При 2-річному спостережен-
ні помітили різницю між групами (20,5% проти 
15,2%) внаслідок потреби в подальшому виконан-
ні ре васкуляризації у групі стентування. Інші до-
слідження дали суперечливі результати.

Загалом немає чітких доказів переваг одні-
єї стратегії лікування порівняно з іншою. Втім, 
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у багатьох пацієнтів із множинним ураженням 
судин серця деякі ураження судин не можуть 
бути усунуті шляхом ангіопластики і стентуван-
ня, тому хірургічне втручання повинне бути ме-
тодом першого вибору.

У деяких пацієнтів із множинним ураженням 
судин, які мають потребу в тотальній реваску-
ляризації (що неможливо досягти при перку-
танному втручанні), але в яких рання операція 
асоціюється з дуже високим ризиком, можна від-
дати перевагу стратегії первинного перкутанного 
втручання, спрямованого лише на причинне ура-
ження. Поетапне перкутанне лікування можна 
виконувати також особам із тяжкими супутніми 
захворюваннями. У пацієнтів зі звуженням стов-
бура лівої коронарної артерії і тяжкими супутні-
ми захворюваннями у певних випадках обирають 
ангіопластику з імплантацією стента.

ІНВАЗИВНА АБО КОНСЕРВАТИВНА 
СТРАТЕГІЯ ЛІКУВАННЯ
У 2 рандомізованих дослідженнях порівнюва-

ли результати сучасних хірургічних втручань і ме-
дикаментозної терапії. У дослідження FRISC II 
(1999) включили 2457 пацієнтів із нестабільними 
формами ІХС груп високого ризику. У всіх паці-
єнтів протягом останніх 48 год виник біль у груд-
ній клітці, що супроводжувався на ЕКГ депресією 
сегмента ST, інверсією зубця Т або біохімічними 
маркерами ураження міокарда. У групі ранньої 
інвазивної стратегії виконували перкутанне втру-
чання в середньому через 4 дні або АКШ — через 
8 днів. В іншій групі втручання виконували лише 
у випадку тяжкої стенокардії. Процедури ревас-
куляризації здійснили протягом перших 10 днів 
у 71% пацієнтів у першій (інвазивній) і в 9% у дру-
гій (консервативній) групі, а протягом перших 
12 міс — відповідно в 78 і 43% пацієнтів. Зокрема 
через 1 рік перкутанне коронарне втручання ви-
конали в 44 і 21% пацієнтів; АКШ — у 38 і 23%. 
Через 1 рік спостереження простежили ймовірну 
різницю загальної смертності: 2,2% проти 3,9% 
(відносний ризик 0,57; 95% ДІ 0,36–0,90), а та-
кож ІМ: 8,6% проти 11,6% (відносний ризик 0,74; 
95% ДІ 0,59–0,94) на користь інвазивної стратегії. 
Кількість пацієнтів із симптомами стенокардії, які 
вимагали нових госпіталізацій, у групі інвазивної 
стратегії була вдвічі меншою.

У дослідженні TACTICS включили 2220 па-
цієнтів із гострим коронарним синдромом без 
персистувальної елевації сегмента ST, яких ран-
домізували в групи ранньої (2–48 год) інвазивної 
стратегії, включаючи рутинну коронарну ангіо-
графію з подальшою реваскуляризацією (якщо 

вона була необхідною) і більш консервативної 
стратегії, коли катетеризацію виконували лише 
у випадку об¢єктивних ознак зворотної ішемії 
або патологічних результатів стрес-тесту. У цьо-
му дослідженні 60% пацієнтів групи здійснили 
процедуру інвазивної терапії, тоді як 36% паці-
єнтів групи здійснили процедуру медикаментоз-
ної реваскуляризації. Незважаючи на це, частота 
первинної кінцевої точки (загальна кількість ви-
падків смерті, нефатального ІМ і регоспіталізації 
внаслідок гострого коронарного синдрому) віро-
гідно знизилася при 6-місячному спостереженні 
в групі інвазивної стратегії (19,4 і 15,4%, абсо-
лютне зниження ризику — 4%, відносний ризик 
0,78; p=0,025).

Кілька метааналізів, проведених S.R. Mehta 
і співавторами (7 досліджень), показали перева-
гу рутинної (тобто для всіх хворих із нестабіль-
ною стенокардією) процедури перкутанного 
коронарного втручання над селективною (за по-
казниками), але автори відзначають складність 
цього аналізу у зв¢язку з переходом хворих з од-
нієї групи в іншу вже після рандомізації. У більш 
пізніх дослідженнях встановлено, що при трива-
лому спостереженні інвазивна тактика перева-
жає консервативну тільки у хворих з підвищеним 
рівнем тропоніну (тобто високого ризику).

Що стосується ефективності стентування залеж-
но від типів стентів (металевих стентів — BMS), по-
критих ліками (елютинг-стентів — DES), в остан-
ні 2 роки з¢явилися дослідження та аналізи націо-
нальних реєстрів гострого коронарного синд рому, 
у яких піддавалися сумніву переваги DES-стентів. 
Так, аналіз шведського реєстру Swedish Coronary 
Angiography and Angioplasty Registry (SCAAR) 
включав всіх пацієнтів, яким у 2003 і 2004 р. імп-
лантовані DES (6033 хворих) і металеві стенти 
(13 738 пацієнтів). Виявилося, що через 3 роки не 
було розходжень в частоті кардіальної смерті та 
ІМ у двох групах. Через 6 міс у групі DES частіше 
відзначали тверді кінцеві точки з достовірною різ-
ницею. Автори вважають, що зниження частоти 
смерті/ІМ протягом перших 6 міс на 13,7% ком-
пенсується їхнім підвищенням на 12,7% протягом 
наступного року при DES-стентуванні. Між 6 міс 
і 3 роками тільки ризик смерті був на 30% вищим 
у пацієнтів DES-групи.

На конгресі в Барселоні Robbert de Winter пред-
ставив остаточні результати дослідження ICTUS 
(Invasive Versus Conservative Treatment in Unstable 
Coronary Syndromes ). Протягом 3 років спостері-
гали 1200 пацієнтів, що перенесли гострий коро-
нарний синдром без підйому сегмента ST. Хво-
рих розподілили на дві групи — групу з ранньою 
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(протягом 48 год після появи симптомів і підви-
щення рівня тропоніну) інвазивною стратегією 
і групу селективної стратегії, у якій проводили 
оптимальне медикаментозне лікування, а пер-
кутанне коронарне втручання проводили тіль-
ки у випадку рефрактерної ішемії або наявності 
ішемії при навантажувальному тестуванні перед 
випискою. Дослідження показало відсутність 
переваги ранньої інвазивної стратегії у цих хво-
рих порівняно з оптимальною медикаментозною 
терапією. Частота первинних точок — смерт-
ність, ІМ або повторна госпіталізація з приводу 
гострого коронарного синдрому не відрізнялися 
в обох групах при спостереженні протягом 3 ро-
ків. Ці результати відрізняються від опублікова-
них раніше — FRISC II і RITA-3 (Randomized 
Intervention Trial of Unstable Angina).

Сучасна інвазивна стратегія після поперед-
нього застосування сучасних протиішемічних 
і протитромботичних лікарських засобів у паці-
єнтів із нестабільною стенокардією тільки з висо-
ким ступенем ризику знижує ймовірність смерті, 
ІМ, кількість симптомів і повторних госпіталіза-
цій порівняно з консервативною стратегією (рі-
вень доказовості А).

ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 
ІЗ ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ 
СИНДРОМОМ В ОКРЕМИХ 
ПОПУЛЯЦІЙНИХ ГРУПАХ
Пацієнти похилого віку
Через те, що кількість хворих з гострим коро-

нарним синдромом у світі збільшується майже 
пропорційно подовженню життя (у Європі кіль-
кість хворих із гострим коронарним синдромом ві-
ком >75 років становить 27–34%), а частота смерті 
в них у 2 рази перевищує таку в пацієнтів віком 
<75 років, особливості лікування цієї категорії хво-
рих привертають усе більшу увагу дослідників.

Насамперед у пацієнтів похилого віку утруд-
нена діагностика коронарної події у зв¢язку з по-
ліморфізмом скарг (внаслідок значної кількості 
супутніх захворювань), значними вихідними змі-
нами ЕКГ, більшою кількістю випадків ХСН.

Лікування пацієнтів із гострим коронарним 
синдромом ускладнюється підвищеним ризиком 
кровотеч внаслідок застосування антикоагулян-
тів, особливо поєднано з антиагрегантами. Тому 
у хворих похилого віку необхідна ретельна оцінка 
можливої ефективності і ризику розвитку крово-
течі при застосуванні цих препаратів.

Рекомендації
• У пацієнтів старечого віку (>75 років) часто 

відзначають атипові коронарні симптоми. Активне 

виявлення гострого коронарного синдрому в цих хво-
рих повинне базуватися на більш ретельному аналізі, 
ніж у пацієнтів молодшого віку.

• Планування рутинної ранньої інвазивной стра-
тегії повинне виходити з можливості підвищеного 
ризику ускладнень процедури, особливо у випадку 
АКШ.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СТАТІ
Відомо, що у жінок перші симптоми ІХС вини-

кають у середньому на 10 років пізніше, ніж у чо-
ловіків. Європейські регістри гострого коронар-
ного синдрому відзначають переважну кількість 
випадків у жінок віком 65 років проти 71 року 
у чоловіків, при цьому в 45% жінок із гострим ко-
ронарним синдромом вік >75 років. Не набагато 
частіше у жінок реєструють цукровий діабет — 26% 
проти 22%. З огляду на ці фактори ризику, смерт-
ність (у 30-денний строк) серед жінок із гострим 
коронарним синдромом без елевації сегмента ST 
за даними GUSTO IIb вища, ніж серед чоловіків. 
Водночас європейські реєстри зафіксували, що 
сучасні лікувальні стратегії у жінок (клопідогрел, 
перкутанне коронарне втручання) застосовують 
значно рідше, ніж у чоловіків. Таким чином, ре-
комендується однакове лікування при гострому 
коронарному синдромі, включаючи перкутанне 
коронарне втручання, незалежно від статі (з огля-
ду на гендерні супутні захворювання).

СУПУТНІЙ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Наявність цукрового діабету у хворих із гострим 

коронарним синдромом є незалежним фактором 
ризику смерті, що в 2 рази вищий, ніж смертність 
при гострому коронарному синдромі без супут-
нього цукрового діабету. У пацієнтів із цукровим 
діабетом відзначають також велику кількість су-
путніх захворювань — порушення функції нирок, 
СН, перенесений інсульт і загальне ураження 
судинної системи. Загалом приблизно в 20–30% 
хворих із гострим коронарним синдромом без 
елевації сегмента ST — цукровий діабет переваж-
но II типу з інсулінорезистентністю, виявляють 
його частіше у жінок — 41,6% проти 30,7% у чоло-
віків. Крім того, у пацієнтів із цукровим діабетом 
частота АГ (81% проти 66% у хворих без цукрово-
го діабету) і ожиріння (28,5% проти 18,6%) значно 
вище. Якщо враховувати не тільки клінічний діа-
гноз «цукровий діабет», а й порушення толерант-
ності до глюкози або підвищений рівень глюкози 
натще, у ⅔ пацієнтів із хронічною або гострою 
формою ІХС відзначають проблеми з регуляцією 
метаболізму глюкози. Тому пацієнти з цукровим 
діабетом мають потребу в більш інтенсивному 
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спостереженні, насамперед контролі рівня глю-
кози (є дані, що підвищення на 3 ммоль/л глюко-
зи у хворих з ІМ підвищує смертність на 20% при 
тривалому спостереженні).

Слід пам¢ятати, що у пацієнтів із гострим ко-
ронарним синдромом без елевації сегмента ST 
у поєднанні з цукровим діабетом процедури ан-
гіографії і/або ангіопластики можуть викликати 
контрастіндуковану нефропатію. З огляду на це, 
метформін необхідно скасовувати за 24 год до 
проведення процедури або на 1 добу після її про-
ведення. Ризик кетоацидозу в цьому випадку не-
значний, але попереджується підвищений ризик 
нефропатії. Застосування метформіну можна від-
новити через 48 год після проведення процедури, 
якщо немає симптомів прогресування ниркової 
недостатності.

У цілому рекомендується проведення інва-
зивних процедур у поєднанні з антитромботич-
ною терапією. У двох дослідженнях FRISC ІІ та 
TACTICS-TIMI-18 (Treat angina with Aggrastat 
and determine Cost of Therapy with an Invasive or 
Conservative Strategy — Thrombolysis in Myocardial 
Infarction 18), зареєстровано 22–27% зниження 
частоти смерті і нефатального ІМ у хворих на 
цукровий діабет після ранньої інвазивної стра-
тегії порівняно з консервативною.

З огляду на високу частоту множинного ура-
ження судин коронарного русла у хворих на цу-
кровий діабет частіше проводять АКШ, що має 
хороший результат за даними дослідження BARI 
(Bypass Angioplasty Revascularization Investigation). 
У ряді досліджень при порівнянні ефективності 
перкутанного коронарного втручання і СABG 
(Coronary Artery Bypass Graft) у хворих на цукро-
вий діабет і з гострим коронарним синдромом 
без елевації ST після неефективної консерва-
тивної терапії не відзначено переваг — 3-річна 
виживаність у групі перкутанного коронарного 
втручання становила 81%, СABG — 72% (статис-
тично недоствірно). Застосування більш сучас-
них методик стентування і медикаментозного су-
проводу не змінило картину, хоча у цих пацієнтів 
раннє стентування має перевагу над консерва-
тивною терапією. Супутнє застосування блока-
торів глікопротеїнових рецепторів IIb/IIIa при 
стентуванні підвищує виживаність за даними ме-
тааналізу 6 великих рандомізованих досліджень. 
У 6458 хворих на цукровий діабет і з гострим 
коронарним синдромом без елевації ST застосу-
вання блокаторів глікопротеїнових рецепторів 
IIb/IIIa приводило до зниження 30-денної смерт-
ності на 26% (6,2% проти 4,6%; р<0,007). Проте 
навіть Європейські реєстри гострого коронар-

ного синдрому дають менший відсоток застосу-
вання цієї групи препаратів у хворих на цукровий 
діабет, ніж у недіабетиків, що вимагає корекції.

Таким чином, рекомендації щодо лікування при 
гострому коронарному синдромі без елевації ST із су-
путнім цукровим діабетом зводяться до наступного:

• Жорсткий контроль рівня глюкози і досягнен-
ня нормоглікемії, наскільки це можливо, у всіх па-
цієнтів із цукровим діабетом і гострим коронарним 
синдромом без елевації ST. 

• Інфузія інсуліну можлива для досягнення нор-
моглікемії у частини хворих із гострим коронарним 
синд ромом без елевації ST із високим рівнем глюкози.

• У хворих із супутнім цукровим діабетом реко-
мендується раннє інвазивне втручання.

• У хворих на цукровий діабет внутрішньовен-
не введення блокаторів глікопротеїнових рецепто-
рів IIb/IIIa повинне передувати і супроводжувати 
процедуру перкутанного коронарного втручання.

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 
НИРОК
Як відомо, існує 5 ступенів ниркової недо-

статності, зумовлених рівнем гломерулярної 
фільтрації — від >90 мл/хв/1,73 м2 (I стадія) до 
<15 мл/хв/1,73 м2 (V стадія). Однак у клінічній 
практиці частіше використовують показник клі-
ренсу креатиніну. Дані національних реєстрів 
Європи і США демонструють підвищену майже 
в 2 рази частоту кардіальної смертності та смерт-
ності від інших причин у хворих із хронічними 
захворюваннями нирок, навіть включаючи I сту-
пінь недостатності. Таким чином, хронічні за-
хворювання нирок є новим нетрадиційним фак-
тором ризику, таким як показники запалення, гі-
пергомоцистемія і протромботичний стан. Варто 
пам¢ятати, що причиною ниркової недостатності 
приблизно в 50% випадків є цукровий діабет. 
Хворі з гострим коронарним синдромом без еле-
вації сегмента ST демонструють таку ж частоту 
ниркової недостатності, як і інші хворі з гостри-
ми і хронічними формами ІХС. У Європейських 
рекомендаціях наведена таблиця застосування 
ряду кардіологічних препаратів при ренальній 
дисфункції, але в коментарях до неї є вказівка, 
що таблиця не є остаточною, оскільки існують 
значні відмінності в рекомендаціях різних країн 
і в інструкціях до застосування препаратів.

Рекомендації для пацієнтів із гострим коронар-
ним синдромом без елевації ST і супутніми хроніч-
ними захворюваннями нирок

• Кліренс креатиніну і/або гломерулярної філь-
трації необхідно розраховувати для кожного пацієн-
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та, госпіталізованого з приводу гострого коронарного 
синдрому без елевації ST (IВ). У чоловіків і жінок по-
хилого віку, а також у хворих із недостатньою ма-
сою тіла нормальний рівень креатиніну в плазмі крові 
може не відповідати наявним у них зниженим рівням 
кліренсу креатиніну і гломерулярної фільтрації (IВ).

• Пацієнти з хронічними захворюваннями ни-
рок повинні отримувати таку ж терапію першої 
лінії, як і інші хворі.

• У пацієнтів із кліренсом креатиніну <30 мл/хв 
або гломерулярною фільтрацією <30 мл/хв/1,73 м2 
потрібна обережність при призначенні антикоа-
гулянтів і корекції дози, слід також враховувати 
протипоказання (IС).

• Рекомендується регулювати введення не-
фракціонованого гепарину відповідно до показників 
АЧТЧ при кліренсі креатиніну <30 мл/хв або гломе-
рулярній фільтрації <30 мл/хв/1,73 м2.

• Блокатори глікопротеїнових рецепторів IIb/IIIa 
можна застосовувати в цих хворих, але необхідно ко-
ригувати дозу ептіфібатиду і тирофібану. Необхідна 
обережність з урахуванням високого ризику розвитку 
кровотеч при використанні абциксімабу (IВ).

• У пацієнтів із хронічними захворюваннями ни-
рок і кліренсом креатиніну <60 мл/хв відзначають 
підвищений ризик розвитку кардіальних усклад-
нень, тому вони мають потребу в проведенні ревас-
куляризації при першій можливості (IIаВ).

• Слід враховувати можливість розвитку 
контрастіндукованої нефропатії (IВ).

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ГОСТРИМ 
КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ 
БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST 
ІЗ СУПУТНЬОЮ АНЕМІЄЮ
Частота випадків анемії у хворих із гострим 

коронарним синдромом може становити 5–10% 
(діагноз анемії встановлюють відповідно до 
рекомендацій ВООЗ — гематокрит <39% для 
чоловіків і <36% для жінок і рівень гемоглобі-
ну <13 г/дл для чоловіків і <12 г/дл для жінок). 
Метааналіз досліджень, у які включили близько 
40 000 хворих з гострим коронарним синдромом 
(включаючи ІМ), встановив у них достовірний 
вплив анемії на 30-денні кінцеві точки. Підви-
щення частоти смерті, ІМ і повторним ішеміч-
ним атакам зареєстровані при рівні гемоглобі-
ну <11 г/дл — 1,45% на кожен 1 г/дл порівняно 
з хворими з рівнем гемоглобіну 15–16 г/дл. Але 
частота кардіоваскулярних ускладнень також 
підвищувалася при рівні гемоглобіну >16 г/дл. 
Наявність анемії частіше виявляють як супутнє 
захворювання у пацієнтів похилого віку, з цукро-
вим діабетом і нирковою недостатністю. Анемія 

погіршує прогноз при проведенні перкутанного 
коронарного втручання або СABG.

Рекомендації для пацієнтів із гострим коронар-
ним синдромом без елевації сегмента ST із супут-
ньою анемією

• Низький вихідний рівень гемоглобіну є неза-
лежним маркером ризику розвитку ішемічних подій 
і кровотеч протягом 30 діб захворювання. Це слід 
враховувати при визначенні ступеня ризику (IВ).

• Всі необхідні аналізи повинні бути виконані 
перед визначенням тактики лікування.

• Незначна анемія у хворих із гострим коро-
нарним синдромом без елевації ST не вимагає гемо-
трансфузії, за винятком випадків анемії внаслідок 
застосування відповідних препаратів.

ТРИВАЛЕ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ
Більшість серцевих подій реєструють протягом 

декількох місяців після перших клінічних про-
явів гострого коронарного синдрому. Початкова 
стабілізація стану пацієнта не означає стабіліза-
ції базисного патологічного процесу. Даних щодо 
тривалості процесу загоєння розірваної бляшки 
небагато. Деякі дослідження свідчать про можли-
вості швидкого прогресування «причинних» ура-
жень при гострому коронарному синдромі, незва-
жаючи на початкову клінічну стабілізацію на фоні 
медикаментозної терапії. Підвищене утворення 
тромбіну відзначали протягом 6 міс після епізоду 
нестабільної стенокардії або ІМ. 

Крім того, дослідження, у яких оцінювали 
ефективність гепарину на додаток до ацетил-
саліцилової кислоти, свідчили про підвищення 
ймовірності клінічних подій після припинення 
введення гепарину. Незважаючи на це, у дослі-
дженні FRISC II продовження терапії низько-
молекулярним гепарином було корисним лише 
у пацієнтів, що очікують інвазивних втручань.

Агресивна модифікація факторів ризику по-
казана всім пацієнтам, у яких діагностований го-
стрий коронарний синдром.

Пацієнтам слід припинити курити. Їх потріб-
но проінформувати про шкідливість тютюно-
паління як важливого фактора ризику. Лікареві 
необхідно підкреслювати необхідність фізичної 
активності і дієти відповідно до критеріїв ліку-
вання і профілактики хронічних форм ІХС.

Необхідно коригувати масу тіла, чому сприяє 
фізична активність. Зменшення маси тіла у свою 
чергу нормалізує ліпідний профіль і обмін глюко-
зи. Теоретично метою є зниження ІМТ <25 кг/м2 

або об¢єму талії <102 см у чоловіків і 88 см у жі-
нок. На практиці хорошим результатом є змен-
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шення маси тіла на 10% вихідного рівня як пер-
ший крок.

Необхідно оптимізувати контроль рівня АТ. Він 
не повинен перевищувати 140/90 мм рт. ст. у паці-
єнтів без цукрового діабету і 130/80 мм рт. ст. — при 
цукровому діабеті або хронічній ренальній дис-
функції. Цьому частково також сприяє зменшення 
маси тіла і фізична активність.

Особливої уваги потребують хворі на цукро-
вий діабет (слід проводити всі вищевказані захо-
ди). У пацієнтів із встановленим діагнозом варто 
підтримувати рівень Hb1c <6,5%.

ЗМІНА ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ
Ліпідознижувальну терапію необхідно по-

чати негайно. Активний вплив на ЛПНЩ 
і ЛПДНЩ, ТГ і ЛПВЩ слід проводити, почи-
наючи з перших годин загострення ІХС, і про-
довжувати тривалий час відповідно до реко-
мендацій по лікуванню хронічної ІХС.

СТАТИНИ
Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази істотно зни-

жують смертність та ймовірність коронарних по-
дій у пацієнтів із високим, середнім або навіть 
низьким (<3,0 ммоль/л) рівнем ХС ЛПНЩ. Дані, 
отримані в невеликих підгрупах пацієнтів в 4 до-
слідженнях (PURSUIT (Platelet Glycoprotein IIb-
IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression Using 
Integrilin Therapy), PRISM (Platelet Receptor 
Inhibition in Ischemic Syndrome Management), 
PRISM-PLUS (Platelet Receptor Inhibition in 
Ischemic Syndrome Management in Patients Limited 
by Unstable Signs and Symptoms) і TACTICS), до-
зволяють припустити, що статини здатні забез-
печити швидкий результат у пацієнтів із гострим 
коронарним синдромом, але ці дані отримані без 
рандомізації (рис. 2.8).
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Рис. 2.8. Ефективність застосування статинів 
у гострий період ІХС. ГКС — гострий коро-
нарний синдром

У шведському реєстрі RIKS-HIA (Register of 
Information and Knowledge about Swedish Heart 
Intensive Care Admission) смертність протягом 
1 року була нижчою у пацієнтів з ІМ без елевації 
сегмента ST, виписаних на фоні терапії статина-
ми, ніж без цих препаратів. В інших дослідженнях 
оцінювали наявність негайного ефекту статинів 
при гострому коронарному синдромі (досліджен-
ня A to Z) та ефективність застосування препара-
тів у високих дозах порівняно із середніми (TNT 
(Treating to New Targets), SEARCH (Study of the 
Eff ectiveness of Additional Reductions in Cholesterol 
and Homocysteine), IDEAL (Incremental Decrease 
in Clinical Endpoints Through Aggressive Lipid 
Lowering). Кілька ангіографічних досліджень 
ефекту ліпідознижувальної терапії дозволяють 
припустити, що поліпшення клінічного резуль-
тату не обов¢язково супроводжується регресією 
атеросклерозу, а може бути пов¢язане з деакти-
вацією збудженої бляшки, зворотним розвитком 
ендотеліальної дисфункції, зниженням актив-
ності протромботичних факторів.

Згідно з даними реєстру GRACE результати 
гострого коронарного синдрому у хворих, що 
приймали попередньо статини і не приймали їх, 
виглядають у такий спосіб (табл. 2.3).

Так, попередній прийом статинів у 2 рази 
знижував частоту різних ускладнень гострого пе-
ріоду ІМ, включаючи смерть.

У 2006 р. закінчене велике дослідження 
PROVE-IT (TIMI 22) (Pravastatin or Atorvastatin 
Evaluation and Infection Therapy) — подвійне сліпе 
рандомізоване дослідження за участю 4160 пацієн-
тів із гострим коронарним синдромом тривалістю 
<10 днів і загальним ХС ≤240 мг/дл. На фоні при-
йому ацетилсаліцилової кислоти + стандартної те-
рапії хворі у двох основних групах приймали 40 мг 
правастатину або 80 мг аторвастатину (агресивна 
терапія) протягом 2 років. Кожна група ділилася 
ще на 2 групи, пацієнти однієї з яких приймали ан-
тибіотик гатіфлоксацин 400 мг 10 днів на місяць.

Первинні кінцеві точки: смерть, ІМ, інсульт, 
нестабільна стенокардія, що вимагає госпіталі-
зації або реваскуляризації (>30 днів після ран-
домізації). Агресивна терапія аторвастатином 
виявилася на 16% (р<0,005) ефективнішою, ніж 
правастатином. У той же час застосування анти-
біотика практично нічого не додало до позитив-
них ефектів лікування.

Метааналіз 8 великих рандомізованих дослі-
джень, присвячених застосуванню статинів у го-
стрий період ІХС, показав достовірне знижен-
ня смертності, реінфарктів і реваскуляризації. 
Аналіз включав 15 995 пацієнтів із гострим ко-
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ронарним синдромом, рандомізованих за озна-
кою призначення агресивної терапії статинами 
(n=8037) порівняно зі звичайною консерватив-
ною терапією стандартними дозами статинів або 
плацебо (n=7958). Статини призначали між 6 год 
і 10 добами після госпіталізації; середня трива-
лість терапії становила 15 міс. Загальна смерт-
ність знизилася на 25% більше в групі агресивної 
терапії, кардіоваскулярна смертність знизилася 
більше ніж на 22%. Не виявлено достовірної різ-
ниці в зниженні частоти повторних ІМ, відзна-
чена тенденція до зниження частоти розвитку 
інсультів у групі агресивної терапії. На думку ав-
торів, зниження ХС при гострому коронарному 
синдромі повинне досягати 50–70 мг/дл.

У 2004 р. на сесії АНА Фаді А. Сааб із Кардіо-
васкулярного центру університету Мічигану допо-
вів про результати спостереження 2523 хворих із 
гострим коронарним синдромом (ІМ і нестабільна 
стенокардія) у 1999–2002 рр. в університетській клі-
ніці. 884 пацієнти були виключені із групи, оскіль-
ки їм не призначали статини або вони приймали 
статини перед захворюванням. Пацієнти, що за-
лишилися, були рандомізовані на 2 групи — 1-ша 
(1284) — хворі, що отримували статини, почина-
ючи з перших 24 год від початку розвитку гостро-
го коронарного синдрому, і 2-га (355) — пацієнти, 
яким статини призначили пізніше. Кінцевими 
точками були смерть, ІМ, інсульт, реінфаркт, СН 
і комбінована точка — смерть, інсульт, реінфаркт.

Частота розвитку комбінованої кінцевої точки 
в госпітальний період виявилася істотно нижчою 
у групі хворих, що приймали статини починаючи 
з перших 24 год — 10,4% проти 15,7% (р<0,03), 
у них також рідше розвивалися ознаки СН.

При аналізі NRMI 4 (National Registry of 
Myocardial Infarction 4) автори встановили, що ста-

тини були призначені 39 096 з 174 635 (22,4%) паці-
єнтів у перші 24 год госпіталізації. Це дало знижен-
ня ризику госпітальної смертності порівняно з гру-
пою пацієнтів, що не приймали статини (4,0% про-
ти 15,4%; відносний ризик 0,23; 95% ДІ 0,22–0,25). 
У пацієнтів групи високого ризику, яким скасували 
статини, був такий же високий ризик смертності — 
16,5% проти 15,4%.

T. Lenderink та співавтори вивчили 7-денну 
смертність 10 484 хворих із гострим коронарним 
синдромом, 1426 з яких статини призначали в пер-
ші 24 год захворювання, іншим — по закінченню 
цього терміну. Смертність у групі раннього засто-
сування статинів виявилася вірогідно нижчою — 
0,4% порівняно з «пізньою» групою — 2,6%.

У реєстрі ACSIS (Acute Coronary Syndrome 
Israeli Survey, Реєстр гострих коронарних синдро-
мів Ізраїлю) оцінювали вплив терапії статинами, 
що передує гострим коронарним синдромам, на 
результат захворювання. В аналіз увійшли хво-
рі, госпіталізовані в березні–квітні 2006 р. З них 
приймали статини перед госпіталізацією (Stat+) 
938 пацієнтів і не приймали (Stat-) 1108. Первин-
на кінцева точка була комбінованою — смерть, 
СН або поворотна ішемія між випискою з госпіта-
лю і 30-м днем захворювання. Мультиваріантний 
аналіз показав розходження при виписці у 2 гру-
пах на користь Stat+ — 35% (відносний ризик 0,65; 
p=0,01). На 30-й день розходження практично не 
змінилося — відносний ризик 0,69.

З¢явилися дані про вплив терапії статина-
ми на динаміку насосної функції у хворих із го-
стрим коронарним синдромом. У реєстрі гостро-
го коронарного синдрому (STEMI (ST-Elevation 
Myocardial Infarction), NSTEMI, UA) German 
MITRA PLUS (Maximal Individual Therapy of Acute 
Myocardial Infarction PLUS registry) піддалися 

Таблиця 2.3 
Вплив попереднього застосування статинів на результати гострого коронарного синдрому

Госпітальна подія, % Попередньо приймали 
статини (n=4056)

Не приймали 
статини (n=15 481) p

Остаточний діагноз: ІМ з елевацією 
сегмента ST 

18,4 37,6 <0,001

Рівень КФК у 2 рази перевищує норму 24,7 45,0 <0,001
ІМ через 24 год або рецидивуючий ІМ 6,9 10,1 <0,001
Застійна СН 12,4 15,6 <0,001
Кардіогенний шок 2,3 5,0 <0,001
Набряк легень 5,2 6,8 <0,001
Зупинка серця 2,6 5,9 <0,001
Серцевий напад 0,8 1,1 0,078
Смерть 3,1 6,9 <0,001
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аналізу 18 936 пацієнтів, виписаних після пере-
несеного гострого коронарного синдрому. Кін-
цеві точки, включаючи динаміку ФВ, враховували 
через 14 міс (у середньому 399 днів). Порівнюва-
ли вплив терапії статинами на смертність хворих 
з різною вихідною насосною функцією міокарда 
(ФВ <40% і >40%) в клініці. 14-місячна смерт-
ність на фоні терапії статинами в обох групах була 
практично в 2 рази нижчою, ніж у хворих, що не 
приймали статини, як при ФВ >40% (3,8% проти 
7,4%; відносний ризик 0,74), так і при ФВ <40% 
(12,8% проти 22,3%; відносний ризик 0,67).

Крім того, встановлено, що попередній при-
йом аторвастатину поліпшує перебіг гострого 
коронарного синдрому у хворих, що піддали-
ся ранньому перкутанному коронарному втру-
чанню (результати ARMYDA-ACS (Atorvastatin 
for Reduction of Myocardial Damage During 
Angioplasty-Acute Coronary Syndromes)).

171 пацієнт із гострим коронарним синдро-
мом без елевації сегмента ST був рандомізований 
за ознакою застосування аторвастатиу (80 мг за 
12 год до проведення перкутанного коронарного 
втручання з наступним прийомом 40 мг, n=86) 
або плацебо (n=85). Через 30 днів реєстрували 
стандартні тверді кінцеві точки MACE (Major 
Adverse Cardiac Event) (смерть, ІМ, ургентна 
реваскуляризація). Первинні кінцеві крапки за-
реєстровані в 5% пацієнтів, що приймали атор-
вастатин, і в 17% — плацебо (p=0,01). Це розхо-
дження забезпечувалося переважно за рахунок 
частоти розвитку ІМ (5% проти 15%; p=0,04). 
При мультиваріантному аналізі попереднє засто-
сування аторвастатину зумовило зниження ри-
зику MACE протягом 30 днів на 88% (OR=0,12; 
95% ДІ; p=0,004).

Наші дослідження впливу симвастатину 
і аторвастатину також дозволяють рекоменду-
вати ці препарати вже з перших годин гострого 
коронарного синдрому, виявлені багатогранні 
ефекти цієї групи препаратів — зниження рівня 
СРБ на 40% уже через 2 міс, закономірне зни-
ження рівня ЛПНЩ і ТГ, інтенсивності перекис-
ного окислювання ЛПНЩ, зменшення вираже-
ності синдрому інсулінорезистентності у хворих 
із гострим коронарним синдромом.

Рекомендації із застосування статинів у хворих 
із гострим коронарним синдромом

• Гіполіпідемічну терапію статинами необхід-
но призначати всім пацієнтам (при відсутності 
протипоказань) незалежно від рівня ХС якомо-
га раніше (протягом 1–4 днів після госпіталіза-
ції) для зниження рівня ХС ЛПНЩ <100 мг/дл 
(<2,6 ммоль/л) (IB).

• Інтенсивна ліпідознижувальна терапія 
з метою зниження рівня ХС ЛПНЩ <70 мг/дл 
(<1,81 ммоль/л) може тривати 10 днів після гос-
піталізації (IIa).

На підставі численних досліджень доведена 
необхідність застосування ацетилсаліцилової 
кислоти в дозі 75–150 мг. Згідно з даними мета-
аналізу призначення ацетилсаліцилової кисло-
ти в більш високих дозах не має переваг. У па-
цієнтів, які раніше перенесли ІМ, застосування 
ацетилсаліцилової кислоти протягом у серед-
ньому 27 міс дозволяє зменшити кількість су-
динних подій — 36 на 1000 пацієнтів, при цьому 
випадків нефатального ІМ на 18 менше, випад-
ків смерті — на 14.

З огляду на результати дослідження CURE, 
клопідогрел у дозі 75 мг необхідно признача-
ти протягом принаймні 9 міс, можливо 12 міс. 
У цьому випадку дозу ацетилсаліцилової кислоти 
потрібно знизити до 75–100 мг.

Блокатори -адренорецепторів поліпшують 
прогноз у пацієнтів, які перенесли ІМ, і після пере-
несеного гострого коронарного синдрому лікуван-
ня цими препаратами необхідно продовжувати.

Самостійне значення у вторинній профілак-
тиці коронарних синдромів можуть мати інгі-
бітори АПФ. У рандомізованих дослідженнях 
SOLVD (Studies of Left Ventricular Dysfunction) 
і SAVE (Survival and Ventricular Enlargement, 
1992) у пацієнтів із ІХС і ураженням ЛШ частота 
серцевих подій на фоні застосування інгібіторів 
АПФ знизилася. Ефект запобігання ІМ ставав 
очевидним через 6 міс активного лікування. Ці 
дані є сильним аргументом на користь того, що 
ефекти інгібіторів АПФ не обмежуються контро-
лем рівня АТ. Переваги інгібіторів АПФ можуть 
бути пов¢язані зі стабілізацією атеросклеротичної 
бляшки. У дослідженні HOPE (Heart Outcomes 
Prevention Evaluation, 2000) у пацієнтів з атеро-
склеротичними ураженнями судин без СН або 
дисфункції ЛЖ на фоні лікування раміприлом 
протягом 4–6 років смертність від серцево-
судинних причин знизилася на 25% порівняно 
з плацебо (p=0,0002), частота випадків ІМ — на 
20% (p=0,005). Утім, у дослідженні HOPE не 
отриманий ефект у підкатегорії пацієнтів із не-
стабільною стенокардією, що визначали по змі-
нах сегмента ST і зубця Т, але це могло бути зу-
мовлене випадковими факторами.

Тяким чином, крім вищевказаних методів ліку-
вання, хворим після перенесеного гострого коро-
нарного синдрому рекомендується призначати: 

• Блокатори β-адренорецепторів — усім хво-
рим зі зниженою ФВ (IA).
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• Інгібітори АПФ — усім пацієнтам із ФВ ЛШ 
<40% і пацієнтам із цукровим діабетом, АГ або 
хронічним захворюванням нирок (IA).

• Інгібітори АПФ — й іншим пацієнтам із го-
стрим коронарним синдромом для попередження 
повторних ішемічних подій (IIa). 

• Блокатори ангіотензинових рецепторів — па-
цієнтам, стійким до інгібіторів АПФ і/або з СН на 
фоні ІМ із ФВ ЛШ <40% (IB).

• Блокатори альдостеронових рецепторів — 
пацієнтам після ІМ, які вже приймають інгібітори 
АПФ і блокатори β-адренорецепторів та у яких 
зберігається ФВ ЛШ <40% і є цукровий діабет або 
СН (при відсутності ниркової дисфункції або гіпер-
каліємії (IB).

УСКЛАДНЕННЯ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З ЛІКУВАННЯМ

Кровотечі
Кровотеча є найбільш частим некардіальним 

ускладненням у пацієнтів із гострим коронарним 
синдромом без елевації ST. Взагалі використову-
ють загальні дефініції кровотеч TIMI або GUSTO, 
у яких наведена локалізація і необхідність гемо-
трансфузії. Найбільше повинні привертати ува-
гу масивні кровотечі, клінічно очевидні (у тому 
числі і видимі) з втратою >5 г/дл гемоглобіну, 
а також інтракраніальні геморагії.

У цілому виявляють від 2 до 8% кровотеч 
у хворих із гострим коронарним синдромом без 
елевації сегмента ST, найчастіше пов’язаних із 
застосуванням антитромботичних препаратів або 
прийомом їх у високих дозах, а також інвазив-
них процедур. Реєстр GRACE при аналізі 24 045 па-
цієнтів зареєстрував 3,9% масивних кровотеч 
у хворих з ІМ, 4,7% — при гострому коронарному 
синдромі без елевації сегмента ST і 2,3% — при 
нестабільній стенокардії. Незалежними предик-
торами ризику розвитку кровотеч, відповідно 
до цього реєстру, є вік (підвищення частоти на 
1,22% кожні 10 років), жіноча стать, застосуван-
ня перкутанного коронарного втручання, нирко-
ва недостатність, застосування блокаторів гліко-
протеїнових рецепторів IIb/IIIa, гепарину, тром-
болітиків, діуретиків, внутрішньовенне введення 
інотропних агентів.

Звичайно, кровотеча значно погіршує про-
гноз для хворих. Результати метааналізів, реє-
стрів і досліджень свідчать, що масивні кровотечі 
в 4 ра зи підвищують ризик смерті, в 5 разів — ри-
зик розвитку повторного ІМ і в 3 рази — ризик 
інсульту в перші 30 діб. За даними вже згадува-
ного OASIS-5 ризик розвитку ішемічних усклад-

нень корелював із частотою кровотеч. Так, час-
тота смерті становила 12,9% проти 2,8%, ризик 
розвит ку ІМ — 13,9% проти 3,6%, ризик інсуль-
ту — 3,6% проти 0,8% у хворих із кровотечами 
порівняно з неускладненим перебігом гострого 
коронарного синдрому протягом 30 діб.

З урахуванням вищевикладеного при загрозі 
кровотечі рекомендується

• визначення ризику можливого виникнення 
кровотечі як важливого і необхідного компонен-
та лікування. Ризик підвищується при застосу-
ванні антитромботичних препаратів у високих 
або надмірних дозах, при тривалому їхньому ви-
користанні, комбінації декількох антитромбо-
тичних агентів, у похилому віці, при наявності 
ренальної дисфункції, при недостатній масі тіла, 
у хворих жіночої статі і при проведенні перкутан-
ного коронарного втручання (IВ).

• брати до уваги певний ризик розвитку кро-
вотечі при плануванні лікувальної стратегії.

• враховувати, що невеликі кровотечі можуть 
усуватися без припинення основного лікування.

• враховувати, що гемотрансфузія може при-
з водити до негативних наслідків, її призначення 
варто визначати індивідуально, не рекоменду-
ється її застосування в гемодинамічно стабільних 
пацієнтів із гематокритом >25% або рівнем гемо-
глобіну >8 г/л (IС).

РЕАБІЛІТАЦІЯ
Крім модифікації факторів ризику і медика-

ментозної терапії, хворі, які перенесли гострий 
коронарний синдром без елевації сегмента ST, 
мають потребу в реабілітаційних заходах. Кожно-
му хворому необхідно проводити повторний тест 
із фізичним навантаженням через 4–7 тиж після 
виписки. З урахуванням результатів всіх прове-
дених досліджень пацієнта слід проінформувати 
про припустимі фізичні навантаження, можливу 
інтенсивність і вид робіт, сексуальну активність.

В Україні діє система поетапної реабілітації 
хворих, які перенесли гострий коронарний синд-
ром, включаючи гострий коронарний синдром 
без елевації сегмента ST. Відповідно до цієї сис-
теми пацієнти, які працюють, незалежно від віку, 
після виписки з реабілітаційного або кардіо-
логічного відділення повинні бути направлені 
в реабілітаційне відділення санаторію відповід-
ної області. Основний критерій напрямку в сана-
торії — стабілізація стану і можливість фізичного 
навантаження, адекватній ходьбі на 1000 м без 
ангінозного болю і змін на ЕКГ (докладно мето-
дики реабілітації на стаціонарному і санаторному 
етапах викладені у відповідних рекомендаціях).
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СТРАТЕГІЯ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА 
З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ 

СИНДРОМОМ
У цьому розділі обговорюється стратегія, 

прий нятна для більшості пацієнтів з підозрою 
на гострий коронарний синдром. Слід визнати, 
що специфічні дані в окремих пацієнтів можуть 
зумовити необхідність відхилення від запропо-
нованої стратегії. У кожному випадку лікар пови-
нен приймати рішення, з огляду на особливості 
анамнезу, клінічні прояви, дані, отримані під час 
спостереження і обстеження в клініці, доступне 
лікування. Ці рекомендації слід розглядати як 
такі, які підходять для більшості випадків, хоча 
в певних пацієнтів і при особливих умовах мож-
ливий вибір інших шляхів.

Тактика ведення хворих із гострим коронар-
ним синдромом без елевації ST представлена на 
схемі 2.1.

ÃÊÑ áåç ñò³éêî¿
åëåâàö³¿ S–T

Âèçíà÷åííÿ ðèçèêó: êë³í³÷í³ äàí³,
ÅÊÃ, åõîÊÃ (ÔÂ), ìàðêåðè íåêðîçó

Âèñîêèé ðèçèê Ïîì³ðíèé ðèçèê

ÏÊÂ, ÀÊØ àáî
ìåäèêàìåíòîçíà òàêòèêà

*Êëîï³äîãðåë â³äì³íèòè çà 5 äí³â äî ÀÊØ.

Ñòðåñ-òåñò

Áëîêàòîðè
ðåöåïòîð³â

ãë³êîïðîòå¿íó
²²²b/IIIa

Ìåäèêàìåíòîçíà òåðàï³ÿ

Ñïîñòåðåæåííÿ
Ïîçèòèâ. Íåãàòèâ.

Êë³í³êà,
ìàðêåðè íåêðîçó,

ìîí³òîð. ÅÊÃ

*Êëîï³äîãðåë, àíòàãîí³ñòè Ñà2+,

ðîç÷èí ôîíäàïàðèíóêñó / ÍÌÃ

Íèçüêèé ðèçèê

ÀÑÊ, ôîíäàïàðèíóêñ / ÍÌÃ, í³òðàòè,
áëîêàòîðè   -àäðåíîðåöåïòîð³â

Àíã³îãðàô³ÿ

Схема 2.1. Рекомендації Європейского товариства 
кардіологів по тактиці ведення хворих 
з підозрою на гострий коронарний синд-
ром. ГКС — гострий коронарний синд-
ром; АСК — ацетилсаліцилова кислота; 
НМГ — низькомолекулярний гепарин

Необхідно відзначити, що майже ідентичний 
алгорим лікування хворих із гострим коронар-
ним синдромом без елевації сегмента ST при-
йнятий у 2007 р. АНА (схема 2.2).

ПЕРШИЙ КРОК: ОЦІНКА 
ПРИ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ
У більшості пацієнтів можна виявити лише 

дискомфорт у грудній клітці (біль у грудній кліт-
ці), підозра на гострий коронарний синдром 
є попереднім діагнозом.

Початкове обстеження включає
• Детальне опитування і точний опис симп-

томів. Необхідне фізикальне обстеження з ураху-
ванням можливої наявності захворювання клапанів 
серця (аортальний стеноз), ГКМП, СН і захворю-
вання легень.

• Визначення ймовірності ІХС (включаючи 
комплексний аналіз віку, факторів ризику, що пе-
редують ІМ, АКШ, перкутанного коронарного 
втручання).

• Необхідно зареєструвати ЕКГ. Порівняння 
з попередньою ЕКГ, якщо така є, дуже корисне, зо-
крема у пацієнтів з фоновою серцевою патологією, 
такою як ГЛШ або раніше діагностована ІХС.

• На основі цих даних, які необхідно отрима-
ти за 10 хв після першого спілкування з пацієнтом, 
хворих підрозділяють на три великі групи:

- ІМ, що має потребу в негайній реперфузії;
- гострий коронарний синдром без елевації сег-

мента ST;
- сумнівний гострий коронарний синдром.

Ä³àãíîç UA/NSTEMI éìîâ³ðíèé àáî âèçíà÷åíèé

ÀÑÊ (²À)
Êëîï³äîãðåë ïðè ïðîòèïîêàçàííÿõ äî ÀÑÊ (²À)

Âèá³ð ñòðàòåã³¿

Êîíñåðâàòèâíå ë³êóâàííÿ
Àíòèêîàãóëÿíòè (²À):

Ìîæëèâ³: åíîêñàïàðèí àáî ÍÔÃ (²À), àáî ôîíäàïàðèíóêñ (²Â),
àëå åïòèô³áàòèä àáî ôîíäàïàðèíóêñ êðàùå (²²ÀÂ)

Êëîï³äîãðåë (²À)
Ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ âíóòð³øíüîâåííî

åïòèô³áàòèäó àáî òèðîô³àáàíó (²²bB)

²íâàçèâíà

Anderson J.L. (2007) J. Am. Coll. Cardiol.

Схема 2.2. Алгоритм лікування хворих із гост-
рим коронарним синдромом без еле-
вації сегмента ST, прийнятий АНА 
(UA/NSTEMI AHA/ACC, 2007). АСК — 
ацетилсаліцилова кислота; НФГ — не-
фракціонований гепарин

Лікування пацієнтів із ІМ описано у відповід-
них рекомендаціях. Сумнівний гострий коронар-
ний синдром слід встановлювати з обережністю 
і після виключення всіх можливих подібних ста-
нів, включаючи травми. Рекомендується також 
реєстрація правих грудних відведень ЕКГ.

Проведення на додаток до вищесказаного ана-
лізів крові, які повинні бути отримані протягом 
60 хв (тропонін Т або I, МВ-фракція КФК, кре-
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атинін, гемоглобін і кількість лейкоцитів), дозво-
ляє перейти до другого кроку визначення стратегії 
лікування хворих, віднесених у групу гострого ко-
ронарного синдрому без елевації сегмента ST.

ДРУГИЙ КРОК: УТОЧНЕННЯ ДІАГНОЗУ 
І ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ
У випадках гострого коронарного синдрому 

без стійкої елевації сегмента ST (депресія сег-
мента ST, негативні зубці Т, псевдонормаліза-
ція Т або нормальна картина ЕКГ) необхідно 
проводити початкове лікування відповідно до 
наведеного переліку (табл. 2.4).

Протягом цього кроку інші діагнози повинні 
бути підтверджені або виключені, особливо го-
стра анемія, емболія ЛА, аортальна дисекція.

Визначення ризику розвитку коронарних по-
дій у ранньому і відстроченому (<6 міс) прогнозі 
розглядалося у відповідному розділі. Слід вказа-
ти, що вибір стратегії лікування хворих із гострим 
коронарним синдромом без елевації сегмента ST 
повинен базуватися на об’єднанні оцінки ризиків 
як коронарних подій, так і можливих кровотеч, 
у тому числі при проведенні ангіографії (з місця 
пункції артерії) і застосуванні антитромботичних 
заходів. Необхідно враховувати інструкції до від-
повідних препаратів.

ТРЕТІЙ КРОК: 
ІНВАЗИВНА СТРАТЕГІЯ 
Серцева катетеризація рекомендується як за-

сіб запобігання ускладнень захворювання і оцін-
ки відстроченого прогнозу. Необхідність і термі-

новість інвазивної стратегії встановлюють після 
визначення ризику і віднесення хворих до однієї 
з 3 груп: консервативної, ранньої інвазивної або 
ургентної інвазивної.

КОНСЕРВАТИВНА СТРАТЕГІЯ
Пацієнти, які цілком відповідають нижченаве-

деним критеріям, відносять до групи низького ризи-
ку без необхідності застосування ранньої інвазив-
ної стратегії

• без повторного ангінозного болю;
• без симптомів СН;
• без патологічних змін на ЕКГ при надходжен-

ні або при повторній її реєстрації через 6–12 год;
• без підвищення рівня тропоніну (вихідного 

і через 6–12 год).
Такі пацієнти надалі можуть проходити ліку-

вання як особи з хронічною ІХС, перед випис-
кою проводять стрес-тест. Пацієнтів, що не від-
повідають всім наведеним критеріям, необхідно 
направляти на катетеризацію.

УРГЕНТНА ІНВАЗИВНА СТРАТЕГІЯ
Цю стратегію необхідно застосовувати у хво-

рих, які перебувають на ранній стадії міокарді-
ального ураження за даними ЕКГ або належать 
до групи високого ризику кардіальних ускладнень. 
Це пацієнти

• із рефрактерним ангінозним болем;
• із повторюваним болем і депресією сегмен-

та ST, незважаючи на інтенсивну антиангіналь-
ну терапію;

Таблиця 2.4
Початкове лікування при гострому коронарному синдромі без стійкої елевації сегмента ST

Кисень Інгаляція (4–8 л/хв), якщо сатурація <90% 
Нітрати Сублінгвальне або внутрішньовенне застосування (при САТ не нижче 90 мм рт. ст.) 
Ацетилсаліцилова 
кислота

Стартова доза 160–325 мг некишково-розчинної форми з подальшим переходом на 
75–150 мг/добу. Внутрішньовенне введення може розглядатися

Клопідогрел Навантажувальна доза 300 мг (або 600 мг при швидкому плануванні інвазивного 
втручання) з подальшим переходом на 75 мг/добу

Антикоагулянти Вибір залежить від стратегії лікування:
Нефракціонований гепарин внутрішньовенно болюсно 60–70 МО/кг маси тіла 
(максимум — 5000 МО) з подальшою інфузією 12–15 МО/кг/год (максимум — 
1000 МО/год) до підвищення АЧТЧ у 1,5–2,5 раза
Фондапаринукс 2,5 мг/добу підшкірно
Еноксапарин 1 мг/кг 2 рази на добу підшкірно
Дальтепарин 120 МО/кг 2 рази на добу підшкірно
Надропарин 86 МО/кг 2 рази на добу підшкірно
Бівалірудин 0,1 мг/кг болюсно з подальшим введенням 0,25 мг/кг/год

Морфін 3–5 мг внутрішньовенно або підшкірно, залежно від інтенсивності болю 
Пер ораль ні блокатори 
β-адрено рецеп торів

Переважно при тахікардії або АГ при відсутності проявів СН

Атропін 0,5–1,0 мг внутрішньовенно при брадикардії
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• із клінічними симптомами СН або гемодина-
мічною нестабільністю (у тому числі шок);

• із загрозливою для життя аритмією (фібри-
ляція шлуночків або шлуночкова тахікардія).

РАННЯ ІНВАЗИВНА СТРАТЕГІЯ
Значна частина пацієнтів позитивно відпові-

дають на оптимальну медикаментозну терапію, 
але все-таки мають підвищений ризик і мають 
потребу в проведенні ангіографії. Час її про-
ведення встановлюють з урахуванням наявних 
можливостей, але не пізніше 72 год від початку 
захворювання. Наступні критерії вимагають про-
ведення ранньої ангіографії:

• підвищений рівень тропоніну;
• динаміка сегмента ST або зубця Т на ЕКГ (бо-

льова або німа) >0,5 мм;
• наявність цукрового діабету;
• знижена функція нирок (гломерулярна філь-

трація <60 мл/хв/1,73 м2 );
• зниження ФВ ЛШ <40%;
• рання постінфарктна стенокардія;
• проведене протягом попередніх 6 міс перку-

танне коронарне втручання;
• попереднє АКШ;
• помірний ризик відповідно до таблиці визна-

чення ризику.
Блокатори глікопротеїнових рецепторів 

IIb/IIIa (тирофібан, ептифібатид) необхідно до-
давати до стандартної терапії перед проведенням 
катетеризації у випадках підвищеного рівня тро-
поніну, динаміки ST/T, цукрового діабету.

ЧЕТВЕРТИЙ КРОК: ВИЗНАЧЕННЯ 
МЕТОДИКИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ
Якщо на ангіограмах не виявлено критичного 

ураження коронарних судин, хворому призна-
чають медикаментозну терапію, одночасно уточ-
нюють діагноз «гострий коронарний синдром». 
Звичайно, відсутність ангіографічних ознак 
ураження коронарних судин не може бути при-
водом для зняття діагнозу «гострий коронарний 
синдром» при наявності симптомів ішемії, під-
тверджених біомаркерами. У цих випадках хво-
рі продовжують приймати лікування, визначене 
для гострого коронарного синдрому без елевації 
сегмента ST. У пацієнтів із ураженням однієї су-
дини показане перкутанне коронарне втручання 
зі стентуванням цієї артерії. У пацієнтів із мно-
жинним ураженням судин тактику реваскуля-
ризації (перкутанного коронарного втручання 
або АКШ) необхідно визначати індивідуально. 
Переважно проводять послідовне використання 
перкутанного коронарного втручання ураженої 

артерії, відповідальної за гостру ішемію, з на-
ступним шунтуванням.

Не рекомендується міняти антикоагулянти 
при проведенні перкутанного коронарного втру-
чання. Пацієнтам, що приймали фондапаринукс, 
перед проведенням перкутанного коронарного 
втручання може бути доданий нефракціонова-
ний гепарин. Пацієнти, що отримували тирофі-
бан або ептифібатид, повинні одержувати інфузії 
цих препаратів під час перкутанного коронарно-
го втручання. Пацієнтам, що не отримували те-
рапію блокаторами глікопротеїнових рецепторів 
IIb/IIIa, слід переважно призначати абциксімаб 
перед перкутанним коронарним втручанням.

При плануванні АКШ необхідно скасувати 
клопідогрел і відкласти операцію на 5 діб, якщо 
клінічна ситуація дозволяє.

П’ЯТИЙ КРОК: ВИПИСКА І ВЕДЕННЯ 
ХВОРИХ ПІСЛЯ ВИПИСКИ
Хоча більшість кардіальних подій у хворих із 

гострим коронарним синдромом без елевації сег-
мента ST приходиться на гострий період, ризик 
ІМ і смерті може зростати протягом наступних 
місяців, тому пацієнти потребують посиленого 
спостереження. Звичайно, проведення ранньої 
реваскуляризації знижує ризик аритмічної смер-
ті до 2,5% порівняно з майже 80% у перші 12 год, 
але прогресування атеросклеротичного ураження 
при неналежному медикаментозному лікуванні 
і спостереженні може призводити до повторних 
епізодів гострого коронарного синдрому. Необ-
хідна також інтенсивна модифікація факторів 
ризику у всіх пацієнтів.

На закінчення ще раз підкреслюємо, що гострий 
коронарний синдром без елевації сегмента ST час-
то дає гірший прогноз, ніж гострий ІМ, і з огляду на 
це вимагає такого ж інтенсивного лікування в го-
стрий період і спостереження після виписки. Слід 
пам’ятати, що підтверджений гострий коронарний 
синдром є найбільш надійною верифікацією ІХС, 
що вимагає подальшого лікування відповідно до 
рекомендацій по лікуванню хронічної ІХС як паці-
єнтів із найбільш високим ризиком ускладнень.
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ВСТУП

ІХС — одна з головних причин високої 
смертності та втрати працездатності населення 
в Україні та у багатьох індустріально розвинених 
країнах світу, що становить серйозну медико-
економічну проблему. Успішне її вирішення за-
лежить від розуміння механізмів розвитку захво-
рювання, можливості прогнозування ускладнень 

та результатів, що визначає лікарську тактику, 
вибір і ефективність проведеної терапії.

Одна з найпоширеніших клінічних форм 
ІХС — стенокардія. Своєчасна її діагностика 
та адекватність лікування визначають не лише 
якість життя пацієнтів, але й можливість зни-
ження частоти коронарних ускладнень, а, зага-
лом, і долю хворого.

За останні два десятиріччя накопичені експери-
ментальні й клінічні дані, що змінили уяву кардіо-
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логів про механізми розвитку ішемії, формування 
і прогресування атеросклерозу та ко ронарної не-
достатності. Концепція динамічного коронарного 
стенозу, розроблена A. Maseri (1980), K.L. Gould 
(1980), W. Raffl  enbeul, P. Lichtlen (1982), дозволила 
з нових позицій пояснити порушення коронарної 
гемодинаміки в місцях атеросклеротичного зву-
ження судин серця. Виявлено важливу роль ен-
дотелію в регуляції тонусу вінцевих артерій, його 
взаємодії з форменими елементами крові, ліпіда-
ми, біологічно активними гуморальними факто-
рами, участь у процесах запалення, прогресуван-
ня атеросклерозу і дестабілізації атероми.

Більш глибоким стає саме визначення ішемії. 
P.A. Poole-Wilson (1984) вважає, що ішемія — це 
результат порушення енергозабезпечення міо-
карда та дисбаланс рівноваги між споживанням 
АТФ і кровопостачанням, а не лише між поста-
чанням і потребою серцевого м’яза в кисні, як 
вважали раніше.

Накопичені експериментальні й клінічні 
дані дозволили зрозуміти механізми, спрямовані 
на підвищення стійкості міокарда до ішемічно-
го ураження, висунути концепцію про існування 
динамічних змін міокарда, що виникають внаслі-
док транзиторної чи тривалої ішемії — так званих 
станів оглушеного або гібернованого міокарда. 
Ці поняття включають існування хронічного по-
рушення (протягом декількох днів або місяців) 
скоротної функції міокарда ЛШ, яке є наслідком 
тривалої гіпоперфузії міокарда і адаптаційного 
зниження метаболізму серцевого м’яза. Такий 
міо кард зберігає свою життєздатність, а його ви-
явлення має важливе практичне значення, оскіль-
ки хірургічна реваскуляризація зумовлює повне 
відновлення його функції.

Встановлено, що стенокардія як одна з форм 
ІХС проявляється клінічно не лише больовим 
синдромом. У момент ішемії міокарда реєстру-
ються порушення перфузії, метаболізму, діасто-
лічної та систолічної функцій міокарда, зміни 
ЕКГ, які можуть і не супроводжуватися ангіноз-
ним болем. За образним порівнянням P.F. Cohn 
(1978) «німі» епізоди ішемії, як підводна частина 
айсберга, поряд з больовими нападами, станов-
лять єдиний «тягар» ішемії, що визначає перебіг 
і результат захворювання у конкретного пацієнта 
з ІХС.

Своєрідною формою захворювання є стено-
кардія напруження на фоні неуражених за дани-
ми ангіографії коронарних артерій або кардіаль-
ний синдром Х.

Факт відсутності атеросклеротичного ура-
ження коронарних артерій у таких хворих слід 

розуміти досить умовно, враховуючи обмеження, 
пов’язані з розрізняльною здатністю ангіогра-
фічного дослідження. Це не виключає наявності 
атеросклеротичного ураження стінки артерії, без 
зменшення її просвіту, що встановлюють мето-
дом внутрішньокоронарного УЗД (IVUS), а та-
кож більш тонких морфологічних і функціональ-
них змін судинної стінки.

Ця глава настанови присвячена хронічним 
формам ІХС. Відповідно до прийнятої в Украї-
ні класифікації до них належать: стабіль-
на стенокардія напруження (відповідає коду 
I20.8 за МКХ-10), вазоспастична стенокардія (ан-
гіоспастична, спонтанна, варіантна, стено кардія 
Принцметала — код I20.1 за МКХ-10), стабільна 
стенокардія напруження при ангіографічно не-
уражених коронарних артеріях (кардіальний або 
коронарний синдром Х — код I20.8 за МКХ-10), 
безбольова форма ІХС (код I25.6 за МКХ-10), 
а також постінфарктний кардіосклероз (код 
I25.2 за МКХ-10) і хронічна аневризма серця 
(код I25.3 за МКХ-10).

СТАБІЛЬНА СТЕНОКАРДІЯ
НАПРУЖЕННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ
Стенокардія — клінічний синдром, що про-

являється болем або відчуттям дискомфорту 
в грудній клітці стискаючого, давлячого харак-
теру, який найчастіше локалізується за грудиною 
й може іррадіювати в ліву руку, шию, нижню 
щелепу, епігастральну ділянку. Біль провокуєть-
ся фізичним навантаженням, виходом на холод, 
прийомом значної кількості їжі, емоційним стре-
сом; зменшується і зникає у стані спокою, усува-
ється прийомом нітрогліцерину протягом однієї 
або кількох хвилин. 

Стенокардія зумовлена транзиторною ішемі-
єю міокарда, розвивається при невідповідності 
між потребою міокарда в кисні та його достав-
кою коронарним кровотоком.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
Інформація про захворюваність на стенокар-

дію ґрунтується на даних епідеміологічних дослі-
джень. За результатами 10-річного проспективного 
дослідження Seven Countries Studies середня що-
річна захворюваність на стенокардію у чоловіків 
віком 40–59 років становить 0,1% у Японії, Греції 
та Хорватії; 0,2–0,4% — в Італії, Сербії, Нідерлан-
дах і США; 0,6–1,1% — у Фінляндії. У 5-річному 
проспективному дослідженні Israel Ischaemic Heart 
Disease Study у групі чоловіків віком старших 40 ро-
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ків середня щорічна захворюваність на стабільну 
стенокардію становила 0,7%. Ці дані позитивно 
корелюють із показником смертності від ІХС у цих 
регіонах. Протягом 20-річного періоду Фремін-
гемського дослідження щорічна захворюваність 
на стенокардію серед чоловіків віком 45–54 роки 
становила 0,3%, 55–64 роки — 0,8%, 65–74 роки — 
0,6%. Серед жінок відповідного віку рівні захво-
рюваності становили 0,2; 0,6 і 0,6%. У половини 
пацієнтів після першого ІМ з’являються напади 
стенокардії, в той час як до інфаркту такі напади 
відзначали лише у ¼ з них.

За даними епідеміологічного дослідження, про-
веденого співробітниками Національного наукового 
центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стра-
жеска» АМН України (Київ), поширеність стено-
кардії напруження в популяції за опитувальником 
Роуза становить 5,5%, в тому числі серед міських 
жителів у чоловіків — 5,3%, у жінок — 9,5%; серед 
сільського населення у чоловіків — 2,8%, у жі-
нок — 4,7%.

Поширеність ІХС в Україні згідно зі статис-
тичними даними за 2006 р. становила у чоловіків 
18 814 (на 100 тис. населення), у жінок — 23 448 
(на 100 тис. населення). Щорічно від ІХС в Ук-
раїні вмирають приблизно 350 тис. осіб.

ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ
Морфологічним субстратом стенокардії прак-

тично завжди є атеросклеротичне звуження коро-
нарних артерій. Стенокардія з’являється під час 
фізичних навантажень або стресових ситуацій, 
при звуженні просвіту коронарної артерії не мен-
ше ніж на 50–70%. Тяжкість стенокардії залежить 
від ступеня, локалізації та довжини стенозів, їх 
кількості й числа уражених артерій. Ступінь сте-
нозу, особливо ексцентричного, може варіювати 
залежно від тонусу гладких м’язів у ділянці атеро-
склеротичної бляшки, що проявляється різною 
переносимістю фізичного навантаження. 

В окремих випадках стенокардія може розви-
ватися за відсутності видимого стенозу коронарних 
артерій як вторинний синдром у пацієнтів із кла-
панними вадами серця, вираженою гіпертрофією 
міокарда (наприклад у хворих з гіпертрофічною 
кардіоміопатією), неконтрольованою АГ, будучи 
наслідком відносної коронарної недостатності. 
У осіб з незміненими коронарними артеріями іше-
мія міокарда виникає внаслідок ангіоспазму чи по-
рушення регулюючої функції ендотелію.

Схожий на стенокардію біль може бути симп-
томом некардіальних захворювань, наприклад за-
хворювань стравоходу (при цьому слід пам’ятати, 
що нітрогліцерин може усувати спазм стравоходу 

і пов’язані з ним симптоми), грудної клітки або 
легень. Серед них стани, що підвищують спожи-
вання кисню: гіпертермія, гіпертиреоз, інтокси-
кація симпатоміметиками (наприклад кокаїном) 
або ті, що знижують надходження кисню — ане-
мія, гіпоксемія, пневмонія, БА, ХОХЛ, легенева 
гіпертензія, синдром нічного апное, гіперкоагу-
ляція, поліцитемія, лейкемія, тромбоцитоз.

Чітка залежність роботи серця від метаболіз-
му кисню при збільшенні навантаження та обме-
женні перфузії робить міокард вкрай вразливим 
до ішемії. Так оклюзія великої коронарної артерії 
у експериментальної таврини призводить до по-
гіршення показників, що характеризують гло-
бальну функцію ЛШ через 3–5 скорочень серця 
та повної втрати регіональної скоротливої функ-
ції через 1 хв. Проте клітини гинуть не відразу та 
некроз настає приблизно після 15 хв ішемії. Ре-
акція адаптації до ішемії складна і залежить від 
ступеня та тривалості гіпоперфузії.

Механізми, спрямовані на підвищення стійкості 
міокарда до ішемічного ураження

У серцевому м’язі реалізуються внутрішні 
компенсаторні механізми, спрямовані на під-
вищення стійкості міокарда до потенційно ле-
тального ішемічного ураження — ураження, що 
призводить до некрозу. Одним із таких механіз-
мів є ішемічне прекондиціонування — підвищення 
резистентності міокарда до потенційно летальної 
ішемії, що досягається попередніми повторни-
ми короткочасними епізодами менш вираженої 
(суб летальної) ішемії. Таким чином, відбуваєть-
ся своєрідне «тренування» міокарда допорого-
вою ішемією. 

Ступінь кардіопротекції внаслідок преконди-
ціонування досить суттєва і в експериментальних 
умовах, як правило, розмір інфаркту зменшуєть-
ся на 75%. Одним з перших ідентифікованих сти-
мулів прекондиціонування вважали аденозин, 
що звільняється з ішемізованої тканини. На-
ступні дослідження показали, що така реакція, 
можливо, ініціюється рецепторами, зв’язаними 
з протеїном G, фізичними стимулами (розтяг-
нення серцевого м’яза), мітогенами, фактора-
ми росту фібробластів, вільними радикалами, 
кальцієм. Зменшення розміру інфаркту не єдина 
ознака кардіопротекції, що забезпечується пре-
кондиціонуванням, так під час реперфузії в пре-
кондиціонованому серці виникає менше арит-
мій, швидше відновлюється скоротливість. Пре-
кондиціонування — двофазна реакція. Класичне 
прекондиціонування захищає серце негайно 
і продовжується від 2 до 4 год. Відстрочене пре-
кондиціонування, що інколи називають «другим 
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вікном» захисту міокарда, спостерігається після 
стимулу прекондиціонування через день і може 
зберігатися до 3–4 діб. Клінічне значення цього 
механізму захисту міокарда полягає в тому, що 
серце людини зазнає прекондиціонування під 
час повторення епізодів больової (стенокардія) та 
безбольової ішемії, зокрема при передінфаркт ній 
стенокардії, а також під час проведення коронар-
ної ангіо пластики.

Іншим захисним механізмом є ішемічне 
пост кондиціонування, яке проявляється коротко-
часним підвищенням тонусу (вазоконстрикція) 
коронарних артерій, що виникає після важкого 
ішемічного ураження, і захищає міокард від ре-
перфузійного пошкодження. 

Механізми адаптації до тривалої гіпоперфу-
зії — процеси гібернації та оглушення міокарда. 
За визначенням Rahimtoola (1989) гібернованим є 
«міо кард із порушеною скоротністю в стані спо-
кою внаслідок обмеження коронарного кровотоку, 
здатний до часткового чи повного відновлення ско-
ротної функції при збільшенні доставки кисню». 

Гібернація міокарда швидше наслідок дис-
балансу між доставкою та потребою міокарда 
в кисні, ніж первинного зниження коронарного 
кровотоку.

Імуногістологічні дослідження показали, що 
гіберновані кардіоміоцити екскретують скорот-
ливі протеїни, специфічні для фатального серця, 
такі як актин-α гладких м’язів та цитоселективні 
протеїни, такі як титин і кардіотин. Відновлен-
ня скоротливої функції гібернованого міокарду 
може тривати від декількох тижнів до місяців, за-
лежно від вираженості гістологічних змін. Важ-
ливість гібернації полягає в тому, що вона зво-
ротна при виконанні реваскуляризації.

Для виявлення гібернованого міокарда ви-
користовують такі методи, як стрес-ехоКГ з до-
бутаміном, радіонуклідні методи визначення 
захоплення міокардом 201ТІ, 99mTc-сестамібі, ви-
міряні за допомогою SPECT, а також захоплення 
[11C]ацетату або [18F]2-фтордеоксилглюкози, 
виявлені за допомогою позитронної емісій-
ної томографії (ПЕТ). На наявність гібернова-
ного міокарда вказує збільшення захоплення 
[18F]2-фтордеоксилглюкози при виявленні зни-
женої перфузії міокарда, тобто визначається не-
відповідність між метаболізмом та кровотоком. 
Відповідність зниженого рівня кровотоку зни-
женому метаболізму при порушеній скоротливій 
функції міокарда вказує на наявність рубцевої 
тканини.

У 1975 р. G.R. Heyndrickx та співавторами 
вперше була запропонована концепція «оглуше-

ного» міокарда, ще один із станів пристосуван-
ня міокарда до зниженої перфузії, що отримала 
подальший розвиток в роботі E. Braunwald та 
R.A. Kloner (1982 р.). Згідно з цією концепцією 
оглушення міокарда — це систолічна та діасто-
лічна його дисфункція, що зберігається від де-
кількох годин до тижнів і виникає після оклюзії 
коронарних артерій за умови наступного віднов-
лення перфузії та відсутності незворотного по-
шкодження міокарда. Ключову роль в патогенезі 
оглушення відіграють моноцити, поліморфно-
ядерні лейкоцити та ендотеліальні клітини, 
в яких ішемія індукує продукцію та вивільнен-
ня вільних радикалів, прозапальних цитокінів, 
молекул клітинної адгезії. На сьогодні феномен 
оглушення міокарда пояснюють дві взаємодо-
повнюючі гіпотези: оксирадикальна та кальціє-
ва. Відповідно до першої агресивні гідроксильні 
радикали викликають денатурацію протеїнів, 
інактивацію ферментів, зв’язуються з ліпідами та 
врешті призводять до апоптозу міокардіоцитів. 
Кальцієва гіпотеза пояснює оглушення міокарда 
перевантаженням міоцитів кальцієм, внаслідок 
чого знижуються реакції скоротливих протеїнів 
на кальцій та виникає роз’єднання процесів збуд-
ження та скорочення міокардіальних клітин.

Широкий спектр варіантів оглушення міо карда 
включає стани від транзиторної регіональ ної гіпо-
кінезії без інфаркту міокарда, що виникає після 
короткочасної оклюзії коронарної артерії, до зони 
дисфункції міокарда, що оточує ділянку субен-
докардіального інфаркту. Оглушений міокард 
може також виникнути як прояв функціонального 
ішемічно-реперфузійного пошкодження після ко-
ронарної реперфузії внаслідок проведеної тромбо-
літичної терапії чи коронарної ангіопластики.

Отже, клінічними станами, при яких у сер-
цевому м’язі виявляють гібернацію, є стабільна 
та нестабільна стенокардія, перенесений ІМ, 
«німа» ішемія міокарда. До оглушення міокарда 
призводять нестабільна і вазоспастична стено-
кардія, «німа» ішемія, рання реперфузія при го-
строму ІМ, проведення інтервенційних і хірур-
гічних втручань (ПКВ, АКШ). Відмінності між 
гібернованим і оглушеним міокардом наведено 
у табл. 3.1. 

Відзначимо, що гібернацію не слід ототожню-
вати з хронічною ішемією, це якісно інший пер-
систувальний стан адаптації міокарда до хроніч-
ної гіпоперфузії, що забезпечує його виживання. 
На відміну від ішемії, при гібернації практично 
не змінюється вміст АТФ і КФК у кардіоміоци-
тах, зберігається функція мітохондрій, спостері-
гається більш активне поглинання глюкози міо-
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кардом, відсутні дегенеративні зміни у клітинах 
(вакуолізація, набряк, набрякання мітохондрій, 
розрив мембран).

Таблиця 3.1
Відмінності між «оглушеним» 
та гібернованим міокардом

Показник «Оглушення» Гібернація

Умова Реперфузія після 
вираженої ішемії

Хронічна гіпо-
перфузія

Перфузія міо-
карда

++↓ ↓↓↓

Біохімічні мар-
кери ішемії

+++ +(–)

Дисфункция ЛШ Періодична Постійна
Зворотність дис-
функції

Спонтанна Після васкуля-
ризації

Клінічний стан Нестабільна, 
вазоспастична 
стено кардія, 
«ні ма» іше мія, 
рання реперфузія 
при гострому ІМ, 
ПКВ, АКШ

Стабільна, 
нестабільна 
стенокардія, 
перенесений 
ІМ, «німа» 
ішемія

«Оглушений» та «гібернований» міокард при-
йнято називати життєздатним, про що свідчить 
поліпшення чи повне відновлення його вихідної 
зниженої скоротності при відновленні коронар-

ного кровотоку у осіб з ІХС. У ряді досліджень 
встановлено, що більше ніж у 50% пацієнтів зі 
зниженою глобальною систолічною функцією 
ЛШ можливе клінічно значиме її поліпшення піс-
ля ендоваскулярної чи хірургічної реваскуляриза-
ції. Причому 22–60% сегментів ЛШ із початково 
порушеною скоротністю є життєздатними та пов-
ністю відновлюють функцію в умовах адекватного 
кровопостачання. Життєздатний міокард можна 
виявити методом стресової ехоКГ з добутаміном 
(рис. 3.1).

Ще одним механізмом адаптації міокарда 
до ішемії може бути розвиток колатеральних су-
дин. Ішемія — міцний стимул для формування 
колатералей через ангіогенез та артеріогенез.

Ангіогенез — процес збільшеня та розгалу-
ження капілярів з існуючої раніше судинної сітки 
чи ендотеліальних трубочок розміром з капіляр. 
Цей процес проходить по всій глибині стінки 
шлуночка, але особливо — в субендокардіальній 
зоні.

Артеріогенез — збільшення існуючих епікар-
діальних колатеральних артеріол після тотальної чи 
субтотальної оклюзії великої коронарної артерії.

У такому разі колатеральні артерії проходять 
від однієї епікардіальної артерії до іншої. Форму-
вання колатералей проходить під впливом деяких 
фізичних факторів, таких як напруження зсуву, 

Вихідні дані Низькі дози

Пікові дози Пікові дози РеституціяРеституція

Вихідні дані Низькі дози

а б

Рис. 3.1. Приклад двофазної відповіді при проведенні стрес-ехоКГ з добутаміном — при инфузії добутамі-
ну в низьких дозах скоротність поліпшилась, а при введенні в максимальних дозах і в період віднов-
лення – погіршилася, що є ознакою життєздатного (гібернованого) міокарда. Стрілками позна-
чені ділянки з попердньо порушеною скоротністю, які продемонстрували поліпшення при введенні 
добутаміну в низьких дозах: а) верхівковий сегмент бокової стінки ЛШ (візуалізація з верхівкової 
4-камерної позиції); б) верхівковий та середній сегменти передньої стінки ЛШ (візуалізація з вер-
хівкової 2-камерної позиції)



С
Е

К
Ц

ІЯ
 8

ІШ
Е

М
ІЧ

Н
А

 Х
В

О
РО

БА
 С

Е
РЦ

Я

620  ______________________ ГЛАВА 3  ХРОНІЧНІ ФОРМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

Таблиця 3.2
Причини виникнення болю в грудній клітці

Серцево-су динні не-
ішемічні Легеневі Шлунково-кишкові Психічні Інші

● аневризма аорти, що 
розшаровується
● перикардит
● гіпертрофічна
 кардіоміопатія
● аортальний стеноз
● ТЕЛА

● плеврит
● пневмото-
ракс
● пневмонія
● рак легені

Захворювання страво-
ходу:
● езофагіт
● спазм стравоходу
● рефлюкс-езофагіт
Шлунково-кишкові та бі-
ліарні захворювання:
● виразкова хвороба 
шлунка
● кишкова коліка
● холецистит
● панкреатит
● печінкова коліка

Стани неспокою:
● нейроциркуляторна дис-
тонія
● гіпервентиляція
● панічні розлади
● первинна фобія
● психогенна кардіалгія
Аффективні стани:
● соматогенний невроз
● психічні розлади
● депресія

Грудна клітка:
● остеохондроз 
грудного відділу 
хребта
● фіброзит
● травми ребер 
та грудини
● грудиноклю-
чич ний артрит
● міжреберна 
невралгія
● оперізувальний 
лишай («до стадії 
висипания»)

градієнт тиску вздовж колатеральної судини, а та-
кож запальних реакцій, при яких виробляються 
хімічні стимули, такі як судинний ендотеліальний 
фактор росту, трансформуючий фактор росту-α 
і -β та ін. Колатералі забезпечують альтернативне 
джерело кровопостачання міокарда, ураженого 
внаслідок оклюзивної коронарної хвороби серця, 
і можуть зберегти функцію міокарда за наявності 
хронічної коронарної оклюзії.

ДІАГНОСТИКА
Клінічні методи дослідження — найбільш важ-

ливий етап у діагностиці захворювання у пацієнтів 
з болем у грудній клітці, що дозволяють лікареві 
оцінити ймовірність ІХС з високою точністю. Клі-
нічно значиму коронарну хворобу серця визнача-
ють при виявленні методом коронароангіографії 
стенозу 70% просвіту в ≥1 епікардіальних артерій 
або 50% стенозу стовбура лівої коронарної артерії. 
Наявність ділянок коронарних артерій з менш ви-
раженим стенозом може також викликати стено-
кардію, але в цьому разі вона, як правило, менш 
виражена і має кращий прогноз.

Характеристика больового синдрому
Першим і найважливішим етапом у діагностиці 

ІХС є докладний опис больового синдрому. Зазви-
чай оцінюють 5 характеристик болю: його харак-
тер, локалізацію, тривалість, фактори, що прово-
кують та купірують біль.

Для опису характеру ангінозного болю паці-
єнтами використовують різноманітні визначен-
ня: «стискаючий», «давлячий», «пекучий», «за-
душливий», часто біль описують як тяжкість або 
«кіл» за грудиною. Нерідко пацієнти описують 
свої відчуття як «дискомфорт», «але не біль». Біль 
при стенокардії майже ніколи не буває точковим, 
гострим або колючим і зазвичай не змінюється за-

лежно від зміни положення тіла та фази дихання. 
Біль, як правило, локалізується за грудиною, але 
може також поширюватися на шию, нижню ще-
лепу, епігастральну ділянку, руки, пальці. Біль, 
що з’являється вище нижньої щелепи, нижче 
епігастрію чи локалізується на невеликій ділянці 
в лівій половині грудної клітки в точці проекції 
верхівки серця, для стенокардії не характерний. 
Іноді стенокардія може супроводжуватися менш 
специфічними симптомами — задишкою, вто-
мою, слабкістю, нудотою, підвищеною збудли-
вістю, відчуттям тривоги.

Ангінозний біль зазвичай нетривалий, не дов-
ше 5 хв у більшості випадків, а іноді навіть мен-
ше 1 хв. Дискомфорт або тупий біль, що триває 
годинами, навряд чи може бути симптомом сте-
нокардії. Стенокардія зазвичай провокується 
фізичним або емоційним стресом і усувається 
під час відпочинку. Біль у ранкові години після 
підйому пацієнта з ліжка, а також після прийому 
їжі — класичні ознаки тяжкої стенокардії. Біль, 
що з’являється не під час, а після фізичного чи 
психоемоційного напруження, менш характер-
ний для ІХС.

Сублінгвальний прийом нітрогліцерину пов-
ністю купірує чи зменшує вираженість ангі-
нозного болю протягом 30 с — декількох хвилин. 

Слід пам’ятати, що стенокардію можуть імі-
тувати інші захворювання, які супроводжують-
ся болем або неприємним відчуттям у грудях. 
Докладні дані анамнезу, клінічне та інструмен-
тальне дослідження допомагають у цих випадках 
уникнути діагностичних помилок.

Стани, при яких виникає біль у грудній клітці, 
наведено в табл. 3.2.

Часто застосовують таку класифікацію болю 
в грудній клітці: типова стенокардія, атипо-
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ва стенокардія та некардіальний біль у грудній 
клітці. Біль розцінюють як типову стенокардію, 
якщо він відповідає всім вищезазначеним харак-
теристикам; атипова стенокардія — якщо від-
повідає двом з вищенаведених характеристик; 
біль у грудній клітці некардіального генезу ви-
значають у разі наявності однієї з типових харак-
теристик або за їх відсутності (табл. 3.3).

Таблиця 3.3
Клінічна класифікація болю в грудній клітці

Типова стено-
кардія (певна)

1) дискомфорт або характерний 
біль за грудиною достатньої трива-
лості
2) провокується фізичним або 
емоційним стресом
3) купірується відпочинком чи 
прийомом нітрогліцерину

Атипова стено-
кардія (ймовірна)

Наявність 2 з вищезазначених 
характеристик

Некардіальний 
біль у грудній 
клітці

Наявність 1 або відсутність ти-
пових для стенокардії характе-
ристик

Стенокардію також класифікують як ста більну 
та нестабільну. Нестабільна стено кардія, що час-
тіше асоціюється з розривом атеросклеротичної 
бляшки, має значно більш високий ризик розвитку 
коронарних подій у найближчий час. Нестабільна 
стенокардія визначається як стенокардія, для якої 
характерна як мінімум 1 з 3 характеристик: ангі-
нальний біль у спокої, виражена стенокардія, що 
виникла вперше, прогресуюча стенокардія. 

Стенокардія спокою має такі ознаки — ангі-
нозний біль з’являється у стані спокою на фоні 
попередньої стенокардії напруження або без 
такої, звичайно більш тривалий (до 20 хв). Сте-
нокардія, що виникла вперше — стенокардія 
не менше III ФК, що вперше з’явилася протягом 
1 міс. Прогресуюча (що посилюється) стенокар-
дія — раніше діагностована стенокардія, вірогід-
но з більшою частотою, тривалістю або з меншим 
порогом фізичної активності, що її провокує 
(тобто підвищення ФК стенокардії як мінімум 
на один клас, що з’явилося протягом 2 міс).

Для класифікації стабільної стенокардії вико-
ристовують класифікацію Канадського товари-
ства з вивчення серцево-судинних захворювань 
(табл. 3.4).

Методи фізикального обстеження
При фізикальному обстеженні у хворих зі ста-

більною стенокардією зазвичай не виявляють 
патологічних змін. Однак може бути корисним 
обстеження під час больового нападу. При ІХС 
може визначатися 4-й або 3-й тон серця, ритм 

галопу, шум мітральної регургітації, парадок-
сальне розщеплення 2-го тону, пульсація грудної 
клітки, застійні хрипи в легенях. При детальному 
обстеженні серцево-судинної системи може бути 
виявлена інша патологія, що супроводжується 
стенокардією, наприклад клапанна вада серця 
або ГКМП. Ознаки атеросклеротичного ура-
ження судин позасерцевої локалізації — шум над 
сонною артерією, ослаблений пульс на стопі чи 
аневризма черевної частини аорти — підвищу-
ють імовірність наявності ІХС. Підвищений АТ 
або наявність ексудату в сітківці ока також харак-
терні для факторів ризику виникнення ІХС. Бо-
лючі ділянки при пальпації грудної клітки можна 
виявити у пацієнтів, у яких біль у грудній клітці 
є наслідком скелетно-м’язового синдрому. Про-
те біль у грудній клітці внаслідок підвищеного АТ 
або скелетно-м’язового генезу можливий і у па-
цієнтів із стенокардією. Наявність шуму тертя 
характерна для перикардиту або плевриту. Огляд 
також має включати оцінку ІМТ та окружності 
талії з метою діагностики метаболічного синд-
рому. Слід звертати увагу на ознаки порушення 
ліпідного обміну: ксантоми, ксантелазми, крайо-
ве помутніння рогівки у вигляді «старечої дуги».

Таблиця 3.4
Класифікація стабільної стенокардії 

Канадського товариства з вивчення серцево-
судинних захворювань

ФК 
стено-
кардії

Характеристика стенокардії

І Звичайна фізична активність (така як ходь-
ба, підйом по сходах) не викликає стено-
кардії. Біль з’являється під час інтенсивно-
го чи тривалого навантаження

ІІ Помірне обмеження звичайної фізичної 
активності. Стенокардія з’являється під час 
швидкої ходьби, при підйомі вгору, по схо-
дах, після прийому їжі, на холоді, під час 
емоційного стресу або протягом декількох 
годин після сну. Стенокардія з’являється 
при ходьбі на відстань більше ніж 200–
400 м або при підйомі більше ніж на один 
прогін стандартних сходів звичайним кро-
ком у нормальних умовах

ІІІ Помітне обмеження звичайної фізичної ак-
тивності. Стенокардія з’являється при ходь-
бі на відстань 100–200 м або при підйомі 
на один прогін стандартних сходів звичай-
ним кроком у нормальних умовах

IV Неможливість виконання будь-якого 
фізич ного навантаження без появи симп-
томів дискомфорту, останні можуть вини-
кати у спокої
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Лабораторні методи дослідження
Діагностичні лабораторні дослідження вибира-

ють індивідуально з метою одержання інформації 
про можливі причини ішемії, фактори серцево-
судинного ризику та для оцінки прогнозу.

Визначення рівня гемоглобіну, гормонів щито-
видної залози в крові та лейкоцитарної формули 
інформативні для виявлення можливих причин 
ішемії. При підозрі на нестабільність визначають 
біохімічні маркери міокардіального ураження, 
такі як рівень тропоніну чи активність КФК. Про-
те ці показники не використовують як рутинні до-
слідження при обстеженні всіх пацієнтів.

Рівні загального ХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ 
і ТГ необхідно оцінювати у всіх пацієнтів з пі-
дозрою на ІХС (стабільну стенокардію), щоб 
встановити ступінь ризику і визначити потребу 
в проведенні гіполіпідемічного лікування. Ліпід-
ний профіль крові та глікемічний статус необ-
хідно періодично визначати повторно, з метою 
оцінки ефективності лікування, а у пацієнтів без 
цукрового діабету ви явити можливе його виник-
нення. Рекомендується щорічний контроль ви-
щезазначених показників. Пацієнтам з високим 
рівнем ліпідів у сироватці крові, хворим на цу-
кровий діабет і особам, яким планується прове-
дення інтервенційних втручань, обстеження слід 
проводити за показаннями.

Визначення рівня креатиніну в сироватці кро-
ві необхідне всім хворим з підозрою на стенокар-
дію з метою виявлення у них ниркової дисфунк-
ції, що приєднується до таких захворювань, як 
АГ, цукровий діабет, захворювання судин нирок 
і впливає на прогноз у осіб з ІХС. Для розрахунку 
кліренсу креатиніну можна використати форму-
лу Кокрофта — Голта: 

(140 — вік пацієнта (років) • маса тіла (кг)/ 
72 • рівень креатиніну у сироватці крові (мг/дл)). 

У жінок при розрахунку використовують ко-
ригувальний коефіцієнт 0,85.

Подальше лабораторне обстеження, що 
вклю чає визначення субфракцій ХС (аполіпо-
протеїн A й аполіпопротеїн B), гомоцистеїну, 
ліпопро теїну (а), реологічних порушень і марке-
рів за па лення, таких як СРБ, глікозильованого 
гемо голобіну у пацієнтів із супутнім цукровим 
діабе том, становить інтерес для об’єктивного 
прогнозування ризику у осіб з ІХС.

Сукупність необхідних лабораторних дослі-
джень визначають залежно від анамнезу захво-
рювання, факторів ризику, сімейного анамнезу.

Нижче наведено рекомендації з лаборатор-
ного обстеження при діагностуванні стабільної 
стенокардії.

Усім пацієнтам
1. Ліпідний профіль сироватки крові (натще), 

включаючи визначення рівня загального ХС, ХС 
ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ТГ.

2. Рівень глюкози в крові (натще).
3. Загальний аналіз крові, включаючи гемо-

глобін і лейкоцитарну формулу.
4. Рівень креатиніну в крові.
При виявленні відхилень у результатах клініч-

ного обстеження
1. Визначення маркерів ураження міокарда 

за наявності клініки нестабільної стенокардії 
чи гострого коронарного синдрому.

2. Рівень гормонів щитовидної залози.
3. Тест толерантності до глюкози.
4. СРБ.
5. Ліпопротеїн (а), аполіпопротеїн A, аполіпо-

протеїн B.
6. Гомоцистеїн.
7. Глікозильований гемоглобін (HbА1c).
8. Мозковий натрійуретичний пептид (NT-BNP).
Для рутинного лабораторного обстеження 

пацієнтів із хронічною стабільною стенокардією 
рекомендоване щорічне визначення рівня глю-
кози і ліпідного профілю крові (натще).

Неінвазивні інструментальні методи 
дослідження
Для діагностики ішемії міокарда можуть бути 

використані різні методики: реєстрація ЕКГ у ста-
ні спокою, холтерівське ЕКГ-моніторування, на-
вантажувальні тести (тредміл-тест, ВЕМ), фар-
макологічні проби, стресова ехоКГ, радіонуклід-
ні методи дослідження.

Вибір методики виявлення ішемії міокарда 
має визначатися насамперед клінічною карти-
ною і конкретними завданнями, які ставить пе-
ред собою лікар. Крім того, необхідно враховува-
ти особливості кожного діагностичного методу: 
показання та протипоказання до його застосу-
вання, переваги і недоліки, обмеження у вико-
ристанні, що залежать як від характеристик са-
мого методу, так і від стану хворого, можливості 
методу в оцінці характеру і тяжкості ураження 
коронарного русла та міокарда, його прогнос-
тичні можливості.

Рентгенографія органів грудної клітки
Рентгенографію органів грудної клітки часто 

використовують при обстеженні пацієнтів з пі-
дозрою на захворювання серця. Рентгенографія 
у стандартних проекціях дозволяє оцінити розміри 
контурів серця — загальні й окремі камери, стан 
великих судин (аорти, ЛА, верхньої порожнистої 
вени), виявити наявність кальцинатів у міокарді, 
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перикарді, коронарних артеріях, великих судинах. 
За допомогою цього методу можна виявити озна-
ки лівошлуночкової недостатності — венозний 
застій, набряк легень, легеневу патологію, а також 
зміни кісткового апарата грудної клітки.

Проте при стабільній стенокардії рентгено-
графія не несе специфічної інформації ні для 
діагностики, ні для стратифікації ризику. Рент-
генограма частіше буває патологічною у пацієн-
тів із раніше перенесеним або гострим ІМ, а та-
кож у хворих з болем некоронарного генезу або 
дискомфортом у грудній клітці, викликаним 
некардіальними причинами. Збільшення серця 
може бути наслідком раніше перенесеного ІМ, 
гострої лівошлуночкової недостатності, пери-
кардіального випоту чи хронічного переванта-
ження об’ємом ЛШ, наприклад при мітральній 
чи аортальній недостатності. Виявлення каль-
цинатів коронарних артерій підвищує ймовір-
ність симптоматичної ІХС. Флюороскопічно 
виявлена коронарна кальцинація корелює з ок-
люзією основної судини у 94% у пацієнтів з бо-
лем у грудній клітці, хоча чутливість методу — 
всього 40%.

При діагностиці стабільної стенокардії рентге-
нографію рекомендується проводити:

1) у пацієнтів із підозрою на СН;
2) у пацієнтів із клінічними проявами вираже-

ної легеневої патології.
Реєстрація ЕКГ у стані спокою
У всіх хворих з підозрою на стенокардію слід 

зареєструвати ЕКГ у 12 відведеннях у стані спо-
кою. Результати цього дослідження не дозволя-
ють з повною впевненістю стверджувати про на-
явність або відсутність ІХС; нормальна картина 
ЕКГ у стані спокою не є рідкістю навіть у хво-
рих з дуже тяжкою стенокардією. Проте на ЕКГ 
у спокої можуть визначатися такі ознаки ІХС, як 
вогнищеві зміни після перенесеного у минуло-
му ІМ, або патологічний характер реполяризації 
міокарда. Під час ішемії міокарда на ЕКГ фік-
суються зміни кінцевої частини шлуночкового 
комплексу — сегмента ST і зубця Т. Гостра ішемія 
зазвичай призводить до транзиторного горизон-
тального чи косонизхідного зниження сегмента ST 
та сплощення чи інверсії зубця Т. Іноді визнача-
ють підйом сегмента ST, що свідчить про більш 
тяжку трансмуральну ішемію міокарда. На відмі-
ну від гострого ІМ, при стенокардії всі відхилен-
ня сегмента ST швидко нормалізуються після ку-
пірування симптомів. Крім того, на ЕКГ можуть 
бути виявлені інші порушення, такі як ознаки 
ГЛШ, блокади ніжок пучка Гіса, передзбуджен-
ня шлуночків, порушення ритму чи провідності. 

Така інформація може бути корисною у визна-
ченні механізмів, відповідальних за виникнення 
болю у грудній клітці, або при виділенні підгруп 
хворих із підвищеним ризиком смерті або ІМ.

При діагностиці стабільної стенокардії ЕКГ 
спокою рекомендується реєструвати поза нападом 
болю, а також, по можливості, під час епізоду болю.

При рутинному обстеженні пацієнтів із хро-
нічною стабільною стенокардією рекомендується 
періодична реєстрація ЕКГ у спокої навіть у разі 
відсутності клінічних змін.

Навантажувальні проби
Для ідентифікації ішемії у більшості хворих 

з підозрою на стабільну стенокардію реєстрація 
ЕКГ під час навантажувальних проб — більш 
чутливий і специфічний метод, ніж у стані спо-
кою. Навантажувальні, а також фармакологічні 
тести провокують ішемію міокарда за допо-
могою підвищення потреби міокарда в кисні 
(тредміл-тест, ВЕМ, добутамінова проба) або 
зниження транспорту кисню до міокарда (проби 
з дипіридамолом і аденозином). При цьому ви-
явити ішемію можна різними методами на рівні 
специфічних порушень перфузії та метаболіз-
му міокарда (площинна томографія й ОФЕКТ, 
МРТ), регіональної скоротності (стрес-ехоКГ, 
вентрикулографія) або з урахуванням ЕКГ-змін 
(ВЕМ, тредміл-тест) і клінічних симптомів. 
Більш ранньою і точною слід вважати неінва-
зивну діагностику, що ґрунтується на індикації 
регіональних порушень перфузії, метаболізму 
і скоротності міокарда (рис. 3.2). 

Рис. 3.2. Схематичне зображення патофізіології 
ішемічного каскаду і методів індикації іше-
мії. Ч — чутливість, С — специфічність 
методу для виявлення ішемії

Як правило, в Україні діагностика обмежується 
методами оцінки ЕКГ-показників ішемії і зна-
чно рідше аналізом параметрів систолодіастоліч-
ної функції міокарда методом стресової ехоКГ.

Проте такі навантажувальні проби, як 
тредміл-тест або ВЕМ, дотепер є найпоширені-
шими методами діагностики ІХС. Це відносно 
прості й недорогі методи виявлення транзитор-
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ної ішемії міокарда у хворих з підозрою на ІХС 
або з встановленим її діагнозом.

Проби з дозованим фізичним навантаженням
ЕКГ, зареєстрована у стані спокою, поза на-

падом болю, у пацієнта без ІМ в анамнезі, може 
ви явитися у межах норми. Під час проби з дозо-
ваним фізичним навантаженням пацієнт виконує 
зростаючу за інтенсивністю роботу на тредмілі 
або велоергометрі, при цьому постійно реєструють 
ЧСС і ЕКГ, через однакові проміжки часу (1–3 хв) 
контролюють АТ. Тредміл-тест порівняно з ВЕМ 
має як переваги, так і недоліки. Перевага полягає, 
насамперед, у тому, що на тредмілі навантаження 
є більш фізіологічним і сприймається хворим як 
більш звичне. Крім того, при використанні стан-
дартного протоколу Брюса можливе виконання 
більшого навантаження, ніж при ВЕМ, і більш 
швидке досягнення бажаного результату. 

При проведенні проби на тредмілі або велоер-
гометрі можна використати як протокол Брюса, 
так і одну з його модифікацій. Величина робочо-
го навантаження на велоергометрі виражається 
у ватах (Вт). Навантаження починають з 25–50 Вт, 
кожні 2–3 хв підвищуючи його на 25 Вт (один рі-
вень). За необхідності (у пацієнтів з СН, тяжкою 
стенокардією) рівень навантаження може бути 
зменшений до 10 Вт. Слід застосовувати стан-
дартний протокол, оскільки він може бути вико-
ристаний для одержання даних про одного і того 
самого хворого надалі. На додаток до діагностич-
ного значення ЕКГ при фізичному навантаженні 
стрес-тест відіграє важливу роль у виявленні «ні-
мої» ішемії та оцінці прогнозу у пацієнтів із хро-
нічною стабільною стенокардією, а також у ви-
вченні подальшого розвитку захворювання чи 
ефективності лікування. Проведення навантажу-
вального тесту рекомендується після детального 
клінічного обстеження пацієнта. Ускладненням 
навантажувальної проби можуть бути як виник-
нення серйозної аритмії, так і раптова смерть 
(1 на 2500 тестів). Лікар зобов’язаний бути при-
сутнім при проведенні проби. Реєстрація ЕКГ 
має бути безперервною з роздруківкою на кож-
ній 1-й або 3-й хвилині впродовж навантаження 
і 2–10 хв реституції.

Основні показання до проведення наванта-
жувальних проб:

• диференційна діагностика ІХС та окремих 
її форм;

• визначення індивідуальної толерантності 
до фізичного навантаження у хворих із встанов-
леним діагнозом ІХС та уточнення ФК стено-
кардії; 

• оцінка ефективності лікувальних, у тому 
числі медикаментозних, хірургічних і реабі лі-
таційних заходів; 

• експертиза працездатності осіб із серцево-
судинними захворюваннями; 

• оцінка прогнозу.
Абсолютними протипоказаннями до прове-

дення тесту з фізичним навантаженням є гостра 
фаза ІМ (протягом 2–7 днів від початку), неста-
більна стенокардія, порушення мозкового крово-
обігу, гострий тромбофлебіт, ТЕЛА, СН III–IV 
ФК за класифікацією NYHA, виражена легенева 
недостатність, лихоманка.

Недоцільно виконувати цей діагностичний 
тест при тахіаритмії, повній блокаді лівої ніжки 
пучка Гіса, синоатриальній і АV-блокаді високо-
го ступеня, критичному аортальному стенозі чи 
ГКМП.

Критеріями припинення проби з фізичним 
навантаженням є розвиток нападу стенокардії, 
поява ознак ішемії міокарда на ЕКГ, досягнення 
цільової ЧСС, розвиток вираженого стомлення, 
що робить неможливим продовження фізичного 
навантаження, і відмова пацієнта від проведен-
ня проби. Пробу з фізичним навантаженням слід 
припинити при:

• розвитку типового нападу стенокардії; 
• появі загрозливих для життя порушень сер-

цевого ритму: часта або політопна, або залпова 
шлуночкова екстрасистолія, пароксизмальна та-
хікардія чи пароксизм фібриляції передсердь; 

• появі систолічного шуму мітральної регур-
гітації;

• виникненні вираженої задишки (частота 
дихання більше 30 за хвилину) або нападу ядухи; 

• розвитку порушень провідності — блокади 
ніжок пучка Гіса, АV-блокади ІІ ступеня і більше; 

• ішемічному зсуві сегмента ST вгору ≥1 мм 
у кожному з відведень (крім аVR і V1); або вниз 
від ізоелектричної лінії ≥2 мм (горизонтальна 
або косонизхідна депресія) через 60–80 мс піс-
ля закінчення комплексу QRS (особливо якщо 
зміни супроводжуються ангінозним болем і збе-
рігаються >3 хв після закінчення тесту; депресія 
сегмента ST ≥4 мм — абсолютне показання для 
припинення тесту);

• підвищенні рівня САТ >250 мм рт. ст., ДАТ 
>115 мм рт. ст., зниженні САТ на 20 мм рт. ст.; 

• появі неврологічної симптоматики — запа-
морочення, порушення координації рухів, силь-
ного головного болю; 

• виникнення інтенсивного болю в нижніх 
кінцівках; 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 8

ІШ
Е

М
ІЧ

Н
А

 Х
В

О
РО

БА
 С

Е
РЦ

Я

ГЛАВА 3  ХРОНІЧНІ ФОРМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ______________________  625

• розвитку різкого стомлення пацієнта, його 
відмови від подальшого виконання проби; 

• рішенні лікаря як запобіжного заходу; 
• досягненні 75–100% максимальної вікової 

ЧСС. 
У пацієнтів із позитивними результатами те-

сту при низькій толерантності до фізичного на-
вантаження частіше виявляють тяжке ураження 
декількох коронарних артерій. Пробу з фізичним 
навантаженням вважають позитивною відносно 
діагностики ІХС, якщо під час її проведення від-
творюється типова для пацієнта біль у грудній 
клітці та виникають характерні для ішемії зміни 
на ЕКГ. Не завжди біль супроводжує зниження 
сегмента ST. Пробу також вважають позитив-
ною, якщо ЕКГ-зміни з’являються без болю чи 
типовий напад стенокардії розвивається без зни-
ження сегмента ST, або біль супроводжується де-
пресією сегмента ST.

Інформативність тесту з фізичним наванта-
женням може зменшуватися при прийомі деяких 
препаратів. Блокатори β-адренорецепторів або 
деякі антагоністи кальцію (такі, що уповільню-
ють ЧСС) можуть не дозволити досягти цільо-
вої ЧСС. У цих випадках необхідно враховувати, 
з якою метою виконується навантажувальна про-
ба. Якщо її проводять для визначення наявності 
у пацієнта ІХС — прийом таких препаратів слід 
відмінити за 24–48 год перед тестом з фізичним 
навантаженням. У пацієнтів із діагностованою 
ІХС при необхідності оцінити ефективність 
підіб раної схеми лікування пробу проводять 
на фоні прийому лікарських засобів.

З огляду на велику важливість інформації, 
одержуваної при цьому дослідженні, необхідно 
у всіх випадках (при відсутності протипоказань) 
прагнути до виконання навантажувальних проб 
у хворих зі стабільною стенокардією.

Чутливість і специфічність проби з фізичним 
навантаженням. У метааналізі 147 опублікованих 
результатів досліджень, що описують 24 074 па-
цієнти, яким було проведено як коронарну ангіо-
графію, так і навантажувальну пробу, виявили 
широкий діапазон чутливості й специфічності на-
вантажувальних проб. Чутливість становила 23–
100% (в середньому — 68%), а специфічність — 
17–100% (в середньому — 77%). При аналізі лише 
58 досліджень, з яких виключали пацієнтів з ра-
ніше перенесеним ІМ, середня чутливість стано-
вила 67%, а специфічність — 72%. Коли аналіз 
було звужено до декількох досліджень, в яких була 
виключена робоча помилка шляхом включення 
пацієнтів, які до початку обстеження дали згоду 
на проведення коронароангіографії та навантажу-

вальної проби, чутливість методу становила 50%, 
а специфічність — 90%. 

В одному з останніх досліджень, проведеному 
за участю 814 пацієнтів і ретельно виконаному 
з метою зменшення вірогідності робочої помил-
ки, чутливість становила 45%, а специфічність — 
85%. Таким чином, справжня діагностична цін-
ність навантажувальної ЕКГ-проби базується 
в основному на її відносно високій специфічнос-
ті, в той час як чутливість навантажувальної про-
би виявляється нижче чутливості візуалізуючих 
методів дослідження.

Хоча чутливість і специфічність діагностич-
них тестів часто розглядають як повноцінні ха-
рактеристики, що не залежать від індивідуальних 
особливостей пацієнтів, це не завжди так. На-
приклад, навантажувальні проби мають більш 
високу чутливість у осіб похилого віку і пацієнтів 
з трисудинним ураженням, ніж у осіб молодого 
віку і хворих з односудинним ураженням. Тест 
також має більш низьку специфічність у осіб 
із хворобами клапанів серця, ГЛШ і депресією 
сегмента ST у стані спокою, у пацієнтів, які при-
ймають дигоксин.

Передтестова ймовірність. Передтестова ймо-
вірність ІХС залежно від віку, статі та характеру 
синдрому болю розрахована в табл. 3.5а.

Функціональна оцінка, багатоступінчастий 
підхід до оцінки ймовірності ІХС. У осіб із рані-
ше не діагностованою ІХС можна використа-
ти ступінчастий підхід для оцінки ймовірності 
значимого ураження коронарних артерій, який 
ґрунтується на комплексному аналізі таких 
факторів, як вік, стать і характер болю у груд-
ній клітці, а також наявності й вираженості змін 
сегмента ST при виконанні фізичного наванта-
ження (табл. 3.5a, б).

Імовірність значимого ураження коронарних 
артерій можна уточнити шляхом вивчення змін 
сегмента ST під час фізичного навантаження. 
Очевидно (див. табл. 3.5б), що навантажувальна 
проба не буде дуже корисною для підтверджен-
ня діагнозу ІХС у 64-літнього чоловіка з типо-
вою стенокардією. Навіть у разі відсутності змін 
на ЕКГ при виконанні проби ймовірність ІХС 
все-таки становитиме 79%. Вона підвищилася б 
до 99%, якби відбулося зниження сегмента ST 
на 0,2 мВ. Проте ця проба може допомогти у ви-
значенні ступеня функціональних обмежень 
у цього хворого (толерантність до фізичного 
навантаження), визначенні реакції з боку АТ 
(як індикатора функції ЛШ), а також проведен-
ні оцінки прогнозу захворювання. Так само діа-
гностична цінність ЕКГ при фізичному наванта-
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Таблиця 3.5а
Імовірність наявності ІХС до пpоведення тесту з дозованим фізичним навантаженням (%) 

у осіб із симптомами захворювання залежно від віку і статі 

Вік, років Типова стенокардія Нетипова стенокардія Неангінозний біль 
у грудній клітці

чол. жін. чол. жін. чол. жін.
30–39 69,7±3,2 25,8±6,6 21,8±2,4 4,2±1,3 5,2±0,8 0,8±0,3
40–49 87,3±1,0 55,2±6,5 46,1±1,8 13,3±2,9 14,1±1,3 2,8±0,7
50–59 92,0±0,6 79,4±2,4 58,9±1,5 32,4±3,0 21,5±1,7 8,4±1,2
60–69 94,3±0,4 90,1±1,0 67,1±1,3 54,4±2,4 28,1±1,9 18,6±1,9

Таблиця 3.5б
Імовірність наявності ІХС після проведення пpоби з дозованим фізичним 

навантаженням (%) відповідно до статі, віку, класифікації симптомів та зниження 
сегмента ST на ЕКГ, спричиненого фізичним навантаженням

Вік, років Зниження сег-
мента ST, мВ

Типова 
стено кардія

Нетипова 
стенокардія

Неангінозний 
біль у грудній 

клітці

Відсутність 
симптомів

чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін.
30–39 0,00–0,04 25 7 6 1 1 <1 <1 <1

0,05–0,09 68 24 21 4 5 1 2 4
0,10–0,14 83 42 38 9 10 2 4 <1
0,15–0,19 91 59 55 15 19 3 7 1
0,20–0,24 96 79 76 33 39 8 18 3

>0,25 99 93 92 63 68 24 43 11
40–49 0,00–0,04 61 22 16 3 4 1 1 <1

0,05–0,09 86 53 44 12 13 3 5 1
0,10–0,14 94 72 64 25 26 6 11 2
0,15–0,19 97 84 78 39 41 11 20 4
0,20–0,24 99 93 91 63 65 24 39 10

>0,25 >99 98 97 86 87 53 69 28
50–59 0,00–0,04 73 47 25 10 6 2 2 1

0,05–0,09 91 78 57 31 20 8 9 3
0,10–0,14 96 89 75 50 37 16 19 7
0,15–0,19 98 94 86 67 53 28 31 12
0,20–0,24 99 98 94 84 75 50 54 27

>0,25 >99 99 98 9-5 91 78 81 56
60–69 0,00–0,04 79 69 32 21 8 5 3 2

0,05–0,09 94 90 65 52 26 17 11 7
0,10–0,14 97 95 81 72 45 33 23 15
0,15–0,19 99 98 89 83 62 49 37 25
0,20–0,24 99 99 96 93 81 72 61 47

>0,25 >99 99 99 98 94 90 85 76

женні низька у чоловіків і жінок без симптомів 
захворювання. 

Найбільшої діагностичної цінності можна 
досягти у пацієнтів з середнім ступенем ймовір-
ності захворювання до навантажувальної проби, 
наприклад від 20 до 80%. Додаткове уточнення 
діагнозу можливе при багатофакторному ана-
лізі результатів стрес-тесту, під час якого ймо-
вірність наявності захворювання оцінюється 
на підставі комбінації ЧСС на висоті фізичного 
навантаження, зниження сегмента ST, наяв-
ності чи відсутності стенокардії під час проби, 
досягнутого робочого навантаження та ступеня 
нахилу сегмента ST. Така оцінка ймовірності 
ІХС дозволяє краще зрозуміти реальний стан 
хворого, ніж довільна класифікація норми чи 
патології. 

У осіб з низькою ймовірністю ІХС (напри-
клад <20%) і при адекватній переносимості фі-
зичного навантаження проведення додаткових 
досліджень, зазвичай, не потрібне, навіть якщо 
у них не можна виключити наявність ІХС. Діа-
гноз вважають встановленим у хворих з висо-
кою імовірністю наявності ІХС після виконан-
ня навантажувальної проби (наприклад >80%). 
При помірно чи різко виражених симптомах, які 
неадекватно контролюються медикаментозним 
лікуванням, показана коронарна ангіографія 
для визначення необхідності інвазивного втру-
чання. Особам із середньою ймовірністю захво-
рювання після виконання стрес-тесту (20–80%) 
бажано провести другий неінвазивний тест для 
виділення підгрупи хворих з більш-менш висо-
кою імовірністю ІХС після діагностичного до-
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слідження. Залежно від засобів і досвіду в цій 
ситуації можна вибрати як другий тест або пер-
фузійну сцинтиграфію міокарда, або стресову 
ехоКГ. 

Фактори, що впливають на результати тестів 
з фізичним навантаженням

Дигоксин. Дигоксин викликає індукова-
ну навантаженням депресію сегмента ST у 25–
40% практично здорових осіб. З віком патологіч-
на відповідь превалює.

Блокатори β-адренорецепторів. За можли вістю 
рекомендується відміна блокаторів β-адрено-
рецепторів (та інших антиішемічних препаратів) 
у термін, що в 4–5 разів перевищує період напів-
виведення препарату (зазвичай близько 48 г), пе-
ред проведенням навантаження з метою діагнос-
тики чи первинного визначення ризику у паці-
єнтів з передбачуваною ІХС. Ці препарати слід 
відміняти поступово для запобігання розвитку 
синдрому відміни, що може перешкодити про-
веденню дослідження. У разі неможливості від-
міни блокаторів β-адренорецепторів знижується 
вірогідність виявлення ішемії міокарда, проте 
у пацієнтів з високим ризиком зазвичай тест ви-
являється позитивним.

Інші препарати. Антигіпертензиві препарати 
і вазодилататори можуть вплинути на результати 
навантажувальної проби в основному за рахунок 
впливу на рівень АТ. 

Застосування нітратів може послабити такі 
прояви ішемії міокарда, як стено кардія і депресія 
сегмента ST. 

При застосуванні флекаїніду описано випад-
ки виникнення шлуночкової тахікардії у разі фі-
зичного навантаження.

Блокада лівої ніжки пучка Гіса. Спричинена 
навантаженням депресія сегмента ST у відведен-
нях (V5-V6) звичайно пов’язана з блокадою, а не з 
ішемією.

Блокада правої ніжки пучка Гіса. Зумовлена 
навантаженням депресія сегмента ST у перед-
ніх грудних відведеннях (V1-V3) також звичай-
но пов’язана з блокадою, а не з ішемією. Проте 
при її появі в лівих грудних відведеннях (V5-V6) 
або нижніх відведеннях (III, aVF) вона має діа-
гностичне значення за умови її відсутності у ста-
ні спокою.

ГЛШ з аномаліями реполяризації на ЕКГ, заре-
єстрована в стані спокою, асоціюється з більшіс-
тю псевдопозитивних результатів, які призводять 
до зниження специфічності методу. 

Депресія сегмента ST у стані спокою — мар-
кер несприятливих кардіальних подій у паці-
єнтів з ІХС або без неї. Подальша депресія сег-
мента ST, індукована фізичним навантаженням, 
у пацієнтів з вихідною депресією у стані спокою 
≤1 мм є високочутливим індикатором наявнос-
ті ІХС (рис. 3.3).

Інтерпретація змін сегмента ST
Вибір відведення. Найбільш висока якість ре-

зультатів при проведенні проби з навантажен-
ням досягається при використанні 12-каналь-
ної реєстрації ЕКГ. Відведення V5 — найбільш 
інформативне. У пацієнтів без попереднього 

Рис. 3.3. Приклад ВЕМ у пацієн-
та з ураженням ствбура 
лівої вінцевої артерії. До-
сягнуто навантаження 
50 Вт, ЧСС 81 уд./хв, від-
значено зниження АТ на 
піку навантаження (до 
119/85 мм рт. ст), сте-
нокардія. На ЕКГ – за на-
явності вихідної депрессії 
сегмента ST розвинулась 
його косонизхідна депресія 
у відведеннях: V4 — 1,5 мм, 
V5 — 3,5 мм, V6 — 2,75 мм
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ІМ з нормальною ЕКГ у стані спокою депресія 
сегмента ST, індукована навантаженням, що об-
межується нижніми відведеннями (III, aVF), має 
незначну діагностичну значимість.

Косовисхідна депресія ST. Пацієнти з косо-
висхідною депресією сегмента ST зі швидкістю 
підйому <1 мВ/с мають високу ймовірність ІХС. 
Проте основним критерієм позитивного тесту є 
горизонтальна чи косонизхідна депресія чи еле-
вація сегмента ST на 1 мм протягом ≥60–80 мс 
після кінцевої частини комплексу QRS; біль-
шість опублікованих досліджень ґрунтуються 
саме на цих критеріях.

Реполяризація передсердь. Хвилі реполяризації 
передсердь спрямовані протилежно зубцю Р і мо-
жуть нашаровуватися на сегмент ST і зубець T. По-
силена реполяризація передсердь може призвести 
до косовисхідної депресії сегмента ST при від-
сутності ішемії. У пацієнтів із псевдопозитивним 
результатом тесту характерні високий поріг на-
вантаження і висока гранична ЧСС, відсутність 
болю при фізичному навантаженні, помітна косо-
низхідна депресія сегмента PR у нижніх відведен-
нях. Ці дані щодо реполяризації передсердь впер-
ше було наведено у 1999 р. у ре комендаціях щодо 
проведення навантажувальних проб ACC/AHA.

Елевація сегмента ST. На ЕКГ спокою в нор мі 
елевація сегмента ST (крім відведень aVR та V1) — 
явище нечасте, і може бути наслідком трансму-
ральної ішемії внаслідок спазму чи критичного 
пошкодження коронарних артерій, значно підви-
щує імовірність виникнення аритмії та свідчить 
про локалізацію ішемії. При наявності на ЕКГ 
у спокої зубця Q у пацієнта, який переніс ІМ, клі-
нічне значення елевації сегмента ST неоднознач-
не. Одні дослідження показують, що це виникає 
при порушеннях руху стінок міокарда; інші це 
оцінюють як маркер залишкової життєздатності 
міокарда в зоні інфаркту.

Зміни зубця R. Існує безліч факторів, здатних 
вплинути на зміни зубця R у відповідь на фізичне 
навантаження, тому вони не мають діагностичної 
цінності.

Комп’ютерна обробка ЕКГ. Хоча комп’ютерна 
обробка може виявитися корисною, в деяких 
випадках вона призводить до псевдопозитивної 
оцінки депресії сегмента ST. Щоб уникнути цьо-
го, лікар має порівнювати неопрацьовану ЕКГ 
з усіма усередненими комп’ютером даними. 

Особливі групи пацієнтів
Жінки
Діагностика стенокардії у жінок становить 

певні труднощі. Чим більш типова картина на-
паду болю для стенокардії, тим вища ймовірність 

наявності коронарного атеросклерозу. Проте на-
віть при типовому больовому синдромі у знач-
ної частини жінок при ангіографії виявляють 
інтакт ні коронарні артерії. На сьогодні немає 
жодного неінвазивного скринінгового тесту, що 
дозволяє надійно діагностувати ІХС у жінок без 
симптомів цього захворювання. Тест із фізич-
ним навантаженням у жінок значно частіше, ніж 
у чоловіків, буває псевдопозитивним. Особливо 
висока частота псевдопозитивних результатів 
у жінок з нетиповим для стенокардії больовим 
синдромом. Спе цифічність підвищується, якщо 
ЕКГ-критерієм позитивного тесту вважати де-
пресію ST не на 1 мм, а на 2 мм.

Хоча ІХС — одна з основних причин смерті 
у жінок, частіше вона виникає, а отже, має більшу 
передтестову ймовірність у чоловіків. Особливо 
при порівнянні з жінками в пременопаузальний 
період. Низька порівняно з чоловіками передтес-
това ймовірність ІХС у жінок означає, що у них 
визначається більша кількість псевдопозитивних 
результатів. 

У дослідженні CASS майже у половини жінок 
із клінічними проявами стенокардії з позитивною 
навантажувальною пробою, коронарні артерії ви-
явилися незміненими.

Чутливість навантажувального тесту у жінок 
вища, ніж у чоловіків, а деякі дослідження показа-
ли також і меншу його специфічність. Серед при-
чин, що пояснюють такі відмінності, найбільш 
імовірними є: використання різних критеріїв для 
визначення ІХС, розбіжності в перевазі багато-
судинних уражень і раніше перенесеного ІМ, 
в критеріях оцінки сегмента ST, переносимості 
навантаження (неможливість для багатьох жінок 
виконати навантаження з максимальним спожи-
ванням кисню), більше поширення серед жінок 
пролапсу мітрального клапана та синдрому Х, від-
мінності у функції мікросудин (можливо, призво-
дять до коронарного спазму) і, ймовірно, гормо-
нальні відмінності. Щоб компенсувати обмежене 
використання навантажувальної проби у жінок, 
деякі дослідники розробили прогностич ні моде-
лі, які використовують більший обсяг інформації, 
отриманої при проведенні проби, ніж лише дані 
про зміну сегмента ST.

Труднощі використання навантажуваль-
ної проби у жінок для діагностики ІХС призве-
ли до поширеної думки про те, що візуалізуючі 
стрес-тести мають перевагу перед стандартною 
навантажувальною пробою. Хоча оптимальна 
стратегія діагностики ІХС у жінок ще остаточно 
не розроблена, ми вважаємо, що на сьогодні не-
достатньо даних, щоб стверджувати про більшу 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 8

ІШ
Е

М
ІЧ

Н
А

 Х
В

О
РО

БА
 С

Е
РЦ

Я

ГЛАВА 3  ХРОНІЧНІ ФОРМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ______________________  629

діагностичну цінність у пацієнток візуалізую-
чих стрес-тестів порівняно зі стандартною на-
вантажувальною ЕКГ-пробою. У багатьох жінок 
з низькою передтестовою імовірністю ІХС нега-
тивний результат проби буде достатнім і не по-
требуватиме подальшого проведення візуалізую-
чих методів дослідження.

Пацієнти похилого віку
Відомі нечисленні дані про використання на-

вантажувальної проби у осіб віком старше 70 ро-
ків. Результати Національного скринінгово до-
слідження США (1989) свідчать, що діагноз ІХС 
виявлено у 1,8% чоловіків та 1,5% жінок віком 
старше 75 років. «М’яку» ішемію міокарда вияв-
лено у 15% 80-річних пацієнтів.

При проведенні навантажувального тесту 
у пацієнтів похилого віку дослідники стикаються 
з додатковими проблемами. Здатність виконан-
ня навантаження найчастіше обмежена м’язовою 
слабкістю і детренованістю. Більшу увагу слід на-
давати небезпеці механічних ушкоджень, а про-
токол проведення проби має бути менш агре-
сивним. Пацієнти похилого віку зазвичай міцно 
тримаються за поручні під час навантаження, що 
також обмежує час проведення тесту, необхід-
ний для досягнення максимального поглинання 
кисню. З віком також підвищується імовірність 
аритмії. Для деяких пацієнтів із порушеннями 
ходи та координації більш прийнятним методом 
може виявитися ВЕМ, проте багато людей похи-
лого віку не мали досвіду їзди на велосипеді, що 
теж обмежує можливість проведення проби.

Інтерпретація результатів навантажувальної 
проби у пацієнтів похилого віку також має де-
які особливості. Більша вираженість ураження 
коронарних артерій з віком підвищує чутли-
вість методу (84%), проте знижує специфічність 
(70%). Висока поширеність захворювання при-
зводить до збільшення кількості псевдонегатив-
них результатів тесту. Псевдонегативні резуль-
тати можуть відображати наявність супутньої 
ГЛШ внаслідок хвороб клапанів серця і АГ. Та-
кож частіше визначають зміни на ЕКГ у спокої, 
включаючи наслідки перенесеного ІМ, які ви-
кликають труднощі в інтерпретації результатів 
проби.

Навантажувальна проба у осіб похилого віку 
важка як у проведенні, так і в інтерпретації, 
у зв’язку з чим необхідність проведення в по-
дальшому коронароангіографії та реваскуляри-
зації з віком збільшується. Проте, незважаючи 
на вищенаведені особливості, навантажувальна 
проба не втрачає свого значення у цих пацієн-
тів.

Рекомендації з виконання навантажувальних 
ЕКГ-проб для початкової діагностичної оцінки 
класу стенокардії

Клас I
1. Пацієнти із симптомами стенокардії та се-

редньою передтестовою вірогідністю ІХС з ура-
хуванням віку, статі й симптоматики. Виключен-
ням є нездатність пацієнта до виконання наван-
таження чи виявлення змін на ЕКГ, що утрудню-
ють інтерпретацію результатів проби.

Клас IIb
1. Пацієнти з депресією сегмента ST >1 мм 

на ЕКГ спокою чи ті, які приймають дигоксин.
2. Пацієнти з низькою передтестовою імовір-

ністю ІХС (<10%) з урахуванням віку, статі 
і симп томатики.

Фармакологічні ЕКГ-проби 
Для діагностики стабільної стенокардії в амбу-

латорних умовах можуть бути використані дипі-
ридамолова й ізопротеренолова проби з реєстра-
цією ЕКГ.

Проба з дипіридамолом 
Дилатація артеріол,зумовлена дипіридамолом, 

веде до зростання кровотоку в зонах, що поста-
чаються неураженими коронарними артеріями, 
а в зонах кровопостачання стенозованими коро-
нарними артеріями дилатація артеріол без зміни 
просвіту великих коронарних артерій зумовлює 
зниження перфузійного тиску дистальніше місця 
стенозу, перерозподіл коронарного кровотоку (фе-
номен «міжкоронарного обкрадання») і розвиток 
ішемії міокарда.

Проба з дипіридамолом і реєстрація ЕКГ 
може бути проведена з діагностичною метою, 
особливо в тих випадках, коли проведення 
проби з дозованим фізичним навантаженням 
за якихось причин неможливе або вона недо-
статньо інформативна (не доведена до субмак-
симальної ЧСС при відсутності ішемічних змін 
на ЕКГ, негативній пробі з фізичним наванта-
женням у хворого із клінічною картиною ІХС). 
Дипі ридамол вводять із розрахунку 0,75 мг/кг 
маси тіла. Розрахункову дозу препарату набира-
ють у 20-мілілітровий шприц і додають розчин 
хлориду натрію до об’єму 20 мл, приготовлений 
розчин вводять внутрішньовенно протягом 5 хв. 
Введення дипіридамолу припиняють на будь-
якому етапі дослідження, якщо з’являються 
ознаки позитивного результату проби на ЕКГ, 
напад стенокардії, виражені порушення рит-
му і провідності серця, а також побічні реакції 
(сильний головний біль, нудота, різка загальна 
слабкість). 
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При проведенні проби з дипіридамолом ви-
являють помірну тахікардію та незначні зміни 
АТ. Можлива задишка, відчуття тяжкості, при-
пливу крові до кінцівок, грудної клітки, живота, 
головний біль і рідко — нудота. Ці побічні реакції 
проходять протягом 3–5 хв після введення еуфі-
ліну, який є антагоністом дипіридамолу. Поряд 
із загальними реакціями іноді розвиваються пе-
рехідні порушення ритму серця (не частіше ніж 
при ВЕМ), такі як шлуночкові та надшлуночкові 
екстрасистоли.

Чутливість проби вища у жінок, а спе-
цифічність — у чоловіків. Чутливість проби з ди-
піридамолом залежить від тяжкості й поширено-
сті коронарного атеросклерозу і в середньому 
становить 50–70%, а специфічність — 70–80%.

Проба з ізопротеренолом
При коронарній недостатності підвищення 

ЧСС і скоротності, зумовлене ізопротеренолом, 
може призводити до невідповідності між потребою 
міокарда в кисні та його доставкою, що зумовлює 
виникнення минущої ішемії міокарда в ділянках, 
перфузія яких відбувається стенозованими коро-
нарними артеріями.

При проведенні проби з ізопротеренолом зазви-
чай визначають підвищення САТ і зниження ДАТ 
в середньому на 8–10 мм рт. ст., при цьому загаль-
ний периферичний судинний опір знижується.

Ізопротеренол в дозі 0,5 мг розводять у 200 мл 
ізотонічного розчину хлориду натрію. Отриманий 
розчин вводять внутрішньовенно крапельно з по-
чатковою швидкістю 10–20 крапель/хв, при цьо-
му протягом 1 хв оцінюють індивідуальну реакцію 
на препарат. Потім шляхом підвищення швид-
кості введення ізопротеренолу доводять ЧСС 
за 2–3 хв до 130–150 уд./хв і підтримують досяг-
нуту ЧСС протягом 3 хв, після чого введення пре-
парату припиняють. Проведення проби полегшу-
ється при використанні інфузійного насоса, що 
дозволяє з більшою точністю дозувати препарат.

Критерії оцінки проби і передчасного її при-
пинення такі ж, як і при пробі з дипіридамолом.

У 10–20% хворих на фоні введення ізопротере-
нолу відзначають порушення ритму серця: перед-
сердна чи шлуночкова екстрасисто лія, прискоре-
ний вузловий ритм, АV-дисоціація.

Проте це не супроводжується погіршенням 
стану обстежуваного і, як правило, не потребує 
введення антиаритмічних засобів. Всі зазначені 
аритмії усуваються протягом 5–10 хв після при-
пинення введення ізопротеренолу. Більшість 
пацієнтів при проведенні проби відчувають сер-
цебиття, приплив у грудній клітці, голові, іно-
ді — задишку, озноб, нервове тремтіння. Зрідка 

виявляють значне підвищення АТ, як правило, 
у хворих на АГ. Чутливість і специфічність проби 
при оцінці за критеріями ЕКГ становить (залеж-
но від статі, віку, вихідної ЕКГ) 60–70%.

Ізопротеренолову пробу використовують у клі-
нічній практиці рідко.

На сьогодні фармакологічні проби (добу-
тамінова, аденозинова, дипіридамолова) частіше 
використовують з метою провокації ішемії з по-
дальшою її реєстрацією візуалізуючими методами 
(ехоКГ, радіонуклідні методи дослідження).

Холтерівське моніторування
У осіб із ІХС холтерівське моніторування ЕКГ 

найбільш обґрунтоване для діагностики безбо-
льової ішемії міокарда. На сьогодні це єдиний 
метод, що дозволяє визначити реальну тяжкість 
безбольової ішемії, оцінити больові й безбольові 
ішемічні зміни ЕКГ, що виникають у різний час 
доби в амбулаторних умовах («тотальний тягар 
ішемії» за визначенням P. Cohn). За допомогою 
холтерівського моніторування у осіб із ІХС мож-
лива реєстрація добових ритмів ішемічної актив-
ності. Використання холтерівського монітору-
вання до зволяє виявити ішемію міокарда у хво-
рих, які не в змозі виконувати тести з фізичним 
навантаженням (фізичний статус, захворювання 
периферичних судин, виражена легенева патоло-
гія тощо), а також у деяких особливих умовах, на-
приклад під час психоемоційного стресу. Разом 
з тим, необхідно відзначити, що зміни ЕКГ, за-
реєстровані під час холтерівського моніторуван-
ня, мають реальне значення лише у пацієнтів із 
верифікованою ІХС і тільки за умови їх відповід-
ності критеріям, прийнятим для холтерівського 
моніторування. Крім того, холтерівське моніто-
рування не може виступати як самостійний ме-
тод для встановлення діагнозу ІХС.

Особливе місце займає холтерівське моніто-
рування ЕКГ у діагностиці вазоспастичної 
стено кардії (стенокардії Принцметала). Як 
правило, напади болю, викликані коронарос-
пазмом, корот кочасні, мають спонтанний ха-
рактер, на ЕКГ проявляються елеваціями сег-
мента SТ і виникають у стані спокою, частіше 
вночі. У зв’язку із зазначеними особливостями 
вазоспастичної стенокардії для візуалізації змін 
на ЕКГ і документального підтвердження діагно-
зу найбільш доцільно використати холтерівське 
моніторування.

Метод холтерівського моніторування має важ-
ливу роль для контролю ефективності та корекції 
терапії ІХС. Динаміка показників при монітору-
ванні ЕКГ дає можливість оцінити ефективність 
і безпеку лікарських препаратів, дозволяє фік-
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сувати деякі побічні ефекти. Дані холтерівсько-
го моніторування можуть бути використані для 
оцінки результатів хірургічного лікування коро-
нарної недостатності (рис. 3.4).

Показання до проведення холтерівського моніто -
рування

У разі необхідності стратифікації ризику 
у осіб із ІХС (зі стабільною, нестабільною стено-
кардією, ІМ) показане проведення холтерівсько-
го моніторування для об’єктивізації клінічного 
стану — визначення «тотального тягаря ішемії». 
Для діагностики ішемії міокарда у пацієнтів із 
ІХС використання методу холтерівського моні-
торування ЕКГ найбільш обґрунтоване і показа-
не в таких випадках:

Хворим з наявністю безсимптомних транзи-
торних депресій сегмента SТ під час навантажу-
вальних проб і на ЕКГ спокою — для об’єктивізації 
клінічного статусу.

Хворим, які перенесли безбольову форму ІМ.
 Пацієнтам з верифікованою безбольовою 

формою ІХС.
Для уточнення діагнозу «вазоспастична сте-

нокардія» (стенокардія Принцметала).
Для оцінки результатів лікування та корекції 

терапії. 
Критерії ішемії міокарда за результатами хол-

терівського моніторування. Чутливість і специфіч-
ність методу

З огляду на особливості методу холтерівського 
моніторування з його допомогою можна діагнос-
тувати транзиторні ішемічні зміни, що супрово-
джуються стенокардією чи її еквівалентами, а та-
кож безсимптомні зміни, що виникають у пацієн-
тів із документованою ІХС. Діагности ка епізодів 
ішемії міокарда за результатами холтерівського 
моніторування ЕКГ можлива лише за наявності 
нормального синусового ритму і за відсутності 

вихідних змін графіки кінцевої частини шлуноч-
кових комплексів.

Як критерії ішемії міокарда прийняті зміни 
на ЕКГ у вигляді зміщення сегмента SТ щодо 
ізолінії.

Характеристики ішемічної депресії сегмен-
та SТ у осіб із ІХС (формула 1х1х1) такі:

1. Горизонтальна або косонизхідна депресія 
сегмента SТ не менше 0,1 мВ в точці, що відстоїть 
на 80 мс від точки J.

2. Тривалість епізоду депресії сегмента SТ 
не менше 1 хв.

3. Інтервал часу між двома подібними епізода-
ми не менше 1 хв.

Діагностична цінність методу визначається його 
чутливістю та специфічністю. Для хол терівського 
моніторування ці показники мають значні роз-
біжності й багато в чому залежать від контингенту 
пацієнтів, що обстежуються. В од ному з перших 
досліджень, присвячених цьому питанню, чут-
ливість методу, що ґрунтується на оцінці депресії 
сегмента SТ, становила 62%, специфічність — 61%. 
Відомі роботи, у яких зазначені показники були 
значно вищі — ≥80% (Y. Kodama). За результатами 
холтерівського моніторування у 12 тис. пацієнтів 
чутливість і специфічність депресії сегмента SТ 
визначені як 93,3 і 55,6% відповідно для чоловіків, 
66,7 і 37,5% — для жінок. 

Питання щодо кількісних та якісних харак-
теристик елевації сегмента SТ як критеріїв іше-
мії міокарда при холтерівському моніторуван-
ні на сьогодні остаточно не вирішене. З огляду 
на параметри ЕКГ елевація сегмента SТ відобра-
жає трансмуральну ішемію міокарда, пов’язану, 
як правило, з оклюзією коронарної артерії за ра-
хунок атеротромбозу чи вазоспазму. Тривалість 
елевації, її форма, амплітуда і динаміка залежать 
від причини, що її викликала. Проте елевація сег-
мента SТ не є абсолютно специфічною ознакою 

Рис. 3.4. Ішемія міокарда при холтерівському моніторуванні ЕКГ



С
Е

К
Ц

ІЯ
 8

ІШ
Е

М
ІЧ

Н
А

 Х
В

О
РО

БА
 С

Е
РЦ

Я

632  ______________________ ГЛАВА 3  ХРОНІЧНІ ФОРМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

ішемії міокарда і може бути зумовлена цілим ря-
дом інших причин. Слід зазначити, що на сього-
дні відсутні загальноприйняті кількісні критерії 
оцінки ішемічної елевації сегмента SТ. Пропо-
нувалося вважати значимою елевацію з ампліту-
дою зміщення SТ над ізолінією 0,1–0,3 мВ. 
В одному з найбільш масштабних досліджень 
Y. Kodama оцінював діагностичну значимість 
елевації сегмента SТ у поєднанні з такими по-
казниками, як чергування під час холтерівського 
моніторування епізодів елевації з епізодами депре-
сії SТ і значення індексу SТ/ЧСС — 1,4 мкв/уд./хв.
Зна чимою вважалася елевація сегмента SТ на 0,1 мВ 
тривалістю 80 мс від точки J. У результаті авто-
ри одержали досить високі показники чутливості 
й специфічності методу — 80 і 64,7% відповідно. 

Для інтерпретації змін сегмента SТ під час хол-
терівського моніторування ЕКГ деякі дослідники 
пропонують використовувати критерії, прийняті 
для проведення навантажувальних проб.

Методика проведення холтерівського моніто-
рування

Для діагностики ішемічних змін холтерівське 
моніторування ЕКГ проводять за стандартними 
методиками. Як правило, використовують системи, 
що реєструють ЕКГ в 2 або 3 відведеннях. Вважа-
ється, що за допомогою 2 відведень, розташованих 
на передній поверхні грудної клітки, вдається за-
реєструвати >40% змін на ЕКГ. Збільшення кілько-
сті відведень сприяє підвищенню інформативності 
методу з виявлення ішемії міокарда. Перспектив-
ним технічним рішенням вважається застосування 
ортогональних відведень ЕКГ за Франко. Варіанти 
розташування електродів залежать від типу апа-
рата для моніторування, проте найчастіше вико-
ристовують пари модифікованих відведень V5-V1, 
V5-AVF. Тривалість холтерівського моніторування 
визначається завданнями дослідження. Для оцінки 
змін сегмента SТ вважається достатнім 24-годин-
не моніторування ЕКГ, для оцінки ефективності 
терапевтичних заходів — 48-годинне. Деякі до-
слідники для підвищення вірогідності результатів 
пропонували збільшити тривалість моніторування 
до 72 год. Адекватна оцінка результатів холтерів-
ського моніторування неможлива без щоденника 
пацієнта, в якому відображена фізична активність 
хворого протягом доби, зафіксовані напади стено-
кардії, інші скарги, позначений час прийому лікар-
ських засобів тощо. 

Надзвичайно важливе тісне співробітництво 
лікаря і пацієнта при проведенні холтерівсько-
го моніторування для діагностики безбольових 
форм ішемії міокарда. Пацієнта слід чітко ін-
структувати щодо необхідності уважної реєстра-

ції у щоденнику нападів стенокардії, оскільки 
невідмічені в щоденнику напади можуть бути не-
правильно розцінені як епізоди безбольової іше-
мії міокарда. 

Для оцінки ішемії міокарда у хворих ІХС визна-
чають такі показники: 

Сумарна кількість ішемічних епізодів на ЕКГ 
(виділяють епізоди ішемії, які супроводжувалися 
ангінозним синдромом, і безбольові зміни — де-
пресії та елевації сегмента SТ).

Сумарну (за весь період холтерівського мо-
ніторування) тривалість ішемії міокарда, в тому 
числі й для безсимптомних змін.

Останній показник має важливе прогностичне 
значення. Вважають, що ішемія, тривалість якої 
перевищує 60 хв/добу, незалежно від наявності 
стенокардії, підвищує ризик розвитку серцево-
судинних ускладнень, зокрема ІМ. Серед додатко-
вих показників, які характеризують тяжкість стану 
хворого, можна назвати амплітуду зміщення сег-
мента SТ і середню тривалість ішемічного епізоду. 
Необхідно також відзначати появу під час ішемії 
міокарда порушень ритму серця, що не лише має 
важливе діагностичне значення, але й дозволяє ди-
ференціювати аритмогенні зміни сегмента SТ. 

Повторне проведення холтерівського моніто-
рування дозволяє контролювати ефективність 
терапії ІХС на підставі динаміки ЕКГ-показників. 
Як правило, враховують їх статистично достовірні 
відмінності.

Особливості інтерпретації змін ЕКГ, зареєстро-
ваних при проведенні холтерівського моніторування 

При клінічній інтерпретації змін сегмента ST, 
зареєстрованих під час холтерівського монітору-
вання, необхідно враховувати їх неспецифічний 
характер. Зокрема, зміщення сегмента ST нижче 
ізолінії можливе при гіпервентиляції, гіпертрофії 
шлуночків серця, пролапсі мітрального клапана, 
вегетативній дисфункції, блокадах ніжок пучка 
Гіса, WPW-синдромі, порушеннях електролітно-
го і гормонального балансу. Динаміка кінцевої 
частини шлуночкового комплексу на ЕКГ може 
бути зумовлена різними захворюваннями серцево-
судинної системи, включаючи АГ, міокардит і пе-
рикардит, СН, кардіоміопатії. За результатами хол-
терівського моніторування діагностично значиму 
депресію сегмента ST визначали у 1–50% осіб без 
кардіологічної патології. У практично здорових осіб, 
які обстежувалися, зміни ST–T залежать від бага-
тьох факторів, серед яких найбільш значимими є: 
вплив на позицію серця зміни положення тіла, пси-
хоемоційний статус, ваготонія, тютюнопаління.

Змінювати графік кінцевої частини шлуноч-
кового комплексу на ЕКГ можуть деякі лікарські 
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засоби: серцеві глікозиди, блокатори - адреноре-
цепторів, антиаритмічні препарати, трициклічні 
антидепресанти, деякі цитостатики. Косовис-
хідна депресія сегмента ST характерна при тахі-
кардії. Виражена брадикардія може супрово-
джуватися деяким підйомом сегмента ST над 
ізолінією. Крім того, встановлено, що зміщення 
сегмента ST залежать від циркадних змін тонуса 
вегетативної нервової системи протягом доби. 
Так, вранці та вдень за рахунок природного під-
вищення симпатичного впливу сегмент ST може 
мати вигляд косовисхідної депресії зі зміщенням 
точки J. У нічний час реєструють сідлоподібний 
підйом сегмента ST як результат вагусного впли-
ву. Циркадні зміни сегмента ST можуть поєд-
нуватися зі змінами агрегаційних властивостей 
крові та варіабельністю судинного тонусу. 

Аналіз змін зубця Т при оцінці результатів хол-
терівського моніторування

Аналіз змін зубця Т при холтерівському мон і-
торуванні має менше значення, ніж сегмента ST. 
Його зміни носять неспецифічний характер, 
значно варіюють і часто пов’язані з позиційни-
ми змінами серця, що підтверджують результа-
ти функціональних проб. Тому оцінка динаміки 
зубця Т може бути використана лише як додатко-
вий показник у разі безсимптомних змін або як 
ЕКГ-характеристики ангінозного синдрому.

Зв’язок змін інтервалу ST–T з болем
Як правило, больовий синдром розвивається 

через деякий час після появи змін на ЕКГ. У де-
яких випадках стенокардія може виникнути одно-
часно зі змінами на ЕКГ або навіть передувати їм. 
Біль зазвичай проходить швидше, ніж зникають 
зміни сегмента ST на ЕКГ, хоча бувають винятки, 
які варто враховувати при аналізі та інтерпретації 
результатів холтерівського моніторування.

«Німа» ішемія міокарда 
Доведено, що «німа» ішемія міокарда — само-

стійний прогностично несприятливий фактор, 
пов’язаний зі збільшенням кількості коронар-
них ускладнень і підвищенням частоти випадків 
серцевої смерті. Існує досить високий ступінь 
кореляції між кількісними показниками холте-
рівського моніторування і тяжкістю ураження 
коронарного русла. Результати холтерівського 
моніторування істотно доповнюють результати 
навантажувальних тестів при оцінці сумарного 
ризику. Загальновизнано, що динаміка ЕКГ-
показників, що характеризують безбольову іше-
мію, відображає ефективність терапії ІХС.

ЕКГ-критерії для безбольової ішемії міокар-
да не відрізняються від загальноприйнятих і від-
повідають формулі 1×1×1. Певні питання виника-

ють при визначенні за даними ЕКГ початку і закін-
чення ішемічного епізоду. Багато дослідників ви-
значають тривалість депресії як загальний час від її 
початку до момента повернення до ізоелектричної 
лінії. Методично більш виправдано початком епі-
зоду вважати депресію, що досягає 1 мм, а його за-
кінченням — зменшення депресії до рівня <1 мм.

Незважаючи на тривалий період використання 
холтерівського моніторування ЕКГ для діагности-
ки ІХС у клінічній практиці, питання щодо надій-
ності визначення «німої» ішемії за депресією сег-
мента ST залишається актуальним. Разом з тим, 
необхідно відзначити, що вірогідність результатів 
холтерівського моніторування залежить і від ме-
тодології проведення дослідження. Адекватний 
підбір хворих, врахування показань до проведен-
ня холтерівського моніторування, які відповіда-
ють реальним можливостям методу, кваліфікова-
на інтерпретація отриманих даних значною мірою 
підвищують вірогідність результатів дослідження. 
Аналіз результатів холтерівського моніторування 
з урахуванням даних інших клінічних та інстру-
ментальних методів дослідження також сприяє 
підвищенню його інформативності. Перш за все 
це стосується результатів навантажувальних проб. 
Численні спостереження свідчать про високий 
ступінь відповідності результатів холтерівського 
моніторування і навантажувальних проб. 

Елевація сегмента ST 
При проведенні холтерівського моніторування 

як прояв ішемії можна розглядати дугоподібну еле-
вацію сегмента ST y хворих з гострим ІМ. Діагнос-
тичні складнощі можливі за наявності хронічної 
аневризми серця, коли зміщення сегмента ST но-
сить постійний характер — «застигла крива». Три-
вала дугоподібна чи сідлоподібна елевація сегмен-
та ST можлива при перикардиті. Як правило, вона 
поєднується з наявністю негативного зубця Т. Іноді, 
за наявності плевроперикардіальних зрощень, еле-
вація сегмента ST може бути транзиторного харак-
теру і з’являтися при певному положенні тіла, на-
приклад у положенні лежачи на правому боці. Для 
оцінки зміщення точки J використовують описані 
раніше критерії. Сідлоподібна елевація сегмента ST 
характерна також для синдрому ранньої реполяри-
зації та особливої форми стенокардії — вазоспас-
тичної стенокардії Принцметала. У першому ви-
падку форма сідлоподібної елевації має циркадний 
характер, більше виражена у нічні години під час 
сну. Дуже часто цю елевацію сегмента ST прийма-
ють за прояв спастичної реакції коронарних судин. 
При проведенні диференційної діагностики слід 
пам’ятати, що напад стенокардії Принцметала — 
явище короткочасне, минуче через кілька хвилин, 
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часто супроводжується шлуночковими порушен-
нями ритму, у деяких випадках тахікардією. Для 
синдрому ранньої реполяризації та вагусних змін 
сегмента ST характерна значна тривалість (протя-
гом декількох годин), причому останні з’являються 
під час сну, супроводжують весь період сну і нор-
малізуються чи мають тенденцію до зниження сег-
мента під час пробудження. Крім того, при вагус-
них реакціях відзначають знижену ЧСС. 

Нестабільна стенокардія 
Незалежно від наявності чи відсутності больо-

вого синдрому кількість епізодів ішемії, які ре-
єструються під час холтерівського моніто рування, 
може виявитися вирішальною для визначення 
прогнозу при нестабільній стенокардії. 

Депресія сегмента ST і аритмії
Депресія сегмента ST на ЕКГ може з’являтися 

у зв’язку з порушеннями ритму: до, після чи під час 
аритмічних подій. Найчастіше депресію сегмен-
та ST реєструють у зв’язку з пароксизмами будь-якої 
тахікардії. Морфологічні характеристики сегмен-
та ST (як правило, косовисхідна депресія), а також 
тимчасовий зв’язок з аритмією дозволяють досить 
легко диференціювати ритмозалежні зміни ЕКГ.

Помилки в автоматичному вимірі зміщень сег-
мента ST

Наведені раніше критерії ішемії міокарда ви-
значені для візуальної оцінки ЕКГ. Проте при ав-
томатичному аналізі ЕКГ під час холтерівського 
моніторування помилки при вимірі зміщень сег-
мента ST неминучі. Тому для підвищення якості 
діагностики ішемії міокарда за результатами хол-
терівського моніторування необхідно проводи-
ти обов’язковий візуальний контроль ЕКГ-змін, 
у тому числі при використанні апаратів з автома-
тичним аналізом запису. Найбільш часті помилки 
пов’язані з поганою якістю запису. Ці помилки ви-
никають як при автоматичному комп’ютерному, 
так і при візуальному аналізі ЕКГ. Їх відзначають, 
зокрема, у тих випадках, коли кожен наступний 
комплекс записується на новому рівні і вся ЕКГ 
має вид хвилеподібної кривої. При цьому немає 
чіткого зв’язку з диханням. Такі помилки вини-
кають при виконанні фізичного навантаження під 
час холтерівського моніторування. ЕКГ низької 
якості, з великою кількістю додаткових осциляцій 
і артефактів часто реєструють при відриві електро-
да чи ко ристуванні радіотелефоном. 

Візуалізуючі методи діагностики ІХС і оцінки 
ризику 

Ехокардіографія (ехоКГ) 
ЕхоКГ має певну цінність при діагностиці ІХС. Її 

проведення доцільно проводити при підозрі на ура-
ження клапанів або ГКМП, які можуть викликати 

симптоми, подібні до ІХС, а також для визначення 
функції ЛШ. ЕхоКГ-дослідження може виявити 
наслідки ІХС у пацієнтів з хронічною ІХС, такі як 
порушення регіональної скоротності, мітральна ре-
гургітація. У більшості випадків ехоКГ не є необхід-
ним дослідженням для встановлення діагнозу ІХС. 
Також немає необхідності у проведенні повтор-
них ехоКГ-досліджень у пацієнтів із стенокардією 
за відсутності ускладнень чи змін клінічного стану.

Рекомендації з проведення ехоКГ для виявлення 
причини болю у грудній клітці у пацієнтів з підозрю-
ваною стенокардією напруження

Клас I 
1. Пацієнти з систолічним шумом при підозрі 

на аортальний стеноз або ГКМП.
2. Оцінка вираженості ішемії (наприклад сег-

ментарні порушення скоротності ЛШ), якщо 
ехоКГ може бути проведена під час больового на-
паду або протягом 30 хв після його припинення.

3. Пацієнти з ознаками СН.
4. Пацієнти з раніше перенесеним ІМ.
5. Пацієнти з повною блокадою лівої ніжки 

пучка Гіса, патологічним зубцем Q, іншими знач-
ними змінами ЕКГ, включаючи ознаки ГЛШ.

Клас IIb
Пацієнти з характерним клацанням або шумом 

з метою діагностики пролапса мітрального клапана. 
Клас III
Пацієнти з нормальною ЕКГ, без ІМ в анамне-

зі і без ознак або симптомів СН, хвороб клапанів 
серця, ГКМП. 

Трансторакальна ехоКГ і допплєрівська ехоКГ 
мають діагностичну цінність за наявності шуму 
чи інших ознак аортального стенозу або ГКМП, 
що супроводжують ІХС. Дані допплєрівсько-
го ехоКГ-дослідження зазвичай надають точну 
кількісну інформацію про наявність і ступінь 
супутніх уражень. Наприклад, якщо йдеться 
про гіпертрофію міокарда, можна визначити, 
чи є вона концентричною чи асиметричною, гіпер-
трофією міжшлуночкової перегородки, вер хівки 
ЛШ або вільної стінки. Можна визначити вели-
чину аортального клапанного чи підклапан ного 
градієнта, а також функцію ЛШ в цілому.

ЕхоКГ може допомогти при встановленні або 
виключенні діагнозу пролапса мітрального клапана, 
а також визначитись щодо необхідності лікування.

Визначення систолічної та діастолічної функ-
ції ЛШ

Хронічна ІХС (супроводжується вона стено-
кардією чи ні) може призвести до погіршення си-
столічної функції ЛШ. Оцінка ступеня порушення 
регіональної чи загальної скоротності є важливим 
моментом для подальшого вибору медикаментоз-
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ного чи хірургічного лікування. Рутинне визна-
чення параметрів функції ЛШ в цілому, наприклад 
ФВ ЛШ, не є необхідним для діагностики стабіль-
ної стенокардії. Наприклад, пацієнтам із підозрю-
ваною стенокардією і нормальною ЕКГ, без ІМ 
в анамнезі та симптомів СН ехоКГ і радіонуклідне 
дослідження не показані. У багатьох досліджен-
нях виявлено взаємозв’язок ІХС з наявністю діа-
столічної дисфункції ЛШ. У пацієнтів зі стабільною 
стенокардією напруження без ознак СН на ехоКГ 
у стані спокою можна виявити діастолічну дисфунк-
цію. Нові можливості допплєрографічного дослі-
дження значно підвищили ймовірність виявлення 
діастолічної дисфункції, проте її клінічне значення 
для прогнозу і лікування поки не визначені. 

Сегментарні порушення скоротності ЛШ. 
ЕхоКГ-даними, що допомогають у діагностиці 
хронічної ІХС, можуть бути регіональні порушен-
ня скоротності, наприклад гіпокінез (знижена 
скоротність), акінез (відсутність скоротності) та 
дискінез (парадоксальний рух стінок). Слід з осо-
бливою увагою ставитися до виявлених порушень 
руху міжшлуночкової перегородки, оскільки при-
чиною цього може бути не лише хронічна ІХС, але 
й такі стани, як блокада лівої ніжки пучка Гіса, 
наявність внутрішньошлуночкових водіїв ритму, 
перевантаження правих відділів обсягом і раніше 
перенесене оперативне втручання на серці.

Ступінь регіональної дисфункції ЛШ може бути 
описаний для кожного сегмента окремо (гіпокінез, 
акінез, дискінез) або з використанням спеціальних 
методів розрахунку, які відображають скоротність 
в цілому, а також окремих сегментів. Порушен-
ня сегментарної скоротності, які часто виявляють 
у пацієнтів з раніше перенесеним ІМ, добре коре-
люють з локалізацією ураження коронарних арте-
рій або ІМ. Патологічна сегментарна скоротність 
можлива у пацієнтів з минущою ішемією міокарда, 
хронічною гіпоперфузією (гібернований міокард) 
або рубцевими змінами міокарда, а також при міо-
кардиті чи інших станах, не пов’язаних з оклюзією 
коронарних артерій. Якщо при використанні стан-
дартного трансторакального дослідження візуалі-
зація ендокарда ЛШ виявляється недостатньою, 
рекомендується застосування режиму другої гар-
моніки ехоКГ-дослідження з контрастуванням.

У пацієнтів зі стабільною стенокардією без по-
переднього ІМ при проведенні ехоКГ-дослідження 
у стані спокою при відсутності ішемії скоротність 
стінок ЛШ зазвичай нормальна. Порушення сег-
ментарної скоротності, виявлені при проведенні 
ехоКГ під час ішемії чи протягом 30 хв після неї 
у пацієнтів без діагностованої ІХС, підвищують 
імовірність наявності у них клінічно значимої ІХС. 

Згідно з наявною інформацією позитивна про-
гностична точність таких даних для гострої ішемії 
чи ІМ становила близько 50%. Відсутність порушень 
регіональної скоротності характерна для групи паці-
єнтів із низьким ризиком розвитку гострого ІМ, з не-
гативною прогностичною точністю приблизно 95%.

Ішемічна мітральна регургітація. ІХС може 
ускладнитися іншими структурними та функ-
ціональними змінами. Отже, можлива поява мі-
тральної регургітації, причиною якої можуть ста-
ти глобальна систолічна дисфункція ЛШ, ло каль-
на дисфункція папілярних м’язів, склероз та вко-
рочення субмітральних хорд, розрив папілярного 
м’яза та інші причини. Наявність, вираженість 
і механізми розвитку мітральної регургітації, 
а також можливість її хірургічного лікування мо-
жуть бути досить точно визначені за допомогою 
трансторакальної допплєрівської ехоКГ.

Неінвазивні методи визначення анатомії коро-
нарних артерій та виявлення їх кальцинозу

Комп’ютерна томографія (КТ)
Удосконалення техніки протягом останніх років 

дозволило розширити застосування КТ, яке було об-
межене у зв’язку з низькою розрізняль ною здатніс-
тю і артефактами при реєстрації зображення. Також 
з’явилося нове програмне забезпечення для аналізу 
та інтерпретації отриманих зображень, що полегши-
ло та уніфікувало метод. Існують два методи КТ — 
надшвидкісна (електронно-променева) КТ і муль-
тиспіральна (багатошарова) КТ. Застосування обох 
методів КТ вірогідно підтвердило можливості оцін-
ки ступеня і протяжності коронарної кальцифіка ції. 
Найчастіше використовують шкалу Агатстона для 
кількісної оцінки кальцифікації коронарних арте-
рій, що ґрунтується на площі та щільності кальцифі-
кованих бляшок і потребує спеціального програм-
ного забезпечення. Чутливість КТ для діагностики 
ІХС становить 85–100%, а специфічність — лише 
41–76%; позитивне прогностичне значення колива-
ється в межах 55–84%, а негативне — 84–100%.

Кальцій депонується в атеросклеротичних 
бляшках, в тому числі розташованих і в коронарних 
артеріях. Коронарна кальцифікація збільшуєть-
ся з віком. Для полегшення інтерпретації кількості 
кальцію в артеріях існують спеціальні номограми 
з урахуванням віку і статі. Розмір зони коронар ної 
кальцифікації більш корелює із загальною кількістю 
бляшок, ніж зі ступенем стенозування чи локаліза-
цією стенозів. Проте у декількох дослідженнях ви-
явлені помітні відмінності при повторних вимірах 
рівня кальцифікації коронарних судин методом КТ. 
Таким чином, виявлення кальцинозу коронарних 
артерій може бути корисним для визначення паці-
єнтів з більш високим ризиком розвитку коронар-
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ної хвороби серця, але не може бути рекомендоване 
як метод рутинної діагностики ІХС. Використання 
серійних КТ у окремих пацієнтів для визначення та 
подальшого аналізу регресії чи прогресії кальцифі-
кації залишається проблематичним.

Якість зображення при КТ може бути значно 
поліпшена при використанні внутрішньовенних 
контрастних агентів. При цьому КТ виявилася 
найбільш перспективним неінвазивним мето-
дом візуалізації коронарних артерій з від мінними 
здатностями для виявлення і характеристики 
атеросклеротичних бляшок. Так, чутливість і специ-
фічність КТ-ангіографії для виявлення ІХС станов-
лять 95 і 98% відповідно при використанні 16-ша-
рового сканера. Результати дослідження з викорис-
танням 64-шарових сканерів свідчать, що чутливість 
становить 90–94%, специфічність — 95–97%, а не-
гативне прогностичне значення — 93–99%. 

Рекомендації щодо використання КТ з контрас-
туванням у пацієнтів зі стабільною стено кардією

Клас IIb
1. Пацієнти з низькою передтестовою імовір-

ністю захворювання, з неінформативними ре-
зультатами ЕКГ або візуалізуючих стрес-тестів.

На сьогодні, незважаючи на високу діагностич ну 
цінність методу КТ, її прогностичне значення і місце 
серед інших методів дослідження при ІХС повністю 
не визначене. Найбільш доцільне її використання 
у пацієнтів з низькою передтестовою імовірністю 
захворювання (<10%), із сумнівними результатами 
функціональних тестів — ЕКГ-проб з фізичним на-
вантаженням або візуалізуючих стресових тестів. 

МРТ з контрастуванням коронарних артерій
Як і у разі з КТ, використання МРТ знайшло 

застосування при додатковому внутрішньовен-
ному введенні контрастних засобів. На сьогодні 
МРТ — предмет наукового вивчення і не реко-
мендується для рутинного використання в клініці 
з метою діагностики ІХС.

Візуалізуючі стресові методи
Рекомендації щодо проведення візуалізуючих стре-

сових досліджень як первинного діагностич ного тес-
ту у пацієнтів із хронічною стабільною стенокарді-
єю, здатних виконувати фізичне навантаження

Клас I
1. Навантажувальне візуалізуюче досліджен-

ня перфузії міокарда чи навантажувальне ехоКГ-
дослідження у пацієнтів із середньою передте-
стовою імовірністю ІХС та однією з нижченаве-
дених змін на ЕКГ: 

a) преекзитація (WPW-синдром); 
б) депресія сегмента ST у спокої >1 мм.
2. Навантажувальне візуалізуюче досліджен-

ня перфузії міокарда чи навантажувальне ехоКГ-

дослідження у пацієнтів із раніше проведеним ре-
васкуляризуючим втручанням (ПКВ або АКШ).

3. Візуалізуюче дослідження перфузії міокарда 
з використанням аденозину чи дипіридамолу у па-
цієнтів із середньою передтестовою імовірністю 
ІХС та однією з нижченаведених змін на ЕКГ: 

a) електростимульований шлуночковий ритм;
б) блокада лівої ніжки пучка Гіса. 
Клас IIb
1. Навантажувальне візуалізуюче досліджен-

ня перфузії міокарда чи навантажувальне ехоКГ-
дослідження у пацієнтів із низькою чи високою 
імовірністю розвитку ІХС та однією із нижченаве-
дених змін на ЕКГ:

a) преекзитація (WPW-синдром); 
б) депресія сегмента ST у спокої >1 мм. 
2. Візуалізуючі дослідження перфузії міокар-

да із застосуванням аденозину чи дипіридамолу 
у пацієнтів із низькою чи високою передтестовою 
імовірністю розвитку ІХС та однією із нижченаве-
дених змін на ЕКГ: 

a) електростимульований шлуночковий ритм; 
б) блокада лівої ніжки пучка Гіса.
3. Навантажувальне візуалізуюче дослідження 

перфузії міокарда чи навантажувальне ехоКГ-
дослідження пацієнтів із середньою передтесто-
вою імовірністю розвитку ІХС та одним із нижче-
наведених станів: 

a) застосування дигоксину з депресією сегмен-
та ST <1 мм на вихідній ЕКГ;

б) ГЛШ з депресією сегмента ST <1 мм на ви-
хідній ЕКГ. 

4. Навантажувальне візуалізуюче досліджен-
ня перфузії міокарда, навантажувальне ехоКГ-
дослідження, візуалізуюче дослідження перфузії 
міокарда із застосуванням аденозину чи дипі-
ридамолу або ехоКГ з добутаміном як первинне 
стресове дослідження у пацієнтів, які приймають 
дигоксин, з нормальною ЕКГ у спокої. 

5. ЕхоКГ з навантаженням або введенням добута-
міну у пацієнтів із блокадою лівої ніжки пучка Гіса. 

Рекомендації щодо проведення візуалізуючих стре-
сових досліджень як первинного діагностич ного тесту 
у пацієнтів із хронічною стабільною стено кардією, 
не здатних виконувати фізичне навантаження

Клас I
1. Візуалізуюче дослідження перфузії міокар-

да з використанням аденозину чи дипіридамолу, 
або ехоКГ із введенням добутаміну у пацієнтів 
із середньою передтестовою імовірністю ІХС. 

2. Візуалізуюче дослідження перфузії міокар-
да з використанням аденозину чи дипіридамолу, 
або ехоКГ із введенням добутаміну у пацієнтів 
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із раніше перенесеним реваскуляризуючим втру-
чанням (ПКВ чи АКШ). 

Клас IIb
1. Візуалізуюче дослідження перфузії міокар да 

із застосуванням аденозину чи дипіридамолу, або 
ехоКГ із введенням добутаміну у пацієнтів із висо-
кою чи низькою передтестовою імовірністю розви-
тку ІХС та відсутністю електростимульованого шлу-
ночкового ритму або блокади лівої ніжки пучка Гіса. 

2. Візуалізуюче дослідження перфузії міокарда 
із застосуванням аденозину чи дипіридамолу у па-
цієнтів із високою або низькою передтестовою 
імовірністю розвитку ІХС та однією з нижченаве-
дених змін на вихідній ЕКГ:

a) електростимульований шлуночковий ритм; 
б) блокада лівої ніжки пучка Гіса. 
3. ЕхоКГ із введенням добутаміну у пацієнтів 

із блокадою лівої ніжки пучка Гіса. 
Коли необхідне проведення візуалізуючого стре-

сового дослідження
Пацієнтами, яким слід проводити в першу чергу 

кардіологічні стресові дослідження з ві зуалізацією, 
а не ЕКГ з навантаженням, можуть бути: 

1) особи з повною блокадою лівої ніжки пучка 
Гіса, електростимульованим шлуночковим ритмом, 
синдромом преекзитації (WPW-синдром) та інши-
ми подібними порушеннями провідності на ЕКГ;

2) пацієнти з депресією сегмента ST у спокої 
>1 мм, включаючи осіб із ГЛШ або тих, хто при-
ймає серцеві глікозиди;

3) пацієнти, які не можуть виконати фізичне 
навантаження, необхідне для одержання значи-
мого результату при рутинній навантажувальній 
ЕКГ-пробі;

4) пацієнти із стенокардією та раніше проведе-
ною реваскуляризацією, для яких важливе значен-
ня має виявлення локалізації та вираженості ішемії, 
а також визначення життєздатності міокарда.

Для індукування стресу можуть бути викорис-
тані такі методи: 

1) фізичне навантаження (тредміл, ВЕМ у вер-
тикальному чи горизонтальному положенні); 

2) фармакологічні проби (з використанням 
добутаміну чи вазодилататорів). 

Якщо пацієнт здатний виконати фізичне на-
вантаження, достатнє для досягнення серцево-
судинного стресу (6–12 хв), навантажувальні 
стресові тести (в основному на тредмілі), мають 
перевагу перед фармакологічними стресовими 
тестами. Проте, якщо пацієнт не може виконати 
необхідне фізичне навантаження або існують інші 
причини (наприклад необхідність оцінити жит-
тєздатність міокарда), більш прийнятним може 
стати фармакологічна проба. Найчастіше для за-

міни фізичного навантаження використовують 
фармакологічні проби з трьома речовинами: дипі-
ридамолом, аденозину фосфатом і добутаміном.

Вазодилататори дипіридамол і аденозину фос-
фат частіше застосовують при дослідженні перфузії 
міокарда за допомогою сцинтиграфії, а добутамін як 
інотропний (і хронотропний) засіб одержав більше 
поширення при проведенні ехоКГ-дослідження.

Дипіридамол викликає вазодилатацію коронар-
них судин опосередковано — шляхом інгібування 
споживання клітинами аденозину, підвищуючи 
у та кий спосіб його рівень у крові й тканинах; остан-
ній має коронародилатуючу дію і значно підвищує 
коронарний кровоток. Посилення кровотоку, ви-
кликане дипіридамолом або аденозином, менш ви-
ражене у стенозованих артеріях, що визначається 
при дослідженні перфузії міокарда. Дипіридамол 
та аденозину фосфат викликають ішемію міокарда 
внаслідок синдрому «коронарного обкрадання».

Дипіридамол та аденозину фосфат відносно без-
печні й добре переносяться, незважаючи на часто 
виникаючі незначні побічні ефекти. Найбільш ха-
рактерні побічні ефекти, пов’язані з інфузією дипі-
ридамолу, включають: головний біль (5–23%), за-
паморочення (5–21%), нудоту (8–12%), гіперемію 
шкіри (3%) й аритмії (<2%). При введенні аденози-
ну фосфату зареєстровані такі побічні ефекти: біль 
у грудній клітці (57%), головний біль (35%), гіперемія 
(25%), диспное (15%), AV-блокада I ступеня (18%). 
Серйозні побічні ефекти розвиваються рідко, проте 
при застосуванні як аденозину фосфату, так і ди пі-
ридамолу можливий розвиток вираженого бронхо-
спазму у пацієнтів із БА чи ХОХЛ. Тому застосування 
зазначених препаратів у цих пацієнтів потребує осо-
бливої обережності. Побічні ефекти дипіридамолу й 
аденозину можуть бути усунуті шляхом застосуван-
ня їх фармакологічного антагоніста — теофіліну.

Добутамін у високих дозах (20–40 мкг/кг/хв) 
за рахунок підвищення ЧСС, САТ, посилення 
скоротності міокарда і збільшення потреби міо-
карда в кисні може провокувати ішемію. Підви-
щення кровотоку при цьому в 2–3 рази менше ви-
ражене, ніж при застосуванні аденозину фосфату 
або дипіридамолу, проте також достатнє для ви-
значення гетерогенності перфузії методом радіо-
нуклідної візуалізації. Хоча при інфузії добутаміну 
часто відзначають побічні ефекти, проба є віднос-
но безпечною, навіть при проведенні у осіб по-
хилого віку. Найбільш частими некардіальними 
ускладненнями (які відзначали у 20% випадків) 
у дослідженні за участю 1118 пацієнтів були: нудота 
(8%), тривожність (6%), головний біль (4%) і тре-
мор (4%). Виявляли також розвиток аритмій сер-
ця — шлуночкових (15%) і суправентрикулярних 
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екстрасистол і нестійкої шлуночкової тахікардії 
(3–4%). Атиповий біль у грудній клітці зареєстру-
вали приблизно у 20% обстежених.

Фактори, що знижують точність неінвазивних 
методів дослідження

Як відзначено для навантажувальної ЕКГ-
проби, на результати проведення дослідження 
може вплинути передтестова імовірність ІХС. По-
зитивне прогностичне значення тесту зни жується 
разом зі зниженням поширеності захворювання 
в популяції, тоді як негативна прогностична цін-
ність підвищується. Візуалізуючі стресові дослі-
дження не слід використовувати як рутинний ме-
тод діагностики у пацієнтів із низькою чи високою 
імовірністю наявності ІХС. Хоча ці дослідження 
мають меншу цінність при високій передтестовій 
імовірності захворювання, вони можуть бути ко-
рисні для визначення ступеня ризику і прогнозу 
у цих пацієнтів.

Так само, як і для ЕКГ з навантаженням, на чут-
ливість, специфічність і прогностичну цінність ві-
зуалізуючого дослідження перфузії міокарда і стре-
сової ехоКГ можуть впливати різні фактори. Ефект 
післятестової систематичної помилки виявився по-
дібним для візуалізуючого дослідження перфузії 
міо карда і стресової ехоКГ. Корекція цієї помилки 
призводить до зниження чутливості та підвищення 
специфічності обох методів. Внаслідок змін чутливо-
сті та спе цифічності у пацієнтів із середньою перед-
тестовою імовірністю ІХС корекція верифікаційної 

помилки зазвичай поліпшує діагностичну цінність 
позитивних результатів тесту і знижує негативних.

1. Стресова ехоКГ
Метод стресової ехоКГ ґрунтується на оцінці 

змін сегментарної скоротності ЛШ при впливі 
стресорного агента порівняно з вихідними дани-
ми. Підтвердженням наявності ішемії міокарда 
під час проведення стрес-ехоКГ є розвиток нових 
або збільшення наявних порушень скоротності 
в 1 сегменті, а також відсутність поліпшення ско-
ротності у відповідь на стресорний агент.

Поява цифрових методів обробки зображен-
ня та збереження інформації дозволяє оцінювати 
стан ЛШ на різних стадіях стресового досліджен-
ня, що значно підвищує ефективність і точність 
інтерпретації результатів стресової ехоКГ.

Чутливість і специфічність стресової ехоКГ у діа-
гностиці ІХС перебувають приблизно на одному рів-
ні з цими показниками для інших стресових мето-
дів візуалізації міокарда. У численних дослідженнях 
чутливість відзначали в межах 70–97%, з усередне-
ними показниками чутливо сті для навантажувальної 
ехоКГ близько 80–85% і для стресової ехоКГ з до-
бутаміном — 82%. Як і очікувалося, чутливість на-
вантажувальної ехоКГ при багатососудинному ура-
женні була вищою (73–100%, в середньому — 87%), 
ніж при односудинному (63–93%, в середньому — 
78%). У цих же дослідженнях специфічність стано-
вила 84–86% для ехоКГ з фізичним навантаженням 
і 62–100% для ехоКГ з добутаміном (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Приклад псевдонегативної ВЕМ-проби (а) та позитивної стрес-ехоКГ з добутаміном (б) у од-
ного й того ж пацієнта: а) ВЕМ. ЧСС=96 (57% максимальної). Задишка, втомленість. ЕКГ 
без патологічної динамики; б) стрес-ехоКГ з добутаміном (20 мкг/кг/хв). ЧСС=99 (58% макси-
мальної). Дискомфорт у грудній клітці. ЕКГ без динаміки. Гіпокінез задньої та нижньої стінки 
ЛШ (позначено стрілками) — ішемічна відповідь

ба
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Найчастіше для навантажувальної стресової 
ехоКГ використовують ВЕМ з напівлежачим по-
ложенням пацієнта, а зображення реєструють 
по можливості наприкінці кожного ступеня на-
вантаження і на піку навантаження. Обмеженням 
методу є низька якість ехоКГ-зображень у зв’язку 
з гіпервентиляцією. Для поліпшення візуалізації 
можливе застосування методу колірного карту-
вання ендокарда — колорокінезу (рис. 3.6).

а

б
Рис. 3.6. Стрес-ехоКГ з добутаміном із застосуван-

ням колорокінезу. Приклад двофазної від-
повіді: а) верхівкова чотирикамерна пози-
ція ЛШ; б) верхівкова двокамерна позиція 
ЛШ. Використовується цифрова обробка 
зображення — колорокінез. Стрілками 
позначено зони (а — верхів ковий сегмент 
бокової стінки ЛШ, б — верхівковий сег-
мент передньої стінки ЛШ) із двофазною 
відповіддю на введення добутаміну. Всі зо-
браження отримано в кінці систоли ЛШ

Оптимальний препарат для проведення фар-
макологічної стресової ехоКГ — добутамін. Стре-
сова ехоКГ з добутаміном має більшу чутливість 
для визначення стенозів коронарних артерій, ніж 
при застосуванні вазодилататорів (дипіридамо-

лу чи аденозину). У нещодавно опублікованому 
огляді 36 досліджень чутливість і специфічність 
стресової ехоКГ з добутаміном для діагностики 
ІХС в середньому становили 82% (86% для бага-
тососудинних уражень).

2. Радіонуклідне дослідження 
У 1995 р. ACC/AHA опубліковано детальний 

огляд щодо використання радіонуклідної візуалі-
зації для діагностики ІХС і локалізації уражень міо-
карда. Найбільше поширення у пацієнтів з підоз-
рюваною ІХС з метою візуалізації міокардіальної 
перфузії одержало використання радіоізотопу 201Tl, 
проте показано, що нові ізотопи — 99mTc-сестамібі 
і 99mTc-тетрофосмін — мають подібну діагностич-
ну точність. Таким чином, у більшості випадків 
можуть бути з однаковим ступенем діагностичної 
цінності використані всі три ізотопи — 201Tl, 99mTc-
сестамібі і 99mTc-тетрофосмін. 

Для візуалізації перфузії міокарда може бути 
використана як площинна перфузійна сцинтигра-
фія, так і ОФЕКТ з візуальним ана лізом або вико-
ристанням технічних кількісних розрахунків.

Обчислення (наприклад зроблені з викорис-
танням горизонтальних або периферичних кон-
турів) можуть поліпшити чутливість тесту, осо-
бливо у пацієнтів з односудинним ураженням. 
Для площинної сцинтиграфії з 201Tl опубліковані 
середні значення чутливості й специфічності пе-
ребували в межах 83 і 88% відповідно при візуаль-
ному аналізі, а при кількісному аналізі — 90 і 80% 
відповідно. ОФЕКТ з 201Tl загалом більш чутли-
ва, ніж площинна візуалізація для діагностики 
ІХС, локалізації ділянок міокарда з гіпоперфузі-
єю, визначення стенозів передньої міжшлуноч-
кової гілки та гілки лівої коронарної артерії, що 
обгинає, а також з вищою імовірністю виявляє 
наявність багатосудинних уражень при ІХС. Усе-
реднені показники чутливості й специфічнос-
ті навантажувальної ОФЕКТ з 201Tl перебували 
в межах 89 і 76% відповідно при якісному аналізі, 
а при кількісному — 90 і 70% відповідно.

Деяка недостатність рівнів чутливості й спе-
цифічності частково може бути зумовлена тим, 
що виявлений ангіографічно ступінь стенозу 
не завжди точно корелює з вираженістю функ-
ціональних змін. Менше, ніж очікувалося, спе-
цифічність ОФЕКТ, порівняно з площинним 
дослідженням, пов’язана, імовірно, з після-
тестовою систематичною помилкою. Крім того, 
безсумнівно, відіграє роль у зниженні специфіч-
ності ОФЕКТ порівняно з площинною візуалі-
зацією відбір пацієнтів, а також такі фактори, як 
фотонна атенуація та артефакти, що виникають 
при томографічній реконструкції зображення.
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Після впровадження дипіридамол-індукова-
ної вазодилатації для дослідження міокардіаль-
ної перфузії з 201Tl ця фармакологічна проба 
стала одним із важливих методів неінвазивної 
діагностики ІХС. Площинна сцинтиграфія з ди-
піридамолом має високу чутливість (90%) і до-
сить високу специфічність (близько 70%) у діа-
гностиці ІХС. Дипіридамолова ОФЕКТ з 210Tl або 
99mTc- сестамібі виявилася настільки ж точною, як 
і площинна візуалізація. Результати дослідження 
перфузії міокарда з використанням аденозину 
подібні до результатів, отриманих при візуалі-
зації на фоні введення дипіридамолу чи при фі-
зичному навантаженні. Застосування добутаміну 
для візуалізації перфузії міокарда має значні об-
меження порівняно з вазодилататорами (дипіри-
дамол або аденозин) у зв’язку з менш вираженим 
підвищенням коронарного кровотоку, проте ін-
формативне у пацієнтів із наявністю протипока-
зань до призначення дипіридамолу або аденози-
ну фосфату. 

Особливості при проведенні стресових методів 
візуалізації

Супутнє застосування лікарських препара-
тів. Чутливість ехоКГ-дослідження з фізич-
ним навантаженням для діагностики ІХС зни-
жується у пацієнтів, які приймають блокатори 
β-адренорецепторів. По можливості необхід-
но відмінити блокатори β-адренорецепторів 
за 48 год до планованого дослідження. Проте на-
віть у тому разі, якщо навантаження залишається 
на субмаксимальному рівні внаслідок застосу-
вання препаратів, візуалізуючі методи (сцинти-
графія чи ехоКГ) мають більшу специфічність, 
ніж ЕКГ-проба з фізичним навантаженням.

Блокада ніжки пучка Гіса
У багатьох дослідженнях при навантажуваль-

них методах візуалізації відзначали підвищену 
поширеність порушення перфузії міокарда у па-
цієнтів із блокадою лівої ніжки пучка Гіса при від-
сутності ангіографічних ознак ІХС. Ці порушен-
ня найчастіше поширювалися на ділянку між-
шлуночкової перегородки, могли бути стійкими 
або оборотними, але здебільшого були відсутні 
при проведенні фармакологічної стресової проби. 
Механізм розвитку цих змін повністю не вивче-
ний. За даними декількох досліджень (що включа-
ли понад 200 пацієнтів) визначили, що вивчення 
перфузії з використанням фармакологічної вазо-
дилатації — більш точний метод для виявлення 
ІХС у пацієнтів із блокадою лівої ніжки пучка Гіса 
і лише в одному невеликому дослідженні за участю 
24 пацієнтів отримано дані про діагностичну не-
доцільність стресової ехоКГ при наявності блокади 

лівої ніжки пучка Гіса. Вважаємо, що дослідження 
скоротності міокарда методом ехоКГ із застосу-
ванням дипіридамолу і аденозину рекомендовано 
таким пацієнтам. Блокада правої ніжки пучка Гіса 
чи блокада верхньої або нижньої гілки лівої ніжки 
пучка Гіса зазвичай не пов’язані з подібними змі-
нами перфузії.

Проведення стресового дослідження у пацієнтів 
особливих груп (жінки, особи похилого віку, паці-
єнти з ожирінням, представники деяких профе-
сій). Навантажувальна ЕКГ-проба (на тредмілі) 
має недостатню діагностичну цінність у жінок, 
тому що у більшості з них більш низька перед-
тестова імовірність розвитку ІХС, ніж у чоло-
віків. У цьому разі радіоізотопне дослідження 
міокардіальної перфузії чи ехоКГ можуть бути 
логічним допов ненням до ЕКГ-проби з фізич-
ним навантаженням на тредмілі. Проте чутли-
вість радіоізотопного сканування з ізотопами 
талію у жінок може бути нижчою, ніж у чолові-
ків. На зображенні передньої стінки ЛШ у жінок 
часто виникають артефакти через молочну за-
лозу, особливо при скануванні з ізотопом 201Tl. 
Нещодавно проведені дослідження показали, що 
при використанні ізотопу 99mTc-сестамібі ці арте-
факти зменшувалися. В одному з останніх про-
спективних досліджень, що включало 115 жінок 
як з підозрюваною ІХС, так і з низькою її імовір-
ністю, ОФЕКТ, проведені з 201Tl і 99mTc-сестамібі, 
мали однакову чутливість (84,3 і 80,4% для сту-
пеня коронарного стенозу >70%). Проте при ви-
користанні ізотопу 99mTc-сестамібі специфічність 
методу була вищою (84,4% порівня но з 67,2%) 
і підвищувалася до 92,2% з урахуванням резуль-
татів ЕКГ-дослідження. Як ЕКГ-проба з дозо-
ваним фізичним навантаженням, так і стресова 
ехоКГ не призводять до появи специфічних арте-
фактів, пов’язаних з молочною залозою у жінок. 
ЕхоКГ-дослідження у осіб з ожирінням важко 
провести технічно, а отримане зображення часто 
буває низької якості. Неякісне зображення також 
нерідко буває у осіб з деформаціями грудної кліт-
ки або захворюваннями легень. Таким чином, 
на сьогодні недостатньо даних для рекомендацій 
щодо заміни стандартної ЕКГ-проби з фізичним 
навантаженням візуалізуючими стрес-методами 
для первинної діагностики ІХС у жінок.

Хоча деякі пацієнти похилого віку можуть 
адекватно виконати ЕКГ-пробу з дозованим 
фізич ним навантаженням, найчастіше її про-
ведення неможливе у зв’язку з фізичною не-
спроможністю цих хворих. Тому при проведенні 
дослідження у пацієнтів похилого віку більше 
прийнятні фармакологічні візуалізуючі методи. 
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Для пацієнтів з надмірною масою тіла також ви-
никають труднощі у використанні ОФЕКТ, оскіль-
ки для проведення цього методу існують певні об-
меження щодо маси тіла (зазвичай <135 кг). Цим 
хворим може бути проведена площинна сцинтигра-
фія. У осіб із надмірною масою тіла важко досягти 
оптимального зображення, особливо при викорис-
танні ізотопу 201Tl, внаслідок значного зв’язування 
фотонів м’якими тканинами. Кращі результати 
можна одержати при проведенні сканування з ізо-
топом 99mTc-сестамібі, а також при використанні 
позитронної емісійної томографії.

Деяким групам осіб, чия професія пов’язана 
з суспільною безпекою (пілоти, водії, пожежни-
ки, працівники правоохоронних служб тощо), 
або спортсменам частіше, ніж іншим, проводять 
навантажувальне тестування для визначення то-
лерантності до фізичного навантаження та імо-
вірності наявності ІХС. Для пацієнтів цих груп із 
середньою та високою імовірністю ІХС призна-
чати візуалізуючі дослідження на додаток до стан-
дартної ЕКГ-проби з фізичним наван таженням 
необхідно ширше, ніж у середньостатистичного 
пацієнта. Деякі дослідники вважають пер винним 
діагностичним стресовим дослідженням для цих 
груп пацієнтів стрес-ехоКГ або радіонуклідне до-
слідження (табл. 3.6 і 3.7).

Таблиця 3.6
Порівняльна оцінка стресової ехоКГ 

і стресового дослідження перфузії міокарда

Переваги стрес-
ехоКГ

1. Вища специфічність
2. Ширші можливості визначення 
анатомії та функції серцевого м’яза
3. Більша зручність та ефективність 
проведення
4. Низька вартість

Переваги радіо-
ізотопного стрес-
дослідження 
міокардіальної 
перфузії

1. Кращі технічні можливості
2. Вища чутливість, особливо для 
односудинного ураження із залу-
ченням огинаючої гілки лівої коро-
нарної артерії
3. Вища точність виявлення ішемії 
при патологічній скоротності де-
кількох сегментів ЛШ у спокої
4. Більша кількість опублікованих 
даних, особливо щодо прогнозу

Інвазивна діагностика
1. Коронарна ангіографія
Коронарну ангіографію використовують як 

одну з методик обстеження, що допомагає вста-
новити точний діагноз і вибрати оптимальне ліку-
вання. Неінвазивні дослідження можуть виявити 
наявність стенозуючого коронарного атероскле-
розу з певною долею імовірності й використову-

ються для визначення необхідності проведення 
коронарної ангіографії та подальшої стратифікації 
ризику (табл. 3.8). Але вони можуть бути протипо-
казані при наявності певних супутніх захворювань 
або неможливості їх проведення. Неінвазивні ме-
тодики також не дозволяють оцінити можливість 
реваскуляризації міокарда.

Таблиця 3.7
Порівняння діагностичної точності різних 

стресових методів для виявлення ІХС

Метод Чутли-
вість,%

Специ-
фічність, 

%
Навантажувальна ЕКГ 68 77
Навантажувальна стрес-
ехоКГ

80–85 80–86

Навантажувальне дослі-
дження міокардіальної 
перфузії

85–90 70–75

Стрес-ехоКГ з добутаміном 40–100 62–100
Стрес-ехоКГ з вазодилата-
торами

56–92 87–100

Дослідження міокардіальної 
перфузії з вазодилататорами

83–94 64–90

Коронароангіографія для візуалізації коронар-
них артерій залишається найбільш точним діагнос-
тичним тестом для визначення клінічно значимо-
го обструктивного коронарного атеросклерозу та 
менш поширених неатеросклеротичних причин 
хронічної стабільної стенокардії, таких як коро-
нарний спазм, аномалії коронарних артерій, хво-
роба Кавасакі, первинна артеріальна дисекція, вас-
кулопатія. Результати ранніх досліджень кореляції 
симптомів з ан гіографічними даними свідчать, 
що у 26–65% пацієнтів із дискомфортом у грудній 
клітці, що не є класичною стенокардією, виявляли 
значні коронарні стенози як наслідок атероскле-
розу. У багатьох пацієнтів із схожими симптома-
ми, проте не типовими для хронічної стабільної 
стенокардії (з передтестовою імовірністю близько 
50%), цінність неінвазивних діагностичних тестів 
(у зіставленні з іншими клінічними даними) може 
бути достатньою для встановлення правильного 
діагнозу і рішення про подальшу клінічну страте-
гію. Обов’язок лікаря — визначення імовірності 
того, що симптоми пацієнта пов’язані з ішемією 
міокарда. Всі рішення, пов’язані з вибором методів 
діагностики ІХС, мають враховувати бажання паці-
єнта і його супутні захворювання. Необхідно ще раз 
підкреслити значення анамнезу типової стенокар-
дії у людей середнього і похилого віку, приблизно 
у 90% яких діагностують виражену коронарну хво-
робу, багатосудинні ураження. У половини жінок 
при клініці класичної стенокардії виявлене значне 
стенозування коронарних артерій.
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Таблиця 3.8
Рекомендації щодо неінвазивного обстеження пацієнтів із стабільною стенокардією

Дослідження

Для діа-
гностики

Для про-
гнозу

К
ла

с Рівень  
дока-

зовості К
ла

с Рівень 
дока-

зовості

Лабораторні тести
Рівень глюкози натще I B I B
Ліпідний профіль крові натще I B I B
Загальний аналіз крові, креатинін I C I B
СРБ, гомоцистеїн, ліпопротеїн (а), аполіпопротеїн А, аполіпопротеїн В IIb B IIb B

ЕКГ
ЕКГ у спокої I C I B
ЕКГ під час епізоду стенокардії I B
ЕКГ при наступних візитах IIb C IIb C

Рентгенографія органів грудної клітки
Хронічна серцева недостатність чи дані аускультації серця I B I B
Підозра на захворювання легень I B

ЕхоКГ
Підозра на СН, дані аускультації, зміни на ЕКГ (наявність зубця Q, блокада ніжок пучка 
Гіса, значимі зміни сегмента ST)

I B I B

Перенесений ІМ I B
АГ чи цукровий діабет I C I B/C
Пацієнти проміжного чи низького ризику без оцінки функції ЛШ IIa C

Проба з фізичним навантаженням
Початкова оцінка, за винятком випадків, коли проба неінформативна I B I B
Пацієнти із діагностованою ІХС і значимими симптомами погіршення I B
Періодичний контроль стенокардії IIb C IIb C

Амбулаторне моніторування ЕКГ
Підозра на аритмію I B I B
Підозра на вазоспастичну стенокардію IIa C
Підозра на стенокардію при нормальній пробі з фізичним навантаженням IIa C
Ідентифікація локалізації ішемії при плановій реваскуляризації IIa B
Оцінка функціонального стану коронарної артерії зі стенозом середнього ступеня IIa C

Фармакологічні стресові тести з візуалізацією
Пацієнти, не здатні виконувати фізичне навантаження I B I B
Пацієнти з незакінченою пробою з фізичним навантаженням внаслідок низької толе-
рантності

I B I B

Оцінка життєздатності міокарда IIa B
Інші показання як для проб з візуалізацією (перевагу надають фармакологічній пробі 
над пробою з навантаженням)

IIa B IIa B

Неінвазивна КТ артеріографія
Пацієнти з низькою імовірністю захворювання та незакінченим чи позитивним 
стресовим тестом

IIb C

Показання до проведення коронарної ангіографії
Діагностична коронарна ангіографія може 

бути призначена пацієнтам з больовими відчут-
тями у грудній клітці, можливо, пов’язаними 
з ішемією міокарда, коли неінвазивні методи до-
слідження протипоказані чи їх проведення неба-
жане у зв’язку з будь-якими супутніми захворю-
ваннями, інвалідністю чи іншими причинами. 
Так, коронарна ангіографія може бути рекомен-
дована з мінімальним ризиком пацієнту з болем 
у грудній клітці, характерним для стенокардії 
та супутній ХОХЛ, який не зможе виконати на-
вантаження у зв’язку із задишкою, дослідження 
з дипіридамолом чи аденозином може викликати 
бронхоспазм і необхідність введення теофіліну, 
а при стрес-ехоКГ у цього пацієнта буде отри-

мане неякісне зображення у зв’язку з наявністю 
емфіземи легень. 

Пацієнтам, у яких результати неінвазивних 
методів дослідження були сумнівними і не дали 
достатньої інформативності для встановлення 
правильного діагнозу, може бути призначене 
проведення коронарної ангіографії. Повторне 
проведення неінвазивних досліджень може бути 
рекомендоване особам з низькою імовірністю 
ІХС, у яких за результатами функціо нальної ЕКГ-
про би з навантаженням на тредмілі ймовірність 
ІХС підвищилася до середньої. Коронароангіо-
графія може бути найбільш оптимальним тестом 
для пацієнтів із високим ризиком після проведе-
ної навантажувальної ЕКГ- проби на тредмілі.
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Пацієнтам із симптомами, що вірогідно вка-
зують на стабільну стенокардію, проте не є харак-
терними для неї, коронарна ангіографія може бути 
призначена, якщо їх професійна чи інша діяльність 
може становити ризик для них самих або оточу-
ючих (пілоти, пожежники, спорт с мени). Деяким 
пацієнтам із типовими симптомами стабільної сте-
нокардії чи нетиповим болем у грудній клітці, але 
високою клінічною імовірністю розвитку ІХС еко-
номічно виправдане проведення коронарної ангіо-
графії без попереднього неінвазивного обстеження. 
Діагностика стенокардії у осіб з цукровим діабетом 
може бути ускладнена в результаті ослаблення ви-
раженості симптомів ішемії міокарда внаслідок на-
явності сенсорної та автономної нейропатії, отже, 
частота призначення коронароангіографії у цих 
пацієнтів має бути вищою. Проведення коронарної 
ангіографії у па цієнтів з високою передтестовою 
імовірністю захворювання може мати значення як 
для визначення ступеня ризику, так і для встанов-
лення діагнозу.

Ризик при проведенні діагностичної коронар-
ної ангіографії незначно вищий у осіб похилого 
віку порівняно з молодшими пацієнтами; у ба-
гатьох кардіологічних центрах більшість паці-
єнтів, яким проводять це дослідження, старші 
65 років.

Спазм коронарних артерій
Деякі дослідники пропонують для виявлен-

ня спазму коронарних артерій застосування не-
інвазивних провокаційних проб, хоча при цьому 
завжди є ризик розвитку необоротного корона-
роспазму. Тому проведення проб, що провоку-
ють коронароспазм в умовах катетеризації серця, 
рекомендовано у тих випадках, коли можливе ін-
тракоронарне введення нітрогліцерину чи інших 
вазодилататорів, а також проведення інших інтен-
сивних терапевтичних заходів.

Аномалії коронарних артерій
Аномальне відгалуження чи локалізація арте-

рії — нечаста причина стенокардії — най частіше 
несподівана «знахідка» під час проведення коро-
нароангіографії. Проте ця патологія може бути 
запідозрена у пацієнтів молодого віку із симпто-
мами ішемії міокарда і розпізнана за допомогою 
неінвазивних візуалізуючих методів дослідження 
(наприклад трансезофагеальної ехоКГ, КТ, МРТ). 
Постійний шум при аускультації серця можливий 
при аномальному відхожденні передньої міжшлу-
ночкової чи огинаючої гілки лівої коронарної ар-
терії від ЛА або при наявності коронарного арте-
ріовенозного анастомозу, наяв ність якого також 
може бути підтверджена при проведенні корона-
роангіографії. 

Хворі після реанімації з фібриляцією шлуночків 
або стійкою шлуночковою тахікардією

У більшості пацієнтів, які перенесли раптову 
зупинку серця чи аритмію з проведенням реані-
маційних заходів, виявляють виражену ІХС. Цим 
пацієнтам проведення коронароангіографії по-
казане як для встановлення діагнозу, так і для ви-
значення необхідності та можливості проведення 
втручання з метою реваскуляризації.

Частота таких ускладнень, як смерть, ІМ або 
інсульт при проведенні коронароангіографії ста-
новить 0,1–0,2%.

Рекомендації з проведення коронарної ангіогра-
фії з метою встановлення діагнозу «стабільна 
стено кардія»

Клас I
1. Тяжка стенокардія (III ФК і вище за кла-

сифікацією Канадського товариства кардіологів) 
з високою передтестовою імовірністю захворюван-
ня, особливо якщо симптоми захворювання не-
адекватно піддаються медикаментозній корекції.

2. Пацієнти, які вижили після зупинки серця.
3. Пацієнти із серйозною шлуночковою арит мією.
4. Пацієнти після реваскуляризації міокарда 

(ПКВ, АКШ) з появою поворотної помірної чи 
тяжкої стенокардії.

Клас IIa
1. Пацієнти із сумнівним діагнозом при про-

веденні неінвазивного тесту або суперечливих ре-
зультатів різних неінвазивних тестів при наявності 
середнього чи високого ризику розвитку ІХС.

2. Пацієнти з високим ризиком рестенозів піс-
ля ПКВ, якщо ПКВ була проведена на прогнос-
тично важливій ділянці.

2. Внутрішньосудинне УЗД
Внутрішньосудинне УЗД дозволяє одержати 

ультразвукове зображення зсередини коронарної 
артерії, значно поліпшує якісну і кількісну оцін-
ку анатомії коронарних судин: точний вимір діа-
метра коронарної артерії, оцінку ексцентричних 
атеросклеротичних уражень і ремоделювання ар-
терій, стан атеросклеротичної бляшки; відіграє 
важливу роль у визначенні обсягу інтервенційного 
втручання, допомагає точніше провести встанов-
лення внутрішньокоронарного стента. В Україні 
це обстеження проводять у високоспеціалізованих 
клінічних відділеннях та в наукових цілях. Воно є 
методикою першого порядку при діагностиці ІХС.

Прогноз хворих на стабільну стенокардію
Перебіг ІХС досить різний: у одних хворих 

стенокардія має перебіг роками без істотного по-
гіршення клінічної картини, у інших — швидко 
прогресує, приводячи до ІМ, CН і летального 
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кінця, у третіх — відразу починається з гострого 
коронарного синдрому. Значною мірою клінічна 
симптоматика і подальша доля хворого визнача-
ється, з одного боку, співвідношенням морфо-
логічних та функціональних компонентів пато-
генезу захворювання, з іншого — адекватністю 
підібраного медикаментозного, інтервенційного 
чи хірургічного лікування. Вибір тактики ліку-
вання конкретного хворого з коронарною недо-
статністю — найважливіше повсякденне завдан-
ня кардіолога-практика. З огляду на те, що різні 
клінічні синдроми хронічної ІХС по суті є про-
явом одного патологічного процесу, поділ стено-
кардії на різні форми виправданий лише з клініч-
них позицій, а оцінка тяжкості й довготривалий 
прогноз ІХС становлять досить складну пробле-
му. Як відомо, перебіг і довготривалий прогноз 
захворювання у пацієнтів із хронічними форма-
ми ІХС у значному ступені корелюють із даними 
коронарографії та показниками, що характери-
зують функцію міокарда, насамперед з такими, 
як ФВ ЛШ. Встановлено зворотну залежність 
між вираженістю коронарного атеросклеро-
зу і виживанням пацієнтів із ІХС. У 80-ті роки
ХХ ст. щорічна смертність осіб із ІХС в середньо-
му становила 3–6%. При ураженні однієї коро-
нарної артерії — 2%, трьох — 7–10%, при стено-
зі стовбура лівої коронарної артерії прогноз був 
особливо несприятливим. 

Наведені нами дані 5-річного спостереження 
пацієнтів і ІХС, яким не проводили операції ре-
васкуляризації, опубліковані ще у 1989 р., коли 
в Україні широко не застосовували препарати, що 
мають вплив на прогноз захворювання. Тоді ми 
не застосовували статини, інгібітори АПФ, неси-
стематично призначали ацетилсаліцилову кислоту, 
а з препаратів, що впливають на прогноз ІХС, за-
стосовували тільки блокатори β-адренорецепторів. 
Практично йшлося про «природний» перебіг хво-
роби. Результати спостереження пацієнтів із ІХС 
та ураженням ≥2 коронарних артерій, які одер-
жували тільки антиангінальну терапію, свідчили 
про те, що у 51% з них протягом 5 років розвивався 
повторний ІМ або коронарна смерть. У пацієнтів 
з ураженням однієї коронарної артерії смертність 
за 5 років становила — 7%, двох — 16%, трьох — 
29%. Тобто йдеться про тяжку категорію хворих, 
яким необхідно проводити комплексний вплив, 
що включає зміну способу життя, медикаментозне, 
інтервенційне та хірургічне лікування. На сьогод-
ні до пацієнтів з ІХС високого ризику відносять 
хворих із щорічним ризиком смерті >2%. 

Результати перших епідеміологічних дослі-
д жень свідчили про високу варіабельність що-

річної смертності пацієнтів із ІХС — у межах від 
2,5 до 9%. Ці дані чітко вказували на взаємозв’язок 
деяких змін ЕКГ спокою, АГ, кардіомегалії та 
застійної СН зі смертністю осіб з ІХС. У числен-
них дослідженнях, що враховують дані корона-
роангіографії, підкреслюється високий ступінь 
кореляції між вираженістю атеросклеротичного 
ураження коронарного русла та смертністю цих 
хворих.

На основі даних перших досліджень, присвяче-
них вивченню залежності між атеросклеротичним 
ураженням коронарних артерій і смерт ністю осіб 
з ІХС, можна зробити висновок, що при стенозу-
ванні однієї з трьох головних коронарних артерій 
(передня міжшлуночкова гілка лівої коронарної 
артерії, огинаюча гілка лівої коронарної артерії, 
права коронарна артерія) щорічна смертність ста-
новить приблизно 2%. Якщо уражені 2 із 3 голо-
вних артерій, смертність становить приблизно 
7%, а якщо уражені всі 3 артерії — приблизно 11%. 
Підкреслюється, що ці дані ґрунтуються на аналі-
зі вираженості атеросклеротичного ураження й іс-
тотно погіршуються при розвитку та прогресуван-
ні застійної СН.

Reeves і співавтори першими зробили кілька 
важливих спостережень. Перше з них поляга-
ло в тому, що виживаність пацієнтів зі стено-
кардією чітко поліпшувалася протягом XX ст. 
У їх огляді показано, що тривалість життя від 
виникнення симптомокомплексу стенокардії 
до смерті зросла у 1956 р. порівняно з 1918-м. 
У першому дослідженні Herrickі Nuzum, прове-
деному у 1918 р., повідомлялося, що від момен-
ту виникнення стенокардії до смерті в серед-
ньому проходило приблизно 3 роки, а в 1956 р. 
Richards і співавтори встановили, що такі хворі 
жили вже в середньому 9,7 року. Також у жінок 
відзначе ний більш сприятливий прогноз по-
рівняно з чо ловіками. Але незалежно від статі 
спостерігали таку закономірність: смертність 
у пацієнтів з АГ, кардіомегалією, застійною 
СН і патологічними змінами на ЕКГ була ви-
щою. У жінок із скаргами на біль у прекарді-
альній ділянці частіше виявляли нормальну 
ангіограму. Reeves і співавтори підкреслюють, 
що у жінок вища частка псевдопозитивних діа-
гнозів «стенокардія». Автори припустили, що, 
можливо, цим і пояснюється різниця у смерт-
ності між пацієнтами різних статей. У цьому 
огляді також виділені кілька простих факторів, 
що мають особливий вплив на виживаність па-
цієнтів зі стенокардією. Автори відзначили, що 
використання простих, неінвазивних методів 
дослідження (наприклад ЕКГ) допомагає дифе-



С
Е

К
Ц

ІЯ
 8

ІШ
Е

М
ІЧ

Н
А

 Х
В

О
РО

БА
 С

Е
РЦ

Я

ГЛАВА 3  ХРОНІЧНІ ФОРМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ______________________  645

ренціювати пацієнтів із високим і низьким ри-
зиком смерті. Наприклад, 5-річна виживаність 
пацієнтів із нормальною ЕКГ становила 73,1% 
стосовно 29,1% у таких із патологічними зміна-
ми на ЕКГ. 

Friesinger і співавтори одними з перших про-
аналізували результати коронароангіографії у па-
цієнтів із прекардіальним болем. Середній період 
спостереження становив 50 міс. Вираже ність ура-
ження кожної з 3 головних коронарних артерій 
оцінювали в балах:

• 0 — уражень немає;
• 1 — ураження несуттєві;
• 2 — вираженість стенозу варіює між 50 і 90%;
• 3 — множинні ураження — 50–90% в 1 артерії;
• 4 — стеноз >90%, але не оклюзія; 
• 5 — оклюзія.
За даним цього дослідження у пацієнтів із кіль-

кістю балів >10 смертність протягом 50 міс стано-
вила 53%. Водночас у пацієнтів із кількістю балів 
>3, але <10, смертність становила 5%. Лише 1 па-
цієнт із 32 з ураженням 1 коронарної артерії вмер 
за період 50-місячного спостереження (проте 
в автокатастрофі). 

Дані численних дослідників свідчать, що 
смертність пацієнтів зі стабільною стенокар-
дією прямо залежить від кількості уражених 
артерій. Встановлено, що ураження прокси-
мальної частини передньої міжшлуночкової 
гілки лівої коронарної артерії пов’язане з від-
носно серйозним прогнозом і щорічною смерт-
ністю в межах 4–7,4%. У хворих з ураженням 
огинаючої гілки або правої коронарної артерії 
прогноз кращий — від 2 до 7 років. У пацієнтів 
з ураженням 3 судин відзначають високу смерт-
ність — 10–15% на рік. У кожному разі кардіо-
мегалія та СН серйозно погіршують прогноз. 
Як підсумок підкреслюється значення коро-
наровентрикулографії для визначення прогно-
зу. Friesinger і співавтори оцінили зв’язок між 
ЕКГ-ознаками постінфаркт ного кардіосклеро-
зу, тривалістю анамнезу СН і прогнозом. У па-
цієнтів з ЕКГ-ознаками пост інфарктного кар-
діосклерозу смертність протягом 22 міс стано-
вила 31%, на відміну від 7% смертності хворих, 
які не мали подібних змін на ЕКГ. Наявність 
СН в анамнезі була також тісно пов’язана з про-
гнозом. Смертність протягом 22 міс у 45 паці-
єнтів з ознаками легеневої гіпертензії станови-
ла 40% порівняно з 8% у 201 па цієнта без такої. 
Смертність у 30 пацієнтів з ураженням 2–3 су-
дин у поєднанні з СН становила 50%. У хворих 
з аналогічним ураженням коронарних артерій, 
але без СН смертність становила 16%. У па-

цієнтів з ознаками кардіомегалії (за даними 
рентгенографії) смертність при наявності ура-
ження 2 судин становила 41% протягом 22 міс, 
у хворих без кардіомегалії — 7%.

На сьогодні у пацієнтів з ІХС добре вивчено 
зв’язок між клінічними даними, показниками не-
інвазивних методів дослідження серцево-судинної 
системи і прогнозом захворювання. Особливо це 
стосується пацієнтів, які перенесли ІМ. Найбільш 
прості та інформативні предиктори прогнозу на-
ведені нижче. 

Клінічні параметри, пов’язані із прогнозом хво-
рих ІХС, які перенесли ІМ

• Вік 
• Стенокардія, наявна до ІМ (опосередковано 

вказує на високу імовірність ураження 3 судин)
• ЕКГ- і ехоКГ-ознаки раніше перенесеного 

ІМ (підвищують ризик несприятливого результа-
ту в 2 рази)

• Стать — віддалений прогноз у жінок, які пе-
ренесли ІМ, гірший

• Наявність АГ
• Наявність цукрового діабету (3–4-кратне під-

вищення ризику) 
• Продовження тютюнопаління
• Ознаки передньої локалізації ІМ порівняно 

з нижньою локалізацією
• Ознаки СН
• Підвищений рівень сечовини, креатиніну
• Рання постінфарктна стенокардія
• Шлуночкові порушення ритму
• Підвищена ЧСС 
Параметри навантажувального тесту, асоці-

йовані з поганим прогнозом ІХС
• Тривалість тесту:
- неможливість виконати II ступінь за прото-

колом Bruce (<6,5 METS);
- низька порогова ЧСС <120 уд./хв.
• Час появи, амплітуда і тривалість депресії 

сегмента ST:
- початок при ЧСС <120 уд./хв або наванта-

ження <6,5 METS;
- амплітуда >2 мм;
- тривалість відновлення >6 хв;
- депресія сегмента ST у декількох від-

веденнях.
• Реакція САТ під час або по закінченні тесту:
- зниження АТ більше ніж на 10 мм рт. ст. або 

відсутність приросту у відповідь на навантаження 
(не вище 130 мм рт. ст. при граничному наванта-
женні).

• Інші потенційно несприятливі показники:
- підйом сегмента ST (крім відведення aVR);
- напад стенокардії, різка слабкість.
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ВАЗОСПАСТИЧНА
СТЕНОКАРДІЯ

ВИЗНАЧЕННЯ
Вазоспастична стенокардія — форма стено-

кардії, зумовленої спазмом коронарних артерій, 
що виникає раптово у сегменті великої епікар-
діальної артерії, внаслідок чого різко знижуєть-
ся коронарний кровотік і виникає, як правило, 
трансмуральна ішемія міокарда, що проявляєть-
ся елевацією сегмента ST на ЕКГ. C. Conti (1985) 
дає робоче визначення коронароспазму як тран-
зиторному зменшенню просвіту епікардіальної 
артерії, що досягає ступеня, достатнього для про-
вокування ішемії міокарда при відсутності підви-
щення ЧСС і АТ. 

У 1959 р. Принцметал вперше описав за-
хворювання, при якому в стані повного спокою 
раптово, без дії видимих провокуючих факторів, 
вночі або в ранні ранкові години виникає ангі-
нозний біль, що циклічно повторюється, викли-
каний спазмом коронарних артерій і який у біль-
шості випадків супроводжується вираженим ми-
нущим підйомом сегмента ST на ЕКГ. 

За патогенетичним принципом A. Maseri 
(1980) класифікував стенокардію як первинну 
(вазоспастична стенокардія), пов’язану з ми-
нущими порушеннями коронарної перфузії 
внаслідок зміни тонусу коронарних артерій 
і реологічних властивостей крові, та вторинну 
(стенокардія напруження), що виникає внаслі-
док підвищення споживання кисню міокардом 
при обмеженні його поставки внаслідок коро-
нарного атеросклерозу.

ТЕРМІНОЛОГІЯ
Термін «вазоспастична стенокардія» викорис-

товується нами для визначення категорії пацієн-
тів із ІХС з перевагою у клінічній картині захво-
рювання симптомів та інструментальних ознак, 
характерних для ішемії, що розвилася внаслідок 
спазму коронарних артерій. Термін застосову-
ється як синонім «спонтанної», «варіантної», 
«ангіоспастичної», «особливої» форми стенокар-
дії чи стенокардії Принцметала і вибраний не ви-
падково, оскільки найчастіше використовується 
в закордонній літературі і, на наш погляд, як-
найкраще відображає механізми, відповідальні 
за розвиток ішемії. 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
Вазоспастичну стенокардію виявляють у 2% па-

цієнтів, госпіталізованих із клінічними проявами 

нестабільної стенокардії. Частіше це особи віком 
50–60 років, чоловіки і жінки у співвідношенні 
5:1. Тютюнопаління — доведений фактор ризику 
розвитку вазоспастичної стенокардії. Вживання 
алкоголю, кокаїну, флу ороурацилу, суматрипта-
ну може викликати вазоспастичну стенокардію. 
У деяких випадках вазоспастична стенокардія 
може асоціюватися з такими вазомоторними по-
рушеннями, як мігрень і синдром Рейно.

ПАТОГЕНЕЗ 
Механізми розвитку вазоспастичної сте-

нокардії до кінця не з’ясовані, хоча припуска-
ють, що в їх основі лежать гіперреактивність 
гладком’язових клітин і дисфункція ендотелію 
судин, що призводить до вираженого спазму 
ко ронарних артерій та їх короткочасного дина-
мічного стенозу. Розглядається вплив декількох 
факторів, які призводять до виникнення захво-
рювання, таких як підвищення внутрішньоклі-
тинної ро-кіназної активності, порушення АТФ-
чутливості калієвих каналів, транспорту Na+ і H+, 
дисбаланс вегетативної нервової системи, під-
вищення концентрації ендотеліну. Припинен-
ня чи різке зменшення коронарного кровообігу 
призводить до глибокої, частіше трансмуральної 
ішемії міокарда, зниження локальної скоротнос-
ті ЛШ і електричної нестабільності міокарда, що 
проявляється порушенням ритму та провідності. 

Морфологічні зміни коронарних судин у хво рих 
з вазоспастичною стенокардією досить варіабель-
ні. В одних випадках виявляють більш або менш 
виражений фіксований стеноз проксимальної 
коронарної артерії, іноді з оз наками нестабільної 
атероми. В інших — атеросклеротичне звуження 
великих коронарних артерій може бути мінімаль-
ним або навіть зовсім відсутнім. В останньому ви-
падку можна припустити спазм коронарних арте-
рій на рівні дрібних інтрамуральних коронарних 
судин, морфологічні зміни яких зазвичай не вияв-
ляють при коронароангіографії. Іноді процес вазо-
спазму може поширюватися на кілька коронарних 
сегментів (мультикоронарний спазм).

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ 
Характеристика ангінозного болю
Інтенсивні напади болю виникають у спокої, 

часто вночі під час сну або в ранні ранкові години 
(4–6 годин ранку). Больовим нападам, як прави-
ло, не передують будь-які провокуючі фактори, 
що підвищують потребу міокарда в кисні (підви-
щення ЧСС і АТ, тощо) (рис. 3.7).

Біль локалізується за грудиною та іррадіює 
в ліву руку, плече і лопатку. Тривалість болю — 
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від 3–10 хв, рідко — до 20–30 хв. Часто на фоні бо-
льового нападу виникає брадикардія. Тахікардія 
може з’явитися на висоті нападу або наприкінці 
його, але лише як наслідок рефлекторної симпа-
тичної активації. Біль може супроводжуватися за-
дишкою, слабістю, пітливістю, запамороченням, 
що пов’язане з дисфункцією ЛШ і вираженими 
вегетативними порушеннями. Під час нападу ва-
ріантної стенокардії можуть розвинутися минущі 
внутрішньошлуночкові і АV-блокади, часто — 
шлуночкова екстрасистолія високих градацій, па-
роксизмальна тахікардія і навіть фібриляція шлу-
ночків, раптове формування АV-блокади II або 
III ступеня, зупинка синусного вузла, що нерідко 
супроводжується синкопальним станом.

Рис. 3.7. Добовий профіль розподілу епізодів іше мії 
у хворих з ІХС зі стабільною стено кардією 
та у пацієнтів із вазоспастичною стено-
кардією. При вазоспастичній стено кардії 
виявляють значну перевагу епізодів ішемії 
в нічний і ранковий час. Навпаки, при ста-
більній стенокардії епізоди виникали пере-
важно в денний час (ранковий, обід ній, ве-
чірній пік)

Клінічні варіанти вазоспастичної стенокардії 
Очевидним є й той факт, що Принцметал 

вперше описав лише особливу, найбільш тяжку 
форму вазоспастичної стенокардії і, очевидно, 
термін «стенокардія Принцметала» не може охо-
пити весь широкий спектр клінічних проявів ва-
зоспастичної стенокардії.

A. Maseri і S. Chierchia (1985), ґрунтуючись 
на патогенетичному підході, запропонували ви-
діляти такі форми стенокардії: стенокардію на-
пруження, вазоспастичну і змішану. У патогенезі 
двох останніх варіантів перебігу ІХС вазоспазм 
відіграє провідну роль. Слід також пам’ятати, що 
у пацієнтів зі стабільною стенокардією або не-
частими нападами вазоспастичної стенокардії 
при дестабілізації атероми посилюються механіз-
ми динамічної коронарної обструкції, що може 
призвести до переважання у клінічній картині 
захворювання симптомів коронарного вазоспаз-
му. У цих випадках вазоспазм є характерним про-
явом нестабільної стенокардії.

Змішана стенокардія — форма ІХС, для якої 
характерне поєднання клінічних ознак як ста-
більної, так і вазоспастичної стенокардії.

У цілого ряду хворих із наявністю діагностова-
ного стенозу коронарних артерій типові напади 
стабільної стенокардії напруження поєднують-
ся з нічними нападами спонтанної стенокардії. 
У цьому разі напади стенокардії напруження ви-
никають у денні години і зазвичай провокуються 
фізичним навантаженням, психоемоційним на-
пруженням, підвищенням АТ. Напади вазоспас-
тичної стенокардії, зумов лені спазмом коронар-
них артерій, розвиваються спонтанно вночі або 
під ранок (рис. 3.8). Толерантність до фізичного 
навантаження у цих хворих може бути істотно 
знижена внаслідок наявності стенозу коронар-
них артерій.

Äåíü Í³÷

Рис. 3.8. Два обличчя стенокардії. Змішана стенокардія — типові напади стенокардії напруження, частіше 
в денний час, поєднуються з нічними спонтанними нападами, що виникають при відсутності підви-
щен ня ЧСС і АТ та супутніми елевацією чи депресією сегмента ST ЕКГ
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Особливої уваги потребує ситуація, коли 
у пацієнта зі стенокардією напруження вперше 
з’являються напади спонтанної стенокардії, що 
зазвичай свідчить про загострення ІХС, яке зу-
мовлене дестабілізацією атероми.

Другий варіант — власне вазоспастична сте-
нокардія, описана Принцметалом. Виявляють 
переважно у осіб молодого віку, у яких відсутня 
гемодинамічно значима оклюзія коронарних ар-
терій. Спонтанна стенокардія може бути єдиним 
клінічним проявом ІХС, а стенокардія напру-
ження відсутньою. Для цих хворих, як правило, 
характерна висока толерантність до фізичного 
навантаження.

ДІАГНОСТИКА
Класична ЕКГ-ознака вазоспастичної сте-

нокардії — елевація сегмента ST, що свідчить 

про наявність трансмуральної ішемії міокарда, 
зумовлену минущою динамічною оклюзією ко-
ронарних артерій. (рис. 3.9) Рідше виявляють 
ішемічну депресію сегмента ST, що свідчить 
про відсутність повної оклюзії великої коронар-
ної артерії чи наявність спазму більш дрібних 
артерій і артеріол при хорошому розвитку кола-
тералей.

За допомогою добового моніторування ЕКГ 
можна діагностувати важливу відмінну ознаку 
вазоспастичної стенокардії — швидке, стриб-
коподібне зміщення сегмента ST і швидку його 
нормалізацію після закінчення спастичної ре-
акції. Для стенокардії напруження, навпаки, 
характерні плавне поступове зміщення сегмен-
та ST на фоні підвищення ЧСС і настільки ж по-
вільне повернення його до вихідного рівня після 
купірування нападу. Зафіксувати коронароспазм 

Рис. 3.9. Добовий розподіл епізодів ішемії (а) та ЕКГ (б) у хворого з вазоспастичною стенокардією: а) тренд 
сегмента ST, отриманий при добовому моніторуванню ЕКГ у пацієнта з ІХС. По першому каналу 
здійснювали запис ЕКГ у відведенні V5, по другому — V1, по осі ординат реєстрували амплітуду від-
хилення сегмента ST (мм), по осі абсцис — час доби. У відведенні V5 за період з 5 до 7 години 30 хв 
ранку зареєстровано серію епізодів ішемії (елевація сегмента ST до 5 мм). Епізоди мають чітку ци-
клічність, амплітуда відхилення сегмента ST хвилеподібно збільшується і зменшується. Більшість 
епізодів супроводжувалася шлуночковою екстрасистолією, короткими періодами шлуночкової та-
хікардії. При повторному моніторуванні зберігалася циклічність і час переважного виникнення епі-
зодів (нічний та ранковий час); б) ЕКГ при вазоспастичній стенокардії – під час спонтанного на-
паду ангінозного болю, що виник у нічний час, при холтерівському моніторуванні виявлено елевацію 
сегмента ST, шлуночкова бігемінія, пароксизм шлуночкової тахікардії (з частотою >140 уд./хв)
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при вазоспастичній стенокардії досить складно. 
У зв’язку з цим для верифікації діагнозу доціль-
не застосування функціональних проб, що про-
вокують спазм коронарних артерій. Гіпервенти-
ляція та холодова проба відрізняються низькою 
чутливістю, оскільки ішемічні зміни сегмента ST 
виявляють приблизно у 15–20% хворих вазоспас-
тичною стенокардією.

В ангіографічних центрах з метою провокації 
спазму коронарних артерій застосовують вну-
трішньокоронарне введення ацетилхоліну та ер-
гометрину. Ці методи вважаються золотим стан-
дартом у діагностиці вазоспастичної стенокардії. 
Внутрішньовенна ергометринова проба з ре-
єстрацією ішемії за допомогою ЕКГ або сцинти-
графії, за рівнем чутливості й специфічності вва-
жається найбільш адекватною у клінічних умовах 
для виявлення вазоспастичних реакцій у пацієн-
тів з ІХС. Проте проведення провокаційних тес-
тів без попередньої коронароангіографії чи у па-
цієнтів зі стенозом коронарних артерій високого 
ступеня не рекомендується.

ПРОГНОЗ 
Прогноз при варіантній стенокардії визна-

чають двома основними факторами: рівнем ко-
ронарної обструкції та розвитком дестабілізації 
ІХС, внаслідок чого підвищується ризик розвит-
ку ІМ і раптової коронарної смерті. У пацієнтів 
із вазоспастичною стенокардією без ангіогра-
фічних ознак вираженого ураження коронарних 
артерій або дестабілізації атероми випадки ІМ 
або коронарної смерті нечасті — до 0,5% випад-
ків на рік. Якщо у хворого відзначають тяжкі, 
тривалі або вперше виниклі напади стенокардії 
Принцметала, що повторюються, які можуть 
бути віднесені до нестабільної стенокардії, про-
гноз досить серйозний: у 20–25% хворих про-
тягом 3 міс розвивається ІМ або настає раптова 
серцева смерть. При стабільному характері варі-
антної стенокардії больові напади, що виникають 
рідко і легко купіруються під впливом лікування, 
припиняються іноді на багато років, і прогноз 
визначається ступенем коронарної обструкції та 
кількістю уражених коронарних артерій. 7-річна 
виживаність цих хворих досягає 97%.

КАРДІАЛЬНИЙ СИНДРОМ Х

Хоча у більшості пацієнтів із типовим ангі-
нозним болем у грудній клітці при навантаженні 
та позитивному стрес-тесті зазвичай виявляють 
виражену обструктивну коронарну хворобу сер-
ця, приблизно у 10–15% з них — коронароангіо-

грама в нормі. Цих пацієнтів відносять до карді-
ального синдрому Х, який не має універсального 
ви значення.

Кардіальний синдром Х має три характерні 
ознаки; наявність кожної з них можлива і при ін-
шій кардіологічній патології:

1) стенокардія чи схожий на неї біль у ділянці 
грудної клітки;

2) депресія сегмента ST на ЕКГ під час наван-
тажувального тесту;

3) інтактні коронарні артерії за даними ко-
ронарографії з не порушеною функцією ЛШ.

Кардіальний синдром Х, насамперед, потре-
бує диференційної діагностики зі стенокардією 
напруження — типовим проявом ІХС, в осно-
ві якої лежить обструктивне атеросклеротичне 
ураження коронарних артерій. Група хворих із 
діагнозом синдрому Х гетерогенна. У більшості 
пацієнтів, які пред’являють скарги на біль у ді-
лянці серця при навантаженні з інтактними ко-
ронарними артеріями, відзначають неішеміч-
ний механізм болю і часте підвищення больо-
вої чутливості. Тому діагноз «кардіальний син-
дром Х» не слід встановлювати при відсутності 
об’єктивних оз нак ішемії міокарда. До цієї 
категорії хворих не слід відносити пацієнтів 
із м’язовими містками, АГ, клапанними вада-
ми серця, ГЛШ, цукровим діабетом, оскільки 
в цих випадках імовірні причини стенокардії 
відомі. У пацієнтів із документованим спазмом 
субепікардіальних коронарних артерій і типо-
вих клінічних ознак вазоспастич ної стенокардії 
також варто виключити розглянутий синдром. 

Зміни тонусу коронарних артерій — насам-
перед неадекватний розширювальний резерв 
резистивних артерій у відповідь на стрес чи ано-
мальна їх вазоконстрикція — відіграють важливу 
роль у формуванні ішемії у цих хворих, проте, 
на відміну від вазоспастичної стенокардії, лише 
на мікроваскулярному рівні. Тому кардіальний 
синдром Х іноді називають «мікроваскулярна 
стенокардія».

До зазначеної категорії хворих не слід також 
відносити пацієнтів, які перенесли ІМ (часто 
Q–ІМ, іноді з розвитком аневризми), як прави-
ло, у осіб молодого віку, що був першим проявом 
ІХС, а при подальшому проведенні коронарогра-
фії у них не виявляють гемодинаміч но значимо 
уражених коронарних артерій. У таких випадках 
ІМ, як правило, розвивається внаслідок спазму 
великої субендокардіальної артерії та її тромбозу 
з подальшою спонтанною чи медикаментозною 
реканалізацією судини.
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Необхідно відрізняти кардіальний синдром Х 
від метаболічного синдрому, що також має назву 
синдрому Х, але який характеризується інсуліно-
резистентністю, ожирінням, гіпертен зією та дис-
ліпідемією. Слід враховувати, що обидва зазна-
чені синдроми Х можуть поєднуватися у одного 
пацієнта.

ПАТОГЕНЕЗ
Патогенез кардіального синдрому X повніс-

тю не вивчений. Для пояснення цього феномену 
пропонуються два принципово різних механізми: 

1) міокардіальна ішемія виникає внаслідок 
мікроваскулярної коронарної дисфункції (пато-
логічно недостатня дилатація судин у відповідь 
на стрес і/чи підвищена вазоконстрикція);

2) наявність у пацієнта підвищеної чутливості 
до інтракардіального болю чи синдром «чутливо-
го серця».

Очевидно, що останній механізм не пояснює 
виникнення у пацієнтів депресії сегмента ST 
на ЕКГ при стрес-тесті. Можливо, що синдром Х 
може бути результатом різних комбінацій коро-
нарної мікроваскулярної дисфункції та підвище-
ної чутливості до больових стимулів. Як больовий 
поріг, так і мікроваскулярна дисфункція мають 
градації за тяжкістю і модулюються різними фак-
торами, такими як дис функція ендотелія, запа-
лення, автономні нервові впливи та психологенні 
механізми. Серед зазначених причин дисфунк-
ція ендотелію при кардіальному синдромі Х, 
очевидно, є найважливішою. Ендотеліальна дис-
функція — найбільш рання ланка в розвитку ате-
росклерозу, вона визначається вже в період, що 
передує формуванню атеросклеротичної бляшки, 
до клінічних проявів хвороби. Ураження ендоте-
лію викликає дисбаланс у синтезі вазоконстрик-
торних і вазорелаксуючих речовин, викликає 
активацію запального процесу, веде до тромбо-
утворення і проліферації гладком’язових клітин 
в артеріальній стінці.

У хворих із множинними факторами ризику 
часто відзначають початкову коронарну атерому, 
яка не виявляється на коронарограмі й може по-
гіршувати ендотеліальну функцію.

Серед пацієнтів з кардіальним синдромом Х 
переважаючу кількість (приблизно 70%) склада-
ють жіноки у постменопаузальний період. У них 
часто відзначають атиповий біль у грудній кліт-
ці, що триває довше, ніж при типовій стенокар-
дії, і може бути резистентним до нітрогліцерину. 
Іноді у цих жінок діагностують психічні захво-
рювання. Дефіцит естрогенів — патогномоніч ний 
фактор, що впливає на судини через ендоте лій за-

лежні і ендотелійнезалежні механізми. Встанов-
лено поліпшення ендотеліальної функ ції у жі-
нок в постменопаузальний період при прийомі 
17-β-естрадіолу. 

ДІАГНОСТИКА 
Більшість кардіологів вважають, що додатково 

до типового болю у грудній клітці та ішемічних 
змін на ЕКГ або інших доказів ішемії міокарда 
(виявлення минущого дефекту міокардіальної 
перфузії при сцинтиграфії з 201Tl) субепікардіаль-
ні коронарні артерії мають бути ангіографічно 
повністю незміненими. Проте навіть ці жорсткі 
ангіографічні критерії мають обмеження, оскіль-
ки відомо, що коронарографія може виявитися 
недостатньо інформативною. Метод не виявляє 
ранніх атеросклеротичних змін, коли бляшка 
розвивається в межах артеріальної стінки, не ви-
кликаючи звуження просвіту судини, недостатньо 
чутливий при діагностиці інтракоронарного тром-
бозу, не допомагає визначати внутрішню струк-
туру бляшок та ідентифікувати бляшки, схильні 
до розриву й виразки. При кар діальному синдро-
мі Х минущі дефекти перфузії часто виявляють 
у ді лянках, кровопостачання яких відбувається 
малоураженими коронарними артеріями. Вико-
ристання сучасних діагностичних методів дозво-
ляє діагностувати ішемію у цих пацієнтів на рівні 
ви вчення локальних порушень скоротності, пер-
фузії та метаболізму міокарда. У деяких хворих 
виявляють локальні порушення рухливості стін-
ки серця при стрес-ехоКГ, МРТ, або порушення 
метаболізму міокарда при позитронно-емісійній 
томографії. Внутрішньосудинне УЗД коронарних 
артерій має найбільше значення саме в тих випад-
ках, коли при коронарографії виявляють нормальні 
чи малозмінені коронарні артерії. Ця методика 
дозволяє вивчити поверхню і внутрішню структу-
ру атеросклеротичних бляшок, визначити раннє 
атеросклеротичне ураження, коли воно перебу-
ває в межах стінки артерії, верифікувати бляшки 
складної конфігурації, дати їм кількісну оцінку, 
дослідити стан судинної стінки навколо бляшки, 
виявити тромбоз коронарної артерії. Проте склад-
ність, висока вартість, потреба у високій кваліфі-
кації персоналу перешкоджають широкому засто-
суванню цього цінного методу. 

ПРОГНОЗ
При виключенні хворих із блокадою лівої 

ніжки пучка Гіса і пацієнтів із вторинною мікро-
васкулярною стенокардією внаслідок серйозних 
системних захворювань (таких як амілоїдоз або 
мієломна хвороба) прогноз хворих із кардіальним 
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синдромом Х сприятливий щодо як виживанос-
ті, так і збереження функції ЛШ. Проте у деяких 
паці єн тів клінічні прояви захворювання зберіга-
ються досить довго, тому якість життя більшості 
осіб із кардіальним синдромом Х незадовільна.

БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЯ
МІОКАРДА

ВИЗНАЧЕННЯ
Безбольова, чи «німа», ішемія міокарда — це 

епізоди транзиторної ішемії серцевого м’яза, 
які виявляються об’єктивно за допомогою де-
яких інструментальних методів дослідження, але 
не супроводжуються нападами стенокардії чи 
її еквівалентів.

Феномен безбольової ішемії міокарда фактич-
но є одним із проявів коронарної хвороби серця. 
Згідно з класифікацією P. Cohn (1993) розрізня-
ють такі типи безбольової ішемії міокарда:

• I тип — у осіб із доведеним за допомогою 
коронарографії гемодинамічно значимим стено-
зом коронарних артерій, що не мають в анамне-
зі нападів стенокардії, ІМ, порушень серцевого 
ритму чи застійної СН;

• II тип — у хворих з ІМ в анамнезі без напа-
дів стенокардії;

• III тип — у хворих із типовими нападами 
стенокардії чи її еквівалентами.

Слід підкреслити, що в МКХ-10 і класифікації 
Української асоціації кардіологів безбольова іше-
мія міокарда, якщо вона є єдиним проявом захво-
рювання (I тип за P. Cohn), виділяється в окрему 
форму безбольової ІХС і кодується під рубрикою 
І25.6. Доцільність виділення цієї форми визна-
чається необхідністю її своєчасної діагностики 
у зв’язку з високою імовірністю виникнення ко-
ронарних ускладнень. Необхідно підкреслити, 
що зміни сегмента ST за ішемічним типом у осіб 
без клінічних проявів ІХС можна розглядати як 
безбольову ішемію міокарда лише у випадках, 
коли виявлено характерні перфузійні, біохімічні, 
гемодинамічні та функціональні від хилення, що 
вказують на дисбаланс між потребою міокарда 
в кисні та його доставкою, а також у разі вияв-
лення методом коронарографії гемодинамічно 
значимого стенозу коронарної артерії.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
Перші клінічні прояви захворювання, такі як 

ІМ і раптова коронарна смерть, виникають при-
близно у ⅓ хворих на фоні, здавалося б, пов ного 
благополуччя, і є першими клінічними проявами 
захворювання. Проте у таких випадках найчас-

тіше виявляється виражений атеросклероз ко-
ронарних артерій (звуження просвіту коронар-
них артерій на ≥50–70%), що існував латентно 
і до певного моменту клінічно не проявлявся. 
У зв’язку з цим сформувалося поняття «безбо-
льова (безсимптомна, прихована, латентна) іше-
мія міокарда», або «безбольова ІХС».

Крім того, у деяких пацієнтів із доведе-
ною ІХС захворювання протягом певного часу 
(і не обов’язково на його початку) може мати 
безсимп томний перебіг, коли напади стенокардії 
відсутні й епізоди безбольової ішемії міокарда є 
практично єдиним проявом патології.

Феномен безбольової ішемії міокарда виявля-
ють не менше ніж у ⅔ хворих ІХС зі стабільною і не-
стабільною стенокардією і у ⅓ — з постінфаркт-
ним кардіосклерозом. У більшості випадків у од-
ного й того ж хворого спостерігається поєднання 
як безбольової ішемії міокарда, так і ангінозних 
нападів. Причому лише невелика частина епі-
зодів транзиторної ішемії супроводжується на-
падами стенокардії (не більш ніж 20–25% за-
гальної кількості), тоді як частка безбольової 
ішемії міокарда становить близько 40–80%.

Добове моніторування ЕКГ виявляє епізоди 
депресії сегмента ST ішемічного типу в середньо-
му у 2–10% «здорових» чоловіків (I тип безбольо-
вої ішемії міокарда).

II тип безбольової ішемії реєструють у серед-
ньому у 38% хворих, які перенесли ІМ і не одер-
жують антиангінальної терапії.

У пацієнтів зі стабільною стенокардією епізо-
ди ішемічного зниження сегмента ST, за даними 
добового моніторування ЕКГ, виявляють у се-
редньому в 82% випадків (III тип). При цьому 
безбольова ішемія може бути у них в 1,5–3 рази 
частіше, ніж больові епізоди.

У різних дослідженнях істотні відмінності 
за частотою виявлення безбольової ішемії міо-
карда значною мірою пояснюються тими мето-
дами, якими її реєструють, а також клінічними 
формами захворювання.

Таким чином, безбольова ішемія міокар-
да належить до числа не менш поширених, ніж 
стенокардія, проявів коронарної недостатності. 
Епізоди безбольової ішемії міокарда виявляють 
у більшості пацієнтів із ІХС, причому, як прави-
ло, їх частота і тривалість перевищують частоту 
і тривалість больових нападів (стенокардії).

ПАТОГЕНЕЗ
Механізми виникнення недостатності коро-

нарного кровообігу під час доведених епізодів 
безбольової ішемії міокарда аналогічні таким 
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у пацієнтів зі стабільною або вазоспастичною 
стенокардією. 

Причини відсутності больового синдрому під 
час транзиторної ішемії міокарда дотепер не по-
вністю вивчені. У пацієнтів з епізодами безбольо-
вої ішемії міокарда, найімовірніше, має значення 
підвищений вміст опіоїдних субстанцій, знижен-
ня чутливості больових рецепторів (ноцицепто-
рів) і підвищення порога больової чутливості. 

В основі больового синдрому при минущій 
ішемії міокарда, викликаній абсолютним або від-
носним зменшенням коронарного кровотоку і/
або збільшенням потреби міокарда в кисні, ле-
жить вивільнення у вогнищі ішемії ряду хімічних 
субстанцій, що мають властивості медіаторів бо-
лю. Головні з них — серотонін, гістамін, брадикі-
нін, джерелом яких є тромбоцити, базофільні 
лейкоцити і тканьові гладкі клітини. 

Якщо медіатори болю виділяються у достат ній 
кількості, відбувається збудження специфіч них 
больових рецепторів — ноцицепторів. Причому їх 
чутливість багато в чому залежить від концентра-
ції іонів К+ і Н+ в середовищі навколо рецепторів, 
а також від вмісту простагландинів, що утворю-
ються внаслідок активації мета болізму арахідо-
нової кислоти. Вважають, що простагландини є 
своєрідними модуляторами вивільнення і функ-
ціонування медіаторів болю в ноцицепторах. 

З вогнища ішемії больові імпульси перено-
сяться по аферентних волокнах серцевих нервів 
до паравертебрального ланцюжка шийних і груд-
них гангліїв, потім по спіноталамічному тракту 
спинного мозку до задньобокових і передніх ядер 
таламуса і до кори головного мозку, де й фор-
мується больове відчуття. 

У передачі больового порушення на рівні спин-
ного мозку і таламуса важливе місце приділяється 
так званій субстанції Р, що є фізіологічним медіа-
тором для волокон чутливих нейронів задніх ко-
рінців спинного мозку. Ступінь вивільнення суб-
станції Р із нервових закінчень чутливих волокон 
регулюється опіоїдними нейропептидами — енке-
фалінами та ендорфінами. Вони перешкоджають 
вивільненню субстанції Р і, отже, можуть регулю-
вати надходження больових імпульсів у таламус 
і кору головного мозку. 

Ці фактори впливають на характер та інтен-
сивність больового нападу і у деяких випадках мо-
жуть взагалі перешкоджати його виникненню, не-
зважаючи на наявність у міокарді вогнища ішемії.

Іншим важливим фактором, відповідальним 
за відсутність больових відчуттів при ішемії, може 
бути недостатня вираженість власне ішемії та до-
порогових, відносно сприйняття болю, метабо-

лічних порушень, викликаних нею. Відповідно 
до концепції «ішемічного каскаду» найбільш ран-
нім проявом ішемії є порушення перфузії, мета-
болізму та скоротності міокарда, і лише пізніше 
виникають больові відчуття.

Ми маємо у своєму розпорядженні власні дані, 
що підтверджують цю гіпотезу. У більшості па-
цієнтів зі стабільною стенокардією появу безбо-
льової ішемії міокарда можна пояснити меншою 
вираженістю і тривалістю ішемії. Так, амплітуда 
депресії сегмента SТ та її тривалість були вірогід-
но меншими при відсутності больового синдрому. 
Особливо демонстративними були відмінності 
у тривалості епізодів ішемії міокарда з найбіль-
шою глибиною депресії сегмента SТ (>3 мм). 
Безбольові епізоди ішемії міокарда були в 2 рази 
коротші больових, 6,5±0,6 проти 13,7±1,9 хв від-
повідно (р<0,001). 

У частини пацієнтів зі стабільною стенокарді-
єю, з переважно безбольовими епізодами ішемії 
міокарда, за результатами холтерівського моні-
торування за появу болю, вірогідно, відповідають 
механізми сприйняття болю. У нашому дослі-
дженні було 15% таких пацієнтів. Вони характе-
ризувалися безбольовою депресією сегмента SТ 
під час проведення ВЕМ і більш високим базаль-
ним рівнем ендогенних опіатів (бета-ендорфін 
і лей-енкефалін) Під час холтерівського моні-
торування у них зрідка реєстрували напади сте-
нокардії (0–3 на добу) і часті безбольові епізоди 
ішемії міокарда (до 6–8 на добу). Причому амп-
літуда безбольових депресій сегмента SТ була 
більшою, ніж больових. Не виключено, що у цих 
пацієнтів виникнення безбольової ішемії міокар-
да пов’язане з особливостями сприйняття болю, 
що зумовлене периферичними та центральними 
механізмами. Наприклад, отримані дані дозволя-
ють припустити, що у частини хворих зі стабіль-
ною стенокардією формування больових відчут-
тів під час ішемії міокарда залежить від базально-
го стану системи ендогенних опіатів.

ДІАГНОСТИКА
Безбольову ішемію міокарда виявляють за до-

помогою інструментальних методів дослідження 
під час тестів, що провокують ішемію. Головною 
ознакою безбольової ішемії міокарда вважають 
транзиторне порушення перфузії, метаболізму і 
регіональної скоротної функції міокарда чи елек-
тричної активності серцевого м’яза, яке виявля-
ють об’єктивно, що не супроводжується нападом 
стенокардії чи його еквівалентів.

Для виявлення безбольової ішемії можуть бути 
використані: холтерівське моніторування ЕКГ, 
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проби з фізичним наванта женням (ВЕМ, тредміл), 
черезстравохідна електрокардіостимуляція, фарма-
кологічні проби (з дипіридамолом, добутаміном), 
стрес-ехоКГ, радіонуклідні методи дослід ження.

У пацієнтів з доведеною ІХС методом вибо-
ру для діагностики безбольової ішемії міокар-
да мо же бути 24-годинне моніторування ЕКГ, 
оскільки воно необтяжливе для пацієнта і дає 
можливість проаналізувати повний добовий 
цикл серцевої діяльності.

За результатами холтерівського моніторуван-
ня безбольову ішемію міокарда визначають пра-
вилом «трьох 1», що включає депресію сегмен-
та ST горизонтального чи спадного типу не мен-
ше 1 мм, тривалістю не менше 1 хв з інтервалами 
між двома подібними епізодами не менше 1 хв. 
Іноді перед виникненням депресії сегмента ST 
відзначають підвищення ЧСС і АТ як свідчення 
посилення роботи серця.

При обстеженні практично здорових осіб 
з метою виявлення безбольової ішемії міокарда 
вибір має бути зроблений на користь наванта-
жувальних проб (ВЕМ, тредміл-тест), оскільки 
за допомогою цих методів пацієнту, який прохо-
дить випробування, можна дати більше наванта-
ження, ніж він зазвичай виконує в побуті, і тим 
самим підвищити частоту виявлення безбольової 
ішемії міокарда. Зміни сегмента ST ЕКГ, виявле-
ні у практично здорових осіб без симптомів ІХС 
(особливо у жінок), нерідко можуть бути псевдо-
позитивними, для верифікації діагнозу «безбо-
льова ІХС» рекомендується проводити корона-
роангіографію.

На сьогодні виділяють варіант безбольової 
ішемії міокарда без змін на ЕКГ. Це «прихована», 
чи «таємна» (clandestine), ішемія, яку виявляють 
лише за допомогою сцинтиграфії міокарда, ви-
конаної під час навантажувального тесту, що 
провокує ішемію. Проте клінічне значення цієї 
«таємної» ішемії міокарда поки не визначене.

ЛІКУВАННЯ
Оскільки патогенетичні механізми виник-

нення больової та безбольової ішемії міокарда 
єдині, основні принципи лікування пацієнтів із 
безбольовою ішемією міокарда не відрізняються 
від таких при стабільній стенокардії напружен-
ня. Необхідно застосувати весь комплекс неме-
дикаментозного і медикаментозного ліку вання, 
що включає корекцію факторів ризику розвитку 
ІХС, застосування антиагрегантів, ліпідознижу-
вальних і антиангінальних засобів. У реальних 
клінічних умовах у пацієнтів із безбольовою іше-
мією міокарда оцінити ефект лікування набагато 

складніше, оскільки відсутній природний і про-
стий критерій ефективності терапії — зменшен-
ня кількості і вираженості нападів стенокардії. 
Це істотно підвищує роль додаткових методів 
діагностики (навантажувальних тестів, холтерів-
ського моніторування ЕКГ тощо) у здійсненні 
контролю за лікуванням.

ПРОГНОЗ 
Безбольова ішемія міокарда — прогностично 

несприятливий фактор, перспектива пацієнтів із 
цим феноменом мало відрізняється від осіб із клі-
нічними проявами ІХС. Так, за даними трьох 
15-річних спостережень 4229 чоловіків віком 35–
65 років встановлено, що серед осіб із безбольо-
вою ішемією міокарда, виявленої за до помогою 
тестів із фізичним навантаженням, імовірність 
смерті від ІХС, раптової серцевої смерті, фаталь-
ного ІМ і розвиток нефатального ІМ відповідно 
в 2; 12; 1,6 і 13,4 раза вища, ніж у групі пацієнтів 
без змін ЕКГ при максимальному навантаженні. 
Згідно з даними літератури щонайменше у ⅓ па-
цієнтів із безбольовою ІХС у подальшому розви-
вається типова стенокардія, ІМ або настає рапто-
ва кардіальна смерть.

Наявність безбольової ішемії міокарда у па-
цієнтів із клінічно явною ІХС також обтяжує 
прогноз захворювання порівняно із пацієнтами, 
у яких її не реєструють. При цьому відзначено, 
що зі збільшенням тривалості безбольової іше-
мії міокарда і наростанням глибини зниження 
сегмента ST, що виявляють при холтерівському 
моніторуванні ЕКГ, у пацієнтів із ІХС чітко про-
гресує ризик розвитку серйозних ускладнень уже 
найближчим часом.

Несприятливий прогноз відзначено у пацієн-
тів із сумарною тривалістю безбольової ішемії 
міокарда >60 хв/добу. У цих випадках у 3–7 разів 
частіше виявляють ознаки ураження 3 судин або 
головного стовбура лівої коронарної артерії.

Відмінності за даними літератури в оцінці про-
гнозу у пацієнтів із безбольовою ішемією міокарда 
можна пояснити розходженнями у критеріях і ме-
тодах її реєстрації, а також контингентом обсте-
жуваних. Оскільки безбольову ішемію міокарда 
виявляють при всіх хронічних і гострих формах 
ІХС у більшості пацієнтів, результат захворю-
вання конкретної особи пов’язаний не стільки 
з наявністю безбольової ішемії міокарда, скільки 
з тяжкістю патології та загальним ризиком роз-
витку серцево-судинних ускладнень. Слід також 
враховувати, що співвідношення больових і без-
больових епізодів ішемії, як втім, і їх загальна 
тривалість, є динамічними характеристиками 
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тяжкості перебігу захворювання і, в основному, 
корелюють з короткотривалим прогнозом.

ІШЕМІЧНА
КАРДІОМІОПАТІЯ

Концепцію ішемічної кардіоміопатії запропо-
новано у 1969 р., коли Raftery і співавтори виявили 
причинно-наслідковий зв’язок між ІХС і застій-
ною кардіоміопатією. Іншими словами, в описа-
них випадках відзначали виражену кардіомегалію 
з проявами застійної СН, як це буває при типовій 
ДКМП, і лише атеросклеротичне ураження коро-
нарних артерій вказувало на її ішемічний генез.

Термін «ішемічна кардіоміопатія» було за-
пропоновано дещо пізніше, в 1970 р. G. Bursh 
і співавторами, на той час він був досить рево-
люційним і суперечливим. Автори наполягали 
на тому, що ішемічна кардіоміопатія «по суті, 
має безліч подібних рис із іншими кардіоміопа-
тіями», і підкреслювали, що «іше мічна кардіо-
міопатія — справжня кардіоміо патія» з власти-
вими їй ознаками. 

На сьогодні деякі кардіологи цей термін вико-
ристовують більш широко, включаючи до нього 
будь-які випадки СН і навіть просто дисфунк-
ції міокарда, що розвилися внаслідок ІХС. Так, 
G. Michael і співавтори (2002) запропонували від-
носити до зазначеної категорії:

- хворих, які перенесли ІМ чи реваскуляриза-
цію (АКШ, ПКВ); 

- осіб зі стенозами 75% стовбура лівої коро-
нарної артерії чи проксимальної ділянки перед ньої 
міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії; 

- пацієнтів зі стенозами 75% двох і більше епі-
кардіальних судин.

Деякі автори поширюють зазначений термін 
на випадки розвитку СН внаслідок відносної 
ішемії міокарда, наприклад при таких станах, як 
анемія, нічне апное, тиреотоксикоз. Ні з першою, 
ні з другою думкою не можна погодитися. Якщо 
подібний підхід і може бути виправданий з погля-
ду синдромального медикаментозного лікуван-
ня термінальної застійної СН, проте він непри-
йнятний з позицій розуміння механізмів розвит ку 
і прогресування, особливо у пацієнтів із ІХС без 
кардіомегалії з наявністю, наприклад лише регіо-
нальної дисфункції ЛШ (гібернація, хроніч на 
аневризма). У цих випадках тактика лікування 
буде спрямована, насамперед, на якнайшвидшу 
хірургічну реваскуляризацію, на врятування жит-
тєздатного міокарда, аневриз мектомію.

У наш час у зв’язку зі спрощенням поняття 
патогенез ішемічної кардіоміопатії описаний як 

ускладнення одного чи кількох ІМ, що супрово-
джується втратою функції міоцитів, розвитком 
фіброзу з подальшим порушенням функції міо-
карда та ремоделюванням ЛШ. Протилежну дум-
ку висловлено дослідниками, що стояли біля дже-
рел вивчення цієї патології. Так, Atkinson і Virmani 
(1989) описали застійну СН, зумовлену тяжкою 
ІХС без попереднього ІМ. Патогенез цієї кардіо-
міопатії при відсутності ІМ був невідомий на той 
час. Дослідники припустили, що цей тип кардіо-
міопатії може бути власне ішемічною кардіоміо-
патією, що розвинулася внаслідок ішемії, або 
становить собою ідіопатич ну ДКМП у поєднанні 
з випадковою ІХС. Іншими словами, підкреслю-
вали загальні схожі ознаки ішемічної та дилатацій-
ної кардіоміопатії, і розрізняли ці обидві патології 
лише залежно від морфологічного стану коронар-
них артерій. Нам більше імпонує ця точка зору.

Відповідно до думки членів Асоціації кардіо-
ло гів України під клінічним терміном «ішемічна 
кардіоміопатія» слід розуміти ІХС з виявленою 
за допомогою методів коронаро- та вентрикуло-
графії дифузним ураженням коронарних артерій, 
вираженою дилатацією ЛШ, тотальним знижен-
ням скоротності міокарда, що супроводжуються 
клінічними ознаками СН (Національний конгрес 
кардіологів України, 18–21 вересня, 2000, Київ). 

Історично склалося так, що в Україні діагноз 
«кардіоміопатія дилатаційна чи гіпертрофічна» 
встановлювали шляхом виключення у процесі 
диференційної діагностики насамперед таких 
захворювань, як ІХС і АГ. На сьогодні з метою 
уникнення плутанини, вищесказане є ще одним 
аргументом у недоцільності використання термі-
ну «ішемічна кардіоміопатія» як діагноз. Термін 
може бути використаний у клінічній практиці, 
але не рекомендується як діагноз.

ЛІКУВАННЯ СТАБІЛЬНОЇ 
СТЕНОКАРДІЇ

Лікування стабільної стенокардії має дві основ-
ні мети: по-перше, поліпшення прогнозу та запобі-
гання ускладненням ІХС, таким як ІМ і раптова 
смерть; по-друге, зниження частоти та інтенсив-
ності нападів стенокардії і тим самим поліпшення 
якості життя пацієнтів. Досягнення зазначених 
цілей можливе за рахунок поєднання немедика-
ментозних, медикаментозних і хірургічних (ре-
васкуляризація міокарда) методів лікування.

Вибір методу лікування визначається його 
впливом на прогноз пацієнта. Тому серед тера-
певтичних заходів з однаковою клінічною ефек-
тивністю перевагу слід надавати тим, які мають 
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доведений і/чи найбільш виражений сприятли-
вий вплив на виживаність і запобігання серцево-
судинних ускладнень.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Лікування ІХС з урахуванням хронічного пере-

бігу захворювання передбачає тісну співпрацю лі-
каря, пацієнта і його найближчого оточення. Вибір 
методу терапії, медикаментозного чи хірургічного, 
залежить від клінічного стану хворого і результатів 
використання лікарських засобів. Рішення щодо 
терапевтичної тактики слід приймати разом із па-
цієнтом, тому йому необхідно надати детальну ін-
формацію про захворювання, ступінь ризику осно-
вних ускладнень і сучасні можливості лікування. 
Слід враховувати співвідношення ефективності та 
вартості планованої терапії.

Особливу увагу слід приділити факторам ризи-
ку, які пов’язані зі способом життя хворого, впли-
вають на загальний прогноз, ускладнюють пере-
біг захворювання та можуть бути усунені. До них 
відносять, насамперед, нераціональне харчування 
та надмірну масу тіла, гіподинамію чи неадекватні 
фізичні навантаження, тютюнопаління.

Рекомендації з раціонального харчування
Дотримання дієти — ефективний метод вто-

ринної профілактики у пацієнтів з ІХС. Основу 
раціонального харчування цих хворих становить  
так звана «середземноморська» дієта з достатньою 
кількістю свіжих овочів, фруктів, зернових продук-
тів з великим вмістом клітковини, морської риби, 
разом з обмеженням у раціоні тваринних жирів. 
У добовому раціоні рекомендована кількість жиру 
не повинна перевищувати 30%, для насичених 
жирів — не більше ⅓ загальної кількості. Кількість 
ХС, що потрапляє в організм разом з їжею, не має 
перевищувати 300 мг/добу. При низькокалорій-
ній дієті насичені жири рекомендується частково 
заміняти складними вуглеводами, а також моно- і 
поліненасиченими жирами, які містяться в рос-
линній їжі та морепродуктах.

Омега-3-поліненасичені жирні кислоти 
(ПНЖК). Риб’ячий жир, що містить велику кіль-
кість омега-3 ПНЖК (ейкозапентаєнова, доко-
загексаєнова кислоти), корисний для корекції 
порушень ліпідного обміну. Крім того, цей про-
дукт впливає на прогноз хворих, які перенесли 
ІМ. За даними дослідження GISSI-Prevenzione, 
в якому взяли участь понад 11 тис. таких пацієн-
тів, тривале застосування омега-3 ПНЖК у дозі 
1 г/добу додатково до базової терапії призводило 
до зниження загальної смертності на 21%. Най-
більш істотні відмінності відзначали для показ-

ника частоти раптової смерті (45%). При чому 
позитивний вплив препарату на цей показник 
виявлено вже на ранніх етапах до слідження, про-
тягом перших 3 міс. Смертність хворих, які при-
ймали ПНЖК, була нижчою, ніж у контроль-
ній групі, — 1,1% порівняно з 1,6% відповідно 
(р=0,037).

На сьогодні вважають, що клінічна ефек-
тивність омега-3 ПНЖК у хворих, які перене-
сли ІМ, в основному пов’язана з профілактикою 
розвитку аритмій. Вбудовуючись у трансмембран-
ні іонні канали, омега-3 ПНЖК сприяють елек-
тричній стабілізації кардіоміоцитів і перешко-
джають виникненню аритмії.

Структурні та фізико-хімічні особливості оме-
га-3 ПНЖК дозволяють їм вбудовуватися або в ді-
лянки подвійного шару фосфоліпідів, розташова-
них поруч з іонними каналами, або безпосеред-
ньо в гідрофобні структури білків іонних каналів. 
При такому розташуванні негативний заряд кар-
боксильної групи омега-3 ПНЖК може взаємо-
діяти з позитивним зарядом білків іонних каналів 
(рис. 3.10), регулюючи транспорт К+, Na+, Ca2+.
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Рис. 3.10. Робоча гіпотеза, що пояснює антиарит-

могену дію омега-3 ПНЖК за допомогою 
зміни активності калієвих, натрієвих 
і кальцієвих каналів L-типу.  1 і 2 — мо-
лекули ПНЖК

В експериментальних дослідженнях підви-
щення концентрації омега-3 ПНЖК у мембранах 
гранулоцитів супроводжувалося нормалізацією/
підвищенням варіабельності серцевого ритму. Ві-
домо, що низька варіабельність серцевого ритму 
асоційована з ризиком раптової смерті. У тварин 
з експериментальним ІМ омега-3 ПНЖК підви-
щували поріг фибриляції шлуночків серця. Було 
виявлено властивості ПНЖК, які можуть мати 
значення для запобігання розвитку атероскле-
розу, зокрема активація синтезу протизапальних 
простагландинів, підвищення продукції проста-
цикліну, зниження рівня лейкотрієну В4, бло-
кування міграції нейтрофільних гранулоцитів 
і моноцитів, антиагрегантна дія. За результатами 
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GISSI ПНЖК впливали на виживаність хворих 
незалежно від особливостей їх харчування та на-
явності інших факторів ризику, таких як тютю-
нопаління, супутня АГ і цукровий діабет. Проте 
у осіб, які дотримувалися рекомендованої дієти, 
відзначали вірогідно (р<0,0001) більш високий 
показник виживаності протягом 3,5 року спосте-
реження. На сьогодні застосування препаратів 
омега-3 ПНЖК вважають доцільним доповненням 
до базової терапії з метою вторинної профілактики 
серцево-судинних ускладнень, зокрема раптової 
смерті, у пацієнтів після перенесеного ІМ.

Вітаміни
Результати масштабних клінічних досліджень 

не підтвердили позитивного впливу вітамінів-
антиоксидантів (вітаміни А, Е та С) на рівень 
серцево-судинного ризику у осіб з ІХС, що ста-
вить під сумнів доцільність їх призначення в та-
ких випадках.

Фізична активність
Адекватна фізична активність впливає на за-

гальний стан пацієнтів з ІХС, сприяє підвищенню 
толерантності до фізичних навантажень і конт-
ролю маси тіла, а також нормалізації ліпідного 
і вуглеводного обміну, рівня АТ. Разом з тим, 
необхідно враховувати індивідуальну переноси-
мість фізичних навантажень хворими зі стено-
кардією. Цей показник визначається за допомогою 
тестів з дозованими навантаженнями і становить 
основу індивідуальних програм для проведення 
тренувань пацієнтів з ІХС.

Тютюнопаління
Відмова від тютюнопаління — обов’язкова 

складова терапевтичних заходів при ІХС. Цей 
важливий захід сприяє поліпшенню клінічного 
стану і прогнозу пацієнтів. При необхідності при-
значають спеціальну нікотинзамісну терапію.

АГ, цукровий діабет та інші супутні 
захворювання
Такі супутні захворювання, як АГ, цукровий 

діабет і метаболічний синдром, у пацієнтів з ІХС 
потребують адекватної корекції, оскільки їх на-
явність підвищує ризик прогресування коро-
нарної хвороби. Міжнародні рекомендації щодо 
запобігання серцево-судинним захворюванням 
у пацієнтів з підтвердженим діагнозом ІХС пе-
редбачають більш низький, ніж у популяції в ці-
лому, рівень АТ — 130/85 мм рт. ст. Наявність 
супутнього цукрового діабету і/або захворювання 
нирок також потребує дотримання більш низь-

ких цільових показників АТ — <130/80 мм рт. ст. 
Крім того, пацієнти з цукровим діабетом, який 
за ступенем ризику серцево-судинних усклад-
нень розглядають як стан, еквівалентний ІХС, 
потребують адекватного контролю рівня глікемії 
та обов’язкової корекції інших наявних факторів 
серцево-судинного ризику. Терапія при цукро-
вому діабеті з урахуванням зазначених факторів 
вірогідно знижує частоту як серцево-судинних, 
так і суто діабетичних ускладнень.

Психологічні фактори
Роль стресу в генезі ІХС залишається невизна-

ченою. Відомо, що психологічні фактори здатні 
провокувати напади стенокардії. Діагноз хронічно-
го серйозного захворювання, яким є ІХС, може 
формувати у пацієнта стан стійкого психологічно-
го дискомфорту, а в деяких випадках — невротич-
ні тривожні розлади. Тому навчання пацієнтів ме-
тодикам стрес-контролю і релаксації — важливий 
терапевтичний захід. Існують дані про позитивні 
результати застосування цих методик. 

Гормональна замісна терапія
Досі немає доказів позитивного впливу гормо-

нальної замісної терапії на ризик розвитку сер-
цево-судинних ускладнень у жінок з ІХС. За-
стосування гормональних засобів для первинної 
профілактики супроводжувалося зростанням сер-
цево-судинних захворювань і раку молочної зало-
зи. Тому у звичай ній клінічній практиці викорис-
тання гормональної замісної терапії не показане.

ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ НАПАДІ 
СТЕНОКАРДІЇ
Пацієнта слід проінформувати про те, що по-

ява нападу стенокардії потребує негайного при-
пинення навантаження, яке його спровокувало. 
Найчастіше, коли напад розвивається під час ходи, 
рекомендується негайно зупинитися і залишатися 
у стані спокою до повного припинення болю. 

Для купірування нападів стенокардії показані 
препарати нітрогліцерину у формі сублінгваль-
них таблеток та розчину в желатинових капсулах 
або аерозольних упаковках. Можна застосовувати 
ізосор біду динітрат у спеціальних лікарських фор-
мах швидкої дії — сублінгвальні/жувальні таблет-
ки, розчин в аерозольних упаковках. Доцільно ін-
формувати хворого про найчастіші побічні реак ції 
на прийом нітратів, такі як головний біль і різ ке 
зниження АТ. З огляду на можливість виражених 
коливань АТ нітропрепарати рекомендується за-
стосовувати у положенні сидячи, особливо на по-
чатку лікування. Тривалість нападу стенокардії 
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понад 10–20 хв після відпочинку і/чи прийому ні-
тратів потребує негайної спеціалізованої медичної 
допомоги.

У деяких випадках може бути корисним засто-
сування швидкодіючих нітратів з профілактич ною 
метою безпосередньо перед навантаженнями, які 
звичайно викликають напади стенокардії.

ФАРМАКОТЕРАПІЯ СТАБІЛЬНОЇ
СТЕНОКАРДІЇ
Мета фармакотерапії стабільної стенокардії — 

поліпшення прогнозу та якості життя пацієнтів 
за рахунок усунення симптомів захворювання. 
Пріоритет мають лікарські засоби з доведеним 
позитивним впливом на прогноз. Для більшості 
хворих на стабільну стенокардію фармакотерапія 
залишається альтернативою хірургічним втручан-
ням. Причому, за даними дослідження MASS-II, 
фармакотерапія супроводжується меншою кількіс-
тю ускладнень, як мінімум протягом 1-річного спо-
стереження, порівняно з хірургічними методами 
лікування. Інвазивні втручання залишаються ме-
тодом вибору для хворих із дуже високим ризиком 
розвитку серцево-судинних ускладнень або у разі, 
якщо адекватна медикаментозна терапія не дозво-
ляє усунути симптоми захворювання.

Фармакотерапія для поліпшення прогнозу 
у хворих на стабільну стенокардію
Антитромботичні препарати 
Застосування антитромботичної терапії за-

побігає розвитку тромботичних ускладнень і є 
обов’язковим для всіх хворих на стабільну стено-
кардію при відсутності протипоказань.

Ацетилсаліцилова кислота (АСК)
АСК залишається препаратом вибору для 

більшості пацієнтів з ІХС. Позитивний терапев-
тичний ефект АСК і відносно низький ризик роз-
витку побічних ефектів на сьогодні підтвердже-
ні цілим рядом досліджень. У рандомізованих 
випробуваннях встановлена беззастережна пе-
ревага АСК перед плацебо у хворих на стабільну 
стенокардію. Наприклад, результати шведського 
дослідження SAPAT свідчать про зниження під 
впливом АСК у дозі 75 мг/добу частоти розвитку 
ІМ і раптової смерті на 34%; р=0,003. Класичний 
метааналіз Antithrombotic Trialists’Collaboration 
(АТС) 11 клінічних досліджень ефективності 
АСК, у який було включено результати терапії 
2920 хворих на стабільну стенокардію, підтвер-
див 33% зниження частоти серйозних судин-
них ускладнень (інфаркт, інсульт, кардіальна 
смерть) порівняно з плацебо і групою хворих, 
які не одержували лікування (9,9% проти 14,1% 

відповідно; р<0,001). Аналогічні результати анти-
тромботичної терапії були у пацієнтів, які пе-
ренесли ІМ. За даним того ж АТС, за участю 
майже 19 тис. хворих з ІМ в анамнезі, прийом 
АСК знижував смертність і частоту повторно-
го нефатального ІМ на 31%. Механізм дії АСК 
полягає в необоротній блокаді тромбоцитарної 
ЦОГ-1, що супроводжується зменшенням про-
дукції тромбоксану А2 і зниженням агрегаційної 
актив ності тромбоцитів. АСК інактивує ЦОГ 
на весь період життя тромбоцита — 7–10 днів. 
Оптимальними антитромботичними дозами АСК 
вважають 75–150 мг добу. Перевищення чи зни-
ження зазначених доз може впливати на ефектив-
ність АСК, як це показано у дослідженні CURE 
у пацієнтів із ГКС. Найбільш ефективними для 
зниження ризику серцево-судинних ускладнень 
виявилися невисокі дози препарату — ≤100 мг. 
У дослідженні USPHS в невеликій підгрупі хво-
рих на стенокардію істотне зниження частоти не-
фатального ІМ відзначали при застосуванні АСК 
в дозі 325 мг добу. Питання про режим дозуван-
ня АСК у пацієнтів із стабільною стенокардією 
залишається відкритим, оскільки контрольова-
них порівняльних досліджень ефективності різ-
них доз АСК на сьогодні недостатньо. 

Серед побічних ефектів, пов’язаних із прийо-
мом АСК, найбільше практичне значення мають 
шлунково-кишкові розлади (ульцерогенна дія та 
геморагічні ускладнення). Слід зазначити, що ри-
зик розвитку шлунково-кишкових кровотеч зро стає 
при застосуванні будь-яких антитромботичних за-
собів, причому точних відомостей про частоту цього 
побічного ефекту при застосуванні, наприклад кло-
підогрелу, на сьогодні немає. Можливим механіз-
мом розвитку кровотеч при застосуванні антитром-
ботичних засобів вважають порушення нормально-
го процесу відновлення слизової оболонки ШКТ, 
що у свою чергу зумовлено блокадою вивільнення 
тромбоцитарних факторів росту. Не виключено, 
що АСК викликає дозозалежне ураження слизової 
оболонки шлунка, якого можна значною мірою 
уникнути при застосуванні препарату в низьких до-
зах. Протидіяти шлунково-кишковим ефектам АСК 
до певного ступеня можуть засоби, що блокують 
секрецію соляної кислоти, зокрема інгібітори про-
тонного насоса. Позитивні результати відзначали 
при поєднаному застосуванні АСК і ланзопразолу, 
езомепразолу. Ерадикація Helicobacter pylory також 
знижує ризик розвитку шлунково-кишкових крово-
теч, зокрема і при застосуванні АСК. 

Безпека застосування антитромботичних пре-
паратів стосується важливого питання про ризик 
розвитку внутрішньочерепної геморагії. Слід за-
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значити, що абсолютний ризик розвитку подібних 
ускладнень для АСК в дозі 75 мг/добу низький 
і становить <1 випадку на 1000 пацієнто-років. 
Немає доказів і дозозалежного підвищення ризи-
ку виникнення внутрішньочерепних крововиливів 
при застосуванні АСК у звичайних терапевтичних 
дозах. Разом з тим у пацієнтів з атеросклерозом моз-
кових судин спостерігали позитивний системний 
ефект при призначенні АСК з метою профілактики 
ішемічного інсульту. Наприклад, за результатами 
метааналізу АТС (про який вже йшлося вище), 
застосування АСК знижувало частоту нефаталь-
ного інсульту на 42%, що підтверджує доцільність 
застосування препарату в цих хворих.

Резистентність до АСК. Феномен резистент-
ності до АСК визначають при розвитку серцево-
судинних ускладнень, незважаючи на прийом пре-
парату, а також за допомогою лабораторних методів, 
що підтверджують зниження чи відсутність фарма-
кологічного ефекту АСК. Проте на сьогодні немає 
загальноприйнятих стандарт них підходів як для ви-
явлення резистентності до АСК, так і для її подолан-
ня. Подібна проблема існує і для клопідогрелу.

Взаємодія з селективними інгібіторами ЦОГ-2 
та іншими НПЗП. Обговорення зазначеної групи 
лікарських засобів у контексті лікування стабіль-
ної стено кардії зумовлено їх імовірним негатив-
ним впливом на ризик розвитку серцево-судинних 
ускладнень і можливістю взаємодії з АСК. Пе-
редумовою негативної дії на серцево-судинну 
систему є зменшення під впливом селективних 
інгібіто рів ЦОГ-2 синтезу простацикліну, речо-
вини з вазодилататорним і антитромботичним 
ефектами. Зниження активності простацикліну 
створює умови для підвищення рівня АТ, про-
гресування атеросклерозу і тромбоутворення. 

Істотне зростання ризику серйозних коро-
нарних ускладнень, таких як фатальний і нефа-
тальний ІМ, було виявлено при проведенні ряду 
клінічних досліджень із застосуванням рофекок-
сибу. Підвищення частоти серцево-судинних 
ускладнень на фоні застосування рофекоксибу 
мало дозозадежний характер; цей показник ста-
новив 2,3 і 3,4% для добових доз рофекоксибу 
400 і 800 мг, відповідно. 

У плацебо-контрольованому дослідженні із 
застосуванням парекоксибу/вальдекоксибу для 
лікування пацієнтів з післяопераційним больо-
вим синдромом після АКШ відзначали збіль-
шення кількості серцево-судинних ускладнень 
вже після 10 днів терапії.

За результатами клінічних досліджень із 
застосуванням ряду селективних інгібіторів 
ЦОГ-2 зроблено висновок, що зазначені лікар-

ські засоби здатні підвищувати ризик розвитку 
коронарних ускладнень у загальній популя-
ції хворих. Крім то го, застосування інгібіторів 
ЦОГ-2 було пов’язане з ризиком розвитку ін-
сульту, СН і АГ. Тому призначення інгібіторів 
ЦОГ-2 (без одночасного забезпечення ефектив-
ної блокади тромбоцитарної ЦОГ-1) хворим зі 
стабільною стенокардією протипоказане.

Неселективні інгібітори ЦОГ (НПЗП), напри-
клад напроксен, здатні оборотно блокувати про-
дукцію тромбоксану і агрегацію тромбоцитів. Про-
те ефективність НПЗП щодо синтезу тромбоксану 
значно поступається АСК. Крім того, процес бло-
кування ЦОГ-1/тромбоксану під впли вом НПЗП 
має оборотний характер. Поряд з цим, існують свід-
чення того, що неселективні НПЗП також можуть 
підвищувати ризик розвитку серцево-судинних 
ускладнень. Тому при не обхідності пацієнтам 
з ІХС рекомендується призначення НПЗП у мі-
німальних ефективних дозах, по можливості мак-
симально короткими курсами. Препаратом вибо-
ру для початку терапії залишаєть ся парацетамол. 
Призначення НПЗП хворим на ста більну стено-
кардію необхідно поєднувати з прийомом АСК 
у низьких дозах (75 мг) для забезпечен ня адекват-
ного антитромботичного ефекту. 

Ібупрофен і, можливо, напроксен здатні зни-
жувати антиагрегантний ефект АСК за рахунок 
конкурентної блокади процесу ацетилування 
ЦОГ-1. Комбінації зазначених НПЗП з АСК 
не рекомендуються. 

Диклофенак — відносно селективний блока-
тор ЦОГ-2. Він практично не впливає на функ-
цію тромбоцитів і не взаємодіє з АСК, тому за не-
обхідності таке поєднання препаратів може бути 
використане у пацієнтів з ІХС.

Клопідогрел і тиклопідин
Належать до групи тієнопіридинів, за меха-

нізмом дії є неконкурентними антагоністами 
рецепторів АДФ. Їх фармакодинамічний ефект 
подібний до ефекту АСК. Незважаючи на до-
сить тривале застосування тиклопідину в клініч-
ній практиці, його роль у лікуванні як хронічних 
форм ІХС, так і ІМ остаточно не визначена. По-
рівняно з клопідогре лом, тиклопідин характери-
зується дещо гіршою переносимістю і більшою 
кількістю побічних ефектів, зокрема негативним 
впливом на кровотворну функцію кісткового 
мозку (нейтропенія, тромбоцитопенія). Терапев-
тичний ефект препарату розвивається повільно. 

Основним клінічним дослідженням з метою ви-
вчення дії клопідогрелу у пацієнтів з хронічною ІХС 
було дослідження CAPRIE. У ньому взяли участь 
хворі з перенесеним ІМ, інсультом, атеросклерозом 
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периферичних артерій. За результатами дослідження 
в групі пацієнтів високого ризику клопідогрел у дозі 
75 мг/добу ви явився дещо ефективнішим щодо за-
побігання серцево-судинним ускладненням, ніж 
АСК в дозі 325 мг/добу (р=0,043). Проте аналіз ре-
зультатів CAPRIE у різних підгрупах хворих свідчить, 
що можливі переваги клопідогрелу перед АСК щодо 
зниження кількості серцево-судинних ускладнень 
були виявлені лише у підгрупі пацієнтів з атероскле-
розом периферичних артерій. Дуже незначними 
були переваги клопідогрелу щодо частоти розвитку 
шлунково-кишкових кровотеч, незважаючи на до-
сить високу дозу АСК. Слід також зазначити трохи 
завищену, за даними літератури, оцінку переваг кло-
підогрелу, з огляду на те, що доза АСК, яку призна-
чали в дослідженні (325 мг/добу), була не найбільш 
оптимальною. У дослідження CAPRIE не включали 
хворих з непереносимістю АСК; немає порівняльних 
даних щодо частоти розвитку шлунково-кишкових 
кровотеч при застосуванні клопідогрелу та плацебо. 
Якщо до цього додати ще й значну вартість клопі-
догрелу, то призначення цього препарату доцільно 
лише при непереносимості АСК, у пацієнтів з висо-
ким ризиком виникнення артеріального тромбозу 
та після стентування коронарних артерій з викорис-
танням елютинг-стентів. Питання щодо ризику роз-
витку шлунково-кишкових кровотеч на фоні анти-
тромбоцитарної терапії слід розглядати окремо для 
кожного конкретного клінічного випадку. Після ко-
ронарного стентування, за наявності гострого коро-
нарного синдрому, при ІМ з елевацією сегмента ST 
клопідогрел рекомендується застосовувати у ком-
бінації з АСК, але протягом обмеженого проміжку 
часу (до 12 міс). Ефективність зазначеної комбінації 
при стабільній стенокардії не доведена. Клопідогрел 
підвищує ризик серйозних кровотеч після АКШ.

Не вирішеним залишається питання щодо 
потенційної взаємодії клопідогрелу з іншими лі-
карськими засобами, які впливають або мають 
спільний шлях метаболізму в системі печінкових 
трансаміназ СYР 3А4. Наприклад, Lau і співавто-
ри показали, що аторвастатин дозозалежно бло кує 
вплив клопідогрелу на АДФ-індуковану акти ва-
цію тромбоцитів. Подібна взаємодія не характер-
на для правастатину, який метаболізується іншим 
шляхом. У цій же роботі показана можливість 
взаємодії між клопідогрелом та антибіотиками 
(еритроміцин, тролеандоміцин), які інгібують 
або індукують (рифампіцин) систему СYР 3А4. 
З іншого боку, при застосуванні аторвастатину 
в невисокій дозі (10 мг/добу) взаємодії між ним 
і клопідогрелом не виявлено. Певні протиріччя іс-
нують в оцінках імовірності взаємодії клопідогре-
лу (в навантажувальній дозі 300 мг) і ліпофільних 

статинів (аторвастатин, симвастатин, ловастатин) 
у пацієнтів після транслюмінальних втручань. 
Можливо, що взаємодія статинів і клопідогрелу 
залежать від дози останнього. Так, застосування 
аторвастатину або симвастатину і клопідогрелу 
у високій дозі (600 мг/добу) не впливало на його 
антиагрегантну активність. 

Слід зазначити, що спеціальних проспектив них 
рандомізованих досліджень, присвячених питанню 
впливу на кінцеві результати комбінованої терапії 
з використанням клопідогрелу і ліпофільних ста-
тинів, не проводили. В усякому разі, за наявними 
даними, тривале застосування таких комбінацій 
не позначалося на кінцевих результатах клініч-
них досліджень, включаючи показники смерт-
ності й захворюваності. За результатами реєстру 
GRACE приєднання статинів до терапії клопідо-
грелом супроводжувалося додатковим позитивним 
впливом на прогноз. Таким чином, на сьогодні 
дані щодо можливої взаємодії клопідогрелу та ста-
тинів досить суперечливі, об’єктивна значимість 
такої взаємодії залишаєть ся предметом дискусії.

Дипіридамол і антикоагулянти
На даний час дипіридамол не розглядають як 

антитромботичний засіб для лікування стабільної 
стенокардії. Вважають, що він характеризується 
відносно низькою антитромбоцитарною активніс-
тю та високим ризиком розвитку синдрому «коро-
нарного обкрадання» з можливим погіршенням 
клінічної симптоматики стенокардії. Антикоагулян-
ти (варфарин, інгібітори тромбіну) при стабільній 
стенокардії не показані, крім особ ливих обставин, 
наприклад наявність фібриляції передсердь.

Гіполіпідемічні засоби
Гіполіпідемічні засоби — найважливіша скла-

дова лікування пацієнтів із ІХС. Гіполіпідемічні 
препарати призначають на додаток до дієти і за-
ходів щодо модифікації способу життя (відмова 
від тютюнопаління, адекватна фізична актив ність 
тощо). Основною фармакологічною групою лі-
карських засобів для корекції порушень ліпідного 
обміну є статини. Крім них, у деяких особ ливих 
випадках використовують езетиміб, секвестран-
ти жовчних кислот (колестирамін, колестипол), 
нікотинову кислоту, фібрати (гемфіброзил, фе-
нофібрат), а також препарати омега-3 ПНЖК 
(риб’ячого жиру). 

Інгібітори ГМГ-КoA-редуктази (статини) 
В Україні зареєстровані такі препарати-

стати ни: ловастатин, симвастатин, аторваста-
тин, розува статин, флувастатин. Статини знижу-
ють ризик розвитку атеросклеротичних серцево-
судинних ускладнень в середньому на 30%. По-
зитивні прогностичні можливості статинової 
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терапії продемонстровані в цілому ряді клінічних 
досліджень щодо первинної (AFCAPS/TexCAPS, 
ASCOT-LLA) та вторин ної (4S, LIPID, CARE, 
HPS) профілактики атеро склерозу і його усклад-
нень (рис. 3.11).
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Рис. 3.11. Клінічні дослідження статинів та ко-
ронарний ризик. ЦД — цукровий діа-
бет; ФР — фактор ризику. Статини 
поліп шували виживаність і зменшували 
кіль кість серцево-судинних ускладнень 
у па цієнтів з ІХС незалежно від статі 
та віку, початкового рівня ХС, ступеня 
серцево-судинного ризику, супутніх АГ, 
цукрового діабету, інших еквівалентів 
ІХС

Першим масштабним дослідженням, що ра-
дикально змінило ставлення клініцистів до тера-
пії дисліпідемії, було скандинавське досліджен-
ня 4S. У ньому взяли участь 4444 пацієнтів з ІХС 
та гіпер холестеринемією. Учасників рандомізува-
ли у дві групи: плацебо та симвастатину. Почат-
кова доза препарату становила 20 мг/добу; у час-
тини хворих під контролем показників ліпід-
ного обміну її під вищували до 40 мг/добу. Спо-
стереження пацієнтів проводили в середньому 
до 5,4 року. Основним результатом дослідження 
стало зниження під впливом терапії симваста-
тином загальної смертності на 30% і серцево-
судинної смертності — на 42% (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Результати дослідження 4S. Під впливом 
терапії симвастатином 20–40 мг/добу 
відзначали зниження коронарної смерт-
ності на 42%

Через 10 років після завершення скандинав-
ського дослідження його автори надали додатко-
ві результати подальшого спостереження хворих, 
які взяли в ньому участь. Додатковий період піс-
ля завершення основного дослідження стано-
вив в середньому 2 роки. Виявилося, що 82,2% 
хворих, які почали прийом симвастатину під 
час 4S, на далі його продовжили. Понад 70% па-
цієнтів гру пи плацебо після завершення основ-
ного дослід ження почали приймати симваста-
тин. Разом з тим, показник смертності у хворих, 
що спочатку приймали симвастатин, залишився 
вірогідно нижчим порівняно з групою плацебо: 
3,6% проти 4,9%, відповідно.

Безсумнівним досягненням у вивченні те-
рапевтичних властивостей статинів стало до-
слідження НРS (Heart Protection Study). Його 
результати, крім розширення доказової бази 
для застосування статинів в цілому і симвас-
татину зокрема та масштабності самого дослі-
дження (у ньому брали участь 20 536 пацієнтів), 
дали підстави для перегляду сучасних стандар-
тів лікування пацієнтів високого ризику щодо 
серцево-судинних ускладнень. Істотною осо-
бливістю НРS було те, що це дослідження ви-
конувалося під керівництвом Ради медичних 
наукових досліджень Великобританії (MCR) 
і Британського кардіологічного фонду (BHF) 
і мало незалежні джерела фінансування. У до-
слідження залучали хворих віком 40–80 років 
з високим ризиком ускладнень ІХС: після пе-
ренесеного ІМ, з іншими проявами ІХС або 
ознаками атеросклеротичного ураження неко-
ронарних артерій, з цукровим діабетом II типу 
і АГ. Основним показанням для призначення 
симвастатину в НРS був високий ризик розви-
тку серцево-судинних ускладнень, а не гіпер-
холестеринемія, як у більшості попередніх до-
сліджень. Таким чином, серед учасників НРS 
ви явилося достатньо пацієнтів з відносно низь-
ким рів нем ХС — до 33%. Симвастатин призна-
чали в дозі 40 мг/добу. Пацієнти контрольної 
групи одержували плацебо. Тривалість терапії 
становила в середньому 5,5 року. Досліджен-
ня продемонструвало достовірну ефективність 
симвастатину в запобі ганні основних усклад-
нень (ІМ, інсульт, потре ба у проведенні опера-
цій по реваскуляризації). Інтегральний показ-
ник частоти серцево-судинних ускладнень під 
впливом терапії знизився на 24%. Причому по-
зитивні результати відзначали в різ них підгру-
пах хворих, незалежно від статі, віку, а також, 
що надзвичайно важливо, — від початко вих по-
казників ХС і ХС ЛПНЩ (рис. 3.13).
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Рис. 3.13. Вплив терапії симвастатином в дозі 
40 мг/добу на смертність і частоту 
серцево-судинних ускладнень у хво-
рих із низьким вихідним рівнем ХС. 
Результати дослідження НРS. 
RR — віднос ний ризик — симвастатин 
vs плацебо

Знайшла підтвердження гіпотеза щодо по-
зитивного прогностичного впливу симвастати-
ну у пацієнтів з еквівалентами ІХС, включаючи 
цукровий діа бет і захворювання некоронарних 
судин. Показовими є результати лікування хво-
рих на цукровий діабет, у яких на початку дослі-
дження не було симптомів ІХС. У цій підгрупі 
ризик розвитку серцево-судинних ускладнень під 
впливом терапії знижувався на ⅓. На фоні при-
йому симвастатину на 27% знижувався ризик 
розвитку ішемічного інсульту. Під впливом ліку-
вання виявляли статистично до стовірну динаміку 
показників ліпідного обміну. Рі вень ХС знижу-
вався в середньому на 1,2 ммоль/л, ХС ЛПНЩ — 
на 1,0 ммоль/л. Разом з тим, зменшення кількості 
серцево-судинних ускладнень не залежало як від 
початкових рівнів ХС і ЛПНЩ, так і від чутливос-
ті цих показників до терапії статином. Відмінності 
в частоті ускладнень стали статистично значими-
ми вже протягом 2-го року досліджен ня і продов-
жували збільшуватися протягом усього періоду 
дослідження.

Дослідження CARE і LIPID були присвячені 
вивченню ефективності статинів (препарат пра-
вастатин) у хворих, які перенесли ІМ або мали 
в анамнезі нестабільну стенокардію. У першо-
му з них (CARE) взяли участь 4159 хворих віком 
до 75 років з постінфарктним кардіосклерозом. 
У всіх пацієнтів відзначали помірно вираже-
не підвищення рівня загального ХС у крові — 
до 6,2 ммоль/л. У групі активного лікування 
хворим призначали правастатин 40 мг/добу, 
в контрольній групі — плацебо, період спо-
стереження становив 5 років. Основна кінцева 

точка дослідження — смерть від ІХС або нефа-
тальний ІМ — відзначена у 13,2% хворих у групі 
плацебо і у 10,2% — у групі пацієнтів, які одер-
жувала правастатин. Тобто ризик основних сер-
цево-судинних ускладнень у групі активного 
лікування знизився на 24% (р<0,003), в основ-
ному за рахунок кількості повторних інфарктів 
(25%; р<0,006). У пацієнтів основної групи рід-
ше виникала потреба в оперативному лікуван-
ні, зокрема в АКШ (різниця становила 26%; 
р<0,005) і балонній ангіопластиці коронарних 
артерій (різниця — 23%; р<0,03). 

Метою LIPID було вивчення прогностичного 
впливу правастатину в дозі 40 мг/добу у хворих 
з помірно підвищеним рівнем ХС у крові (в серед-
ньому — 5,6 ммоль/л), які перенесли нестабільну 
стенокардію або ІМ. У дослідження були включені 
9014 пацієнтів, запланована тривалість спостере-
ження — 5 років. Проте дослідження було достро-
ково припинене з етичних міркувань, оскільки 
в групі пацієнтів, які приймали статини, вже про-
тягом перших 2 років відзначали зниження ризику 
загальної та коронарної смертності на 23 і 24% 
відповідно. Кількість інфарктів, фатальних і не-
фатальних, вірогідно зменшилася на 29%. 

Важливим фактором, що визначає ефект ста-
тинової терапії, є вплив на прогресування ате-
росклерозу. За даними досліджень різних стати-
нів запобігання прогресуванню атеросклеро зу 
потребувало істотного зниження ХС ЛПНЩ, 
не менше ніж на 45% від початкового рівня. На-
приклад, «агресивна» гіполіпідемічна терапія 
із застосуванням аторвастатину в максимальній 
дозі (80 мг/добу) виявилася більш ефективною 
для запобігання атеросклеротичним змінам ко-
ронарних судин порівняно з «м’яким» знижен-
ням рівня ліпідів за допомогою правастатину 
в дозі 40 мг/добу. Збільшення об’єму атероскле-
ротичних бляшок було зупинено у хворих, які 
приймали аторвастатин (–0,4%), на відміну від 
групи правастатину, у якій відзначали їх приріст 
(+2,7%; р=0,02). 

Позитивний вплив на перебіг захворювання та 
переваги застосування аторвастатину у високих 
дозах порівняно з правастатином у стандартних 
дозах виявлено і у пацієнтів з гострим коронар-
ним синдромом у дослідженні PROVE IT. 

Прогностичний вплив аторвастатину у хворих 
на стабільну стенокардію та гіперхолестерине-
мію вивчали в дослідженні AVERT. У досліджен ня 
був включений 341 пацієнт. За даним коро на-
рографії у всіх хворих були атеросклеротичні ура-
ження як мінімум однієї коронарної артерії (сте-
ноз >50%). При цьому клінічні прояви захворю-
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вання (кількість та інтенсивність нападів стено-
кардії) були помірними чи відсутніми. Половині 
хворих призначали аторвастатин в дозі 80 мг/добу 
протягом 18 міс. У паралельній групі пацієнтам 
проводили ангіопластику з подальшим призна-
ченням звичайного лікування. Результати AVERT 
виявили переваги активної гіполіпідемічної тера-
пії у цих хворих і чітку тенденцію до зменшення 
кількості серцево-судинних ускладнень в групі 
пацієнтів, які приймали аторвастатин. Сумарну 
кількість таких ускладнень, як кардіальна смерть, 
нефатальний ІМ, цереброваскулярні ускладнен-
ня, потреба у проведенні повторної реваскуляри-
зації, було зареєстровано у 13% па цієнтів, які при-
ймали аторвастатин, і у 21% хворих, які одержува-
ли звичайну терапію. 

Розувастатин у максимальній дозі 40 мг/добу 
викликав достовірну регресію коронарного атеро-
склерозу в дослідженні ASTEROID. За допомогою 
внутрішньосудинного ультразвукового датчика 
у 349 пацієнтів визначали динаміку об’єму атероми 
до і після 24-місячного лікування розувастатином. 
Зменшення об’єму атеросклеротичної бляшки 
під впливом терапії становило 3,15%; р<0,001, 
а різниця об’ємів у максимально стенозованих 
сегментах артерій — 9,1%. Інтегральний показ ник 
зменшення об’єму атеросклеротичної бляшки 
під впливом розувастатину становив 6,8%. Слід 
зазначити, що розувастатин, один із найбільш 
потужних гіполіпідемічних препаратів, особливо 
за впливом на рівень ХС ЛПНЩ. Крім того, пре-
парат викликає підвищення рівня ХС ЛПВЩ в се-
редньому на 14,7%. Порівняно з іншими статина-
ми розувастатин виявив найбільш значний вплив 
на цей показник. Позитивні результати щодо за-
стосування розувастатину були отримані в масш-
табному багатоцентровому рандомізованому до-
слідженні JUPITER. В зазначеному дослідженні 
взяли участь понад 17 000 осіб. Це були відносно 
здорові чоловіки віком старше 55 та жінки віком 
старше 65 років без серцево-судинних усклад-
нень в анамнезі, з низьким рівнем ХС ЛПНЩ 
(<3,36 ммоль/л), але з підвищеними показника-
ми СРБ. Терапія — розувастатин 20 мг/добу чи 
плацебо — проводилась в середньому 1,9 року. 
Дослідження було припинено достроково піс-
ля обрахування попередніх даних і встановлення 
беззаперечних доказів щодо зменшення серцево-
судинних ускладнень та смертності під впливом 
активного лікування порівняно з плацебо. Засто-
сування розувастатину сприяло 44-відсотково-
му зниженню відносного ризику щодо основних 
кінцевих точок, включаючи нефатальні ІМ та 
інсульт, потребу в госпіталізації у зв’язку з ОКС 

чи реваскуляризацією, а також смертність від 
серцево-судинних причин. Суттєво нижчим був 
абсолютний ризик щодо таких жорстких кінцевих 
точок, як кардіоваскулярна смерть, ІМ, інсульт. 
Показник становив 1,8% в групі плацебо та 0,9% 
— в групі розувастатину. Проте розувастатин від-
носно новий препарат, і на сьогодні у рамках про-
грами GALAXY, що включає 22 багатоцентрових 
рандомізованих контрольованих дослідження, 
триває вивчення його ефективності та безпеки, 
а також впливу на прогноз розвитку ІХС.

Зниження ризику розвитку основних серцево-
судинних ускладнень відзначали у плацебо-
контрольованому англо-скандинавському до-
слідженні (ASCOT-LLA), в якому вивчали резуль-
тати первинної профілактики ІХС у пацієнтів з АГ 
і помірно вираженим підвищенням рівня ХС у крові 
(до 6,5 ммоль/л). У дослідження було включено 
>10 тис. хворих. Крім АГ, вони мали не менше 3 до-
даткових факторів серцево-судинного ризику. Та-
кими факторами вважали ГЛШ серця, зміни ЕКГ, 
цукровий діабет II типу, інсульт або транзиторну 
ішемічну атаку (ТІА) в анамнезі, мікроальбуміну-
рію, протеїнурію, тютюнопаління. Пацієнти одер-
жували адекват ну антигіпертензивну терапію і до-
датково — ато рвастатин в дозі 10 мг/добу чи пла-
цебо. За ре зультатами дослідження відносний ри-
зик розвитку всіх коронарних ускладнень на фоні 
засто сування аторвастатину знизився на 36%.

Загальний показник серцево-судинних 
ускладнень і потреба у проведенні хірургічних 
втручань щодо реваскуляризації міокарда стано-
вили 7,5% у групі аторвастатину і 9,5% — у групі 
плацебо. За етичними міркуваннями комітет з на-
гляду ASCOT-LLA ухвалив рішення щодо достро-
кового припинення дослідження вже через 1 рік 
після його початку, вважаючи неприпустимим 
відмову від активного лікування хворих з огляду 
на його очевидні переваги. 

Основний механізм дії статинів пов’язаний 
з оборотною блокадою ферменту ГМГ-КоА-
редуктази, що забезпечує синтез ХС. Зниження 
внутрішньоклітинної концентрації ХС стимулює 
функцію клітинних рецепторів і підвищує плаз-
мовий кліренс ХС ЛПНЩ. Терапія статинами 
супроводжується істотним зниженням рівня ХС 
ЛПНЩ (в середньому на 25–40%), помірно вира-
женим підвищенням рівня ХС ЛПВЩ (на 5–15%) 
і зниженням рівня ТГ на 15–50%. Основні фарма-
кологічні властивості препаратів групи статинів 
наведені в табл. 3.9. 

Існують розрахунки, за якими ризик розвит-
ку ускладнень (смерть і кількість випадків нефа-
тального ІМ) зменшується на 7% при зниженні рів-
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ня загального ХС на кожні 0,6 ммоль/л протягом 
перших 2 років терапії статинами і ще на 22% — 
протягом наступних 3–5 років. Разом з тим ре-
зультати масштабних клінічних досліджень (4S, 
WOSCOPS, CARE, HPS) свідчать про відмінності 
між гіполіпідемічною складовою дії статинів і ха-
рактером їх впливу на прогноз. Наприклад, у до-
слідженні 4S зниження частоти серцево-судинних 
ускладнень відзначали раніше, ніж цього можна 
було очікувати з урахуванням лише гіполіпідеміч-
ної дії симвастатину. 

У дослідженні MAAS (381 пацієнт, який одер-
жував симвастатин в дозі 20 мг/добу) відзнача-
ли не лише достовірне зниження рівнів ХС і ХС 
ЛПНЩ в крові, але й істотний вплив препарату 
на процес прогресування атеросклерозу за дани-
ми ангіографії. Так, у пацієнтів групи плацебо 
до кінця 4-річного періоду спостереження вияв-
ляли прогресування оклюзії коронарних артерій, 
а терапія симвастатином супроводжувалася стабі-
лізацією атеросклеротичного процесу. 

У дослідженні HPS зниження ризику розвитку 
серцево-судинних ускладнень під впливом трива-
лого лікування симвастатином відзначали у всіх 
пацієнтів незалежно від початкового рівня ХС 
крові, включаючи хворих з практично нормаль-
ними показниками ліпідограми. 

За даними більшості клінічних досліджень 
застосування статинів дозволяє попередити роз-
виток ішемічних інсультів; ця дія, очевидно, 
не зв’язана безпосередньо з впливом на рівень 
ХС сироватки крові. Певним доказом існуван-
ня неліпідних механізмів дії статинів є їх ефек-
тивність у хворих із гострим коронарним син-
дромом, коли позитивну дію статинів, зокрема 
аторвастатину, виявляли вже протягом перших 
тижнів після початку лікування, тобто протягом 

часу, якого явно недостатньо для оптимальної 
реалізації гіполіпідемічного ефекту (PROVE IT). 
Навіть короткий курс застосування аторваста-
тину (7 днів по 40 мг/добу) перед проведенням 
транс люмінальної ангіопластики забезпечував 
хворим на стабільну стенокардію в ході хірургіч-
ного втручання менші ураження міокар да. Сту-
пінь ураження оцінювали за біохімічними показ-
никами. Вважають, що в основі такої кардіопро-
текторної дії статинів лежать неліпідні механіз-
ми. Ці додаткові неліпідні механізми дії статинів 
одержали назву плеотропних. Вони пов’язані з 
нормалізацією функції ендотелію, гальмуванням 
проліферації гладком’язових клітин судин, впли-
вом на апоптоз, протизапальною, антитромбо-
тичною й антиоксидантною активністю препа-
ратів, стабілізацією атероматозних бляшок. Іс-
нування плеотропних ефектів пояснюють склад-
ним механізмом блокади ГМГ-КоА-редуктази. 
Біохімічним субстратом для них є відмінні від ХС 
продукти метаболізму мевалоната. Ці речовини 
одержали назву ізопреноїдів. Вважають, що вони 
беруть участь у регуляції процесів проліферації, 
диференціації, міграції, функціонування (екс-
пресія ендотеліальної NO-синтази) і апопто-
зу клітин крові й судинної стінки. Існують дані 
щодо протидії статинів ефектам ангіотензину 
II. Під впливом статинів спостерігали знижен-
ня концентрації фібрино гену та інгібітора акти-
ватора плазміногену I, а також в’язкості крові. 
Частково антиагрегантні властивості статинів 
пов’язані зі зниженням вмісту ХС у фосфоліпі-
дах мембран тромбоцитів. У експериментах від-
значали медіаторну актив ність статинів у проце-
сах ангіогенезу, перш за все коронарного. Серед 
додаткових ефектів ста тинів слід зазначити під-
вищення чутливості тканин до інсуліну, що має 

Таблиця 3.9
Фармакологічні властивості препаратів групи статинів

Показник Препарат
Аторвастатин Ловастатин Правастатин Розувастатин Симвастатин Флувастатин

Тmaх, год 2–3 2–4 0,9–1,6 3–5 1,3–2,4 4
Сmax, нг/мл 27–66 10–20 45–55 37 10–34 55
Біодоступність, % 12 5 18 20 5 6
Зв’язування з білками 
плазми крові, %

80–90 >95 43–55 88–90 94–98 >99

Метаболіти Активні Активні Неактивні Активні (міні-
мально)

Активні Неактивні

Метаболізм при участі 
Р450 (СYР)

Так Так Ні Так Так Так

Ліпофільність + + — — + +
Т½, год 15–30 2,9 1,3–2,8 20,8 2–3 4,7
Екскреція з сечею, % 2 10 20 10 13 6
Екскреція з калом, % 70 83 71 90 58 90
Тmах — період досягнення максимальної концентрації у плазмі крові; Сmах — максимальна концентрація у плаз-
мі крові; Т½ — період напіввиведення.
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важливе значення для пацієнтів із супутнім цу-
кровим діабетом. 

Клінічні дослідження останніх років під-
твердили, що поряд із динамікою ліпідних показ-
ників терапія статинами супроводжується знижен-
ням концентрації СРБ і протизапальних цитокінів, 
що вірогідно корелює з прогнозом захворювання. 
Ці факти дають підстави вважати, що зниження 
рівня загального ХС, ХС ЛПНЩ і СРБ — взаємо-
доповнюючі маркери ефективності лікування, які 
підтверджують гіпотезу про клінічне значення не-
ліпідних механізмів дії статинів. Таким чином, ви-
значення тільки показників ліпідограми не повніс-
тю відображає спектр дії статинів. Тому їх призна-
чення має базуватися на загальній оцінці серцево-
судинного ризику, навіть за умови нормального 
рівня ХС. Враховуючи наведені дані, необхідність 
у призначенні статинів визначається більшою мі-
рою величиною серцево-судинного ризику, ніж 
рівнем ХС у крові (якщо йдеться про нормальні чи 
помірно підвищені показники). 

Лікування статинами має бути тривалим, оскіль-
ки поліпшення прогнозу можливе тільки за умови 
тривалої терапії. Відмова від прийому гіполіпідеміч-
них засобів супроводжується поверненням показ-
ників ліпідограми до початкового рівня вже протя-
гом 1 міс. Сучасна концепція гіполіпідемічної тера-
пії передбачає своєрідний «каскад» ефектів статинів 
за умови їх тривалого застосування. Протягом пер-
ших тижнів/місяців терапії спостерігається стабілі-
зація атероматозних бляшок за рахунок відновлення 
функції ендотелію, зменшення системного запален-
ня. Результати зазначеного етапу супроводжуються 
стабілізацією клінічного стану пацієнтів, зменшен-
ням проявів ішемії. Важливою характеристикою 
початку дії статинів є позитивний прогностичний 
вплив, що реалізується після 1-го року лікування, 
зокрема щодо показника виживаності. 

Наступний етап статинового каскаду стосу-
ється впливу на прогресування атеросклерозу 
після 2–4-річної постійної терапії. Прикла-
дом антиатеросклеротичної дії статинів можуть 
служити результати досліджень, у яких актив-
не лікування супроводжувалось не лише від-
сутністю прогресування атеросклерозу в ура-
жених сегментах коронарних артерій (MARS, 
1993; CCAIT, 1994; MAAS, 1994; A-PLUS, 2004), 
але й регресом існуючих атеросклеротичних 
бляшок (REVERSAL, 2004; ASTEROID, 2006). 

Третій етап дії статинів потребує тривалого лі-
кування (≥4 років). Це етап досягнення основної 
стратегічної мети терапії: зниження частоти кар-
діальної та загальної смертності, запобігання роз-
витку серцево-судинних ускладнень. 

Нарешті, є відомості про позитивний вплив 
статинів на некардіальну патологію. Так, у про-
цесі лікування пацієнтів із цукровим діабетом 
II типу відзначено сприятливу дію симвастатину 
не лише на розвиток серцево-судинних усклад-
нень, але й на перебіг основного захворюван-
ня. У хворих, які приймали статини, відзначене 
зниження частоти розвитку цукрового діабету. 
Перспективно виглядає інформація про засто-
сування статинів для лікування та профілактики 
хвороби Альцгеймера і судинної деменції. У па-
цієнтів похилого віку застосування статинів при-
зводило до зменшення вираженості остеопорозу 
і частоти переломів кісток. Є дані про викорис-
тання імуномодулюючої дії статинів у трасплан-
тології. Описані позитивні результати застосу-
вання симвастатину при біліарному циро зі пе-
чінки, а також для розчинення конкрементів ХС 
у жовчному міхурі.

На сьогодні визначені цільові рівні показ-
ників загального ХС і ХС ЛПНЩ, досягнення 
яких у процесі лікування вірогідно супроводжу-
ється зниженням частоти серцево-судинних 
ускладнень і поліпшенням прогнозу. Для па-
цієнтів з ІХС ці рівні становлять <4,5 ммоль/л 
(175 мг/дл) для загального ХС і <2,5 ммоль/л 
(96 мг/дл) для ХС ЛПНЩ. Відповідно до Євро-
пейських рекомендацій з профілактики серцево-
судинних захворювань аналогічні рівні загально-
го ХС і ХС ЛПНЩ доцільно підтримувати у паці-
єнтів, які мають еквіваленти ІХС і високий бага-
тофакторний ризик розвитку серцево-судинних 
ускладнень — >5% протягом 10 років.

За даними метааналізу Cholesterol Treatment 
Trialists’ Collaborators (CTT) зниження ХС ЛПНЩ 
на 1 ммоль/л під впливом терапії статинами до-
зволяє знизити смертність від ІХС на 19%, часто-
ту нефатального ІМ на 26%, потребу в хірургіч-
них втручаннях >20% (рис. 3.14). 

Смертність від ІХС   Нефатальний ІМ                АКШ                         ЧТКА

Рис. 3.14. Зниження ризику серцево-судинних подій 
при зниженні ХС ЛПНЩ на 1 ммоль/л 
при лікуванні статинами. Результа-
ти метааналізу Cholesterol Treatment 
Trialists’ Collaborators (CTT)
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Дози статинів, рекомендовані для лікуван-
ня хворих на стабільну стенокардію, встановлені 
на підставі результатів клінічних досліджень, у яких 
доведена ефективність препаратів щодо зниження 
смертності та нефатальних ускладнень. Для хворих 
на стенокардію добові дози становлять: 

симвастатин — 20–40 мг; 
правастатин — 40 мг; 
аторвастатин — 10–20–80 мг. 
У ряді клінічних досліджень виявлені пере-

ваги аторвастатину у високих дозах (80 мг/добу) 
порівняно з низькими (10 мг/добу) відносно ри-
зику серцево-судинних ускладнень. Так, у до-
слідженні TNT частота основних ускладнень 
(коронарна смерть, фатальний і нефатальний 
ІМ, фатальний і нефатальний інсульт) становила 
8,7% у хворих, які приймали аторвастатин в дозі 
80 мг, і 10,9% — у пацієнтів, що приймали пре-
парат в дозі 10 мг. Таким чином, призначення атор-
вастатину у високих дозах порівняно з низькими 
приводило до зниження відносного ризику роз-
витку основних серцево-судинних ускладнень 
на 22% (р<0,001). Підвищення дози аторваста-
тину до максимальної (80 мг/добу) не супрово-
джувалося підвищенням частоти таких побічних 
реакцій, як міопатія, міалгія. Разом з тим за-
стосування аторвастатину у високих дозах під-
вищувало частоту печінкових реакцій з підви-
щенням активності сироваткових трансаміназ 
(з 0,2 до 1,2%; р<0,001). Тому застосування атор-
вастатину у високих дозах вважається доцільним 
у пацієнтів із високим ризиком, а також за умови 
значного підвищення рівня ХС, головним чином 
при тяжких спадкових формах дисліпідемії.

Терапія статинами характеризується досить ви-
сокою безпекою і хорошою переносимістю. Най-
більш частими побічними ефектами при при-
йомі статинів були диспептичні розлади (метео-
ризм, дискомфорт і біль у ділянці шлунка, нудо-
та, запор, діарея). Як правило, зазначені явища 
посилювалися при підвищенні дози лікарського 
препарату. Досить рідкою (0,01–0,03%), але най-
більш серйозною побічною реакцією, пов’язаною 
з дією статинів, є міопатія. Її клінічні прояви — 
міалгія, м’язова слабкість, судоми, підвищення 
рівня креатинкінази крові, рідше — лихоманка, 
дуже рідко — рабдоміоліз, міоглобінемія та нир-
кова недостатність. Тяжкі травми й оператив-
ні втручання, виражена артеріальна гіпотензія, 
тяжкі інфекційні захворювання і метаболічні роз-
лади, неконтрольовані судоми та існуюча ниркова 
недостатність належать до факторів, що підви-
щують ризик розвитку міопатії при застосуванні 
статинів. Ризик розвитку міопатії зростає також 

при одночасному застосуванні статинів з де-
якими іншими лікарськими засобами. Серед них 
найбільше значення мають фібрати, (наприклад 
гемфіброзил), препарати нікотинової кислоти, 
антибіотики групи макролідів (еритроміцин), 
антивірусні засоби — інгібітори протеаз (нефазо-
дон), імунодепресанти, циклоспорин. 

Статини метаболізуються за участю системи 
печінкових цитохромів Р450. Ряд лікарських за-
собів (аміодарон, верапаміл, лідокаїн, тарфена-
дин, лоратадин, діазепам, барбітурати, цимети-
дин, рифампіцин та ін.) і деякі харчові продукти 
(грейпфрутовий сік) впливають на активність 
печінкових цитохромів, зокрема ізоферментів 
СYР 3А4 і СYР 2С9. Вони можуть значною мірою 
змінювати фармакологічні властивості статинів, 
їх біодоступність і тривалість дії, що слід врахо-
вувати при призначенні комбінованої, часто ба-
гатокомпонентної терапії. 

Гепатотоксичну дію з підвищенням активно-
сті печінкових трансаміназ реєстрували у різних 
клінічних дослідженнях із застосуванням стати-
нів з частотою 1–2%. Ці порушення частіше були 
безсимптомні й розвивалися протягом перших 
місяців лікування, при підвищенні дози препара-
ту, у разі наявної хронічної патології печінки. Для 
запобігання можливій гепатотоксичній дії стати-
ни протипоказані пацієнтам з активними захво-
рюваннями печінки, особам, які зловживають ал-
коголем, а також при стійкому безсимптомному 
підвищенні активності печінкових трансаміназ. 
До початку і в період лікування рекомендується 
контролювати лабораторні показники — рівень 
печінкових ферментів і креатинкінази. Підви-
щення активності печінкових ферментів більше 
ніж у 3 рази, а креатинкінази більше ніж в 10 ра-
зів порівняно з верхньою межею норми потребує 
відміни статинів, проведення відповідних ліку-
вальних заходів і контролю лабораторних показ-
ників до їх повної нормалізації.

Серед інших побічних ефектів при застосуван-
ні статинів відзначають порушення сну, запамо-
рочення, головний біль, алергічні реакції. 

Таким чином, на сьогодні існують докази по-
зитивного впливу статинів і омега-ПНЖК на про-
гноз ІХС. Інші гіполіпідемічні засоби за результа-
тами клінічних досліджень не мають вірогідного 
впливу на прогностичні показники. 

Похідні фіброєвої кислоти чи фібрати ха-
рактеризуються позитивним впливом на ліпід-
ний обмін, особливо при гіпертригліцеридемії, 
зни женні показників ХС ЛПВЩ, у пацієнтів 
з ме таболічним синдромом і цукровим діабе-
том II типу. Вони мають складний механізм дії 
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з впливом на синтез і катаболізм ліпідів, зба-
гачених ТГ. Він полягає у стимуляції ядерних 
рецепторів, які активуються проліфератором 
пероксисом (PАПП). Фібрати — прямі ліганди 
підтипу α РАПП. Активовані РАПП регулюють 
генну експресію синтезу апо АІ і апо АII, основ-
них білків ЛПВЩ. За рахунок активації синтезу 
ензиму ліпопротеїнліпази РАПП підвищують 
катаболізм ліпідних комплексів, збагачених ТГ. 
Вплив фібратів на обмін ХС ЛПНЩ багатогран-
ний і залежить від функціональної активності 
ЛПНЩ-рецепторів і концентрації ТГ. Зокрема, 
при дисліпідемії IIВ типу за класифікацією Фре-
дриксона у пацієнтів з гіпертригліцеридемією 
нерідко відзначають помірно підвищений або 
навіть нормальний рівень ЛПНЩ, проте зростає 
субпопуляція частинок малого розміру, підви-
щеної щільності, збагачених апо В, тобто тих, які 
мають підвищену атерогенність. В експеримен-
тальних і клінічних дослідженнях фібрати спри-
яли зниженню концентрації таких атерогенних 
частинок, а також підвищували афінність клітин-
них рецепторів до ЛПНЩ. Фібрати нормалізу-
ють метаболізм жирних кислот шляхом експресії 
комплексу генів, що забезпечують їх природне 
мітохондріальне окиснення. Внаслідок цього 
в крові знижується концентрація вільних жирних 
кислот, які є субстратом для синтезу ТГ.

Разом з тим, для фібратів виявлені суперечливі 
дані щодо впливу на кардіальну смертність і мож-
ливе підвищення некардіальної смертності, які 
потребують подальшого вивчення та уточнення. 
У зв’язку з цим застосування фібратів, як і інших 
гіполіпідемічних препаратів та їх комбінацій зі 
статинами, рекомендовано для лікування вира-
жених порушень ліпідного обміну, а також для 
досягнення цільового рівня ХС у хворих з дуже 
високим ризиком, визначеним як щорічна смерт-
ність >2%. Як показання для фібратів і препара-
тів нікотинової кислоти розглядаються особливі 
варіанти дисліпідемій зі зниженням ХС ЛПВЩ 
і підвищенням ТГ. Фібрати мають певні переваги 
перед нікотиновою кислотою при лікуванні дис-
ліпідемії такого типу у пацієнтів з цукровим діа-
бетом, що зумовлено відсутністю впливу на рі-
вень глюкози крові. 

Фібрати значно знижують рівень ТГ (на 40–
50%) і здатні підвищити ХС ЛПВЩ на 10–20%, 
за деяким даними — до 30%. У класичному до-
слідженні VA-HIT з використанням гемфібро-
зилу продемонстроване достовірне зменшення 
кількості кардіальних ускладнень у чоловіків 
з практично нормальним рівнем ХС ЛПНЩ 
і низьким — ХС ЛПВЩ. Вважається, що пози-

тивні результати терапії гемфіброзилом пов’язані 
з підвищенням рівня ХС ЛПВЩ. 

Для монотерапії фібратами розвиток міопатії 
не характерний, але як вище зазначалось, ком-
біноване застосування фібратів і статинів може 
підвищувати ризик розвитку цього сер йозного 
ускладнення, ймовірно, в результаті взаємодії 
препаратів на спільному етапі метаболізму (глю-
куронізація). Для фенофібрату, одного з найпо-
ширеніших препаратів-фібратів, подібна вза-
ємодія не характерна, і при одночасному засто-
суванні статинів в середніх терапевтичних дозах 
з фенофібратом виникнення міопатії є малоймо-
вірним.

Протипоказання до призначення фібратів — 
порушення функції печінки та нирок, а також 
жовчнокам’яна хвороба. 

Найбільш частим побічним ефектом фібратів 
є диспепсії, частота яких у різних дослідженнях 
досягала 5%. До більш тяжких небажаних ре-
акцій при прийомі фібратів належить холестаз, 
підвищення активності печінкових трансаміназ 
у сироватці крові, порушення функції печінки, 
описані окремі випадки панкреатиту.

Якщо адекватний контроль показників ліпід-
ного спектра крові неможливий внаслідок непе-
реносимості статинів у високих дозах, перспек-
тивним вважають застосування статинів з езети-
мібом, новим препаратом, що блокує всмокту-
вання ХС у кишечнику. Дотепер одержані обна-
дійливі результати застосування цієї комбінації. 
При призначенні статину і езитимібу в середніх 
дозах додаткове зниження рівня ХС і ХС ЛПНЩ 
становить 10–15%. Вплив подібних комбінацій 
лікарських препаратів на смертність і перебіг за-
хворювання вивчаються. 

Інгібітори АПФ
Донедавна основними показаннями для при-

значення інгібіторів АПФ були СН, АГ і цукро-
вий діабет, перш за все при наявності супут ньої 
АГ або мікроальбумінурії. Призначення інгібіто-
рів АПФ хворим стабільною стенокар дією з ме-
тою вторинної профілактики вивчали у трьох ве-
ликих дослідженнях. 

У дослідженні HOPE взяли участь пацієнти 
з ІХС, цукровим діабетом і високим ризиком 
серцево-судинних ускладнень, але без СН. Дослі-
джуваний препарат — раміприл в дозі 10 мг/ добу, 
тривалість дослідження — 5 років. 

У дослідження EUROPA були включені різні 
за ступенем ризику хворі на стабільну стенокар-
дію без клінічних ознак СН. Досліджуваний пре-
парат — периндоприл в дозі 8 мг/добу, тривалість 
дослідження — 4,2 року. 
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У дослідження PEACE включали пацієнтів зі 
стабільною стенокардією без СН. Досліджува-
ний препарат — трандолаприл в дозі 2–4 мг добу, 
тривалість спостереження — 4,8 року. 

Дослідження НОРE і EUROPA продемон-
стрували зниження серцево-судинного ризику 
(кардіальна смерть, нефатальний ІМ) під впли-
вом терапії інгібіторами АПФ на 26 і 20% відпо-
відно (рис. 3.15). 

Середньорічна частота подій у групі плацебо
була відносно невисока і становила 2,4%

Роки

Рис. 3.15. Результати дослідження EUROPA. Тера-
пія периндоприлом впливала на прогноз па-
цієнтів з хронічною ІХС. Комбінований показ-
ник, що включав коронарну смерть + некар-
діальну смерть + нефатальний ІМ, на фоні 
прийому препарата знизився на 20%

За результатами РЕАСЕ зниження ризику 
було недостовірним і незначним (на 5%). Істотні 
відмінності, виявлені в зазначених дослідженнях, 
імовірно, відображають не стільки прогностич-
ні впливи різних інгібіторів АПФ, скільки від-
мінності між їх учасниками. Так, у дослідженні 
PEACE показник річної смертності був низьким 
і становив 0,8%, а в дослідженні НОРE — 1,6%. 
Попередні реваскуляризаційні втручання про-
ведені у 72% пацієнтів у РЕАСЕ і у 44% — у до-
слідженні НОРE. Середній рівень АТ був також 
нижчим у пацієнтів у дослідженні РЕАСЕ, ніж 
у двох інших. У всіх трьох дослідженнях значно 
відрізнялася базова терапія. Наприклад, гіпо-
ліпідемічні засоби одержували 70% пацієнтів 
у РЕАСЕ і лише 29% — у НОРE. Антитромбо-
тичні препарати — 96 і 76% відповідно. Таким 
чином, імовірно, що більш низький вихідний ри-
зик серцево-судинних ускладнень і висока якість 
базової терапії учасників РЕАСЕ зумовили ре-
зультати дослідження. Проте не виключено, що 
вплив на показники серцево-судинного ризику 
залежить і від фармакологічних особливостей 
кожного препарату. 

Важливим підсумком усіх трьох наведених до-
сліджень стало значне зниження частоти розвитку 
застійної СН на фоні терапії інгібіторами АПФ. 
Крім того, застосування раміприлу супроводжу-
валося істотним (до 32%) зменшенням кількості 

інсультів. Подібну тенденцію відзначали у дослі-
дженні РЕАСЕ, різниця між групою трандолапри-
лу і плацебо становила 24%. Важливим компонен-
том терапевтичної дії інгібіторів АПФ у пацієнтів 
зі стабільною стенокардією дослідники вважають 
вплив на рівень АТ.

Призначення інгібіторів АПФ показано всім 
хворим на стабільну стенокардію з АГ, цукровим 
діабетом, СН, безсимптомною дисфункцією ЛШ. 

При відсутності зазначеної супутньої патоло-
гії призначення інгібіторів АПФ пацієнтам зі ста-
більною стенокардією рекомендовано з урахуван-
ням оцінки співвідношення потенційної корис-
ті, з одного боку, і ризику побічних реакцій, вар-
тості лікування — з іншої. Препаратами вибору 
для лікування хворих на стабільну стенокардію є 
ін гібітори АПФ з доведеною ефективністю щодо 
даного показання і у відповідних дозах (раміприл 
10 мг/добу; периндоприл 10 мг/ добу). 

Блокатори β-адренорецепторів
У пацієнтів, які перенесли ІМ, застосування 

блокаторів β-адренорецепторів знижує ризик 
кардіальної смерті й повторного інфаркту на 30%. 
Призначення блокаторів β-адренорецепторів 
в гострий період ІМ має незначний вплив на по-
казник смертності, тоді як тривале застосу-
вання цих препаратів знижує смертність хво-
рих у середньому на 24%. Причому блокатори 
β-адренорецепторів, які мають внутрішню сим-
патоміметичну активність (ацебутолол) вияви-
лися в цьому плані низько ефективними. Відсутні 
достатні докази впливу на смертність і для пре-
парату атенолол, одного з найпоширеніших пре-
паратів блокаторів β-адренорецепторів. Слід зазна-
чити, що спеціально спланованих конт рольованих 
досліджень щодо вивчення прогностичного впливу 
блокаторів β-адренорецепторів у хворих зі стабіль-
ною стенокардією не проводили.

Але з огляду на результати, одержа-
ні у пацієнтів, які перенесли ІМ, блокатори 
β-адренорецепторів були внесені у схему ліку-
вання стабільної стенокардії. Це відбулося тому, 
що дослідження блокаторів β-адренорецепторів 
у хворих з постінфарктним кардіосклерозом 
передували їх застосуванню при стабільній сте-
нокардії. Надалі в найбільш масштабних дослі-
дженнях блокаторів β-адрено рецепторів за учас-
тю хворих на стабільну стенокардію — APSIS 
і ТIВЕТ — плацебо не використовували, виходя-
чи з інтересів пацієнтів і неетичності відмови від 
активної терапії протягом тривалого часу. У до-
слідження APSIS було включено 809 учасників 
з клінічно підтвердженою стабільною стенокар-
дією, період спостереження становив 3,4 року. 
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За результатами дослідження верапаміл у лі-
карській формі з модифікованим вивільненням 
активної речовини (SR) 240–480 мг/добу і мето-
пролол SR 100–200 мг/добу мали однакову ефек-
тивність щодо запобігання серцево-судинним 
ускладненням. Причому подальше, до 9 років, 
спостереження хворих APSIS підтвердило пози-
тивний вплив лікування на прогноз, особливо 
у жінок без супутнього цукрового діабету. У до-
слідженні ТIВЕТ взяли участь 682 пацієнти зі 
стенокардією напруження, період спостережен-
ня — 2 роки. Результати лікування ніфедипіном 
у лікарській формі з уповільненим вивільнен-
ням (SR), 20–40 мг 2 рази на добу, і атенололом 
50 мг 2 рази на добу, не відрізнялися. Переваги 
мала комбінована терапія із застосуванням обох 
препаратів, відзначали тенденцію до зниження 
частоти раптової смерті, нефатального інфаркту 
і нестабільної стенокар дії. Подібні результати 
отримані в дослідженні IMAGE, в якому порів-
нювали ефективність метопрололу 200 мг/добу 
і ніфедипіну 40 мг/добу у 280 хворих на стабіль-
ну стенокардію. У всіх пацієнтів були позитивні 
проби з дозованим фізичним навантаженням. 
Обидва препарати підвищували толерантність 
до фізичного навантаження і тривалість його 
виконання, хоча метопролол — більшою мірою. 
Комбінована терапія виявилась більш ефектив-
ною, ніж лікування кожним препаратом окре-
мо. У невеликому випробуванні ASIST брали 
участь пацієнти з ІХС, які на етапі до лікування 
мали незначну кількість або й зовсім не мали 
нападів стенокардії. Застосування у цих паці-
єнтів атенололу (100 мг/добу), на відміну від 
плацебо, продемонструвало позитивний вплив 
на комбіновані кінцеві точки, включаючи змен-
шення кількості нападів чи появу стенокардії. 
За даними добового моніторування ЕКГ атено-
лол зменшував кількість як больових, так і без-
больових ішемічних епізодів. У дослідженні 
TIBBS порівнювали ефективність бізопрололу 
і ніфедипіну (лікарська форма з уповільненим 
вивільненням активної речовини) у 330 хворих 
на стабільну стенокардію. У всіх учасників до-
слідження були ЕКГ-позитивні результати проб 
з дозованим фізичним навантаженням і більше 
2 епізодів ішемії міокарда протягом 48-годин-
ного холтерівського моніторування. Бізопролол 
призначали в дозі 10 мг/добу протягом перших 
4 тиж і по 20 мг — в наступні 4 тиж. Ніфедипін 
призначали по 20 і 40 мг 2 рази на добу. Трива-
лість загального спостереження становила 1 рік. 
Бізопролол виявився більш ефективним щодо 
запобігання серцево-судинним ускладненням, 

таким як кардіальна смерть, гострий ІМ та гос-
піталізація з приводу нестабільної стенокардії. 
Частота ускладнень становила 22,1% у групі бізо-
прололу і 33,1% — у групі ніфедипіну (р=0,033). 
Всі ці дані підтверджують антиангінальну 
ефектив ність блокаторів β-адренорецепторів, 
хоча й не надають достатніх доказів щодо по-
кращання прогнозу у хворих на стабільну сте-
нокардію. 

Три препарати групи блокаторів β-адрено-
рецепторів — метопролола сукцинат, бізопролол 
і карведилол — продемонстрували позитивний 
вплив на показники виживаності й перебігу за-
хворювання у пацієнтів із ХСН. Застосування не-
бівололу сприяло поліпшенню прогнозу при ХСН 
у хворих похилого віку (старше 70 років).

Блокатори кальцієвих каналів
Препарати фармакологічної групи блока-

торів кальцієвих каналів, які знижують ЧCC, 
здатні поліпшувати прогноз пацієнтів після 
перенесеного ІМ, що виявлено в дослідженні 
DAVIT II з верапамілом, а також у підгрупі хво-
рих без ознак СН у дослідженні MDPIT з дилтіа-
земом. У дослідженні INTERCEPT відзначали 
тенденцію до зниження серцевої смертності, 
нефатального повторного інфаркту та рефрак-
терної ішемії міокарда, а також істотне знижен-
ня потреби у проведенні реваскуляризаційних 
втручань у хво рих після ІМ при застосуванні 
дилтіазему порівняно з плацебо. Блокатори 
кальцієвих каналів — ефективні антигіпертен-
зивні засоби, проте вони можуть підвищува-
ти ризик розвитку СН. У хворих на стабільну 
стенокардію не підтверджена прогностична 
ефективність дигідропіридинових блокаторів 
кальцієвих каналів. Застосування дигідропіри-
динових бло каторів кальцієвих каналів корот-
кої дії не лише не запобігало ускладненню ІХС, 
але, навпаки, при використанні у високих до-
зах (ніфедипін >40 мг/добу) спричиняло їх по-
яву. Це викликало в середині 90-х років ХХ ст. 
активну дискусію, що закінчилася визнанням, 
що систематичне застосування вазодилататорів 
з короткою тривалістю дії, включаючи дигідро-
піридинові блокатори кальцієвих каналів, може  
негативно впливати на прогноз пацієнтів з ІХС 
і протипоказано при цій патології. Разом з тим, 
для симптоматичного лікування стабільної сте-
нокардії за необхідно сті можна призначати ди-
гідропіридинові блокатори кальцієвих каналів 
у вигляді препаратів і лікарських форм трива-
лої дії, включаючи лікарські форми ніфедипі-
ну. Причому їх застосування за даними деяких 
досліджень не тільки поліпшувало клінічні по-
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казники, але й су проводжувалося позитивними 
тенденціями щодо зниження ризику розвитку 
серйозних серцево-судинних ускладнень, як, 
наприклад застосу вання амлодипіну в 2-річ-
ному дослідженні CAMELOT, що включало 
1991 хворого на ста більну стенокардію. Проте 
результати, отримані в CAMELOT, не були ста-
тистично достовірними.

Таким чином, переконливих доказів на ко-
ристь застосування блокаторів кальцієвих кана-
лів для поліпшення прогнозу хворих на ста-
більну стенокардію на сьогодні немає. Блока-
тори кальцієвих каналів, які знижують ЧСС, 
можна розглядати як альтернативу блокаторам 
β-адренорецепторів при непереносимості чи на-
явності протипоказань до застосування остан-
ніх у хворих з постінфарктним кардіосклеро-
зом, але без СН. У деяких пацієнтів блокатори 
кальцієвих каналів можуть погіршувати перебіг 
захворювання.

Рекомендації щодо фармакотерапії з метою по-
ліпшення прогнозу у хворих на стабільну стенокар-
дію

Для поліпшення прогнозу хворих на стабільну 
стенокардію (зниження смертності й частоти не-
фатальних серцево-судинних ускладнень) реко-
мендується призначення таких лікарських засобів 
(клас I, рівень доказовості А):

1. АCК 75–100 мг 1 раз на добу — всім пацієн-
там без протипоказань до її призначення.

2. Статини — всім пацієнтам із підтвердже-
ною ІХС, при відсутності протипоказань.

3. Інгібітори АПФ (за відсутності протипока-
зань) — пацієнтам з такими супутніми захворю-
ваннями: АГ, застійна СН, безсимптомна дис-
функція ЛШ, перенесений ІМ з дисфункцією 
ЛШ, цукровий діабет.

4. Блокатори β-адренорецепторів — всім пацієн-
там, особливо з постінфарктним кар діосклерозом 
або СН, при відсутності протипоказань.

У хворих на стабільну стенокардію без супут-
ньої патології інгібітори АПФ мають більш низь-
кий рівень доказовості щодо впливу на прогноз 
(клас IIа, рівень В). Застосування клопідогрелу 
можна розглядати як альтернативну антитром-
ботичну терапію у пацієнтів з непереносимістю 
ацетилсаліцилової кислоти. Статини у високих 
дозах можуть бути рекомендовані пацієнтам 
з підтвердженим діагнозом ІХС і дуже високим 
ризиком серцево-судинних ускладнень (ризик 
серцево-судинної смертності >2% на рік).

Загальна концепція ведення хворих зі стабіль-
ною стенокардією представлена у вигляді мнемо-
нічної схеми на рис. 3.16.

спірин

нгібітори АПФ

Титрування доз до цільового рівня:
ХС3 < 4,5 ммоль/л,

ХС ЛПНЩ < 2,5 ммоль/л

Титрування доз до цільового рівня 
ЧСС: 50–60 уд./хв у спокої,

75% порогової ЧСС при ДФН
При СН титрування 
з мінімальних доз

При АГ, ЦД, СН
раміприл — 10 мг

периндоприл — 8 мг

І

Рис. 3.16. Препарати, які поліпшують прогноз у па-
цієнтів з атеросклерозом (А) та ІХС, — 
мнемонічна схема АІБС:
А — аспірин
І — інгібітори АПФ
Б — блокатори β-адренорецепторів
С — статини
ЦД — цукровий діабет
ДФН — дозоване фізичне навантаження
У % зазначено зниження ризику серцево-
судинних ускладнень

За особливими показаннями (клас II в — рівні 
доказовості В і С) можна призначати фібрати — 
хворим із низьким рівнем ХС ЛПВЩ і гіпертри-
гліцеридемією за наявності цукрового діабету 
чи метаболічного синдрому, а також фібрати чи 
нікотинову кислоту в комбінації зі статинами хво-
рим дуже високого ризику з низьким рівнем ХС 
ЛПВЩ і гіпертригліцеридемією.

АНТИАНГІНАЛЬНА ТЕРАПІЯ
Симптоми стенокардії та ознаки ішемії міо-

карда, в тому числі її безбольової форми, можуть 
бути усунуті за допомогою лікарських засобів, 
що зменшують потребу міокарда в кисні і/або 
збільшують кровотік в ішемізованій ділянці. 
До антиангінальних препаратів належать блока-
тори β-адренорецепторів, блокатори кальцієвих 
каналів та органічні нітрати.

Органічні нітрати
Нітрати використовують у клінічній практи-

ці понад 100 років. Призначення нітрогліцерину 
для купірування нападів стенокардії практикуєть-
ся з 1879 р. Основними представниками групи 
органіч них нітратів є гліцеролу тринітрат (нітроглі-
церин), ізосорбіду динітрат й ізосорбіду мононітрат. 
Останній є природним активним метаболітом ізо-
сорбіду динітрату. У всіх препаратів групи органіч-
них нітратів однаковий механізм дії, вони належать 
до ендотелійнезалежних вазодилататорів. Анти-
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ангінальний ефект нітратів реалізується за ра хунок 
зниження потреби міокарда у кисні та по ліпшення 
перфузії міокарда. Органічні нітрати ді ють шляхом 
вивільнення оксиду азоту (NO) — речо вини, що є 
аналогом ендотелійзалежного релаксуючого фак-
тора. NO активує гуанілатциклазу, в результаті чого 
утворюється цГМФ, що має вла стивість розслабляти 
гладком’язові клітини судин.

Вазодилатація, основний гемодинамічний 
ефект нітратів, має дозозалежний характер. 
При призначенні у низьких дозах нітропрепара-
ти викликають розширення переважно венозних 
судин. Це призводить до депонування крові у ве-
нозному руслі та зниження переднавантаження 
на серце (перевантаження об’ємом). Зменшення 
притоку крові до серця за рахунок зазначеного ме-
ханізму веде до зниження тиску в камерах серця, 
зокрема кінцево-діастолічного тиску в порожни-
ні ЛШ і зниження систолічного напруження його 
стінок. Внаслідок цього потреба міокарда в кис-
ні зменшується, а його перфузія покращується, 
особливо в субендокардіальних ділянках, що має 
важливе значення у пацієнтів з ІХС. При засто-
суванні високих доз препарати цієї групи вплива-
ють переважно на великі артерії, включаючи ко-
ронарні судини серця. Нітрати здатні запобігати 
і купірувати ангіоспазм коронарних артерій. Вони 
перерозподіляють коронарний кровоток до іше-
мізованих ділянок міокарда. Селективна дилата-
ція саме великих коронарних судин — важливий 
чинник оптимізації міокардіального кровотоку 
в зонах ішемії. Слід зазначити, що малі/резис-
тивні судини в цих ділянках і так максимально 
розширені завдяки аденозинопосредкованим 
компенсаторним механізмам ауторегуляції. За-
значений вплив нітратів на коронарне русло від-
різняється від дії деяких інших вазодилататорів, 
наприклад дипіридамолу. Останній розслабляє 
артерії як великого, так і малого калібру, викли-
каючи перерозподіл коронарного кровотоку в ді-
лянки міокарда, що не зазнали ішемії, і протидіє 
ауторегуляторним механізмам усунення ішемії, 
за рахунок чого можливий розвиток феномена 
«коронарного обкрадання». Органічні нітрати 
знижують рівень АТ. 

Незважаючи на універсальність фармаколо-
гічного механізму дії органічних нітратів, між 
представниками цієї групи є істотні відмін-
ності. Фармакологічні особливості характерні 
не лише для окремих нітратів, але й для різних 
лікар ських форм цих препаратів. Найважливіші 
фар макологічні характеристики нітратів — біо-
доступність (% активної речовини, що надходить 
у системний кровообіг) і період напіввиведення. 

Нітрогліцерин — ліпофільна речовина, має дуже 
короткий період напіввиведення (1,0–4,4 хв) і ха-
рактеризується широким діапазоном індивідуаль-
ної біодоступності при абсорбції в ШКТ, оскільки 
піддається активному мета боліз му при первинно-
му проходженні через печінку. Тому найчастіше 
використовують сублінгвальні/букальні лікарські 
форми нітрогліцерину, у яких активна речовина 
швидко і практично повністю абсорбується зі сли-
зової оболонки порожнини рота і надходить у сис-
темний кровотік, минаючи печінку. Відсутність 
пресистемного печінкового метаболізму забезпе-
чує швидке досягнення ефективної концентрації 
препарату в плазмі крові. Нітрогліцерин призна-
чають у формі сублінгвальних таблеток, желати-
нових капсул або аерозолів. Препарат руйнується 
при контакті з повітрям, тому відкриту упаковку 
з таблетками не можна зберігати понад 30 днів. 
Термін зберігання нітрогліцерину у формі аерозо-
лю більш тривалий. Існують лікарські форми ні-
трогліцерину для трансдермального застосування 
(пластири, диски). Використання подібних лікар-
ських форм дозволяє пацієнтові самому регулю-
вати час дії препарату. Ізосорбіду динітрат після 
абсорбції в ШКТ піддається активному метаболіз-
му в печінці. Його основними метаболітами є ізо-
сорбід-2-мононітрат та ізосорбід-5-мононітрат, 
останній має більш високу фармакологічну актив-
ність. Період напіввиведення ізосорбіду динітра-
ту становить 1,1–1,3 г, біодоступність — 20–25% 
при прийомі всередину і до 59% — при сублінг-
вальному прийомі. Як правило, ізосорбіду дині-
трат призначають 2–4 рази на добу. Гідрофільний 
ізосорбід-5-мононітрат має найбільш тривалий 
серед нітратів час дії (період напіввиведення — 
4,1–4,9 г) і високу біодоступність (до 90–100%) 
при пероральному прийомі. Препарат випуска-
ють у кількох лікарських формах, деякі з них роз-
раховані на прийом 1 раз на добу. 

Залежно від зазначених фармакологічних ха-
рактеристик короткодіючі нітрати показані для 
купірування нападів стенокардії, тоді як препа-
рати тривалої дії використовують для профілак-
тики їх виникнення. Кількісні показники по-
треби у прийомі нітрогліцерину можуть служи-
ти простим і надійним критерієм ефективності 
антиангінальної терапії із застосуванням інших 
лікарських засобів.

Органічні нітрати застосовують для лікування 
практично всіх форм ІХС, в тому числі стабільної 
та вазоспастичної стенокардії. Наявність клінічно-
го синдрому стенокардії залишається основним 
показанням для включення нітратів у схему лі-
кування цих пацієнтів. Висока антиангінальна 
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ефективність дозволяє використовувати нітрати 
для профілактики та усунення ангінальних на-
падів у хворих на стабільну стенокардію напру-
ження. Після прийому нітропрепаратів значно 
зменшується кількість нападів стенокардії та 
підвищується толерантність до фізичного наван-
таження, включаючи тривалість виконання на-
вантаження до появи болю і/або ішемічних змін 
на ЕКГ. Лише 10% хворих на стабільну стенокар-
дію не відповідають на прийом нітратів і ще у 10% 
розвиваються побічні ефекти, що потребують їх 
відміни. Загалом антиангінальна ефективність 
органічних нітратів відповідає ефективності бло-
каторів β-адренорецепторів і блокаторів кальціє-
вих каналів. Позиція щодо застосування нітратів 
як симптоматичної терапії нападів стенокардії 
відображена у вітчизняних і міжнародних реко-
мендаціях щодо лікування ІХС. Прогностичне 
значення нітратів, їх вплив на смертність і пере-
біг ІХС досі не доведені. Це пов’язано не тільки з 
суперечливими результатами наявних клінічних 
досліджень, але і з тим, що на сьогодні не про-
ведені рандомізовані проспективні досліджен-
ня з об’єктивізації такого впливу, зокрема для 
хворих на стабільну стенокардію. Разом з тим, 
NO, основний ефекторний субстрат нітратів, 
забезпечує такі важливі фізіологічні функції, як 
регуляція судинного тонусу і антикоагулянтних 
властивостей крові, вплив на адгезію лейкоци-
тів, проліферацію гладком’язових клітин судин 
та апоптоз. Існують експериментальні докази 
антиатеросклеротичної дії NO. В експериментах 
нітрати нормалізували ендотеліальную функцію, 
зменшували ураження інтими судин і перешко-
джали оксидації ЛПНЩ.

Протипоказання до призначення нітратів — 
підвищена чутливість до них, шок, гострий ІМ 
з низьким тиском наповнення ЛШ, артеріальна 
гіпотензія (САТ <90 мм рт. ст.), токсичний на-
бряк легень, крововилив у мозок або недавно 
перенесена черепно-мозкова травма (у зв’язку 
з можливістю підвищення тиску спинномоз-
кової рідини), закритокутова форма глаукоми, 
тяжка анемія.

Відносні протипоказання до призначення 
нітратів — обструктивна форма ГКМП і вира-
жений аортальний стеноз. Разом з тим з появою 
у цих хворих синдрому стенокардії нітрогліцерин 
може бути корисним для його усунення.

Відсутність доказів позитивного впливу 
на прогноз і перебіг ІХС робить недоцільним 
застосування нітратів у хворих без стенокардії. 
За цією ж причиною немає підстав призначати ні-

трати пацієнтам з підозрою чи факторами ризику 
ІХС.

Взаємодія нітратів з іншими лікарськими за-
собами. Принципове значення має взаємодія 
органічних нітратів з інгібіторами ФДЕ, зокрема 
із сильденафілом, оскільки використання поді-
бної комбінації може викликати потенцій но не-
безпечну артеріальну гіпотензію. Застосування 
сильденафілу можливе лише за умови, як міні-
мум, 24-годинної перерви після прийому нітра-
тів, включаючи нітрогліцерин. Посилення гіпо-
тензивної дії відзначають при поєднані нітратів 
з барбітуратами, опіоїдни ми анальгетиками, три-
циклічними антидепресантами, алкоголем, а та-
кож іншими засобами, що знижують АТ. 

Ослаблення вазодилататорного ефекту мож-
ливо при одночасному застосуванні органічних 
нітратів з карбахоліном, норепінефрином, фе-
нілефрином, гістаміном, ангіотензином, ГКС, 
стимуляторами ЦНС, М-холіноблокаторами 
(атропіном). Фенобарбітал активує печінковий 
метаболізм нітратів, що може значно зменшити 
їх біодоступність в лікарських формах для пер-
орального застосування. 

Однією з основних проблем, пов’язаних 
з три валим застосуванням нітратів, є розвиток 
толерантності. Толерантністю до нітратів вважа-
ють зниження клінічної ефективності лікарсько-
го засобу при регулярному його застосуванні. 
Дані про те, що ефективність нітратів може зни-
жуватися, з’явилися ще наприкінці ХIХ ст., коли 
нітрати лише почали використовувати у клініч-
ній практиці. Тривалий час висловлювали сум-
ніви щодо клінічного значення цього феномену. 
Разом з тим регулярна терапія нітратами у ряді 
випадків супроводжується послабленням або 
повним зникненням їх клінічної дії та гемодина-
мічних ефектів. Механізм цього явища повніс-
тю не з’ясований. Існуючі гіпотези пояснюють 
розвиток толерантності зниженням концентра-
ції сульфгідрильних (SH-) радикалів, активаці-
єю РААС, підвищенням внутрішньосудинного 
об’єму у зв’язку з порушенням трансваскулярно-
го градієнта Старлінга, утворенням вільних ра-
дикалів, підвищенням деградації оксиду азоту. 

Розвиток толерантності до нітратів значною 
мірою варіює у різних пацієнтів. Наприклад, по-
стійний прийом звичайних таблеток ізосорбіду 
динітрату по 10–20 мг 4 рази на добу протягом 
1 міс супроводжується повною втратою антиан-
гінального ефекту у 10–15% хворих на стабільну 
стенокардію; у 60–70% пацієнтів ефективність 
лікарського засобу істотно зни жується і у інших 
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10–15% хворих ефективність препарату залиша-
ється стабільною. 

Для запобігання розвитку толерантності реко-
мендується режим призначення нітратів з обо в’яз-
ковим «вільним від нітратів» проміжком часу про-
тягом доби. Вважається, що для запо бі ган ня роз вит-
ку толерантності цілком достатньо «без нітратного» 
періоду тривалістю 8–12 год на добу. 

Для нітратів характерні дозозалежні побічні 
ефекти, пов’язані з вазодилатацією. Найчастіше це 
головний біль, гіперемія шкіри обличчя, запаморо-
чення. У деяких хворих головний біль носить вира-
жений характер і є основною причиною відмови від 
прийому препаратів. В окремих випадках головний 
біль має минущий характер і зникає, незважаючи 
на продовження терапії. Антиангінальний ефект 
при цьому зберігається. Можливі ортостатична гі-
потензія та рефлекторна активація симпатичного 
відділу вегетативної нервової системи з розвитком 
тахікардії та по явою парадоксальної стенокардії. 
Дуже рідко прийом нітратів супроводжувався роз-
витком синкопальних станів. 

Блокатори β-адренорецепторів
Блокатори β-адренорецепторів мають висо-

ку антиангінальну ефективність. Механізм дії 
блокаторів β-адренорецепторів полягає в кон-
курентній взаємодії з відповідним рецепторним 
апаратом (β1- і β2 -адренорецепторами). Блокада 
β1-адренорецепторів призводить до зниження 
ЧСС і зменшення скоротності міокарда. Обидва 
ці ефекти зменшують потребу міокарда в кисні 
та сприяють попередженню ішемії. Препарати 
цієї групи знижують ЧСС як у стані спокою, так 
і при фізичному навантаженні. Виняток станов-
лять блокатори β-адренорецепторів з частковою 
агоністичною активністю, для яких характер-
не зниження ЧСС переважно під час фізичних 
навантажень. Позитивний вплив блокаторів 
β-адренорецепторів на перфузію іше мізованого 
міокарда пов’язаний з подовженням діасто-
ли тоб то періоду перфузії) за рахунок знижен-
ня ЧСС, а також з перерозподілом коронарно-
го кровотоку внаслідок підвищення судинного 
опору в неішемізованих ділянках. Блокатори 
β-адренорецепторів — препарати першого ряду 
для лікування пацієнтів з АГ. Вони зменшують 
збудливість міокарда, підвищують поріг фібри-
ляції шлуночків серця під час ішемії, перешко-
джають розвитку аритмії. Відомо, що блокатори 
β-адренорецепторів мають універсальну анти-
ішемічну дію і запобігають виникненню як бо-
льових, так і безсимптомних епізодів ішемії. 
Доведена ефективність блокаторів β-адрено-

рецепторів у запобіганні нападів стенокардії/
ішемії, викликаної фізичними навантаженнями. 

Блокатори β-адренорецепторів розрізняють 
за селективністю взаємодії з β1-адрено рецеп-
торами, за тривалістю дії, за наявністю внутріш-
ньої симпатоміметичної активності та додаткових 
властивостей (наприклад здатності викликати 
вазодилатацію). Незважаючи на практично од-
накову антиангінальну ефективність різ них бло-
каторів β-адренорецепторів, у сучас ній клінічній 
практиці перевагу віддають кар діоселективним 
препаратам. Це зумовлено тим, що саме блокада 
β1-адренорецепторів перешкоджає системному 
впливу симпатичного нейротрансмітера норадре-
наліну, що за безпечує основний антиагінальний 
ефект. Кардіоселективність сприяє зниженню 
частоти побічних ефектів, забезпечує кращу пере-
носимість і безпеку тривалого лікування, особли-
во при супутній патології. Найчастіше використо-
вують метопролол, атенолол, бізопролол. За необ-
хідності можливе застосування інших блокаторів 
β-адренорецепторів — бетаксололу, карведилолу, 
небівололу. Для ефективної терапії має значення 
тривалість дії препарату. Бізопролол і бетаксолол 
завдяки особливостям фармакокінетики мають 
тривалий період напіввиведення, їх можна при-
значати 1 раз на добу, як і деякі лікарські форми 
метопрололу з уповільненим вивільненням ак-
тивної речовини. Атенолол, з урахуванням його 
періоду напіввиведення (6–9 год) доцільно за-
стосовувати 2 рази на добу. При підвищенні дози 
може зростати тривалість дії препарату, що необ-
хідно враховувати при виборі режиму дозування. 
Стандартними антиангінальними дозами блока-
торів β-адренорецепторів вважають: 

- для атенололу — 100 мг 1 раз на добу або 50 мг 
2 рази на добу;

- для бетаксололу — 20 мг 1 раз на добу;
- для бізопрололу — 10 мг 1 раз на добу;
- для метопрололу (лікарські форми тривалої 

дії) — 100–200 мг 1 раз на добу.
Основні фармакологічні особливості блока-

торів β-адренорецепторів наведені в табл. 3.10.
Доза блокаторів β-адренорецепторів визна-

чається негативним хронотропним ефектом 
препарату. При лікуванні стабільної стенокардії 
найпростішим клінічним критерієм оптимальної 
фармакологічної дії лікарського засобу є знижен-
ня ЧСС в стані спокою до 55–60 уд./хв. Блокатори 
β-адренорецепторів обмежують підвищення ЧСС 
і під час фізичних навантажень. У зв’язку з цим оп-
тимальна доза препарату має спри яти підтримці 
ЧСС при фізичній активності на рівні до 75% по-
рогової, тобто тієї, яка пов’язана з появою стено-
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кардії. Вираженість блокади β-адренорецепторів 
можна оцінювати за результатами тестів з дозо-
ваним фізичним навантаженням. Ефективність 
антиангінальної терапії з використанням блока-
торів β-адренорецепторів вважається достатньою 
при умові підвищення толерантності до фізичного 
навантаження і зменшення кількості нападів сте-
нокардії та потреби в прийомі нітратів короткої дії 
(нітрогліцерин) для їх купірування. 

Погіршення клінічної симптоматики під впли-
вом блокаторів β-адренорецепторів можливе у осіб 
із вазоспастичною стенокардією (рис. 3.17а–в). 

Побічні ефекти, характерні для блокаторів 
β-адренорецепторів — похолодіння кінцівок 
і симп томатична брадикардія, що може супро-
воджуватися запамороченням, рідше — артері-
альна гіпотензія. Можлива поява чи посилення 
респі раторних симптомів (задишка), особливо 
у пацієнтів із БА/ХОХЛ. Кардіоселективні засо-
би в цих випадках мають певні переваги. Проте 
кардіоселективність — відносна характеристи-
ка — залежить від дози препарату, тобто зменшу-
ється або зникає при її підвищенні. Блокатори 

β-адренорецепторів можуть викликати слабкість 
і підвищену стомлюваність, проте, за результа-
тами клінічних досліджень лише 0,4% хворих 
були змушені припинити лікування з цієї при-
чини. Серед інших побічних реакцій реєстрували 
порушення AV-провідності, появу/посилення 
симптомів СН, головний біль, рідко — відчуття 
тривоги, дистимію, порушення сну, сплутаність 
свідомості (особливо у пацієнтів похилого віку). 
В літературі обговорюється питання про ризик 
виникнення депресій при призначенні блокато-
рів β-адренорецепторів. Проте переконливих до-
казів такого ризику на сьогодні немає. Описані 
випадки впливу блокаторів β-адренорецепторів 
на показники ліпідного обміну, зокрема підви-
щення рівня ТГ, але говорити про клінічне зна-
чення подібних змін немає підстав. Блокатори 
β-адренорецепторів можуть провокувати появу 
чи загострення псоріазу, алергічних реакцій. По-
рушення сексуальної функції при застосуван-
ні блокаторів β-адренорецепторів реєстрували 
з частотою 5/1000 пацієнто-років. 

Рис. 3.17. Вазоспастична реакція при проведенні проби з дозованим фізичним навантаженням на фоні 
застосування блокатора β-адренорецепторів у пацієнта зі стенокардією Принцметала: 
а)ВЕМ-проба без препарата (100 Вт): ST-депресія 1,0–1,5 мм, стенокардія; б) «гострий» 
тест з 40 мг пропранололу (50 Вт): елевація сегмента ST, стенокардія; в) «гострий» тест 
з 20 мг ніфедипіну (150 Вт): ЕКГ без патологічних змін, стенокардія відсутня

а б в

Таблиця 3.10
Фармакологічні властивості блокаторів β-адренорецепторів

Препарат Селек-
тивність

Біодоступ-
ність, %

Період напів-
виведення, 

год

Печінковий 
метаболізм

Елімінація

Атенолол Так 45–50 6–7 Мінімальний До 90% нирками в незмінному ви-
гляді

Ацебутолол Так 20–60 3–4 Так Через кишечник до 50%
Бетаксолол Так 90 14–22 Так Переважно нирками до 80%
Бізопролол Так 90 10–12 Так Нирками/через кишечник при-

близно по 50% 
Карведилол Так 25 6–12 Так Переважно через кишечник до 60%
Метопролол Так 50 3–4 Так Переважно нирками у вигляді мета-

болітів
Надолол Ні 30–40 12 Ні Переважно нирками
Пропранолол Ні 30 2–5 Так Переважно нирками у вигляді мета-

болітів
Небіволол Так 12–100 10–50 Так Через кишечник до 50%
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Загалом з урахуванням профілю побічних 
реакцій блокатори β-адренорецепторів відріз-
няються хорошою переносимістю, а за впливом 
на якість життя не відрізняються від інших анти-
ангінальних засобів. Наприклад, у дослідженні 
APSIS оцінки якості життя, з огляду на побічні 
реакції, при прийомі метопрололу і верапамілу 
були аналогічними.

Протипоказаннями до призначення блокато-
рів β-адренорецепторів є: підвищена чутливість 
до цих препаратів, передсердно-шлуночкова бло-
када II–III ступеня, синдром слабкості синусного 
вузла, брадикардія (ЧСС у спокої  до початку лі-
кування <50 уд./хв), артеріальна гіпотензія (САТ 
<90 мм рт. ст.), БА, розлади периферичного кро-
вообігу пізніх стадій, одночасне застосування ін-
гібіторів МАО. 

При наявності хронічних захворювань ле-
гень і бронхів застосування блокаторів β-адрено-
рецепторів потребує обережності, необхідно вико-
ристовувати кардіоселективні засоби. Цукровий 
діабет не є протипоказанням для призначення 
блокаторів β-адренорецепторів, але слід врахову-
вати, що препарати здатні модифікувати дію гі-
поглікемізуючих засобів (особливо інсуліну) і мас-
кувати ознаки гіпоглікемії (тремор, тахікардію).

При раптовому припиненні терапії блокато-
рами β-адренорецепторів можливий розвиток 
синдрому відміни, що проявляється тахікардією, 
появою чи посиленням симптомів стенокардії/
ішемії, негативною динамікою ЕКГ, підвищен-
ням рівня АТ. В крайніх випадках можливі такі 
серйозні серцево-судинні ускладнення, як ІМ 
і навіть раптова смерть. Розвиток синдрому відмі-
ни тим імовірніший, чим тривалішим був період 
лікування і вищою доза препарату. Як правило, 
синдром відміни виникає протягом 1-го тиж-
ня після припинення лікування, але можливий 
його розвиток у більш пізні строки, до 21-го дня. 
Імовірним механізмом, відповідальним за роз-
виток синдрому відміни, вважають підвищен-
ня щільності β-адренорецепторів і активацію 
вивільнення катехоламінів на фоні прийому 
блокаторів β-адренорецепторів. Ще один меха-
нізм може бути пов’язаний з тим, що блокатори 
β-адренорецепторів пригнічують секрецію реніну 
шляхом впливу на β-адренорецептори нирок. Тому 
раптова відміна блока торів β-адренорецепторів 
може викликати гіпер ренінемію з подальшим під-
вищенням АТ. При синдромі відміни відзначають 
підви щення агре гації тромбоцитів і посилення 
вивільнення тромбоксану А2, що може провоку-
вати ішемічні реак ції. Тому відміну блокаторів 
β-адренорецепторів слід проводити поступово, 

під лікарським контролем, з урахуванням індиві-
дуальних реакцій пацієнта. Для безпечної відмі-
ни в середньому вважається достатнім 2-тижне-
вий період, протягом якого поступово знижують 
дозу препарату, але цей період може значно варі-
ювати залежно від індивідуальних особливостей 
хворого. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не ре-
комендуються та потребують особливої обереж-
ності комбінації блокаторів β-адрено рецепторів 
з недигідропіридиновими блока торами кальцієвих 
каналів (верапамілом, дил тіаземом, бепрідилом) 
у зв’язку з посиленням негативного впливу на ско-
ротність міокарда, АV-провідність і рівень АТ. 
Препарати, що містять клонідин, резерпін, альфа-
метилдопу, не слід призначати одночасно з бло-
каторами β-адренорецепторів, з огляду на можли-
вість значного зниження ЧСС. Потребує ретель-
ного медичного контролю одночасне застосуван-
ня блокаторів β-адренорецепторів і антиаритміч-
них препаратів, серцевих глікозидів. Застосу-
вання рентгенконтрастних йодовмісних засобів 
на фоні прийому блокаторів β-адренорецепторів 
підвищує ризик розвитку рефрактерних анафі-
лактичних реакцій. Циметидин може знизити 
кліренс блокаторів β-адренорецепторів, які мета-
болізуються в печінці, і, відповідно, під вищити їх 
концентрацію у крові. Терапевтичні ефекти бло-
каторів β-адренорецепторів можуть знижуватися 
при одночасному застосуванні з ксантинами (амі-
нофіліном і теофіліном).

Блокатори кальцієвих каналів
Блокатори кальцієвих каналів — неодно рідна 

група препаратів, що виявляють антигіпертен-
зивну й антиангінальну дію. Основа фармако-
логічної активності блокаторів кальцієвих кана-
лів — здатність блокувати транспорт іонів каль-
цію в клітину через потенціалзалежні (повільні) 
L-канали мембрани. Іони кальцію забезпечують 
взаємодію електричних і механічних проце-
сів у кардіоміоцитах, гладком’язових клітинах 
і скелетних м’язах. У цих процесах бере участь 
внутрішньоклітин ний кальцій і кальцій, що над-
ходить ззовні. Для м’язового скорочення витра-
чається 85–90% внутрішньоклітинного і 10–15% 
кальцію, що надійшов у клітину через L-канали. 
М’язові клітини різних тканин мають різну по-
требу в позаклітинному кальції. Найбільш залеж-
ні від нього кардіоміоцити і гладком’язові кліти-
ни судинної стінки. Цим пояснюється відсутність 
істотного впливу препаратів групи блокаторів 
кальцієвих каналів на скелетні м’язи та незна-
чний вплив на гладкі м’язи бронхів і ШКТ. Всі 
блокатори кальцієвих каналів виявляють досить 
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виражений вазодилатуючий ефект, включаючи 
безпосередній вплив на коронарні артерії сер-
ця. Блокатори кальцієвих каналів, які знижують 
ЧСС (верапаміл і дилтіазем), спричиняють не-
гативний інотропний ефект і уповільнюють АV-
провідність. Основні фармакодинамічні власти-
вості дигідропіридинових похідних (ніфедипін, 
амлодипін, фелодипін) пов’язані з системним 
вазодилатуючим ефектом. В терапевтичних до-
зах їх вплив на скоротність і про відну систему 
міокарда незначний. Крім того, вплив цих пре-
паратів на скоротність міокарда врівноважується 
рефлекторною активацією симпатичного відділу 
вегетативної нервової системи, що проявляється 
підвищенням ЧСС. Вираженість цього ефекту 
визначається фармакологічними властивостями 
дигідропіридинового блокатора кальцієвих ка-
налів. Згодом, незважаючи на прийом дигідропі-
ридинових блокаторів кальцієвих каналів, ЧСС 
може повертатися до початкових значень. Проте 
ознаки симпатоадреналової активації в деяких 
випадках зберігаються у процесі лікування і ство-
рюють передумови для виникнення небажаних 
побічних реакцій. 

Антагоністи кальцію тривалої дії (амлодипін) 
або лікарські форми з уповільненим вивільненням 
активної речовини (такі форми існують для ніфе-
дипіну, фелодипіну, верапамілу, дилтіазему) ма-
ють певні переваги, оскільки створюють стабіль-

ну концентрацію діючої речовини у плазмі крові 
і забезпечують постійний терапевтичний ефект. 
Основні фармакологічні особливості різних анта-
гоністів кальцію наведено в табл. 3.11.

Механізм антиангінальної дії блокаторів каль-
цієвих каналів пов’язаний із розвантаженням 
серця за рахунок системної вазодилатації, а та-
кож з безпосереднім впливом на коронарні арте-
рії серця і запобіганням коронароспазму. Серед 
додаткових позитивних ефектів блокаторів каль-
цієвих каналів слід назвати поліпшення діасто-
лічної функції ЛШ. В експериментах були проде-
монстровані антитромботичні та антиатерогенні 
властивості антагоністів кальцію. Особливим по-
казанням для призначення антагоністів кальцію 
є вазоспастична чи варіантна стенокардія (стено-
кардія Принцметала). Для ніфедипіну вазоспас-
тична стенокардія була першим зареєстрованим 
показанням до застосування. Верапаміл і дил-
тіазем мають антиаритмічну дію при суправен-
трикулярних аритміях. При синдромі слабкості 
синусного вузла, порушеннях AV-провідності їх 
призначати не слід. Препаратами вибору у цьому 
разі можуть бути дигідропіридини. Антиангіналь-
ну ефективність блокаторів кальцієвих каналів 
було продемонстровано у клінічних досліджен-
нях. Наприклад, амлодипін в дозі 10 мг/добу 
призна ча ли учасникам дослідження САMЕLOT. 
Порів няно з плацебо амлодипін істотно зменшу-

Таблиця 3.11
Антагоністи кальцію: основні параметри фармакокінетики та режим дозування

Препарат Дозування

Біо-
доступ-
ність, 

%

Період 
напів-
виве-
дення, 

год

Печін-
кова біо-

транс-
форма-

ція

Елімінація 

Верапаміл: 
- лікарські форми з уповільне-
ним вивільненням                           
- звичайні лікарські форми

120–480 мг 1 раз на добу

80–160 мг 3 рази на добу

20–35 4,5–12 Так Переважно ниркова 
(>70%)

Дилтіазем:  
- лікарські форми з уповільне-
ним вивільненням                            
- звичайні лікарські форми

120–320 мг 1 раз на добу

60–80 мг 3 рази на добу

40 5–7 Так Ниркова 
та із жовчю

Ніфедипін: 
- лікарські форми з уповільне-
ним вивільненням  

30–60 мг 1–2 рази 
на добу

45–50 2 Так Переважно ниркова 
(>80%)

Амлодипін 5–10 мг 1 раз на добу 60–80 35–50 Так Переважно ниркова
Фелодипін 5–10 мг 1 раз на добу 20 11–16 Так Переважно ниркова 

(>70%)
Лерканідипін 10 мг 1 раз на добу 10 До 

10 год 
при ре-

гулярно-
му при-

йомі

Так Ниркова/ШКТ по 
50%
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вав потребу в госпіталізації з приводу стенокардії 
та потребу в проведенні реваскуляризації впро-
довж 2-річного періоду спостереження. 

У дослідженні САРЕ амлодипін (10 мг/добу) 
ефективно зменшував кількість епізодів ішемії 
під час холтерівського моніторування ЕКГ після 
7 тиж лікування. Відзначали зменшення кількості 
нападів стенокардії та потреби в нітрогліцерині.

Порівняно з ізосорбіду мононітратом (25–
50 мг/добу) амлодипін (5–10 мг/добу) виявився 
більш ефективним у хворих похилого віку зі ста-
більною стенокардією у подвійному сліпому пара-
лельному 28-тижневому дослідженні. 

Дослідження CASIS було невеликим за обся-
гом — у ньому брали участь 315 хворих зі стабіль-
ною стенокрадією. Порівнювали антиішемічну 
ефективність амлодипіну в дозі 10 мг/добу і ате-
нололу 100 мг/добу. Амлодипін впливав на то-
лерантність до фізичного навантаження (тест 
на тредмілі). Атенолол мав переваги за зменшен-
ням кількості епізодів ішемії міокарда під час 
холтерівського моніторування. Антиангінальна 
ефективність комбінації дигідропіридину з ате-
нололом значно перевищувала ефективність 
кожного препарату окремо. 

Подібні результати, коли комбінована терапія 
була більш ефективною, отримані в дослідженнях 
з ніфедипіном. Зокрема, в дослідженні IMAGE 
метопролол виявився ефективнішим від ніфедипі-
ну за показниками толерантності до фізичного на-
вантаження. Але результати комбінованого засто-
сування досліджуваних препаратів перевищували 
ефективність монотерапії кожним із них. У ви-
пробуванні TIBET динаміка клінічних показників 
(толерантність до фізичного навантаження) і час-
тота ускладнень ІХС (нестабільна стенокардія, ІМ 
і раптова смерть) вірогідно не відрізнялися в гру-
пах хворих, які одержували ніфедипін та атенолол. 
При цьому кількість ускладнень дещо зменшува-
лася під впливом комбінованої терапії. 

Рандомізоване плацебо-контрольоване дослі-
д ження ACTION, мета якого — оцінити вплив 
терапії ніфедипіном на перебіг захворювання 
у пацієнтів зі стабільною стенокардією, продемон-
струвало неоднозначні результати. У дослідженні 
взяли участь 7665 хворих на стабільну стенокардію 
без ознак СН (ФВ >40%). Ніфедипін призначали 
в дозі 30–60 мг 1 раз на добу. Період спостере-
ження становив в середньому 4,9 року. Незважа-
ючи на антиангінальний ефект ніфедипіну, ком-
біновані показники, що включають смертність 
від усіх причин, гострий ІМ, рефрактерну стено-
кардію, появу СН та інсульт, у групах активного 
лікування та плацебо вірогідно не відрізнялися. 

Єдиний показник, за яким виявлені позитивні 
зміни, — потреба у проведенні АКШ.

Побічні реакції при застосуванні блокаторів 
кальцієвих каналів дозозалежні й в основному зу-
мовлені вазодилатацією. Найчастіше відзначають 
головний біль, гіперемію шкіри, тахікардію, запа-
морочення, набряки гомілок. Останні не пов’язані 
з затримкою рідини в ор ганізмі, мають доброякіс-
ний характер і, як правило, вираженість їх змен-
шується чи вони зникають після корекції дози 
препарату. Ці реакції найбільш виражені при ви-
користанні блокаторів кальцієвих каналів, похід-
них дигідропіридину. Верапаміл може викликати 
констипацію. Рідко при застосуванні блокаторів 
кальцієвих каналів виникали аритмія, посилення 
стенокардії, АГ, порушення з боку ШКТ. Засто-
сування дигідропіридинів може супроводжува-
тися незначним збільшенням добового діурезу. 
При схильності до артеріальної гіпотензії, ризику 
розвитку СН, гемодинамічно значимому аор-
тальному чи мітральному стенозі, обструктивній 
формі ГКМП застосування блокаторів кальцієвих 
каналів не рекомендується. У разі необхідності їх 
призначення необхідні особлива обережність і по-
стійний клінічний контроль. 

Оскільки всі блокатори кальцієвих кана-
лів метаболізуються в печінці, при порушенні 
її функції збільшується період напіввиведення 
і підвищується біодоступність лікарських засо-
бів, що потребує корекції режиму дозування та 
постійного клінічного спостереження. У такому 
разі слід уникати призначення блокаторів каль-
цієвих каналів в максимальних дозах. Верапаміл 
накопичується в організмі при регулярному при-
йомі, що може привести до посилення як тера-
певтичного ефекту, так і побічних реакцій. Для 
дилтіазему також характерна кумуляція, хоча і не-
значна. Дилтіазем і амлодипін можна застосовува-
ти у хворих з порушеннями функції нирок. Ам-
лодипін за показаннями при необхідності можна 
застосовувати у осіб з СН. 

Слід враховувати можливість взаємодії блока-
торів кальцієвих каналів з іншими лікар ськими 
засобами. Так, верапаміл істотно (до 40%) під-
вищує концентрацію дигоксину в плазмі крові. 
Дилтіазем і ніфедипін також взаємодіють із дигок-
сином, але меншою мірою. Недигідропіридинові 
блокатори кальцієвих каналів не рекомендується 
комбінувати з блокаторами β-адренорецепторів 
з огляду на можливість потенціонування кардіо-
депресивної дії. Застосування блокаторів β-адре-
норецепторів з дигідропіридиновими блокаторами 
кальцієвих каналів є раціональною ком бінацією 
щодо оптимізації терапевтичного ефекту та за-
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побігання побічним реакціям, зокрема рефлек-
торній активації симпатичної нервової системи. 
Проте ця комбінація підвищує ризик розвитку 
СН, особливо у пацієнтів з наявними порушення-
ми скоротності міокарда.

Всі три групи антиангінальних препаратів 
(блокатори β-адренорецепторів, органічні нітра-
ти, блокатори кальцієвих каналів), рекомендовані 
для симптоматичної терапії стабільної стено кардії, 
мають досить високу ефективність, що відбраже-
но у результатах проведених клінічних досліджень. 
Більш високу терапевтичну ефектив ність відзна-
чено в порівняльних клінічних дослід женнях для 
блокаторів β-адренорецепторів і де яких блокато-
рів кальцієвих каналів. Так, у вищенаведеному до-
слідженні IMAGE 280 хворих на стабільну стено-
кардію приймали метопролол CR 200 мг/добу або 
ніфедипін SR 20 мг 2 рази на добу протягом 6 тиж. 
Обидва препарати підвищували толерантність 
до фізичних навантажень, проте метопролол — біль-
шою мірою (р<0,05). У дослідженні APSIS верапа-
міл SR в дозі 240–480 мг/добу дещо ефективніше, 
ніж метопролол CR в дозі 100–200 мг/добу підви-
щував толерантність до фізичного навантаження. 
Але показники впливу на ризик серцево-судинних 
ускладнень для обох препаратів не відрізнялись. 
У дослідженні TIBBS (514) порівнювали антиангі-
нальні й антиішемічні ефекти бізопрололу і ніфе-
дипіну. Бізопролол ви явився більш ефективним. 
Атенолол, ніфедипін та їх комбінацію вивчали 
в дослідженні TIBET за показниками толерант-
ності до фізичного навантаження і результатами 
холтерівського моніто рування ЕКГ. Обидва пре-
парати (як при монотера пії, так і в комбінації) 
покращували показники переносимости наван-
таження та зменшували вираженість ішемічних 
проявів за даними добового моніторування ЕКГ 
порівняно з плацебо. Причому жоден варіант 
активного лікування не мав статистично досто-
вірних переваг перед іншим. Водночас моноте-
рапія ніфедипіном супроводжувалася більшою 
кількістю побічних реакцій, зокрема і таких, що 
потребували відміни препарату. 

Аналіз порівняльних досліджень блокато-
рів β-адренорецепторів і блокаторів кальцієвих 
каналів у хворих на стабільну стенокардію свід-
чить, що перші більш ефективні у запобіганні 
ангінальним нападам, тоді як вплив обох груп 
препаратів на переносимость дозованих фізич-
них навантажень не відрізнявся. 

Проведено кілька порівняльних досліджень 
антиангінальних та антиішемічних ефектів ні-
тратів пролонгованої дії з блокаторами β- адре-
норецепторів і блокаторами кальцієвих каналів. 

У жодному з них не виявлено впливу нітратів 
на смертність хворих на стабільну сте нокардію. 
Блокатори β-адренорецепторів і блокатори каль-
цієвих каналів порівняно з нітратами пролонго-
ваної дії мали незначні переваги щодо антиіше-
мічної дії.

Незважаючи на позитивну динаміку клініч-
них параметрів у всіх зазначених дослідженнях, 
їх результати були отримані в умовах коротко-
тривалого спостереження і тому не можуть роз-
глядатися у зв’язку з впливом на довготривалий 
прогноз. Тобто необхідно розрізняти симптома-
тичне лікування стенокардії й терапію, що забез-
печує позитивні зміни основних прогностичних 
показників. Прогноз пацієнта з ІХС залежить від 
численних факторів, включаючи швидкість про-
гресування атеросклерозу, стабільність або дес-
табілізацію атеросклеротичних бляшок, розвиток 
тромботичних ускладнень. Можливості тради-
ційної антиангінальної терапії щодо зазначених 
факторів залишаються невизначеними і в цілому 
обмеженими. З урахуванням відомої прогностич-
ної ефективності блокаторів β-адренорецепторів 
після перенесеного ІМ ці препарати вважають-
ся антиангінальними засобами першого ряду 
і у хворих на стабільну стенокардію. За наявнос-
ті протипоказань для їх застосування чи інших 
індивідуальних особливостей рекомендується 
призначення блокаторів кальцієвих каналів або 
нітратів. При недостатній ефективності моноте-
рапії можливе використання комбінацій, напри-
клад блокаторів β-адренорецепторів з дигідропі-
ридиновими блокаторами кальцієвих каналів або 
нітратами пролонгованої дії. 

Активатори калієвих каналів
Основний представник цієї групи — ніко-

рандил. Має подвійний механізм дії: 1) активує 
АТФ-залежні калієві канали, 2) проявляє нітра-
топодібний ефект. Завдяки системній і коро-
нарній вазодилатації забезпечує зменшення пе-
ред- і постнавантаження. В екс периментальних 
дослідженнях в умовах ішемії і реперфузії акти-
вація К+-АТФ-залежних каналів супроводжува-
лася кардіопротекторним ефектом. Добова доза 
нікорандилу для запобіання нападам стенокар-
дії становить 20 мг 2 рази на добу. При трива-
лому прийомі може розвинутися толерантність 
до препарату подібно тому, як це відбувається 
при застосуванні нітратів. Перехресна толерант-
ність з нітратами не спостерігалась. У невеликих 
рандомізованих плацебо-контрольова них дослі-
дженнях за участю хворих на стабільну стенокар-
дію нікорандил поліпшував результати проб з до-
зованим фізичним навантаженням. У досліджен-
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ні IONA нікорандил включали до традиційної 
терапії пацієнтів, госпіталізованих у зв’язку з ан-
гінозним болем. Порівняно з плацебо препарат 
проявив виражений клінічний ефект. Проте про-
довження терапії протягом 1,6 року не виявило 
достовірного впливу на кардіальну смертність і 
частоту нефатального ІМ.

Найчастішим побічним ефектом при засто-
суванні нікорандилу був головний біль. Дуже 
рідко повідомляли про розвиток виразок слизо-
вої оболонки порожнини рота. Європейським 
кардіологіч ним товариством препарат рекомен-
дований як додатковий засіб для симптоматич-
ного лікуван ня стабільної стенокардії. В Україні 
нікорандил не зареєстрований.

Івабрадин 
Препарат блокує If-канали синусного вузла, зни-

жуючи його пейсмекерну активність і забезпечую-
чи негативний хронотропний ефект (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Вплив івабрадину на синусний вузол. 
If- струм визначає параметри діасто лічної 
деполяризації, частоту виникнення потен-
ціалу дії та ЧСС. Селективне і специфічне 
інгібування If-каналів синусного вузла іва-
брадином призводить до упо вільнення діа-
столічної деполяризації та ізо льованої не-
гативної хронотропної дії

Зниження ЧСС під впливом івабрадину спо-
стерігається як у стані спокою, так і при фізичних 
навантаженнях. Антиангінальна ефек тивність 
препарату встановлена в діапазоні доз 10–15 мг/
добу. На відміну від інших антиангінальних засо-
бів, івабрадин не впливає на тонус судин, вклю-
чаючи коронарні артерії серця. Незважаючи на те 
що ЧСС визнано однією з найважливіших детер-
мінант потреби міокарда в кисні й сучасна такти-
ка лікування стенокардії передбачає її зниження 
до 55–60 уд./хв, у реальній клінічній практиці ви-
никають труднощі з реалізацією цих рекоменда-
цій. За даними Європейського реєстру за 2006 р. 
33% хворих на стабільну стенокардію не одержу-
вали блокаторів β-адренорецепторів, у 20% ви-
падків були прямі протипоказання до прийому 

зазначених препаратів. В Україні у 2006 р. про-
ведене епідеміологічне дослідження REALITY 
за участю майже 1500 пацієнтів. Основне завдан-
ня дослідження — вивчення питання про нагляд 
за хворими на стабільну стенокардію в амбулатор-
них умовах і моніторування у них ЧСС. 84% па-
цієнтів приймали блокатори β-адренорецепторів, 
але лише у 5% з них було досягнуто цільової ЧСС 
<60 уд./хв. У 40% хворих, які брали участь у до-
слідженні, зазначений показник перевищував 
80 уд./хв. Препарат івабрадин показаний для 
лікування стенокардії з метою зниження ЧСС 
у пацієнтів, які не можуть приймати блокатори 
β-адренорецепторів у зв’язку з протипоказання-
ми або непереносимістю (при гіперчутливості, 
БА тощо). Знижуючи ЧСС, одну з основних де-
термінант, потреби міокарда в кисні, івабрадин 
імовірно може впливати на прогноз при стабіль-
ній стенокардії. Так, у осіб зі стабільною ІХС та 
систолічною дисфункцією ЛШ, за даними дослі-
дження BEAUTIFUL, прийом івабрадину супро-
воджується зниженням ризику серцево-судинних 
ускладнень (кількість випадків фатального і не-
фатального ІМ — на 36% (р=0,001), потреба в ре-
васкуляризації — на 30% (р=0,016)). Ці резуль-
тати стосувались підгрупи пацієнтів з достатньо 
високою початковою ЧСС >70 уд./хв. Позитивні 
результати спостерігали як за умови монотерапії 
івабрадином, так і при застосуванні в комбінації з 
блокатором β-адренорецепторів. У вітчизняному 
багатоцент ровому відкритому дослідженні CROSS 
підтверджено високу антиангінальну ефективність 
івабрадину. У хворих зі стабільною стенокардією 
під впливом 3-місячного лікування івабрадином 
ЧСС знизилася з 77,71+0,74 до 60,92+0,75 за 1 хв 
(р=0,001), а кількість ангінозних нападів скороти-
лася з 7,98+0,91 до 0,92+0,20 за 1 тиж (р=0,001).

Триметазидин і ранолазин 
Належать до метаболічних антиангіналь-

них препаратів. Механізм їх дії безпосередньо 
пов’язаний з енергозабезпеченням міокарда. Три-
метазидин — перший представник нового фарма-
кологічного класу — інгібіторів ферменту 3-КАТ. 
Блокада ферменту 3-КАТ в умовах ішемії оптимі-
зує енергетичне забезпечення міокарда, переми-
каючи клітинний метаболізм з окиснення жирних 
кислот на окиснення глюкози. Це дозволяє зберег-
ти в кардіоміоцитах необхідний рівень АТФ, запо-
бігтити розвитку внутрішньоклітинного ацидозу та 
накопиченню іонів кальцію. Ранолазин додатково 
блокує натрієві канали, які активуються в умовах 
іше мії, запобігає перевантаженню міокарда іона-
ми кальцію. Триметазидин і ранолазин не мають 
суттєвого впливу на ЧСС і АТ. З огляду на меха-
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нізм дії та фармакодинамічні властивості їх можна 
комбінувати з традиційними анти ангінальними 
«гемодинамічними» засобами (блокаторами 
β-адренорецепторів, блокатора ми кальцієвих 
каналів, органічними нітратами). Подібні по-
єднання здатні підвищити ефективність терапії 
при збереженні її пере носимості. Слід зазначити, 
що ранолазин менш вивчено, ніж триметазидин. 
В Україні ранолазин не зареєстрований. Вплив 
метаболічних препаратів на прогноз хворих 
зі стабільною стенокардією не визначений.

Молсидомін 
Вазодилататор з гемодинамічним профілем, 

подібним до нітратів. У відповідному режимі до-
зування (2–8 мг/добу) препарат застосовують як 
антиангінальний засіб. Вплив препарату на про-
гноз стабільної стенокардії не вивчали.

Загальні рекомендації з фармакотерапії ста-
більної стенокардії

Призначення антиангінальної терапії має 
враховувати індивідуальні особливості й потре-
би кожного пацієнта. Необхідний регулярний 
контроль результатів терапії. Застосування ні-
тратів короткої дії (нітрогліцерин) рекомендо-
вано всім хворим для невідкладного купірування 
нападів стенокардії. 

Сучасні антиангінальні препарати у клінічних 
дослідженнях виявили високу ефективність. Але 
це не означає, що вони будуть так само ефективні 
у кожного конкретного хворого. Перед прийнят-
тям рішення про призначення двох антиангіналь-
них препаратів необхідно використати їх опти-
мальні дози у монотерапії. Доцільно спробувати 
різні комбінації двох антиангінальних препаратів 
перед призначенням третього. За даними ряду до-
сліджень застосування трьох антиангінальних пре-
паратів не мало переваг перед двокомпонентною 
терапією. Разом з тим призначення інтенсивного 
лікування, що складається з кількох препаратів 
у високих дозах, може створити хворому додатко-
ві проблеми, викликавши побічні реакції. Важли-
вою складовою успішної терапії є дисциплінова-
ність пацієнта і готовність до співпраці з лікарем. 
Тому пацієнт повинен мати достатню інформацію 
про своє захворювання і плановане лікування. 
Алгоритм ведення пацієнта зі стабільною стено-
кардією включає обов’язкове визначення та мож-
ливу модифікацію факторів ризику, призначен-
ня лікарських засобів, які впливають на прогноз 
і максимально усувають клінічні симп томи захво-
рювання. Неефективність медика ментозної тера-
пії та бажання хворого передбачають можливість 
хірургічного лікування. 

Рекомендації з фармакотерапії з метою усу-
нення симптомів і запобігання ішемії у пацієнтів із 
стабільною стенокардією

З огляду на доказову базу для купірування 
нападів стенокардії та їх ситуативної профілак-
тики всім хворим показано призначення нітратів 
короткої дії (нітрогліцерину) з відповідними ін-
струкціями щодо їх застосування (клас I, рівень 
доказовості В).

Призначення блокаторів β-адренорецепторів 
рекомендовано всім хворим на стабільну сте-
нокардію за відсутності протипоказань з ураху-
ванням їх ефективності у кожного конкретного 
пацієнта. Дозу вибраного препарату необхідно 
титрувати до оптимальної з урахуванням ЧСС 
і переносимості терапії. Для успішного лікування 
важливе забезпечення постійної, протягом доби, 
дії препарату, що дозволяє максимально попере-
дити появу ішемії (клас I, рівень доказовості А).

 Якщо призначення блокаторів β-адрено-
рецепторів протипоказане чи їх застосування 
неефективне, рекомендована монотерапія бло-
каторами кальцієвих каналів (клас I, рівень до-
казовості А) або нітратами тривалої дії (клас I, 
рівень доказовості С).

У разі недостатньої ефективності монотерапії 
блокаторами β-адренорецепторів доцільне при-
єднання до них дигідропіридинових блокаторів 
кальцієвих каналів (клас I, рівень доказовості В). 
Загальну схему антиангінальної терапії наведено 
на рис. 3.19.

У випадках  непереносимості блокаторів 
β-адренорецепторів альтернативою можуть стати 
блокатори If-каналів синусного вузла — препарат 
івабрадин (клас IIа, рівень доказовості В).

При неефективності монотерапії блокатора-
ми кальцієвих каналів або комбінованої тера-
пії — блокатори кальцієвих каналів + блокатори 
β-адренорецепторів — можлива заміна блокато-
ра кальцієвого каналу на препарат групи нітратів 
пролонгованої дії. Регулярне застосування ні-
тратів пролонгованої дії потребує контролю ре-
жиму їх прийому для запобігання толерантно сті 
(клас IIа, рівень доказовості С).

Препарати метаболічної дії застосовують як 
допоміжні чи альтернативні засоби за наявності 
протипоказань або непереносимо сті традицій-
них антиангінальних препаратів (клас IIв, 
рівень доказовості В).

Неефективність двокомпонентної терапії 
із застосуванням препаратів в оптимальних дозах 
порушує питання про призначення третього ан-
тиангінального засобу чи хірургічного втручання 
з метою проведення реваскуляризації міокарда. 
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Блокатори 
   адренорецепторів

ІМ в анамнезі
Без ІМ

Симптоми не контролюються
після оптимізації дозування

Антиангінальна
терапія

Непереносимість
чи протипоказання

Рівень 
доказовості

Симптоми не контролюються
після оптимізації дозування

Додати 
дигідропіридинові
антагоністи кальцію

Вирішення питання
про реваскуляризацію

Додати препарат другого класу

Антагоністи кальцію
Пролонговані нітрати

Агоністи калієвих каналів (нікорандил)
lf-інгібітор (івабрадин)

Симптоми не контролюються
після оптимізації дозування

Симптоми не контролюються на двох препаратах 
після оптимізації дозування

Рис. 3.19. Симптоматичне лікування стабільної стенокардії

Застосування багатокомпонентної терапії потре-
бує регулярного лікарського контролю у зв’язку 
з ризиком розвитку побічних реакцій. Підставою 
для хірургічного лікування може бути і бажання 
пацієнта. Проведення втручання з реваскуляри-
зації міокарда не виключає продовження прийо-
му препаратів, що позитивно впливають на про-
гноз ІХС, антитромботичних препаратів і стати-
нів.

ТЕРАПІЯ СИНДРОМУ Х 
Основна мета терапії синдрому Х — усунення 

клінічних проявів захворювання. Нітрати ефек-
тивно усувають больовий синдром приблизно 
у половини таких хворих, тому лікування реко-
мендується починати з призначення препаратів 
цієї групи. У разі, якщо симптоматика зберіга-
ється, незважаючи на прийом нітратів, можливе 
застосування блокаторів кальцієвих каналів або 
блокаторів β-адренорецепторів. Є повідом лення 
про ефективність при синдромі Х інших антиан-
гінальних засобів, таких як нікорандил і тримета-
зидин. Корисними для пацієнтів з синд ромом Х 
можуть бути інгібітори АПФ та статини, оскіль-
ки є дані, що їх застосування супроводжується 
зменшенням вираженості ішемії, індукованої 
фізичним навантаженням, а також з урахуван-
ням здатності зазначених препаратів протидіяти 
ендотеліальній дисфункції. Разом з тим засто-
сування інгібіторів АПФ і статинів розглядають 

при синдромі Х скоріше як частину лікування, 
що модифікує фактори ризику. Статини пока-
зані хворим з дисліпідемією. Інгібітори АПФ 
рекомендуються при АГ. Для досягнення стій-
ких позитивних результатів у де яких пацієнтів 
з синдромом Х необхідна комп лексна терапія, 
що включає анальгетичні засоби, іміпрамін або 
амінофілін, проведення психотерапії, електро-
стимуляції, фізичних тренувань. У деяких випад-
ках хворі в постменопаузальний період потребу-
ють замісної гормональної терапії. Але з огляду 
на можливі негативні наслідки такої терапії щодо 
серцево-судинних і онкологічних ускладнень, 
необхідна зважена оцінка співвідношення користі 
та ризику в кожному конкретному випадку.

ЛІКУВАННЯ ВАЗОСПАСТИЧНОЇ 
СТЕНОКАРДІЇ
Основні препарати для лікування вазоспастич-

ної стенокардії — нітрати і блокатори кальцієвих 
каналів. Причому нітрати більш ефективні для 
усунення нападів вазоспастичної стенокардії, 
ніж для їх профілактики. Блокатори кальцієвих 
каналів більш ефективні для запобігання коро-
нароспазму, причому лікування потребує при-
значення препаратів у високих дозах. Наприклад, 
рекомендована добова доза верапамілу становить 
до 480 мг, дилтіазему — до 240 мг, ніфедипіну — 
до 120 мг. У деяких до слідженнях ефективність ні-
федипіну і амлодипіну становила 70%, включаю-
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чи вплив на ЕКГ-ознаки ішемії міокарда, частоту 
та інтенсивність ангінозних нападів. Разом з тим, 
узагальнений аналіз результатів монотерапії бло-
каторами кальцієвих каналів при вазоспастичній 
стенокардії свідчить, що повне усунення симпто-
мів захворювання відзначають в середньому 38% 
пацієнтів. Застосування блокаторів кальцієвих 
каналів у комбінації з нітратами про лонгованої дії 
поліпшує стан більшості пацієнтів. У разі резис-
тентної до лікування вазоспастичної стенокардії 
можливе використання двох блокаторів кальціє-
вих каналів різних груп, наприклад дигідропіри-
дину і верапамілу. Імовірно, що па цієнти жіночої 
статі та особи з елевацією сегмента ST, що вини-
кає в умовах провокаційних тестів, краще підда-
ються медикаментозному лікуванню. Доцільність 
призначення блокаторів α-адренорецепторів 
хворим із вазоспастичною стенокардією залиша-
ється сумнівною, хоча є повідомлення про пози-
тивні результати такої терапії. Описано випадки 
успішного лікування вазоспастичної стенокардії 
нікорандилом. У деяких пацієнтів з резистент-
ною до медикаментозної тера пії вазоспастичною 
стенокардією відзначали пози тив ні результати 
стентування ураженої коронарної артерії. АКШ 
в цих випадках не показане, оскільки зберігаєть-
ся загроза спазму ділянок артерії, що знаходяться 
дистальніше анастомозу. Під впливом тривалої, 
не менше 1 року, медикаментозної терапії при-
близно у половини хворих з вазоспастичною сте-
нокардією можна досягти стійкої ремісії. Через 
6–12 міс після зникнення стенокардії вважається 
можливим поступове скорочення обсягу лікуван-
ня і навіть повна відміна медикаментів. Поява 
вазоспазму у хворих з гемодинамічно значущими 
стенозами коронарних артерій потребує прове-
дення всіх звичайних для лікування ІХС заходів, 
включаючи терапію, спрямовану на поліпшення 
прогнозу та усунення симптомів захворювання. 
Обов’язковим для оптимізації лікування вазо-
спастичної стенокардії є усунення таких провоку-
ючих факторів, як тютюнопаління. 

ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 
ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ 
ПО РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДА
Всі пацієнти після оперативного лікування 

ІХС мають потребу в постійному застосуванні 
препаратів для запобігання прогресування ате-
росклерозу і розвитку тромботичних ускладнень 
(статини і антитромботичні засоби). Обов’язкові 
умови — корекція способу життя, дотримання 
гіполіпідемічної дієти, нормалізація маси тіла, 
відмова від тютюнопаління та фізичні тренуван-

ня з урахуванням індивідуальних можливостей 
пацієнта. Оскільки морфологічною основою 
сте нокардії є атеросклероз коронарних артерій, 
навіть успішна реваскуляризація не гарантує по-
вного усунення симптомів коронарної недостат-
ності, особливо в умовах фізичного і психологіч-
ного перевантаження. Поява стенокардії у хворих 
після оперативних втручань з реваскуляризації 
міокарда потребує проведення додаткового об-
стеження для диференційної діагностики больо-
вого синдрому і уточнення характеру ураження 
коронарного русла. Основ ні принципи симпто-
матичного лікування стенокардії — загальні для 
всієї популяції пацієнтів з ІХС, в тому числі після 
оперативних втручань.
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ПРИНЦИПИ ДОКАЗОВОЇ 
МЕДИЦИНИ В ІНТЕРВЕНЦІЙНІЙ 

КАРДІОЛОГІЇ

Принципи доказової медицини розроблені 
для того, щоб лікарі вибираючи той чи інший ме-
тод лікування конкретного хворого, використо-
вували найбільш об’єктивні сучасні докази ефек-
тивності та безпеки обраного методу. Такі докази 
одержують на основі аналізу результатів різних 
наукових досліджень. Зрозуміло, що якість до-
казів, одержаних у конкретному дослідженні (рі-
вень доказовості результатів дослідження), зале-
жить як від якості проведення дослідження, так і 
від якості аналізу результатів цього дослідження.

Наукові дослідження, в яких визначається 
ефективність та безпека препарату або способу лі-
кування, можуть бути різними за величиною (кіль-
кістю хворих, що ввійшли в дослідження), крите-
ріями відбору хворих, методами дослідження, що 
проводиться, термінами його проведення, а також 
за способом оцінки результатів дослідження. 

Кількість хворих, що включені в дослідження, 
може варіюватися від кількох десятків до кіль-
кох тисяч; дослідження можуть проводиться як 
в одному, так і в декількох наукових центрах, що 
знаходяться в різних країнах. У найбільших до-
слідженнях (мегадослідженнях) зазвичай беруть 
участь від десяти тисяч хворих і більше. Результати 
таких досліджень є основою для застосування (або 
незастосування) тих чи інших препаратів (спосо-
бів лікування) в клінічній практиці. Мегадослі-
дження, на відміну від досліджень серед невеликих 
груп хворих, дозволяють виявити навіть незнач-
ний позитивний ефект досліджуваного препара-
ту або способу лікування, оскільки на результати 
таких досліджень надзвичайно мало впливають 
спонтанні коливання в динаміці обраних показ-
ників. На результати мегадосліджень не впливає 
гетерогенність груп відібраних у дослідження хво-
рих, що зазвичай наявна, недивлячись на критерії 
включення хворих у дослідження (наприклад від-
мінність пацієнтів за стадіями захворювання). 

Для одержання доказів ефективності та безпе-
ки лікарських засобів та способів лікування також 
застосовується методика метааналізу результатів, 
що отримані в ході декількох контрольованих до-
сліджень, присвячених одній проблемі. Завданням 
метааналізу є об’єднання та оцінка результатів цих 
досліджень. Для проведення якісного метааналізу 
необхідно, щоб усі дослідження, які включені до 
нього, мали схожі протоколи та кінцеві точки. Ре-
зультати метааналізу, як правило, підтверджуються 
результатами мегадослідження, хоча є випадки їх 

невідповідності. Це зумовлено високою гетероген-
ністю груп хворих, що входять до різних досліджень, 
кінцевими точками у малих дослідженнях, які не 
зав жди співпадають, різною кількістю пацієнтів, що 
входять у досліджувану та контрольну групи (напри-
клад в одних дослідженнях контрольними групами є 
як група плацебо, так і група осіб, що одержує ефек-
тивний препарат порівняння, в інших — тільки одна 
з цих груп), та іншими подібними факторами. Крім 
того, для високої доказовості метааналізу необхідна 
висока статистична достовірність відмінностей між 
порівнюваними групами (p<0,001). Недивлячись на 
це, доказовість метааналізу є високою.

Доказовість досліджень, порівняно невеликих 
за обсягом, також може бути високою в тому ви-
падку, якщо протокол і проведення дослідження 
відповідають сучасним міжнародним вимогам. 
Ці вимоги визначені в документах GCP (Good 
Clinical Practice). 

Відповідно до вимог GCP наукове досліджен-
ня нового препарату або способу лікування по-
винно бути контрольованим. Контрольоване до-
слідження повинне включати наступні етапи: 

• етап відбору хворих;
• контрольний період (відсутність у призна-

ченнях досліджуваного препарату та препаратів 
подібної дії);

• етап рандомізації хворих за групами.
Без контрольного періоду та періоду рандо-

мізації дослідження не може вважатися контро-
льованим, оскільки недотримання цих умов не 
забезпечує об’єктивності дослідження. 

Далі йде період застосування досліджуваного 
препарату (у досліджуваній групі) та препарату 
порівняння (у контрольній групі). У багатьох до-
слідженнях участникам контрольної групи замість 
препарату порівняння призначається плацебо 
(пустушка, від латинського placebo — доставля-
ти задоволення). Призначення плацебо дозволяє 
відрізнити об’єктивний ефект лікування як від 
психологічно зумовленого ефекту, так і від спон-
танних ремісій у ході перебігу захворювання. 

Метод застосування як досліджуваного пре-
парату, так і препарату порівняння (або плацебо) 
може бути сліпим або подвійним сліпим. При слі-
пому методі хворий не знає, який препарат при-
ймає; при подвійному сліпому — не знає ні хво-
рий, ні дослідник. Результати подвійного сліпого 
дослідження мають найбільшу об’єктивність.

На рівень доказовості дослідження, крім дотри-
мання вимог до його контрольованості, впливає 
правильність оцінки його результатів. Результати 
дослідження оцінюють на основі порівняння до-
сягнутих кінцевих точок у групах дослідження та 
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контролю. Під терміном «кінцеві точки» розуміють 
критерії результату захворювання. По мірі змен-
шення їх значимості кінцеві точки поділяються на 
первинні, вторинні та третинні. До первинних кін-
цевих точок належать такі показники, як загальна 
смертність, смертність від серцево-судинних захво-
рювань (ІМ та інсультів). До вторинних кінцевих 
точок належать серцево-судинні захворювання, які 
не призвели до смерті (нефатальні ІМ та інсульти). 
До третинних кінцевих точок належать показники, 
які безпосередньо не впливають на тривалість життя 
та її якість, проте здатні впливати на фактори ризику 
розвитку захворювань, наприклад АГ, гіперхолес-
теринемії. Існує таке поняття, як «сурогатні кінцеві 
точки» — сумарні показники результату захворю-
вання, наприклад загальна смертність + смертність 
від серцево-судинних захворювань + нефатальні 
ІМ. На сьогодні в більшості досліджень, у яких роз-
глядається ефективність та безпека ПКВ, прово-
диться оцінка результатів за критерієм MACE (Major 
Adverse Cardiac Events — тяжкі побічні реакції з боку 
серця). У це поняття включені такі показники, як 
смертність від серцево-судинних захворювань, не-
фатальні ІМ, необхідність повторної реваскуляриза-
ції міокарда.

На основі результатів проведених досліджень 
формуються та видаються рекомендації з ліку-
вання різних захворювань (наприклад рекомен-
дації щодо ведення хворих зі стабільною сте-
нокардією, рекомендації щодо ведення хворих 
з гострим коронарним синдромом). Рекоменда-
ції також можуть бути присвячені застосуванню 
певного способу лікування при певній патології 
(наприклад рекомендації щодо проведення ПКВ 
при різних клінічних формах коронарного атеро-
склерозу).

Для створення подібних документів існують ко-
мітети по розробці практичних рекомендацій при 
великих наукових товариствах (транснаціональних, 
континентальних), таких як ACC і AHA в США, 
European Society of Cardiology (Європейське кардіо-
логічне товариство — ESC) у Європі. Із провідних 
фахівців цієї гілки формується робоча група — група 
авторів рекомендацій, що розробляються.

У 2005 р. Європейським кардіологічним това-
риством видано рекомендації щодо проведення 
ПКВ. У цьому документі розглянуті показання 
до ПКВ при стабільному перебігу ІХС та гострого 
коронарного синдрому, допоміжне лікування при 
ПКВ. Надані рекомендації щодо застосування до-
даткових технологій ПКВ; в окремій главі розгля-
нуті можливості імплантації елютинг-тестів. 

Під час роботи над рекомендаціями з ПКВ робо-
ча група взяла за основу результати досліджень, які 

були або опубліковані на момент створення реко-
мендацій, або представлені на великих кардіологіч-
них конференціях. 

Нижче наведені ті основні дослідження, 
на результати яких посилається Європейське 
кардіо логічне товариство в рекомендаціях щодо 
проведення ПКВ.

ПКВ при стабільній стенокардії: ACME, ACIP, 
BENESTENT I, STRESS, SAVED, AWESOME, 
RITA-2. 

ПКВ при гострих коронарних синдромах без 
елевації сегмента ST: FRISC II, TACTICS–TIMI 
18, RITA-3, ISAR-COOL.

ПКВ при гострих коронарних синдромах 
з елевацією сегмента ST: PAMI, Stent-PAMI, 
GUSTO IIb, C-PORT, PRAGUE 1, 2, DANAMI 2, 
STOPAMI 1, 2.

Ефективність стентування (порівняно з балон-
ною ангіопластикою): Stent-PAMI, CADILLAC.

Елютинг-стенти: RAVEL, SIRIUS, TAXUS IV, 
TAXUS VI.

Метааналізи: RESCUE I, II.

ACME (Angioplasty Compared to MEdicine) 
Мета: порівняти результати медикаментозно-

го та інтервенційного (ПКВ) лікування пацієнтів 
з коронарною хворобою при наявності односу-
динного ураження за період 6-місячного спосте-
реження.

Дослідження: одноцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти із стабільною 

стенокардією або недавно перенесеним ІМ, з по-
одиноким стенозом >70% у проксимальному сег-
менті однієї із коронарних артерій, при наявності 
депресії ST ≥1 мм під час тестування з фізичним 
навантаженням або виявлених оборотних дефек-
тів за допомогою перфузійної сцинтиграфії.

Період спостереження: 6 міс.
Кінцеві точки: підвищення толерантності до 

фізичного навантаження; зменшення нападів 
стенокардії.

Висновки: при односудинному ураженні ви-
конання балонної ангіопластики порівняно з ме-
дикаментозним лікуванням достовірно знижує 
інтенсивність нападів стенокардії та підвищує 
толерантність до фізичного навантаження.

ACIP (Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot study)
Мета: визначити, чи може активне медика-

ментозне лікування порівняно з реваскуляриза-
цією покращити результати захворювання у па-
цієнтів з ІХС за даними стрес-тестів та амбула-
торного моніторування ЕКГ.
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Дослідження: багатоцентрове подвійне сліпе 
плацебо-контрольоване рандомізоване.

Популяція хворих: клінічно стабільні хворі 
з ішемією, що виявляються за допомогою стрес-
тесту або 48-годинного моніторування ЕКГ. Ко-
ронарна анатомія, що підходить для процедури 
реваскуляризації: односудинна (і більше) коро-
нарна хвороба при наявності стенозів >50% (без 
ураження стовбура лівої коронарної артерії). 

Період спостереження: 2 роки.
Кінцеві точки: загальна кількість смертей + 

нефатальні ІМ + випадки повторної гос піталізації 
(включаючи непротокольні реваскуляризації).

Висновки: стратегія первинної реваскуляри-
зації порівняно з медикаментозним лікуванням 
дозволяє покращити прогноз у визначеної попу-
ляції пацієнтів з ІХС та німою ішемією.

BENESTENT I (BElgian NEtherlands STENT I)
Мета: порівняти ефективність та безпеку коро-

нарного стентування і балонної ангіопластики.
Дослідження: багатоцентрове рандомізоване. 
Популяція хворих: пацієнти зі стабільною сте-

нокардією, відібрані для ангіопластики, у яких 
були поодинокі ураження протяжністю <15 мм, 
розміщені в судинах діаметром >3,0 мм.

Період спостереження: 6 міс.
Кінцеві точки: клінічні — загальна кількість 

смертей + нефатальні ІМ + випадки повторної ре-
васкуляризації + цереброваскулярні ускладнення. 
Ангіографічні — мінімальний діаметр просвіту; бі-
нарний рівень рестенозів (звуження судини >50%). 

Висновки: клінічні та ангіографічні резуль-
тати були кращими у хворих, яким проводилося 
стентування, порівняно із хворими, яким прово-
дилася стандартна балонна ангіопластика. 

STRESS (Stent Restenosis Study)
Мета: порівняти ефективність стентування та ба-

лонної ангіопластики за клінічними результатами та 
кількістю рестенозів, визначених ангіографічно.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти із стабільною 

стенокардією, що відібрані для ангіопластики, 
у яких були поодинокі ураження протяжністю 
<15 мм, розміщені у судинах діаметром >3,0 мм.

Кінцеві точки: ангіографічні — бінарний рівень 
рестенозів (звуження судини >50%), мінімальний діа-
метр просвіту. Клінічні — успішне виконання проце-
дури (залишковий стеноз <50% при відсутності внут-
рішньолікарняних ускладнень); загальна кількість 
смертей + нефатальні ІМ + повторна реваскуляри-
зація судини протягом 7-місячного спостережения.

Висновки: імплантація стентів порівняно 
з балонною ангіопластикою підвищує рівень 
успішного проведення процедури, знижує рівень 
рестенозів, визначених ангіографічно, зменшує 
кількість клінічно несприятливих результатів.

SAVED (Saphenous Vein Graft De Novo)
Мета: порівняти клінічні та ангіографічні ре-

зультати стентування та балонної ангіопластики 
при обструкції венозних шунтів.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти, у яких знову ви-

никли ураження у венозних шунтах, що прояв-
ляється стенокардією та/або об’єктивними озна-
ками ішемії міокарда. Звуження просвіту >60%. 
Діаметр судини — 3–5 мм.

Кінцеві точки: первинні — бінарні рестенози 
(звуження просвіту >50%), що виявлені на ангіо-
грамах протягом 6-місячного спостереження. Ви-
живаність без ускладнень (смерть, ІМ, повторна 
реваскуляризація в шунті) протягом 240-добово-
го спостереження. Вторинні — ефективність ви-
конаної процедури (діаметр стеноза <50% + від-
сутність внутрішньолікарняних ускладнень). 

Висновки: стентування обструкцій у веноз-
них шунтах порівняно з балонною ангіопласти-
кою призводить до кращих результатів процеду-
ри та зменшує кількість кардіальних ускладнень. 
За кількістю рестенозів достовірної різниці між 
групами хворих не виявлено. 

AWESOME (Angina With Extremely Serious 
Operative Mortality Evaluation, n=2431; 
randomized 454)
Мета: порівняти коротко- і довгострокові ре-

зультати ПКВ та коронарного шунтування у хворих 
з медикаментозною зворотною кардіальною ішемі-
єю та високим ризиком несприятливих результатів 
захворювання.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти з медикаментозною 

зворотною ішемією та не менше ніж одним із факто-
рів ризику несприятливого результату захворюван-
ня при коронарному шунтуванні, до яких відносять 
перенесені раніше операції на відкритому серці, вік 
>70 років, ФВ <35%, ІМ у межах 7 днів до втручання 
та балонна контр пульсація, що проводилася раніше. 

Спостереження: 30 днів; 3 роки.
Кінцева точка: показники виживаності.
Висновки: перкутанна коронарна інтервенція є 

хорошою альтернативою коронарному шунтуван-
ню для хворих з медикаментозною рефрактерною 
кардіальною ішемією та високим ризиком неспри-
ятливих результатів коронарного шунтування.
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RITA-2 (Randomised Intervention Treatment 
of Angina, n=1018)
Мета: порівняти довгострокові результати 

медикаментозної терапії і ПКВ у хворих, у яких 
можливе проведення обох видів лікування.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти з ІХС, що під-

тверждена ангіографічно, які мають поодинокий 
стеноз діаметром >70% або багатосудинну хворо-
бу, при якій можливе виконаня ПКВ або прове-
дення медикаментозної терапії.

Спостереження: у середньому — 2,7 року.
Кінцеві точки: сумарна кількість смертей та 

нефатальних ІМ.
Висновки: виконання ПКВ призводить до більш 

вираженого зменшенню симптоматики. При ви-
конанні ПКВ є незначне підвищення ризику роз-
витку нефатальних ІМ та смертей, що викликане 
ускладненнями, пов’язаними з процедурою.

FRISC II (Fast Revascularization during 
Instability in Coronary Artery Disease)
Мета: порівняти клінічну ефективність ран-

нього інвазивного та неінвазивного видів ліку-
вання хворих з гострим коронарним синдромом 
без елевації сегмента ST.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти з нестабільною 

стенокардією, у яких визначається депресія сег-
мента ST не менше 1 мм/інверсія зубця T та/або 
підвищення рівня МВ фракції (серцевої) КФК/
позитивний тест на тропонін T.

Кінцеві точки: кількість смертей, ІМ, повтор-
них госпіталізацій, необхідність реваскуляризації 
після первинних госпіталізацій.

Висновки: раннє інвазивне лікування достовір-
но зменшує кількість смертей, ІМ, повторних госпі-
талізацій та реваскуляризацій. Інвазивне лікування 
хворих з нестабільною стенокардією є більш при-
йнятним порівняно з медикаментозною терапією.

TACTICS TIMI 18 (Treat angina with Aggrastat 
and determine Cost of Therapy with an Invasive 
or Conservative Strategy-Thrombolysis 
in Myocardial Infarction 18, n=2457)
Мета: порівняти клінічні результати інвазив-

ного (коронарографія + реваскуляризація) та ме-
дикаментозного лікування у хворих з гострим ко-
ронарним синдромом без елевації сегмента ST.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти, госпіталізовані 

з приводу гострого коронарного синд рому без 
елевації сегмента ST (загрудинний біль >20 хв + 

депресія сегмента ST >1 мм та/або позитивний 
тест на тропонін T та/або анамнез ІХС).

Спостереження: 180 днів.
Кінцеві точки: смерть, ІМ, повторна госпіталі-

зація з приводу гострого коронарного синдрому.
Висновки: для хворих з гострим коронарним 

синдромом без елевації сегмента ST переважаю-
чим є інвазивне лікування.

RITA 3 (Randomised Intervention Treatment 
of Angina, n=1810)
Мета: визначити, чи може раннє (<72 год від по-

чатку розвитку симптомів) інтервенційне лікування 
дати кращі, порівняно з медикаментозним, резуль-
тати при 5-річному спостережені хворих з гострим 
коронарним синдромом без елевації сегмента ST. 

Дослідження: проспективне багатоцентрове 
рандомізоване.

Популяція хворих: пацієнти з нестабільною 
стенокардією класу IIIb при депресії або транзи-
торній елевації сегмента ST, інверсії зубця T, на-
явності «старого» зубця Q або з анамнезом ІХС. 

Кінцеві точки: смерть та ІМ.
Висновки: рутинна інвазивна стратегія дає кращі 

результати (зниження смертності та ІМ) при відда-
леному спостереженні хворих з гострим коронарним 
синдромом без елевації сегмента ST в основному 
у хворих з високим ризи ком розвит ку ускладнень.

ISAR COOL (Intracoronary Stenting With 
Antithrombotic Regimen Cooling Off, n=410)
Мета: визначити, чи може негайне (<6 год від 

початку симптоматики) ПКВ під прикриттям 
ацетилсаліциловою кислотою, клопідогрелом і 
тирофібаном дати кращі результати, ніж відстро-
чене (>73 год) ПКВ із застосуванням вказаних лі-
карських засобів у хворих із гострим коронарним 
синдромом без елевації сегмента ST.

Дослідження: одноцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти з гострим коро-

нарним синдромом, відібрані для ПКВ.
Кінцеві точки: сукупно смерть + нефатальний 

великовогнищевий ІМ протягом 30 днів.
Висновки: затримка ПКВ на 73 год погіршує 

результати лікування хворих з гострим коронар-
ним синдромом без елевації сегмента ST порів-
няно з негайним ПКВ під прикриттям антитром-
боцитарною терапією.

PAMI (Primary Angioplasty in Myocardial 
Infarction, n=395)
Мета: порівняти результати первинної ангіоплас-

тики і тромболітичної терапії у хворих з гострим ІМ.
Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
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Популяція хворих: пацієнти з гострим ІМ (за-
грудинний біль, елевація сегмента ST) протягом 
12 год від початку симптоматики.

Кінцеві точки: смертність, нефатальні реін-
фаркти, показники ФВ ЛШ (за даними радіону-
клідного обстеження).

Висновки: негайна ПКВ зменшує кількість 
смертей та ІМ, пов’язана з меншою кількістю 
внутрішньочерепних кровотеч. ФВ у групах хво-
рих подібна. 

Stent-PAMI (Stent-Primary Angioplasty 
in Myocardial Infarction, n=1458)
Мета: порівняти результати стентування 

(стенти Palmas-Schatz) та балонної ангіоплас-
тики у хворих з гострим ІМ.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти з гострим ІМ (за-

грудинний біль, елевація сегмента ST) протягом 
12 год від початку симптоматики.

Спостереження: 6 міс (з повторною корона-
рографією).

Кінцеві точки первинні — сумарна кількість 
смертей, нефатальних реінфарктів, інсультів, 
повторних реваскуляризацій в ураженій судині 
протягом 6-місячного спостереження. Ангіогра-
фічно — бінарні рестенози (звуження >50%) на 
повторних коронарограмах.

Висновки: порівняно з ПКВ стентування 
покращує клінічні та ангіографічні результати 
у хворих з гострим ІМ. У першу чергу це стосу-
ється повторних реваскуляризацій.

GUSTO IIb (Global Use of Strategies To Open 
occluded arteries in acute coronary syndromes, 
n=1138)
Мета: порівняти клінічні результати у хво-

рих з гострим ІМ після первинної ангіоплас тики 
і тромболітичної терапії. 

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти з гострим ІМ (елева-

ція ST) у перші 12 год від початку симптоматики.
Кінцеві точки: сумарна кількість смертей, 

пов торних ІМ, інсультів протягом 30 днів.
Висновки: первинна ПКВ порівняно з тром-

болітичною терапією зумовлює деяке покращан-
ня клінічних результатів у період нетривалого 
спостереження у тих клініках, де є достатній дос-
від проведення цієї процедури. 

C-PORT (Atlantic Cardiovascular Patient 
Outcomes Research Team, n=451)
Мета: порівняти результати первинного ПКВ 

і тромболітичної терапії у хворих з гострим ІМ, 

яким проводилося лікування у лікарнях, де від-
сутня кардіохірургічна допомога і попередні про-
грами по проведенню ПКВ.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване 
(11 лікарень загального профілю).

Популяція хворих: пацієнти з гострим ІМ 
у перші 12 год від початку симптоматики.

Кінцеві точки: сумарна кількість смертей, 
пов торних ІМ, інсультів протягом 6-місячного 
спостереження.

Висновки: виконання первинного ПКВ у лі-
карнях, де відсутня кардіохірургічна допомога, 
призводить до кращих клінічних результатів про-
тягом перших 6 міс після гострого ІМ. 

PRAGUE (PRimary Angioplasty in patients 
transferred from General community hospitals 
to specialized PTCA Units with or without 
Emergency thrombolysis, n=300)
Мета: визначити кращу стратегію лікування 

хворих з гострим ІМ, госпіталізованих у лікарні, 
де немає можливості виконати ПКВ. 

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти з гострим ІМ 

(елевація ST), госпіталізовані в перші 6 год від 
початку захворювання у лікарні, де не прово-
диться інтервенційна кардіологічна допомога 
(відстань до найближчого центру, де виконується 
ПКВ, — 5–74 км).

Кінцеві точки: сумарна кількість смертей, пов-
торних ІМ, інсультів протягом 30 днів спостережен-
ня.

Висновки: транспортування хворих з гострим 
ІМ, що супроводжується елевацією сегмен та ST, 
у центри, де є можливість виконати первинне ПКВ, 
є безпечним та можливим. Така стратегія ведення 
хворих призводить до зменшення кількості повтор-
них ІМ і сумарної кількості смертей, повторних ІМ 
та інсультів.

PRAGUE-2 (PRimary Angioplasty in patients 
transferred from General community hospitals 
to specialized PTCA Units with or without 
Emergency thrombolysis 2, n=850)
Мета: порівняти результати ранньої фібрино-

літичної терапії та первинного ПКВ, для прове-
дення якого виникла потреба в дальньому тран-
спортуванні хворих з місця їх первинної госпіта-
лізації.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване 
(41 клініка загального профілю; 7 центрів, у яких 
виконувалося первинне ПКВ).

Популяція хворих: пацієнти з гострим ІМ 
(елевація ST) протягом перших 12 год від моменту 
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надходження в клініку загального профілю. Від-
стань до центру, де виконувалося ПКВ, — 5–120 
км. Протипоказання до проведення тромболізи-
су були відсутніми. 

Кінцеві точки: первинна смертність протягом 
30 днів. Вторинна — сумарна кількість смертей, 
нефатальних реінфарктів (больовий синдром + 
зростання фракції MB КФК). 

Висновки: дальнє транспортування хворих 
з гострим ІМ до центрів, де виконувалося пер-
винне ПКВ, не є небезпечним. У групі ПКВ 
відзначається тенденція до зниження 30-денної 
смертності. Якщо час від початку симптомати-
ки до моменту госпіталізації в клініку загально-
го профілю складав <3 год, то в таких випадках 
30-денна смертність суттєво знижувалася.

ZWOLLE (Zwolle, The Netherlands, n=498; 
randomized 224)
Мета: порівняти ефективність первинної ба-

лонної ангіопластики та первинного стентуван-
ня у хворих з гострим ІМ протягом 6-місячного 
спостереження.

Дослідження: одноцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти віком <75 років 

з гострим ІМ (загрудинний біль, елевація ST) 
у перші 6 год від початку симптоматики.

Кінцеві точки: смерть, нефатальний реін-
фаркт, повторні реваскуляризаційні процедури; 
сумарний показник трьох вказаних параметрів.

Висновки: у відібраної групи хворих первин-
не стентування зменшило кількість реінфарктів і 
повторних реваскуляризацій в інфарктзумовлю-
ючих артеріях.

DANAMI (DANish trial in Acute Myocardial 
Infarction I, n=1008)
Мета: порівняти клінічні результати інвазивної 

(коронарографія + реваскуляризація) і консерва-
тивної стратегії у хворих з документованою ішемією  
міокарда протягом 1-го тижня після тромболітич-
ної терапії, проведеної з приводу гострого ІМ.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти з Q-ІМ, яким 

в перші 12 год проведена тромболітична терапія 
і у яких упродовж 1-го тижня після тромболізи-
су розвинулася спонтанна або стрес-індукована 
ішемія міокарда. 

Спостереження: у середньому — 2,4 року.
Кінцеві точки: сумарна кількість смертей, ре-

інфарктів та нестабільних стенокардій, що роз-
винулися в період спостереження. 

Висновки: інвазивне лікування хворих, у яких 
після тромболітичної терапії розвинулася рефрак-

терна ішемія, призводить до зменшення кількос-
ті реінфарктів, нестабільної стенокардії, а також 
зменшує кількість хворих зі стабільною стено-
кардією, що виникає протягом 1-го року спосте-
реження. Пацієнтів, яким була проведена тром-
болітична терапія з приводу гострого ІМ і у яких 
протягом гос пітального періоду документована 
ішемія міокарда, необхідно направляти на коро-
нарографію з наступною реваскуляризацією.

DANAMI-2 (DANish trial in Acute Myocardial 
Infarction 2, n=1572)
Мета: порівняти результати негайної тромбо-

літичної терапії та ПКВ, проведення яких потре-
бувало тривалого транспортування хворих з го-
стрим ІМ (елевація ST). 

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване 
(24 клініки загального профілю; 5 цент рів, у яких 
проводять ПКВ).

Популяція хворих: пацієнти з гострим ІМ 
у перші 12 год від початку симптоматики, які 
госпіталізовані в клініки загального профілю, де 
проводився їх відбір і транспортування в центри 
для виконання ПКВ (у середньому на відстань 
56 км; час транспортування ≤3 год).

Кінцеві точки: сумарна кількість смертей, 
нефатальних реінфарктів, інсультів протягом 
30-денного спостереження.

Висновки: реперфузійна стратегія, що вклю-
чає транспортування хворих у центри, де прово-
дять ПКВ, є більш прийнятним видом лікування, 
ніж тромболітична терапія, особливо у тих ви-
падках, коли транс портування займає не більше 
2 год.

REACT (Rapid Early Action for Coronary 
Treatment, n=427)
Мета: порівняти результати консервативного 

лікування, повторного тромболізису та рятівного 
ПКВ у хворих з гострим ІМ (елевація ST) після 
без успішної тромболітичної терапії.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти з ІМ (елевація ST) 

після безуспішної тромболітичної терапії (відсут-
ність успіху тромболітичної терапії визначалася 
на основі зниження елевації ST <50% у тому від-
веденні, де вона початково була найвищою).

Спостереження: 6 міс.
Кінцеві точки: сумарна кількість значних 

кардіальних та цереброваскулярних ускладнень 
(смерть, реінфаркт міокарда, інсульт, тяжка СН).

Висновки: виживаність без ускладнень була 
достовірно вищою у хворих, яким проводили ря-
тівне ПКВ. 
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SIAM III (Southwest German Interventional 
study in Acute Myocardial infarction III, n=197)
Мета: порівняти клінічну і ангіографічну (за 

станом інфарктзумовлюючої артерії) ефектив-
ність раннього (виконаного впродовж перших 
кількох годин після тромболітичної терапії) та 
відкладеного (виконаного впродовж 2 тиж після 
тромболітичної терапії) стентування.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти з гострим ІМ 

у перші 12 год від початку захворювання, у яких 
після тромболітичної терапії проводили ангіо-
графію, за даними якої в інфарктзумовлюю-
чій артерії виявлено стеноз, придатний для 
стентування (стеноз >70% з кровотоком TIMI 
(Thrombolysis in Myocardial Infarction) <3 в арте-
рії, що має діаметр >2,5 мм). 

Кінцеві точки: первинні — сумарна кількість 
смертей, реінфарктів, повторних реваскуляриза-
цій у цільовій судині, ішемічних ускладнень (гос-
піталізація й ангіографія з приводу стенокардії, 
що розвинулася протягом 6 міс спостереження).

Висновки: раннє стентування порівняно з від-
строченим забезпечує кращі клінічні та ангіо-
графічні результати.

GRACIA (Grupo de Análisis de la Cardiopatía 
Isquémica. Aguda, n=500)
Мета: оцінити ефективність стратегії ранньої 

інтервенції після тромболізису, який проводився 
з приводу гострого ІМ (елевація ST) в епоху стен-
тування і нових тромботичних препаратів.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.
Популяція хворих: пацієнти, яким упродовж 

перших 12 год проведено тромболізис з приводу 
гострого ІМ з елевацією ST (з дослідження ви-
ключалися хворі з кардіогенним шоком).

Кінцеві точки: первинні — сумарна кількість 
смертей, нефатальних реінфарктів, повторних 
реваскуляризацій з приводу ішемії міокарда про-
тягом 1 року спостереження після виписки хво-
рих зі стаціонару. Інші — реваскуляризація в гос-
пітальний період, що проводилася в госпітальний 
період з приводу спонтанної стенокардії.

RAVEL (Randomized Study With the Sirolimus-
Eluting Bx Velocity Balloon-Expandable Stent, 
n=238)
Мета: оцінити ефективність та безпеку стен-

тів BX Velocity, елютинуючих сіролімус, який 
блокує клітинний цикл у фазі G1.

Дослідження: багатоцентрове подвійне сліпе 
рандомізоване. 

Популяція хворих: пацієнти з поодиноким 
ураженням коронарної артерії de novo, яке зву-
жує діаметр просвіту <100%. Ураження повністю 
вкривалися стентами довжиною 18 мм. Діаметр 
ураженої судини складав від 2,5 до 3,5 мм. Хво-
рих з гострим ІМ та ураженням стовбура лівої ко-
ронарної артерії у дослідження не включали. 

Кінцеві точки: первинні — зменшення серед-
нього діаметра просвіту на ангіограмі, виконаної 
через 6 міс після стентування. Інші — середній 
діаметр просвіту, діаметр стенозу (у відсотках), 
рівень рестенозів, тяжкі побічні реакції з боку 
серця протягом 6 міс і 1 року.

Висновки: імплантація стентів, елютиную-
чих сіролімус, є безпечною, що підтверджується 
відсутністю гострих, підгострих та пізніх тром-
ботичних ускладнень. Імплантація сіролімус-
елютинг стентів призвела до нульового рівня як 
клінічних, так і ангіографічних рестенозів.

RAVEL 3 YRS (Randomized Study With 
the Sirolimus-Eluting Bx Velocity Balloon-
Expandable Stent during 3 Years, n=238)
Мета: визначити, чи зберігається позитив-

ний ефект імплантації елютинг-стентів на період 
більше ніж 1 рік спостереження.

Дослідження: багатоцентрове подвійне сліпе 
рандомізоване.

Популяція хворих: див. RAVEL.
Спостереження: 3 роки.
Кінцеві точки: тяжкі побічні реакції з боку 

серця.
Висновки: імплантація стентів, елютинуючих 

сіролімус, у сегменти нативних коронарних арте-
рій з новими ураженнями, зменшують кількість 
тяжких побічних реакцій з боку серця протягом 
3-річного спостереження.

SIRIUS (SIRolImUS-coated BX VELOCITY® 
Balloon Expandable Stent in the treatment of 
patients with de novo coronary artery lesions, 
n=1058)
Мета: оцінити ефективність імплантації сіро-

лімус-елютинг-стентів щодо профілактики ре-
стенозів.

Дослідження: багатоцентрове подвійне сліпе 
рандомізоване.

Популяція хворих: пацієнти з поодинокими 
ураженнями de novo <100% діаметра просвіту 
дов жиною 15–30 мм. У дослідження не включа-
ли хворих з ураженням стовбура лівої коронарної 
артерії та гострим ІМ.

Кінцеві точки: коронарна недостатність у зоні 
стентованої судини (смерть, гострий ІМ, ревас-
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куляризація стентованої судини) протягом 9 міс 
спостереження. Рестенози з внутрішнього боку 
стента і в стентованому сегменті (стент + 5 мм 
дистальніше та проксимальніше стента) за дани-
ми ангіографій, що проведені через 8 міс після 
стентування.

Висновки: імплантація стентів, елютинуючих 
сіролімус, достовірно зменшує кількість клініч-
них та ангіографічних рестенозів. 

SIRIUS. TWO YEARS RESULTS (n=1058)
Мета: оцінити ефективність стентів, елюти-

нуючих сіролімус, щодо профілактики рестено-
зів на основі 2-річного спостереження.

Дослідження: багатоцентрове подвійне сліпе 
рандомізоване.

Популяція хворих: див. SIRIUS.
Кінцеві точки: недостатність стентованої су-

дини (смерть, гострий ІМ у зоні стентованої су-
дини, повторна реваскуляризація стентованої 
судини).

Висновки: лікування коронарних уражень 
за допомогою стентів Cypher призводить до 
достовірного зменшення кількості повторних 
реваскуляризацій у стентованому сегменті та 
стентованій судині. При цьому докази гострих 
та віддалених тромбозів у стентованому сегмен-
ті відсутні.

E-SIRIUS (European version of SIRIUS, 
n=352)
Мета: оцінити ефективність стентів, елюти-

нуючих сіролімус, щодо попередження рестено-
зів у хворих з поширеними атеросклеротичними 
ураженнями в артеріях малого діаметра.

Дослідження: багатоцентрове подвійне сліпе 
рандомізоване.

Популяція хворих: пацієнти з поодинокими 
ураженнями de novo довжиною 15–30 мм у суди-
нах, що мають діаметр <3 мм. Хворих з уражен-
ням стовбура лівої коронарної артерії і гострим 
ІМ у дослідження не включали.

Кінцеві точки: первинні — середній діаметр 
просвіту в стентованому сегменті, визначений 
на основі коронарографії, яку проведено через 
8 міс після стентування. Інші — рівень бінар-
них ре стенозів у стенті та стентованому сегмен-
ті (стент + 5 мм проксимальніше та дистальні-
ше стента); тяжкі побічні реакції з боку серця 
(смерть, ІМ, пов торна реваскуляризація).

Висновки: у популяції хворих з високим 
ризи ком розвитку рестенозів (довгі ураження 
в судинах малого діаметра) імплантація стентів, 
елютинуючих сіролімус, достовірно зменшує 

кількість клінічних та ангіографічних рестено-
зів.

C-SIRIUS (Canadian version of SIRIUS, 
n=100)
Мета: порівняти результати імплантації непо-

критих металічних та елютинг-стентів у сегмен-
ти коронарних артерій малого діамет ра, які мали 
поширені атеросклеротичні ураження.

Дослідження: багатоцентрове подвійне сліпе 
рандомізоване.

Популяція хворих: пацієнти зі стабільною, 
безсимптомною німою і нестабільною стенокар-
дією, які мають ураження коронарних артерій зі 
звуженням просвіту на 50–90%, довжиною 15–
30 мм у судинах діаметром 2,5–3,0 мм.

Кінцеві точки: первинні — середній діаметр 
просвіту в місці імплантації стента за даними ан-
гіографії, яку виконано через 8 міс після стенту-
вання. Вторинні — кількість ангіографічних ре-
стенозів; тяжкі побічні реакції з боку серця.

Висновки: імплантація стентів, елютинуючих 
сіролімус, достовірно зменшила кількість ресте-
нозів та покращила клінічні результати лікуван-
ня у досліджуваній популяції хворих.

TAXUS IV (trial with paclitaxel eluting stent 
system, n=1314)
Мета: оцінити ефективність стентів, елюти-

нуючих паклітаксел, щодо зниження кількості 
рестенозів при широкому спектрі уражень коро-
нарних артерій.

Дослідження: багатоцентрове подвійне сліпе 
рандомізоване.

Популяція хворих: пацієнти з поодинокими 
ураженнями коронарних артерій, що вперше ви-
никли. Звуження просвіту <100%; довжина сте-
нозів 10–28 мм; діаметр уражених сегментів ко-
ронарних артерій 2,5–3,75 мм. Хворих з уражен-
ням стовбура лівої коронарної артерії і гострим 
ІМ у дослідження не включали.

Кінцеві точки: повторна реваскуляризація 
у стентованих судинах протягом 9-місячного 
спостереження, тяжкі побічні реакції з боку сер-
ця, кількість бінарних рестенозів.

Висновки: імплантація стентів, елютинуючих 
паклітаксел, достовірно зменшувала кількість 
ангіографічних та клінічних рестенозів. Резуль-
тат підтверджений у всіх підгрупах дослідження.

Наведені дослідження лягли в основу класи-
фікації користі та ефективності ПКВ при різних 
формах ІХС. У класифікації розглядаються такі 
критерії, як класи рекомендацій та рівні доказо-
вості (табл. 1.1).
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Таблиця 1.1
Критерії класів рекомендацій та рівнів 

доказовості
Класи ре ко мендацій

I Докази та/або загальна згода з тим, що ця діа-
гностична процедура або вид лікування є успіш-
ними, корисними та ефективними

II Суперечливі докази та/або розходження в думці 
щодо ефективності або користі цього методу

IIa Переважання доказів (думок) на користь ефек-
тивності цього методу

IIb Користь та ефективність методу недостатньо 
доб ре визначені на основі доказів або думок

Рівні доказовості
A Дані, що отримані на основі великої кількості 

рандомізованих клінічних досліджень або на 
основі метааналізу

B Дані, що отримані на основі одного рандомізова-
ного або кількох нерандомізованих досліджень 

C Згода щодо думки експертів та/або дані, що 
отримані на основі малих або ретроспективних 
досліджень, або від реєстрів

Оцінка результатів інтервенційного лікуван-
ня ІХС проводиться в багатьох дослідженнях 
(у тому числі і мегадослідженнях) та метааналі-
зах. Багато досліджень завершені, їх результати 
опубліковані, проте на сьогодні велику кількість 
досліджень ще не завершено. Особливий інтер-
ес для інтервенційних кардіологів становлять 
результати проведених мегадосліджень, у яких 
визначається ефективність та безпека імплан-
тації елютинг-стентів. Як відзначається в реко-
мендаціях Європейського товариства кардіоло-
гів, результати цих досліджень повинні суттєво 
розширити показання до застосування інтер-
венційних методів лікування при таких уражен-
нях коронарних артерій, стентування яких може 
призвести до несприятливих результатів. До 
таких уражень належать ураження коронарних 
артерій малого діаметра, довгі ураження, коро-
нарний атеросклероз у хворих на цукровий діа-
бет і деякі інші. Особливий інтерес являють со-
бою дослідження, присвячені інтервенційному 
лікуванню уражень стовбура лівої коронарної 
артерії, незахищеного шунтом.

АПАРАТУРА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ,  
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ 

 ІНТЕРВЕНЦІЙНОМУ ЛІКУВАННІ ІХС

Інтервенційні методи лікування коронарного 
атеросклерозу за останні кілька десяріч суттєво за-
кріпили свої позиції в ряді інших методів лікуван-
ня цієї патології. Цьому сприяв розвиток нових 
ефективних технологій інтервенційної кардіології, 
зокрема стентів, а також стентів, що елютинують 

лікарські речовини. Водночас два основних прин-
ципи інтервенційних процедур — рентгенівський 
контроль і застосування катетерної техніки — за-
лишаються незмінним атрибутом цих процедур. 

АНГІОГРАФІЧНА АПАРАТУРА
Ангіографічні установки, що використо-

вуються в інвазивній кардіології, складаються 
з кількох основних компонентів: рентгенівської 
трубки, генератора, електронно-оптичного пе-
ретворювача (підсилювача зображення), оптич-
ної системи розподілу світлового потоку, сис-
тем запису й відтворення зображення (рис. 1.1). 
Удос коналювання ангіографічної апаратури, зу-
мовлене бурхливим розвитком інвазивних кате-
теризаційних методів лікування різних судинних 
захворювань, не вплинуло на принципи одер-
жання зображення. Нові технології виробництва 
поліпшили характеристики компонентів ангіо-
графічних установок, а застосування цифрового 
запису значно підвищило якість ангіограм, вна-
слідок чого розширилися можливості їх аналізу.

Рис. 1.1. Будова ангіографічної рентгенівської 
установки

Рентгенівське випромінювання і його перетворення 
в потік світлових променів (рентгенівські трубки, 
генератори і електронно-оптичні перетворювачі)
У всіх сучасних рентгенівських установках 

радіа ційне випромінювання утворюється за ме-
тодом, відкритим наприкінці XIX ст. Рентгеном. 
Утворення радіаційного випромінювання відбу-
вається в рентгенівській трубці (рис. 1.2а), що міс-
тить позитивно заряджений вольфрамовий елек-
трод (анод),  який «бомбардується» електронами, 
що виходять із негативно зарядженого електрода 
(катода). Електрони, проходячи від катода до ано-
да в електричному полі, розганяються до високих 
швидкостей і, потрапляючи на анодну пластинку, 
взаємодіють із атомами вольфраму, утворюючи 
рентгенівські промені: під час проходження че-
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рез щільні позитивно заряджені атоми вольфраму 
електрони різко втрачають швидкість; при цьому 
енергія гальмування перетворюється в потік рент-
генівських фотонів.

Рис. 1.2. Будова рентгенівської трубки: а) найпрос-
тіша рентгенівска трубка; б) рентгенівська 
трубка з анодним диском, що обертається

Швидкість, з якою електрони атакують воль-
фрамовий анод, залежить від різниці потенціа-
лів між електродами. У рентгенівських трубках, 
що застосовуються в ангіографії, ця різниця 
потенціалів повин на становити 60–120 тис. В 
(60–120 кВ потенціалів; кВп). Рівень енергії 
рентгенівських фотонів також визначається 
різницею потенціалів і вимірюється в кілоелек-
тронвольтах (кеВ). Пік різниці потенціалів між 
електродами рентгенівської трубки відповідає 
максимальній енергії рентгенівських фотонів 
у промені. Обсяг елект ронного потоку між ка-

тодом і анодом визначає кількість продукованих 
рентгенівських фотонів і вимірюється в міліам-
перах (мА). В ангіографічній апаратурі вико-
ристовується принцип пульсуючого утворення 
рентгенівських променів з короткою (кілька мі-
лісекунд) експозицією, що відповідає часу від-
криття стулок кінокамери, який визначає екс-
позицію кожного кадру кінофільму. 

Катодний електронний потік фокусується на 
малу зону анода (фокусна пляма), з якої вихо-
дить потік рентгенівських фотонів. При порів-
няно великих розмірах фокусної плями контури 
досліджуваного об̓єкта визначаються нечітко, 
що значно погіршує якість ангіограм. Проте 
зменшення розміру фокусної плями шляхом 
простого звуження пучка електронного потоку 
неможливе. Відомо, що при влученні електро-
нів на анод виділяється велика кількість тепла 
і, незважаючи на високу температуру плавлен-
ня вольфраму, малий розмір фокусної плями 
при тій високій інтенсивності роботи трубки, 
яку вимагає ангіографія, призведе до плавлен-
ня анода. Для того щоб цього не відбулося, анод 
закріплюють на диску, який обертається з та-
кою швидкістю, при якій кожний наступний 
імпульс потрапляє на іншу точку анода. Швид-
кість обертання диска при цьому повинна пере-
вищувати 10 000 обертів за 1 хв. Для того щоб 
співвідношення між дійсною та ефективною 
фокусною плямою було оптимальним, анодну 
пластинку встановлюють під кутом до потоку 
електронів (рис. 2б). В ангіографічних трубках 
визначають два діаметра ефективної площі фо-
кусної плями — малий і великий (відповідно 
0,6 і 0,9 мм). Потужність рентгенівської трубки 
повинна відповідати розмірам фокусної плями: 
40 кВт — для малої фокусної плями і 80 кВт — 
для великої.

Ще однією важливою характеристикою рент-
генівської трубки є її здатність зберігати й розсі-
ювати тепло. Цей показник вимірюється в теп-
лових одиницях (кВп/мA/c). У сучасних ангіо-
графічних установках застосовують керамічні 
або графітові рентгенівські трубки, які здатні 
витримувати великі теплові навантаження, що 
підвищує термін експлуатації таких трубок і ви-
правдовує їх високу вартість.

Оптимальні характеристики рентгенівських 
трубок, які застосовують в інвазивній кардіоло-
гії, наведені в табл. 1.2.

Генератори ангіографічних установок викону-
ють кілька важливих функцій. По-перше, транс-
формують напругу побутової мережі до високо-
вольтного рівня, по-друге, перетворюють змін-
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ний струм мережі в постійний, що необхідно для 
утворення односпрямованого потоку електронів 
у рентгенівській трубці. Від якості випрямлення 
струму залежить наявність більшої або меншої 
кількості осциляцій на виході генератора. Сучасні 
моделі генераторів дають мінімальну осциляцію 
на виході, хоча деякі відмінності у виготовленні 
окремих моделей все ще залишаються. Вихідна 
потужність генераторів вимірюється у кВт, що 
повинно відповідати потужності рентгенівської 
трубки. Так, для трубки потужністю 80 кВт (при 
великій фокусній плямі) потужність генератора 
повинна становити 80–125 кВт.

Таблиця 1.2
Характеристика рентгенівських трубок 

ангіографічних установок
Характеристика Значення

Розмір фокусної плями, мм
малий 0,5
великий 1

Потужність рентгенівської трубки, кВт
для малої плями 40–60
для великої плями 80–100

Анодні характеристики
Кути, °

для малої плями 7
для великої плями 7

Теплова потужність, тепл. од. 700 000 
Ступінь охолодження (макс.), тепл. од./хв 150 000 

Характеристика корпусу трубки
Теплова потужність, тепл. од. 1 750 000 

Ступінь охолодження системи
Циркуляція рідини (макс.), тепл. од./хв 150 000 

Основні характеристики генераторів, які ви-
користовуються в ангіографічних установках, 
наведені в табл. 1.3.

Таблиця 1.3
Характеристика генераторів 

ангіографічних установок
Характеристика Значення

кВп
мін. 40
макс. 150

мA
макс. 200 

Максимальний час експозиції
пульсове, мс 5

Потужність, кВт 
при 80 кВп 100

Автоматичний контроль експозиції, 
мА — кВп

Комбінова-
ний 

Для перетворення рентгенівського випромі-
нювання у світлові промені, а також збільшення 
зображення застосовують електронно-оптичні 
перетворювачі (підсилювачі зображення) 
(рис. 1.3). Вхідний флюоресцентний фосфорний 
екран абсорбує кожний рентгенівський фотон, 
трансформуючи його енергію в безліч (більше ти-
сячі) світлових фотонів. Цей екран змонтований 
у безпосередній близькості від фотокатода (мета-
левого екрана, що випромінює фотоелектрони 
при його освітленні). Фотоелектрони, спрямова-
ні фокусуючими пластинами, попадають до ано-
да, який знаходиться біля вихідного флюорес-
центного екрана. Анод розганяє фотоелектрони 
до високих швидкостей; вихідний флюоресцент-
ний екран починає випромінювати світлові фо-
тони після того, як на нього попадають значно 
прискорені анодом фотоелектрони.

Збільшення розмірів зображення порівняно 
з натуральними розмірами об̓єкта відбувається 

Рис. 1.3. Схематичне зображення та принцип роботи електронно-оптичного підсилювача зображення
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внаслідок того, що кожний фотон рентгенівсько-
го випромінювання на вхідному екрані і фотока-
тоді викликає випромінювання великої кількості 
фотоелектронів, які прискорюючись, у свою чер-
гу викликають випромінювання великої кількос-
ті світлових фотонів. Крім того, розміри вихідно-
го флюоресцентного екрана значно менші роз-
мірів вхідного, що призводить до концентрації 
фотонів у меншому, але значно більш яскравому 
полі. Без такого посилення яскравості неможли-
ве проведення ангіоскопії та ангіографії. Усі ан-
гіографічні установки оснащені розподільником 
світлового потоку (напівпосріблене дзеркало), 
який дає можливість проводити кіноангіографію 
і флюороскопію одночасно.

Електронно-оптичні перетворювачі сучасних 
ангіографічних установок дозволяють покро-
ково збільшувати зображення досліджуваного 
об̓єкта або, інакше кажучи, зменшувати діаметр 
досліджуваного поля. Стандартні діаметри дослі-
джуваного поля становлять 22–25 см (мінімаль-
не збільшення), 15–17 см (середнє збільшення) 
і 10–12 см (максимальне збільшення). Режим 
збільшення вибирають відповідно до об̓єкта та 
мети дослідження. Так, для дослідження великих 
судин, таких як аорта, магістральні артерії ниж-
ніх кінцівок і т.п., необхідно використовувати 
мінімальне збільшення. Для коронарографії та 
аналізу характеру атеросклеротичного ураження 
коронарних артерій прийнятним є середнє і мак-
симальне збільшення.

Характеристики рентгенівської трубки і гене-
ратора ангіографічних установок відіграють важ-
ливу роль в інвазивній кардіології й, зокрема, для 
візуалізації стентів при їх імплантації.

Рентгенівська візуалізація матеріалу залежить 
від поглинання цим матеріалом рентгенівських 
променів, що у свою чергу залежить від якості 
випромінювання (фотонової енергії) і атомного 
числа досліджуваного матеріалу (кількості елект-
ронів). У тканинах людини найбільш рентге-
нопоглинаючим матеріалом є кальцій (атомне 
число — 20). Йодовмісне контрастне середовище 
має атомне число 53.

Більшість стентів, що імплантується в коро-
нарні артерії, виготовлені з нержавіючої сталі 
(металу з атомним числом близько 26), проте де-
які внутрішньокоронарні стенти виготовляють із 
металів з великою атомною масою, наприклад із 
платини (атомне число — 78) або танталу (атом-
не число — 73).

Таким чином, кількість фотонів, що поглина-
ються, а отже, і рентгеноконтрастність стентів, 
залежить від кількості і якості випромінювання, 

а також від кількості і якості матеріалу, з якого 
виготовлений стент.

На візуалізацію стентів впливає такий фактор, 
як маса пацієнта. При надмірній масі для візуаліза-
ції об̓єкта потрібно більше фотонної енергії (кВп) 
(фотонна енергія — якісний рентгенографічний 
показник). Збільшення кВп призводить до біль-
шого розсіювання радіації; інтенсивність сірого 
кольору поля підвищується, деталі досліджувано-
го об̓єкта втрачаються, тобто підвищення якісно-
го рентгенографічного показника призводить до 
втрати якості візуалізації стентів (рис. 1.4, 1.5).

Важливим фактором для візуалізації стента є 
однократна доза (кількісний рентгенологічний 
показник) для ангіографії або ангіоскопії. Занад-
то низька доза не дозволяє візуалізувати стент 
у квантовому шумі; занадто висока доза робить 
стент невидимим на фоні поля інтенсивного сі-
рого кольору. Прийнятними рівнями дози радіа-
ції для сучасних ангіографічних установок при 
використанні поля 17 см (7 дюймів) є наступні. 
Для ангіоскопії — 32 нГр/кадр; при частоті ім-
пульсів 12,5 на 1 с рівень дози становить 400 нГр. 
Для ангіографії — 100 нГр/кадр при цифровому 
записі і 150 нГр/кадр — для кінозапису.

На чіткість візуалізації стентів впливає також 
розмір фокусної плями. При фокусній плямі роз-
міром >1 мм металеві дротяні конструкції з діа-
метром дроту <1 мм у деяких випадках можуть не 
візуалізуватися (рис. 1.6 ). Як було відзначено 
вище, розмір фокусної плями в сучасних ангіо-
графічних установках повинен бути <0,8 мм при 
ангіографії та <0,5 мм при ангіоскопії (рис. 1.7).

У сучасних ангіографічних установках викорис-
товують пульсову ангіоскопію (рис. 1.8–1.10), яка 
підвищує якість зображення і знижує дозу опромі-
нення.

Записуюча й відтворююча апаратура
У перших ангіографічних установках для за-

пису ангіограм використовували кіноапаратуру. 
Якість ангіограм залежала від якості кіноплівки, 
умов її обробки та зберігання і тому подібних фак-
торів. У колишніх настановах з інвазивної кардіо-
логії цим питанням приділяли велику увагу. На 
сьогодні необхідність у цьому зникла, оскільки 
на зміну кінозапису повсюдно прийшли цифрові 
технології запису та відтворення ангіограм. 

На перших етапах застосування цифрової ан-
гіографії існували труднощі в перегляді ангіограм, 
записаних на різних ангіографічних установках, 
що було зумовлено різними стандартами в про-
грамному забезпеченні різних виробників апа-
ратури. Крім того, були обмеження в архівуванні 
цифрових фільмів через їх великі обсяги, тому 
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випускали ангіографічні установки, що дозво-
ляли проводити як цифровий, так і аналоговий 
запис ангіограм. Сучасні комп̓ютерні системи, 
що забезпечують запис і відтворення цифрових 
ангіограм, не мають цих недоліків. Питання ар-
хівації ангіограм успішно вирішені за допомогою 

збільшення обсягу пам̓яті як твердих, так і інших 
цифрових носіїв інформації. 

Якість цифрового відеозапису, безумовно, 
вища аналогового, тому застосування цифрового 
запису дозволяє лікарям одержувати більш пов-
ний обсяг інформації й краще контролювати про-

Рис. 1.4. Знімок, виконаний при низькому показнику  
фонової енергії (70 кВп)

Рис. 1.5. Знімок, виконаний при високому показнику  
фонової енергії (110 кВп)

Рис. 1.6. Знімок, виконаний при розмірі фокусної 
плями 1,2 мм

Рис. 1.7. Знімок, виконаний при розмірі фокусної 
плями 0,3 мм
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цеси, що відбуваються під час ендоваскулярних 
процедур.  Так, з̓явилася можливість цифрової 
обробки кількісних характеристик атеросклеро-
тичних уражень коронарного русла, що дає мож-
ливість більш точного відбору інструментів для 
ПКВ. Цифровий запис дозволяє більш точно оці-
нити якісні характеристики атеросклеротичних 
уражень; покращання контрастності зображення 
на цифрових ангіограмах дозволяє, наприклад, 
більш точно деталізувати ознаки пристінково-
го тромбоутворення, дисекції або інших видів 
руйнування досліджуваного атеросклеротичного 
ураження, що також визначає вибір тактики ін-
тервенційного лікування і відбір інструментів для 
інтервенційних втручань у кожному конкретному 
випадку.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЯКИЙ 
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ  ПРИ ПКВ

Діагностичний інструментарій
Для проведення діагностичної коронаровен-

трикулографії, яка виконується при коронарно-
му атеросклерозі, потрібна порівняно невелика 
кількість інструментів: голки для пункції артерій, 
дротяні провідники, перфоратори, інтродюсори 
і ангіографічні катетери. На сьогодні у зв̓язку 
з розповсюдженням методів ендоваскулярної 

Рис. 1.8. Послідовна (стандартна) флюороскопія у мо-
мент руху стентів. Імітується реальна ситу-
ація візуалізації стента, розміщеного в коро-
нарній артерії

Рис. 1.9. Пульсова (сучасна) флюороскопія у мо-
мент руху стентів. Імітується реальна си-
туація візуалізації стента, розміщеного в ко-
ронарній артерії

Рис. 1.10. Пульсова (сучасна) флюороскопія у момент 
руху стентів з використанням спеціального 
дигітального фільтра, що покращує зобра-
ження. Імітується реальна ситуація візуаліза-
ції стента, розміщеного в коронарній артерії
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реконструкції коронарних артерій при їх атеро-
склеротичному ураженні ці інструменти в різних 
модифікаціях у великій кількості випускають 
різні фірми-виробники. Правильний вибір опе-
раційного інструментарію значно полегшує ви-
конання операції. Тому ми вважаємо за необхід-
не викласти інформацію про переваги й недоліки 
різних модифікацій інструментів.

Пункційні голки
Для черезшкірного доступу в артеріальне рус-

ло використовують пункційні голки двох типів, 
що відповідають двом видам техніки пункції су-
дин — прямій і сельдингерівській. 

Голка Сельдингера (рис. 1.11) складається 
з кількох компонентів: металевої оболонки, що 
не має гострокутового зрізу, і одного або двох 
стилетів. Внутрішній стилет голки Сельдингера 
просвіту не має; він захищає голку від блокування 
її просвіту шкірою та підшкірними тканинами.

Стилет

Конектор

Відкрилки

Канюля

Рис. 1.11. Багатокомпонентна голка Сельдингера 
для пункції артерії

Канюля голки Сельдингера містить луерів-
ський конектор і відкрилки. Відкрилки канюлі 
дозволяють виконувати пункцію судини однією 
рукою, тримаючи голку великим, вказівним і 
середнім  пальцями, як того вимагає техніка Сель-
дингера; при цьому положення голки контролю-
ється рукою, а не приєднаним до голки шпри-
цом. Деякі виробники («Argon Inc.») випускають 
голки Сельдингера зі знімними пластмасовими 

конекторами різної форми. Це дозволяє хірурго-
ві вибрати конектор, що найбільш підходить для 
кожного конкретного випадку.

Голки Сельдингера нумеруються відповід-
но до їх зовнішнього діаметра: чим більший 
зов нішній діаметр голки, тим менший її номер 
(табл. 1.4). Для пункції артерій найбільш підхо-
дящими є голки Сельдингера № 18; внутрішній 
діаметр таких голок пропускає стандартні мета-
леві провідники діамет ром 0,035–0,038 дюйма. 
Сучасна технологія виробництва голок Сельдин-
гера дозволяє, зберігаючи необхідний внутрішній 
діаметр голки, зменшити її зовнішній діаметр, 
що знижує ризик травми артерії.

Таблиця 1.4
Система нумерації голок Сельдингера
Калібрувальний 

номер голки
Зовнішній діаметр, 

дюймів
13 0,095
14 0,083
15 0,072
16 0,065
17 0,058
18 0,049
19 0,042
20 0,035

Стандартна довжина голок — 2,75–3 дюйма. 
Вибір довжини голки зазвичай залежить від ступеня  
вираженості підшкірно-жирової клітковини в скар-
повському трикутнику. Наконечник стилета пови-
нен бути скошений під менш гострим кутом, ніж 
у звичайних ін̓єкційних голок, і в той же час стилет 
повинен бути досить гострим, щоб не розшарувати 
стінку артерії, що пунктується. Стилет виготовля-
ють з твердого металу; це є необхідною умовою для 
його вільного проходження через змінені стінки 
артерії або рубцеві підшкірні тканини.

При пункційній техніці голкою Сельдингера 
передбачається прокол задньої стінки артерії. 
При сучасному методі медикаментозного супро-
воду ПКВ додаткова травма стінки артерії може 
стати причиною істотних геморагічних усклад-
нень під час пункції. Цей факт значно обмежив 
застосування голок Сельдингера. На сьогодні 
практично завжди використовують голки для 
прямої артеріальної пункції (one touch needle). 

Голка, призначена для прямої пункції артерій 
(рис. 1.12), за своєю конструкцією майже не від-
різняється від звичайної пункційної голки. Від-
сутність стилета в цій голці дозволяє одержати 
артеріальний кровотік через її просвіт при про-
колі передньої стінки артерії без ушкодження 
зад ньої стінки.
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Рис. 1.12. Однокомпонентна тонкостінна голка (front 
wall needle) зі знімним конектором

Металічні дротяні провідники
Базова конструкція металевих провідників, 

що використовуються при катетеризації артері-
ального русла, наведена на рис. 1.13.

Основу провідника становить металевий стри-
жень, обмотаний тонким дротом з тефлоновим 
покриттям. Дротяна обмотка провідника, запаяна 
на дистальному кінці, довша стрижня, що забез-
печує рухливість дистального сегмента провідни-
ка. До дистального кінця обмотки припаяна стру-
на, яка розміщується між обмоткою і стрижнем 
по всій довжині провідника. Довжина дисталь-
ного сегмента провідника, що не має стрижня, 
може бути різною; вона визначає ту відстань, на 
яку провідник може пройти за перешкоду (стеноз 

або вигин артерії) до того, як з цією перешкодою 
зустрінеться стрижень провідника. Стрижень, що 
поступово звужується, робить плавним перехід від 
рухливої верхівки провідника до твердого стриж-
ня. Перевагою провідників зі стрижнями, що по-
ступово звужуються, є також те, що ймовірність 
відриву рухливого сегмента провідника від твер-
дого стрижня знач но знижується.

Зовнішнє тефлонове покриття провідника 
зменшує тертя між провідником і внутрішньою 
поверхнею катетера, що знижує ймовірність 
тромбоутворення. Однак, незважаючи на теф-
лонове покриття, у місцях вигинів провідників 
можуть утворюватися тромби, тому провідники 
повинні перебувати в просвіті судини протягом 
тільки того мінімального часу, який необхідно 
для встановлення катетера.

Довжина провідників може варіювати від 35 
до 300 см. При виборі провідників для ендовас-
кулярних втручань необхідно пам̓ятати, що дов-
жина провідника повинна бути не менше ніж на 
20 см більша довжини катетера. При виконанні 
звичайної коронаровентрикулографії застосову-
ють провідники довжиною 145 см. Проте бува-
ють ситуації, коли прохід провідника і катетерів  
через сегменти артеріального русла утруднений, 
внаслідок надмірної звивистості або складного 
атеросклеротичного ураження. У таких випад-
ках застосовують провідники більшої довжини 
(240–260 см), що дозволяє при зміні катетерів 
залишати дистальний відділ провідника за змі-
неною ділянкою артерії. Така тактика зводить до 
мінімуму ймовірність травми судинної стінки.

Для катетеризації коронарних артерій і ЛШ 
використовують провідники діаметром 0,035–
0,038 дюйма. Хоча всі провідники зазначених 
діаметрів вільно проходять через голки Сельдин-
гера № 18 та сумісні зі звичайними ангіографіч-
ними катетерами, у більшості випадків перевагу 
слід віддавати провідникам меншого діаметра, 
оскільки проходження таких провідників через 
просвіт голки не створює додаткового тертя, що 

Рис. 1.13. Базова конструкція судинних металічних провідників
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дозволяє відчути мінімальне утруднення руху 
провідника у зміненому сегменті артерії. Засто-
сування твердих провідників більшого діаметра 
(0,038 дюйма) виправдано при катетеризації ЛШ 
через стенозоване устя аорти.

Дистальний відділ провідника може бути як 
прямим, так і у формі букви «J» (рис. 1.14). Про-
відники «J» маркіруються за діаметром кривиз-
ни дистального сегмента (наприклад 3 мм). Ви-
користання провідників «J» дозволяє уникнути 
попадання в бічні гілки судини, не допускає ди-
секції інтими судини в місці вигину артерії або 
локалізації бляшки, що досить часто трапляється 
у випадках прикладання оператором надмірно-
го зусилля в тій ситуації, коли верхівка прямого 
провідника упирається в перешкоду. Єдиний не-
долік провідників «J» полягає в труднощах їх вве-
дення в просвіт пункційної голки. Цей недолік 
легко усувається за рахунок застосування прямих 
пластикових інтродюсерів, які знаходяться в упа-
ковці всіх провідників «J».

а б в г д е

Рис. 1.14. Типи металічних дротяних провідників  
для катетеризацій великих артерій: сталь-
ні прямий і «J» (3 мм) провідники (а, б); пря-
мий і «J» (3 мм) провідники з тефлоновим 
покриттям (в, г); провідник «J» (16 мм) 
с тефлоновим покриттям (д); провідник 
Terumo «m» (е)

Перфоратори та інтродюсери
Одним із найголовніших завдань при кардіаль-

ній катетеризації є постійна підтримка доступу 
в артеріальне русло через пункційний отвір, що 
забезпечується за допомогою спеціальних ангіо-
графічних інструментів — перфораторів («про-
бійників») та інтродюсерів (рис. 1.15).

Перфоратори забезпечують проходження тон-
костінної пластикової оболонки — інтродюсера 
через підшкірні тканини та стінку артерії в її про-
світ. Інтродюсер, введений у просвіті артерії, знач-
но полегшує процедуру катетеризації, зводячи до 
мінімуму травмування судинної стінки. Крім того, 

у випадку виконання реконструкції коронарної 
артерії із застосуванням антитромботичних препа-
ратів і/або антикоагулянтів, інтродюсер можна за-
лишити в просвіті артерії після операції на той час, 
який необхідний для інактивації певних лікарських 
речовин. Наявність інтродюсера в просвіті артерії 
після операції полегшує повторний ургентний до-
ступ до судинного русла у випадку раннього тром-
бозу коронарної артерії після її реконструкції.

а б в г

Рис. 1.15. Перфоратори та інтродюсери різної 
 довжини і діаметра (пояснення в тексті)
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Для кардіальної катетеризації застосовують пер-
форатори різного діаметра і довжини, однак усі вони 
повинні відповідати загальним вимогами і  бути ви-
готовлені з твердого пластику (тефлону або поліе-
тилену), що забезпечує їх проведення через склеро-
зовані підшкірні тканини або кальциновану стінку 
артерії. Для того, щоб травма судини була мінімаль-
ною, стінка перфоратора в дистальному відділі пови-
нна поступово стоншуватися; діаметр внут рішнього 
просвіту при цьому повинен залишатися однаковим 
на всьому протязі. Діаметр внутрішнього просвіту 
перфоратора повинен точно відповідати діаметру 
провідника для того, щоб, по-перше, проведення 
перфоратора по провіднику було вільним, по-друге, 
кількість крові між перфоратором і провідником 
була мінімальною. Конектори перфораторів відпо-
відають канюлям луерівських шприців. На канюлі 
перфоратора зазначені його розміри.

Діаметр і довжина інтродюсерів також значно 
варіюють. Інтродюсери виготовляють із нетром-
богенного матеріалу (зазвичай тефлону або по-
ліетилену), який повинен бути міцним, тонким, 
гнучким і рентгеноконтрастним. Під час виго-
товлення інтродюсера його верхівку рівномірно 
стоншують. Це забезпечує мінімальну травму ар-
терії при введенні в її просвіт інтродюсера, роз-
міщеного зверху перфоратора.

Конектори інтродюсерів мають особливу кон-
струкцію. Вони забезпечені гемостатичним кла-
паном і бічною поліетиленовою трубкою, яка за-
кінчується краном з кількома виходами. Наявність 
бічної трубки та крана з кількома виходами дозво-
ляє одночасно використовувати апаратуру для мо-
ніторування АТ, промивати інтродюсер і вводити 
лікарські засоби в артеріальне русло. Деякі конекто-
ри з̓єднуються з інтродюсером за типом гармошки 
(фірма «Arrow Inc.»), що дозволяє змінювати кут між 
конектором і трубкою інтродюсера; інші коннекто-
ри з̓єднані з трубкою інтродюсера за типом муфти.

Конструкція гемостатичних клапанів інтродю-
серів може бути різною. Фірма «Cordis» випускає 
інтродюсери з одно- і двостулковими клапанами, 
фірма «USCI» — інтродюсери з клапанами, що 
складаються з О-подібного гумового кільця. Не-
щодавно налагоджено виробництво клапанів з ба-
гатошаровою діафрагмою, яка складається з гумо-
вих смужок, що перекриваються. Фірма «Terumo 
Radiofocus» випускає інтродюсери з клапанами 
у вигляді силіконової пробки з поперечними во-
локнами, що забезпечує як герметичність, так і мі-
німальне тертя катетера під час маніпуляцій. Деякі 
фірми випускають конектори інтродюсерів зі знім-
ними клапанами; це дозволяє приєднати до конек-
тора луерівський шприц або накидний кран.

Іноді інтродюсери випускають у комплек-
ті з обтураторами, що дозволяє закрити просвіт 
інт родюсера у тому випадку, якщо він залише-
ний у просвіті артерії після операції. Обтуратор 
не тільки герметично закриває просвіт інтродю-
сера, але й виключає можливість вигину трубки 
інтродюсера в місці пункції артерії.

Добре виготовлені інтродюсери значно полег-
шують процедуру кардіальної катетеризації; не-
якісні ж інструменти не тільки утруднюють ви-
конання операції, але й можуть стати причиною 
ряду ускладнень процедури, основним з яких є 
неконтрольована артеріальна кровотеча.

Ангіографічні катетери
Найбільш важливими й складними інстру-

ментами, що застосовуються при коронаро-
вентрикулографії, є ангіографічні катетери. Їх 
різноманітність зумовлена в основному різною 
конфігурацією  дистальних сегментів. При цьому 
принципова конструкція всіх діагностичних ка-
тетерів однакова. У коронаро- і вентрикулогра-
фічних катетерах розрізняють наступні компо-
ненти: конектор; тіло катетера; дистальний сег-
мент катетера, що має один або кілька вигинів; 
верхівка катетера (рис. 1.16 ).

Порядковий рахунок вигинів дистального сег-
мента починається від верхівки катетера. Верхів-
ка катетера може мати одне (торцеве) або кілька 
отворів (торцеве і кілька бічних). Наявність бічних 
отворів дозволяє збільшити швидкість і кількість 
контрасту, що вводиться, знижуючи при цьому 
віддачу. Конектор герметично з̓єднаний з тілом 
катетера за типом муфти. Має або квадратну кон-
фігурацію, або відкрилки. Це полегшує виконан-
ня ротації катетера та інших маніпуляцій. На ко-
некторі позначається специфікація катетера.

Кардіальні діагностичні катетери можуть скла-
датися з одного або кількох шарів (рис. 1.17). На 
сьогодні в основному використовують багатоша-
рові катетери. Компоненти, що складають шари 
стінки катетера, визначають його технічні харак-
теристики. Більшість багатошарових катетерів 
містить внутрішню тефлонову трубку, вкриту ша-
ром нейлону або дакрону, який має оплетення із 
нержавіючої сталі. Для зміцнення внутрішніх ша-
рів зверху них наплавляється третій (зовнішній) 
шар з поліетилену або поліуретану. Внутрішній 
шар повинен забезпечити максимально гладку 
внутрішню поверхню катетера для вільного про-
ходження металевого провідника та контрастної 
маси. Ця умова необхідна не тільки для полегшен-
ня проведення процедури, але й для запобігання 
тромбоутворення всередині просвіту катетера.
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Рис. 1.16. Компоненти ангіографічного катетера: 
а) дистальний відділ ангіографічного катетера;  
б) типи конекторів ангіографічного катетера

Жорсткість катетера залежить від товщини та 
щільності матеріалу, з якого виготовлений серед-
ній шар. Жорсткість є важливою якістю катетера: 
чим жорсткіше катетер, тим легше ним управляти. 
Останні моделі катетерів мають більш тонкі стінки. 
Це досягається введенням оплетення у внутріш-
ньому шарі. Зменшення товщини стінок катетера 
дозволяє збільшити діаметр внутрішнього про-
світу при збереженні зовнішнього діаметра, однак 
жорст кість катетера при цьому знижується. Вико-
ристання для середнього шару нейлону (наприклад 

у катетерах Edwards «Uniweave») підвищує жор-
сткість і термостійкість катетерів.

Рис. 1.17. Базова конструкція ангіографічного катете-
ра: стандартний одношаровий катетер (А); 
тонкостінний одношаровий катетер (Б); 
стандартний багатошаровий катетер (В); 
тонкостінний багатошаровий катетер (Г)

Однією з якостей, яку повинен мати зовнішній 
шар катетера, є рентгеноконтрастність. Це дося-
гається просочуванням зовнішнього шару кате-
тера барієм або вісмутом. Процес просочування 
розм̓якшує зовнішній шар і може залишати вади на 
його поверхні, що збільшує тромбогенність катете-
ра. Для того щоб максимально знизити можливість 
тромбоутворення, катетери покриваються тонким 
шаром силікону або іншого нетромбогенного мате-
ріалу. Властивості поліетилену і поліуретану, які за-
стосовуються для зовнішнього шару катетерів, різ-
ні. Поліетилен більш стійкий до розм̓якшуючого 
ефекту, контрастного просочення, проте він менш 
термостійкий і може порівняно легко відділятися 
від інших шарів стінки катетера, тому поліетилено-
ві катетери не можна піддавати термічній обробці. 
Поліуретан є більш термостійким матеріалом, що 
покращує «пам̓ять» катетера. На сьогодні випус-
кають катетери одноразового використання, тому 
для зовнішнього шару застосовується поліетилен.

Ангіографічні катетери характеризуються 
трьома основними розмірами: діаметром про-
світу, зовнішнім діаметром і довжиною катетера. 
Діаметр просвіту визначається максимальним 
діаметром провідника, який можна провести 
через цей катетер, і виражається або в дюймах, 
або в міліметрах. Зовнішній діаметр катетера ви-
значається в одиницях French (F). У табл. 1.5 на-
ведені розміри зовнішніх і внутрішніх діаметрів 
стандартних і тонкостінних катетерів в одиницях 
French, дюймах і міліметрах. Ці таблиці свідчать, 
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що застосування тонкостінних катетерів значно 
зменшує розмір пункційного отвору артерії при 
однакових діаметрах просвіту стандартних і тон-
костінних катетерів.

Таблиця 1.5
Зовнішні та внутрішні діаметри 

стандартних і тонкостінних катетерів
Роз-

мір, F

Зовнішній 
діаметр

Внутрішній діаметр
стандартний тонкостінний

дюйми мм дюйми мм дюйми мм
5 0,065 1,67 0,026 0,66 0,034 0,86
6 0,078 2 0,036 0,91 0,046 1,1
7 0,091 2,33 0,046 1,17 0,058 1,47
8 0,104 2,67 0,056 1,42 0,068 1,73
9 0,118 3 0,064 1,63 0,078 1,98
Довжина катетерів варіює залежно від мети за-

стосування, їх конфігурації та місця передбачува-
ної пункції артерії (використання плечового або 
стегнового доступу). Наприклад, довжина катетерів 
pigtail зазвичай становить 110 см; катетерів Judkins — 
100 см; брахіальних катетерів — 80–100 см.

Для катетеризації різних відділів серцево-
судинної системи (ЛШ, великих судин і їх гілок) 
застосовують катетери різної конфігурації. При 
атеросклерозі аорти і коронарних артерій вико-
нують вентрикулографію, аортографію і корона-
рографію, тому в цій главі буде розглянута кон-
фігурація катетерів, призначених для проведен-
ня цих досліджень.

Для виконання аортовентрикулографії засто-
совують катетери (NIH, Gensini, Lehman, pigtail; 
рис. 1.18) з кількома ( від 4 до 8) отворами на вер-
хівці, причому торцевий отвір може бути як від-
критим, так і запаяним.

а б в г

Рис. 1.18. Катетери для аорто- і вентрикулографії: 
вентрикулографічний катетер pigtail (а); 
вентрикулографічний катетер Lehman (б); 
катетер NIH (в); катетер Gensini (г)

Катетери NIH — товстостінні катетери з рух-
ливою верхівкою, що мають 6 бічних отворів; 
торцевий отвір верхівки цих катетерів запаяний. 

Катетери цього типу вводяться в просвіт арте-
рії через артеріотомний отвір або інтродюсер; 
при цьому зазвичай використовують плечовий 
доступ. Ці катетери легко проходять через сте-
нозований аортальний отвір. Незважаючи на 
закритий торцевий отвір, вони зберігають ста-
більне положення при введенні великої кількості 
контрасту з великою швидкістю.

Катетери Lehman — тонкостінні катетери із 
плетеного дакрону, які мають закриту верхівку, 
що стоншується, з 4 бічними отворами. Ці кате-
тери застосовують для виконання вентрикуло- і 
аортографії через плечовий доступ.

Катетери Gensini також є тонкостінними да-
кроновими катетерами, однак, на відміну від по-
передніх катетерів, крім 6 бічних мають також і 
торцевий отвір. Їх застосування та спосіб введен-
ня в артеріальне русло такі самі, як і для катетерів 
Lehman.

Найчастіше для аортовентрикулографії засто-
совують катетери pigtail. Їх стійке положення при 
швидкому введенні великої кількості контрасту 
забезпечується за допомогою завитої верхівки, 
яка має торцевий і велику кількість бічних отво-
рів. Дистальний сегмент катетерів pigtail може 
бути прямим або вигнутим стосовно тіла катете-
ра під кутом 145 або 155°, що полегшує катетери-
зацію ЛШ при стенозі аортального отвору в ком-
бінації з горизонтальним положенням осі серця. 
Кількість бічних отворів може бути різною — від 
4 до 6. Більша кількість отворів не дає ефекту під-
вищення швидкості введення контрасту й разом 
з тим підвищує ймовірність тромбоутворення 
у верхівці катетера, оскільки контраст може не 
доходити до торцевого отвору.

Для коронарографії застосовують катетери 
Sones, Amplatz, Judkins, багатоцільові катетери і 
катетери для шунтів коронарних артерій.

Катетери Sones (рис. 1.19) так само, як і багато-
цільові катетери Schoonmaker and King (рис. 1.20), 
призначені для селективної катетеризації як лівої, 
так і правої коронарної артерії. За допомогою ба-
гатоцільових катетерів може бути також виконана 
вентрикулографія. Спочатку коронарографію за 
методикою Sones виконували шляхом введення 
катетера через артеріотомний отвір після виділен-
ня плечової артерії, пізніше ці катетери стали вво-
дити в артеріальне русло шляхом черезшкірного 
плечового доступу з використанням інтродюсерів. 
Багатоцільові катетери, конфігурація яких подіб-
на до конфігурації катетерів Sones, призначені для 
виконання вентрикулокоронарографії через стег-
новий доступ. На сьогодні катетери Sones і багато-
цільові катетери використовують рідко.
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Рис. 1.19. Катетери Sones

а б в г

Рис. 1.20. Катетери Schoonmaker and King: бага-
тоцільовий катетер (а); катетер для шун-
та правої коронарної артерії (далі в рисун-
ках і таблицях — ПКА) (б); катетер для 
шунта лівої коронарної артерії (далі в ри-
сунках і таблицях — ЛКА) (в); катетер для 
внутрішньої грудної артерії (г)

Катетеризація коронарних артерій катетера-
ми Judkins і Amplatz проводиться черезшкірно зі 
стегнового доступу. Для катетеризації як лівої, 
так і правої коронарної артерії в обох випадках 
використовують два різні типи катетерів. Техніка 
катетеризації коронарних артерій за допомогою 
катетерів Judkins (рис. 1.21, 1.22) порівняно з ка-
тетерами Amplatz (рис. 1.23, 1.24) є більш про-
стою, однак катетери Amplatz можна з успіхом 
застосовувати у тих випадках, коли катетеризація 
коронарних артерій катетерами Judkins утрудне-

на, особливо тоді, коли устя коронарних артерій 
розміщені високо. Техніка катетеризації коро-
нарних артерій цими катетерами буде докладно 
викладена нижче.

а б в

Рис. 1.21. Катетери Judkins для катетеризації 
ЛКА: JL 3.5 (а); JL 4.0 (б); JL 5.0 (в)

а б в

Рис. 1.22. Катетери Judkins для катетеризації 
ПКА: JR 4.0 (а); JR 5.0 (б); JR 6.0 (в)

а б в

Рис. 1.23. Катетери Amplatz для катетеризації 
ЛКА: ALI (а); ALII (б); ALIII (в)
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а б

Рис. 1.24. Катетери Amplatz для катетеризації 
ПКА: ARI (а); ARII (б)

Є кілька модифікацій катетерів, призначе-
них для дослідження аортокоронарних шунтів і 
шунтів від лівої внутрішньої грудної артерії (див. 
рис. 1.20б, в, г). Техніка катетеризації венозних 
шунтів має особливості, тому в цих випадках мож-
на використовувати катетери різної конфігурації.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНИХ 
ІНТЕРВЕНЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР

Провідникові катетери
При проведенні коронарних втручань ви-

користовують велику кількість різних варіан-
тів провідникових катетерів (рис. 1.25). Багато 
компаній-виробників випускають провідникові 
катетери різної форми, структури й розміру.

Рис. 1.25. Різні форми провідникових катетерів 
та абревіатури для їх позначення

Однією із важливих фізичних характеристик 
провідникового катетера є співвідношення зов-
нішнього діаметра катетера та його внутрішнього 
просвіту (товщини стінки катетера) (табл. 1.6 ).

Таблиця 1.6
Стандартні, великі та дуже великі 

провідникові катетери
Розмір, F Стандарт Великі Дуже великі

6 ≤0,061 0,062–0,065 ≥0,066
7 ≤0,071 0,072–0,075 ≥0,076
8 ≤0,079 0,080–0,085 ≥0,086
9 ≤0,089 0,090–0,095 ≥0,096

10 ≤0,099 0,100–0,107 ≥0,108
Внутрішній діаметр провідникового катетера 

забезпечує адекватне проходження обладнання 
для проведення втручань (внутрішньокоронарний 
провідник, балон-катетер, стент на балоні, рота-
блатор, апарат для атеректомії і т.п.) (табл. 1.7).

Таблиця 1.7
Пристрої для коронарних втручань та 

мінімальний рекомендований внутрішній 
діаметр провідникового катетера

Пристрій Внутрішній діаметр Дюйми
Балон-катетер Стандартний 0,060

«Балони, що цілуються» 0,086
Перфузійний 0,070

Стенти GRS 2 мм; 2,5 мм 0,077
GRS 3 мм 0,080
GRS 3,5 мм; 4 мм 0,086
PSS 0,086

Ротaблатор 
(розмір бура)

1,25 мм; 1,5 мм 0,076
1,75 мм 0,084
2 мм; 2,15 мм 0,092
2,25 мм; 2,38 мм; 2,5 мм 0,107

Лазерна коронар-
на ангіопластика 
(ексимерний лазер)

1,4 мм 0,084
1,8 мм 0,084
2 мм 0,092

DCA Atherocath 5 F 0,105
6 F 0,105
7 F, 7 FG 0,105

TEC Catheter 5,5 F, 6 F 0,092
6,5 F, 7 F 0,100
7,5 F 0,107

IVUS (катетер для інтракоронарного УЗД) 0,076
Ангіоскопічний катетер 0,077

Деякі виробники випускають провідникові 
катетери «пасивного дизайну». Вони досить жор-
сткі, але міцні, проте їх не можна використовува-
ти для активних маніпуляцій під час катетеризації 
(введення катетера із глибоким фіксуванням при 
усуненні суперпроксимальних уражень лівої і пра-
вої коронарної артерії, при катетеризації артерій, 
розміщених нетипово).

Слід зазначити, що існують провідникові ка-
тетери «активного дизайну». Подібні катетери 
характеризуються м̓якою, але міцною стінкою, 
більшою рухливістю в просвіті аорти та мають 
властивості, які допомагають активно маніпулю-
вати ними в усті коронарної артерії.
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Усі провідникові катетери мають подібну струк-
туру: жорстку основу, що складається з переплете-
них між собою сталевих дротів, які визначають як 
жорсткість, так і гнучкість катетера; захисну (зов-
нішню) оболонку, виготовлену із сучасного полі-
меру, яка має усі необхідні властивості, що забез-
печують атромбогенність, пов̓язану з підвищеною 
гладкістю поверхні; внутрішню поверхню катетера, 
вкриту PTFE або силіконом, що забезпечує безпе-
решкодне ковзання всіх інструментів, необхідних 
для проведення втручання (див. табл. 1.7).

Найбільш важливими характеристиками про-
відникового катетера є здатність забезпечувати ко-
аксіальне розміщення верхівки катетера щодо устя 
коронарної артерії (подібна позиція оптимальна 
для проведення всіх втручань) і висока опірність 
катетера поздовжньому скручуванню (kinking 
control). Особливістю сучасних провідникових 
катетерів також є атравматичність і рентгеноконт-
растність верхівки катетера (забезпечує безпечне 
й зручне розміщення верхівки катетера щодо устя 
артерії). Великий просвіт артерії дає можливість 
адекватно контрастувати коронарне русло при 
розміщенні в просвіті катетера різних інструментів 
для ангіопластики, а особливі (спеціальні) форми 
катетера дозволяють стійко й безпечно катетери-
зувати устя лівої і правої коронарної артерії при 
будь-якому варіанті відхождення з коронарного 
синуса (див. табл. 1.7; 1.8, рис. 1.26).

Коронарна ангіопластика в передній міжшлуноч-
ковій гілці лівої коронарної артерії (див. рис. 1.26; 

табл. 1.9). Ліва коронарна артерія, як правило, 
відходить від передньоверхньої частини коро-
нарного синуса (позиція anterior — superior). Для 
катетеризації лівої коронарної артерії в більшості 
випадків придатний катетер JL-4 (Judkins-4.0). 
У ситуаціях, коли устя лівої коронарної артерії 
розміщені у верхній частині коронарного сину-
са або корінь аорти менший нормального, вико-
ристовують катетер JL-3.5. Після катетеризації 
устя лівої коронарної артерії та фіксації верхів-
ки провідникового катетера у стовбурі лівої ко-
ронарної артерії необхідно «м̓яко» повернути 
катетер проти годинникової стрілки, щоб нада-
ти верхівці катетера напрямок у передній між-
шлуночковій гілці (направити верхівку катетера 
в передній міжшлуночковой гілці лівої коронар-
ної артерії). У випадку визначення у пацієнта 
короткого стовбура (<1 см) з метою уникнення 
обструкції огинаючої гілки або передньої між-
шлуночкової гілки раціонально використовувати 
провідникові катетери типу Judkins зі спеціально 
вкороченою верхівкою. Коаксіальне розміщення 
верхівки катетера і стовбура лівої коронарної ар-
терії оптимально визначати в проекції LAO-50° і 
Caudal-30°. У деяких випадках можна використо-
вувати проекцію RAO-5° і Caudal-20°.

Коронарна ангіопластика в огинаючій гілці лівої ко-
ронарної артерії (див. рис. 1.26, табл. 1.9). Ангіоплас-
тика в огинаючій гілці лівої коронарної артерії часто 
пов’язана зі складнощами в проведенні внутрішньо-
коронарного провідника і балона-катетера через 

Рис. 1.26. Вибір форми провідникового катетера на основі анатомічних особливостей пацієнта (форма 
аорти та місце формування устя коронарних артерій)
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Таблиця 1.8
Рекомендації щодо використання провідникових катетерів залежно від їх конфігурації

Конфі гурація
Провід-
никовий 
катетер

Характеристика катетерів
Рекомендації щодо їх використання

Judkins left JL Більшість випадків втручань на ЛКА
Fermoral left FL
Jadkins «C» left JCL Має більш м’який перехід у згинах і, отже, може використовуватися для  проведення 

DCA в ЛКА, при встановленні біліарних стентів і ротаблатора
Voda left VL Катетер має хорошу «протидію до відштовхування» із використанням протилежної 

стінки аорти. Доцільно використовувати при складних анатомічних особливостях 
(звивисті артерії, стенози на згинах, кальциновані стенози, повні оклюзії і т.п.) у ба-
сейні ЛКА у випадках, коли необхідна підвищена «підтримка до відштовхування»

Voda left, 
high takeoff 

VLHT

Extra-backup XB Катетер має хорошу «протидію до відштовхування» із використанням протилежної 
стінки аорти. Доцільно використовувати при складних анатомічних особливостях 
(звивисті артерії, стенози на згинах, кальциновані стенози, повні оклюзії і т.п.) в ба-
сейні ЛКА у випадках, коли необхідна підвищена «підтримка до відштовхування

Geometic left GL Катетер має хорошу «протидію до відштовхування» із використанням протилежної 
стінки аорти. Доцільно використовувати при складних анатомічних особливостях 
(звивисті артерії, стенози на згинах, кальциновані стенози, повні оклюзії і т.п.) у ба-
сейні ЛКА у випадках, коли необхідна підвищена «підтримка до відштовхування

Amplatz left AL Завдяки багатофункціональній конфігурації катетер можна застосовувати при передньо-
верхньому розміщенні устя ПКА. Доцільно використовувати при складних анатомічних 
особливостях у басейні ЛКА (особливо при «незручному» відходженні огинаючої гілки 
(тут і далі в рисунках і таблицях — ОГ ЛКА), а також при катетеризації венозних шунтів

Judkins right JR Використовують при катетеризації ПКА, при більшості катетеризацій венозних 
шунтів на ЛКА. Може забезпечити коаксіальне розміщення верхівки катетера по 
відношенню до устя венозного шунта до ПКА

Femoral right FR Використовують при катетеризації ПКА, при більшості катетеризацій венозних 
шунтів на ЛКА. Може забезпечити коаксіальне розміщення верхівки катетера від-
носно устя венозного шунта до ПКА

No-torque right NR
Shephеrd Crook 
right

SCR При катетеризації ПКА типу Shephеrd Crook можна використовувати для катете-
ризації венозних шунтів на ЛКА

Shani right SHR При катетеризації ПКА типу Shephеrd Crook можна використовувати для катете-
ризації венозних шунтів на ЛКА

Judkins «C» right JCR Використовують при проведенні DCA у ПКА та венозних шунтах на ЛКА з гори-
зонтальним нижнім відходженням устя, а також для проведення біліарних стентів 

Double-loop Arani 
(75°, 90°)

DA 75,90 Відмінна «протидія відштовхуванню» під час катетеризації ПКА при наявності 
складних анатомічних особливостей або типу Shephеrd Crook

Voda right VR Відмінна «протидія відштовхуванню» під час катетеризації ПКА при наявності склад-
них анатомічних особливостей або типу Shephеrd Crook, або венозних шунтів на ЛКА

Voda right, 
Shephеrd Crook

VRSC Відмінна «протидія відштовхуванню» під час катетеризації ПКА при наявності склад-
них анатомічних особливостей або типу Shephеrd Crook, або венозних шунтів на ЛКА

Amplatz right AR Використовують для втручань на ПКА або венозних шунтах ПКА
Amplatz left — 
right (modifi ed 
Amplatz)

ALR 1–2 Те саме, що AL і AR. Дещо довший, ніж AR, і коротший, ніж AL.  Використовують 
як універсальний катетер для катетеризації ПКА і ЛКА

Multipurpose MP Використовують для катетеризації ПКА або венозних шунтів до ПКА, для різних моди-
фікацій шунтів до ЛКА, а також для катетеризації ПКА або венозних шунтів до ПКА 

Sones SON Використовують для катетеризації ПКА або венозних шунтів до ПКА, для різних мо-
дифікацій шунтів до ЛКА. Використовують при катетеризації ПКА або венозних 
шунтів до ПКА

Hockey—Stick HS Зручний провідниковий катетер для катетеризації устя ПКА при горизонтальному 
відходженні устя або венозних шунтів на ЛКА

Champ Champ Зручний провідниковий катетер для катетеризації устя ПКА при горизонтально-
му відходженні устя або венозних шунтів на ЛКА 

EL Gamal bypass ELG Зручний провідниковий катетер для катетеризації устя ПКА при горизонтально-
му відходженні устя або венозних шунтів на ЛКА 

Left coro nary 
bypass

LCB Використовують у тих самих випадках, що JR і HS, а також для катетеризації ве-
нозних шунтів на ЛКА при горизонтальному розміщенні устя 
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уражений сегмент або через сегмент устя огинаючої 
гілки лівої коронарної артерії без вираженого зву-
ження. Така складність визначається насамперед 
відходженням огинаючої гілки від стовбура лівої 
коронарної артерії (ця анатомічна особливість добре 
візуалізується в додатковій проекції Spider (LAO-55 
і caudal-20 ). Стабільного коаксіального розміщення 
верхівки провідникового катетера щодо устя огина-
ючої артерії можна досягти за допомогою «м̓якої» 
ротації провідникового катетера за годинниковою 
стрілкою при використанні конфігурації катетера 
JL-4.0 при наявності великого стовбура лівої коро-
нарної артерії. Катетер JL-5.0 може бути ефективно 
використаний при дилатованому корені аорти або 
у випадку, якщо устя лівої коронарної артерії відхо-
дить у передньому напрямку (позиція anterior). Про-
відниковий катетер типу Аmplatz можна ефективно 
використовувати при дуже гострому куті відходжен-
ня огинаючої гілки від стовбура лівої коронарної 
артерії або при нижній позиції (inferior) огинаючої 
гілки лівої коронарної артерії. Катетер типу Аmplatz 
має виражений «опір до відштовхування», що необ-
хідний при проходженні коронарного провідни-
ка через оклюзії, субтотальні стенози або звивисті 
сегменти коронарних артерій або при занадто дис-
тальному розміщенні стенозу. Проте при глибокій 
фіксації верхівки катетера в руслі лівої коронарної 
артерії необхідно уникати повної інтубації стовбура 
(!) або однієї з великих гілок лівої коронарної артерії. 
Крім того, при надмірно активному маніпулюванні 
навіть «м̓якою» верхівкою провідникового катетера 
можлива дисекція стінки стовбура, передньої між-
шлуночкової гілки або огинаючої гілки лівої коро-
нарної артерії ще на етапі катетеризації устя (лівої 
коронарної артерії). Для найбільш досвідчених кар-
діологів при проведенні втручань на огинаю чій гілці 
або передній міжшлуночковій гілці лівої коронарної 
артерії рекомендується також використання кате-
терів типу Vodaleft або катетерів, схожих за формою 
(XB, Ebu-medtronic). При застосуванні цих катетерів 
використовується протилежна стінка аорти для по-
силення «опору до відштовхування». Необхідність 
у цьому виникає у результаті проходження коро-

нарного провідника, балона-катетера або системи 
стент + балон через різко звужені сегменти, звивисті 
артерії, хронічні оклюзії.

Таблиця 1.9 
Рекомендації щодо вибору провідникових 

коронарних катетерів

Судина Конфігурація Варіант провідникового 
катетера

ПКА Дуга аорти
нормальна JR 4.0, AL 1.0, AR 1.0
дилатована JR≥5.0, AL≥2.0, AR≥2.0
звужена JR 3.0, AL≤0.75

Орієнтація устя коронарної артерії
нормальна JR, AL, AR
передньоверхня AL, HS, MP, HS
нижня MP, AR, JR
типу Shephеrd 
Crook

AL, SCR, VR, VRSC, DA, 
ELG, SHR, Champ

горизонтальна JR, HS
ЛКА Дуга аорти

нормальна JR 4.0, AL 2.0, VL 4.0, 
GL 4.0

дилатована JR≥5.0, AL≥2.0, VL≥4.0, 
GL≥4.0

звужена JR 3.5, VL3.5, GL3.5
Орієнтація устя коронарної артерії

нормальна, 
 передня

JL, AL, VL, GL

задня AL, VL, GL
верхня JL, VL, GL
суперверхня
ПМШГ* ЛКА JL3.5, JL (передня)
ОГ ЛКА JL4.5, AL, JL (задня)

Венозний 
шунт 
до ПКА

Орієнтація устя коронарної артерії
нижня MP, AL, AR, JR
горизонтальна JR, AL, MP

Венозний 
шунт 
до ЛКА

Орієнтація устя коронарної артерії
горизонтальна JR, HS, MP, AL, RCB, AR
верхня HS, ELG, LCB, MP, SCR, 

Champ, SHR
*Тут і далі в таблицях та рисунках: передня 
міжшлуночкова гілка.

Коронарна ангіопластика в правій коронарній 
артерії. Особливістю катетеризації правої коро-
нарної артерії часто є повна інтубація верхівкою 
провідникового катетера просвіту устя правої ко-
ронарної артерії, що призводить до різкого зни-
ження тиску в просвіті коронарної артерії (див. 
рис. 1.26, табл. 1.9; рис. 1.27). Клінічно це про-

Конфі гурація
Провід-
никовий 
катетер

Характеристика катетерів
Рекомендації щодо їх використання

Right coro nary 
bypass

RCB Використовують для катетеризації венозних шунтів на ЛКА з горизонтальним 
розміщенням устя, може забезпечити коаксіальне розміщення верхівки катетера 
відносно устя венозного шунта на ПКА

Internal mammary IMA При проведенні коронарних втручань на лівій та правій грудній артерії або в на-
тивних артеріях позаду артеріальних анастомозів 

Castillo CAS Нагадує конфігурацію лівого катетера типу Amplatz. Часто застосовують 
при бронхіальному доступі до ЛКА (те саме, що Simmons)

Doctor’s choice DS Багатофункціональний катетер для ПКА або ЛКА з хорошою «протидією до від-
штовхування» від протилежної стінки аорти
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являється різкою ішемією  міокарда у відповід-
ній ділянці, а ангіографічно виглядає як тривала 
затримка контрас ту в правій коронарній артерії 
після припинення його введення через провід-
никовий катетер. Як правило, для стандартного 
відходження правої коронарної артерії та усунен-
ня стенозів у середній третині судини викорис-
товують катетери типу JR-4.0. Проте у випадку 
потреби посилення «підтримки відштовхуван-
ню» провідникового катетера (при проходженні 
складних стенозів, оклюзій і т.п.) використову-
ють катетери типу Аmplatz-left і Hocky-Stick при 
відходженні правої коронарної артерії з верхньої 
частини коронарного синуса (позиція Superior, 
Shepherd Crook). Часто використовують катетери 
Аmplatz-left, Hocky-Stick, катетер для внутрішньої 
грудної артерії, El Gamal, Voda right і катетер Arani 
із подвійною петлею (75°), які забезпечують най-
краще коаксіальне розміщення верхівки катетера 
порівняно зі стандартним катетером Judkins. Хоча 
катетер Arani з подвійною петлею забезпечує від-
мінну «підтримку відштовхуванню», проте часто 
виникають складнощі з його установкою в устя 
коронарної артерії, у той час як катетер Voda right 
також забезпечує стійку підтримку, знач но легше 
й безпечніше фіксується в усті коронарної артерії.

Рис. 1.27. Вибір форми катетера та спосіб катете-
ризації устя ПКА (типу Shepherd Crook)

Коронарна ангіопластика у венозних шунтах 
Венозні шунти до правої коронарної артерії, 

як правило, відходять від передньої стінки аорти 
на кілька сантиметрів вище кореня аорти й зручно 
катетеризуються JR, багатофункціональним ка-
тетером або Аmplatz (лівим або правим). Венозні 
шунти до передньої міжшлуночкової гілки лівої ко-
ронарної артерії і огинаючої гілки лівої коронарної 
артерії зазвичай починаються вище й латеральніше  
шунтів до правої коронарної артерії (див. табл. 1.9). 
Для катетеризації шунтів на передній міжшлуноч-
ковій і огинаючій гілці лівої коронарної артерії, 
крім правого коронарного катетера, можуть зна-
добитися катетери El Gamal, катетер для лівого ве-
нозного шунта Hochey-Stick, JR або Amplatz.

Коронарна ангіопластика у внутрішній грудній 
артерії. Внутрішня грудна артерія найкраще кате-
теризується з використанням спеціального провід-
никового катетера для внутрішньої грудної артерії. 
У всіх видах провідникових катетерів можуть бути 
або не бути бічні отвори, розміщені на верхівці і які 
забезпечують додатковий кровотік при глибокому 
фіксуванні провідникового катетера в системі ко-
ронарних артерій. Саме такі катетери доцільно ви-
бирати при проведенні втручань на оклюзованих 
сегментах, звивистих артеріях і дистально розміще-
них коронарних стенозах, оскільки в процесі кате-
теризації устя коронарної артерії може знадобитися 
глибока фіксація катетера. Наявність бічних отворів 
у дистальній частині катетера призводить до втрати 
контрастної речовини при контрольному контрас-
туванні, особливо якщо в просвіті катетера розміще-
ні різні інструменти (внутрішньокоронарний про-
відник, балон-катетер, балон + стент). Крім того, 
бічні отвори дещо знижують пружність катетера й 
призводять до поперечного зламу катетера в місці 
розміщення цих отворів. Таким чином, розміщення 
бічних отворів забезпечує додатковий коронарний 
кровотік при складних катетеризаціях під час втру-
чання на коронарних артеріях, однак це не зменшує 
травматизм устя коронарної артерії. Крім того, їх 
наявність погіршує якість контроль ного контрасту-
вання коронарного русла до і після втручання.

Балони-катетери
Типи балонів-катетерів
На сьогодні для виконання ПКВ використо-

вують катетери двох типів: «over-the-wear» (кате-
тери навколо провідника) і «rapid exchange», або 
«monorail» (швидкозамінні катетери) (рис. 1.28).

Катетери «over-the-wire» (рис. 128А) — стан-
дартні двопросвітні балони-катетери із просвітом 
для провідника по всій довжині. У цій системі внут-
рішньокоронарний провідник і балон-катетер ру-
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хаються незалежно один від одного, що дозволяє 
залишати провідник за місцем ушкодження коро-
нарної артерії, у той час як балон-катетер віддаля-
ється з артерії у просвіт провідникового катетера. 
Ця система дозволяє також міняти провідники як 
поза провідниковими катетерами, так і в тих ви-
падках, коли балон-катетер перебуває в просвіті 
провідникового катетера.

Рис. 1.28. Типи балонів-катетерів: балон-кате-
тер «over-the-wire» (А); балон-катетер 
 «mono rail» (Б)

Недоліком балонів-катетерів «over-the-wire» є 
порівняно великий профіль, який не дозволяє за-
стосовувати їх з провідниковими катетерами малого 
діаметра. Ці балони потребують значної підтримки 
з боку провідникового катетера при їх проведенні 
через ушкоджену ділянку коронарної артерії. Для 
зміни балона-катетера цього типу зі збереженням 
положення верхівки провідника за ушкодженою 
ділянкою коронарної артерії необхідні провідники, 
що мають подвійну довжину (>3 м). Для керування 
цією системою необхідно два лікаря.

Будова балонів-катетерів «monorail» (рис. 1.28Б) 
дозволяє проводити їх швидку заміну в коронарному 
руслі, використовуючи коронарні провідники зви-
чайної довжини. Ці катетери по всій своїй довжині 
містять тільки один просвіт, який служить для розду-
вання балона, а другий просвіт, де утримується про-
відник і який відкривається торцевим дистальним 
отвором, займає тільки 10–15 см дистального від-
ділу. Внаслідок того, що подвійний просвіт є тільки 
в дистальній частині катетерів «monorail», товщина 

таких катетерів менша, ніж систем «over-the-wire», 
що поліпшує візуалізацію артерії при контрольній 
коронарографії, яку проводять з балоном, залише-
ним всередині провідникового катетера.

Переваги цих катетерів над катетерами «over-
the-wire» полягають у тому, що, по-перше, вони не 
вимагають довгих провідників для зміни балонів-
катетерів, а по-друге, такими системами під час 
операції може керувати один хірург без допомоги 
асистента. Недоліком катетерів «monorail» є необ-
хідність значної підтримки з боку провідникових 
катетерів, причому маніпулюючи одночасно про-
відником, провідниковим катетером і балоном-
катетером, лікар стикається з певними трудно-
щами. Крім того, у тих випадках, коли необхідна 
зміна провідника, потрібно видалення із провід-
никового катетера всієї системи.

Перфузійні балони-катетери є варіантом кате-
терів «monorail», які, на відміну від інших систем, 
мають бічні отвори більш проксимально і дисталь-
но балона, у просвіті, що призначений для про-
відника. При цьому течія крові потрапляє в коро-
нарну артерію дистальніше роздутого балона, що 
дозволяє збільшити час його роздування. Фірми-
виробники випускають  перфузійні катетери  двох 
розмірів: 60S і 40S. Катетери 60S перфузують через 
балонну систему 40–50 мл крові за 1 хв. Катетери 
40S більш низькопрофільні, проте через них у дис-
тальне русло проходить 30–40 мл крові за 1 хв. За-
стосування цих катетерів показано в тих випад-
ках, коли хворий не може перенести тривалого 
роздування балона внаслідок ішемії міокарда, що 
розвивається. Перфузійні катетери застосовують 
при тяжкій стенокардії, зниженій функції ЛШ 
або в тих випадках, коли морфологія атероскле-
ротичного ураження артерії вимагає пролонгова-
ного роздування балона (кальциновані або фіб-
роматозні бляшки). Застосування перфузійних 
катетерів обмежує їх порівняно велика товщина, 
яка утруднює або унеможливлює їх просування по 
звивистих ділянках артерії.

Характеристики балонів-катетерів і вибір 
 балонних систем для ПКВ

Балони в балонах-катетерах усіх систем виго-
товлені з матеріалу, який більшою або меншою 
мірою стійкий до нагнітання тиску. За цією ха-
рактеристикою всі балони поділяють на «піддат-
ливі» і «непіддатливі». Роздування піддатливих 
балонів вище номінального («паспортного») тис-
ку призводить до збільшення діаметра роздутого 
балона приблизно на 10–20% понад установле-
ного. Непіддатливі балони зберігають свій розмір 
навіть у тих випадках, коли тиск у них перевищує 
номінальний на кілька атмосфер (рис. 1.29).
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Рис. 1.29. Схема дилатації балоном-катетером 
ригідного стенозу з використанням різного  
тиску (А); криві залежності розміру 
 балона (Б) від внутрішньобалонного тиску 
для трьох видів матеріалів різної піддат-
ливості. Усі три балони при тиску 6 атм. 
мають номінальний розмір 3 мм

Балони, виготовлені з різних матеріалів, ма-
ють переваги і недоліки. Піддатливі балони 
дешевші; це дозволяє використовувати кілька 
балонів-катетерів при проведенні однієї операції, 
але піддатливі балони при роздуванні (особливо 
при повторних) під дією тиску вище номінально-
го перевищують заданий розмір, що призводить 
до дисекції інтими. У тих випадках, коли такі ба-
лони використовують для ПКВ при множинних 
ураженнях коронарних артерій, ангіопластику 
необхідно виконувати спочатку в судинах малого 
діаметра.

Важливими характеристиками балонів-кате-
терів є їх здатність легко просуватися по рус-
лу до місця ушкодження коронарних артерій 
(trackability) і передавати прикладену хірургом 
силу по катетеру до балона (pushability). Ці харак-
теристики залежать від властивостей матеріалу, 
з якого виготовлений балон-катетер.

Здатність катетера легко просуватися всере-
дині артерії — функція як балона-катетера, так і 
провідника. Тяжке просування балона всереди-
ні судини, незважаючи на прикладені зусилля, 
може бути викликане тертям балона-катетера 

або об провідник, або провідниковий катетер, 
або стінку судини. Хоча балони-катетери і марку-
ються за цією характеристикою, її важко оцінити 
об̓єктивно. Також важко оцінити об̓єктивно 
здатність катетера передавати прикладену хірур-
гом силу. У більшості стандартних систем цей 
показник приблизно однаковий.

Більшість балонів-катетерів пропускають внут-
рішньокоронарні провідники товщиною 0,010–
0,014 дюйма. Однак при виборі балона-катетера 
для ПКВ необхідно враховувати, що в певних 
випадках (наприклад при субтотальних стенозах) 
можуть знадобитися тверді внутрішньокоронарні 
провідники розміром 0,018 дюйма. У таких випад-
ках для ангіопластики необхідно вибирати систе-
ми «over-the-wire», провідниковий просвіт яких 
здатний пропускати подібні провідники.

При виборі діаметра балона для ПКВ виходять 
із того, що співвідношення діаметра роздутого 
балона і діаметра артерії, що дилатується, пови-
нне бути 1:1. Співвідношення розмірів балона 
та просвіту артерії більше 1,2:1,0 може призвести 
до розвитку ускладнень. Діаметр просвіту артерії 
визначають за сегментом, який йде за ураженою 
ділянкою. Для визначення діаметра просвіту ар-
терії використовують відомий діаметр провідни-
кового катетера (7 F — 2,31 мм, 8 F — 2,64 мм, 
9 F — 2,97 мм, 11 F — 3,63 мм). Просте візуальне 
визначення необхідного розміру балона менш 
точне, проте більшість хірургів застосовують цей 
метод.

Ще одним важливим параметром є довжина 
балона, яка повинна максимально відповідати 
довжині ураженого сегмента.

При виборі балона для ангіопластики особ-
ливу увагу приділяють його профілю (розміру 
балона у стиснутому стані). Низькопрофільні ба-
лони краще проходять через звивисті та змінені 
сегменти коронарних артерій. В більшості сучас-
них систем для ПКВ профіль балона становить 
<1 мм (0,033–0,035 дюйма).

Внутрішньокоронарні провідники
Внутрішньокоронарний провідник — керо-

ваний металевий дріт малого діаметра (0,010–
0,018 дюйма), яка проникає по коронарним ар-
теріям та їх гілкам до місця атеросклеротичного 
ураження і проходить через це місце в дисталь-
ний відділ ураженої судини. Здатність внутріш-
ньокоронарних провідників проникати в різні 
гілки коронарного русла багато в чому залежить 
від варіантів конфігурації їх верхівки, яких існує 
велика кількість (табл. 1.10). На характеристики 
провідника також впливає конструкція їх цент-
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рального стрижня (рис. 1.30). Більш коротка від-
стань від дистального кінця стрижня до верхівки 
роблять провідник більш твердим і поліпшують 
можливості керування провідником, проте при 
більшій відстані від дистального кінця стрижня 
до верхівки збільшується гнучкість провідника, 
що поліпшує його прохідність у звивистих і ура-
жених сегментах коронарних артерій.

Довжина провідника може бути стандартною 
(140 см) і збільшеною до 280–300 см. Довгі про-

відники мають таку ж будову, як і стандартні. 
Їх використовують для зміни балонів-катетерів 
системи «over-the-wire» у тих випадках, коли дис-
тальний кінець провідника повинен залишатися 
за місцем ураження артерії. Іншим способом змі-
ни такого катетера є приєднання до початкового 
провідника іншого дроту довжиною 125–140 см. 
Катетери системи «monorail» припускають їх за-
міну за допомогою внутрішньокоронарних про-
відників звичайної довжини.

Таблиця 1.10
Верхівки внутрішньокоронарних провідників для ПКВ

Кіль-
кість 

вигинів
Параметри верхівки Локалізація 

ураження
Характеристика 

 коронарної анатомії Застосування

Один 
вигин

Вигин малий або серед-
ній. Діаметр вигину менше 
діаметра стовбура ЛКА 
(подіб ний J)

Проксимальні 
відділи ПМШГ, 
ОГ і ПКА

Судини прямі, кут відхо-
дження від стовбура неве-
ликий, діаметри стовбура і 
артерій, що відходять, прак-
тично не відрізняються 

Максимально доступні 
ураження 

Два 
 вигини

Проксимальний і дисталь-
ний, вигини малі або се-
редні.
Загальний діаметр кривиз-
ни приблизно дорівнює 
діаметру стовбура. Діаметр 
дистального вигину дорів-
нює діаметру гілки

Проксималь-
ний і середній 
відділи ПМШГ, 
ОГ і ПКА

Звивистість судин середня, 
гілки відходять під малим 
або середнім кутом, різниця 
діаметра стовбура і гілок, що 
відходять, невелика

Проксимальний кут по-
кращує доступ до бокових 
гілок великих судин. Дис-
тальний кут полегшує 
доступ до гілок малого 
діаметра

Малий дистальний вигин. 
Проксимальний вигин 
більш крутий

Проксималь-
ний середній 
і  ди стальний 
відділи ПМШГ, 
ОГ і ПКА

Щільні стенози. Наявність 
трифуркації або двох гілок, 
що відходять у різних на-
правленнях (наприклад 
септальна і діагональна гілки 
ПМШГ)

Малий діаметр дисталь-
ного вигину спрямований 
до локалізації в центрі 
просвіту, не дозволяючи 
провіднику потрапляти 
в бокові гілки

Крутий дистальний вигин.
Коротке плече і мала від-
стань між вигинами; про-
ксимальний вигин такий 
самий

Дистальні суди-
ни; переважно 
гілка тупого 
краю

Судини, що мають виражені 
вигини. Різниця діаметрів 
донорської судини і гілок 
значна (гілка відходить під 
гострим кутом і вигином по-
дібним латинській букві h)

Крутий дистальний кут до-
зволяє проходити в бокові 
гілки під необхідним ку-
том і по вигинам артерії

Довге проксимальне плече У випадках, коли стовбур 
ЛКА має великий діаметр, 
а кут відходження гілок 
(особ ливо ОГ) значний

Довге проксимальне плече 
збільшує діаметр кривиз-
ни, покращуючи доступ 
у великі гілки

Дуже довге проксимальне 
плече (дистальне — ко-
ротке)

Тяжкі стенози 
проксималь-
них відділів 
ОГ (рідше — 
ПМШГ)

Кут відходження судини від 
стовбура приблизно 90° із 
наступним вигином. Стеноз 
складний, локалізований од-
разу за вигином

Дуже довге проксимальне 
плече робить ди стальний 
вигин незалежним, що 
покращує проходження 
місця ураження

Обидва плеча довгі Великі некоронарні артерії 
(аорта, здухвинні артерії)

Обидва великих плеча 
необхідні для проходжен-
ня по ексцентричному 
просвіту, часто — в зоні 
аневризми

Потрій-
ний або 
мно-
жинний 
вигин

Вигини середні: дистальне 
плече коротке, загальний 
діаметр великий

Середній і дис-
тальний відділи 
всіх великих 
судин

Різниця в діаметрах між 
стовбуром ЛКА і гілками 
дуже виражена; круте відхо-
дження ОГ або ПМШГ

Перехід від довгого до ко-
роткого плеча плавний; 
проходження провідника по 
вигнутому проксимальному 
сегменту артерії гладке
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Рис. 1.30. Види дистальної частини внутрішньокоро-
нарного провідника залежно від жорсткості

Характеристики внутрішньокоронарних 
 провідників
При виборі внутрішньокоронарних провід-

ників звертають увагу на такі характеристики, як 
жорсткість, керованість і гнучкість.

Жорсткість. Вибір провідників певної жорсткості 
залежить від мети, яку переслідує хірург. Більш м̓які 
провідники є більш безпечними й легко проходять 
через звивисті ділянки. Більш жорсткі провідники 
краще піддаються контролю при їх обертанні й лег-
ше проходять через тяжкі стенози та оклюзії. Над-
жорсткі провідники забезпечують найкращу внут-
рішньокоронарну підтримку при установці стентів.

Керованість. Рух верхівки провідника, адек-
ватний маніпуляціям, що виконуються хірургом, 
є однією з найбільш важливих характеристик 
провідника.

Гнучкість внутрішньокоронарного провід-
ника залежить від відстані між його верхівкою і 
центральним стрижнем. Від цієї характеристики 
залежить імовірність травмування стінки судини 
при перетинанні провідником місця ураження.

Зрозуміло, що три перераховані характеристики 
провідників взаємозалежні. Так, при більшій жор-
сткості поліпшується керованість верхівкою про-
відника, однак втрачається її гнучкість, і навпаки.

Ще однією важливою характеристикою про-
відників є рентгеноконтрастність його дистальної 
частини. Рентгеноконтрастне покриття дисталь-
ної частини провідника дозволяє спостерігати за її 
просуванням у коронарному руслі, однак надмірна 
контрастність провідника може призвести до при-
ховування важливих ангіографічних деталей ушко-
дження артерії, наприклад невеликої дисекції.

Додатковий інструментарій, 
що використовується  при ПКВ
Y-подібні конектори. Для того щоб у провідни-

ковий катетер можна було ввести контраст у той 

час, коли в ньому перебуває дилатаційна система, 
до проксимального отвору провідникового ка-
тетера приєднують Y-подібний конектор. Один 
з відділів Y-подібного конектора має ротаційний 
адаптер (Tuohy — Borst). Y-подібний конектор — 
акцесуар ний інструмент, що дозволяє звести до 
мінімуму кровотечу, коли дилатаційна система 
перебуває у провідниковому катетері. Y-подібний 
конектор дозволяє також вводити контрастну ре-
човину і вимірювати тиск в артерії незалежно від 
того, перебуває балонна система в провіднико-
вому катетері чи ні. Якщо Y-подібний конектор 
приєднати до балона-катетера «over-the-wire», 
можна вимірювати тиск у коронарній артерії 
дистальніше місця її ушкодження.

Шприци для роздування балона. Для роздування 
балона існують одноразові шприци, за допомо-
гою яких у балон під тиском вводять рідину (за-
звичай — суміш контрастної речовини з 0,9% роз-
чином нат рію хлориду). Прилад для виміру тиску, 
наявний у шприці, дозволяє точно фіксувати тиск 
у роздутому балоні. Зазвичай балон роздувається 
під тиском 4–12 атм. до повного зникнення «зуб-
ця», який вид но на початку роздування балона, 
у випадку правильної установки останнього. Про-
те деякі атеросклеротичні ураження містять каль-
цифікати або складаються переважно з фіброзної 
тканини, що іноді вимагає роздування балона під 
тиском >14 атм. Перероздування балона може 
призвести до дисекції судини або розриву балона.

Пристосування для керування провідником. На 
проксимальний відділ внутрішньокоронарного 
провідника, який розміщується поза балоном-
катетером, насаджують і фіксують невеликий 
циліндричний затискач, що дозволяє хірургові 
маніпулювати провідником.

Інтродюсер для введення внутрішньокоронар-
ного провідника в просвіт балона-катетера. Цей 
інструмент являє собою дуже тонку трубку, схо-
жу на голку, з конічним дистальним відділом, що 
звужується. По цій трубці внутрішньокоронар-
ний провідник вводять у провідниковий просвіт 
балона-катетера або Y-подібного конектора.

Коронарні стенти
За останні два десятиріччя ПКВ міцно зайня-

ла одне з основних місць серед методів лікування 
хворих з коронарним атеросклерозом. Однак є 
дані, що балонна дилатація зруйнованої атероскле-
ротичної бляшки із супутнім пристінковим тром-
боутворенням у 30–40% випадків ускладнюється 
гострою тромботичною оклюзією судини; всього 
ж тромботичні ускладнення виявляють у 2–12% 
випадків від загальної кількості коронарних ангіо-
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пластик. Ці ускладнення суттєво обмежують мож-
ливості ПКВ. Крім того, незважаючи на постійне 
вдосконалювання інструментарію й методів ме-
дикаментозного ведення хворих, яким виконують 
ПКВ, частота рестенозів практично залишається 
незмінною і становить приблизно 30% загальної 
кількості виконуваних балонних ангіопластик і 
значно підвищується у випадку дилатації хронічної 
оклюзії коронарних артерій і атеросклеротичної 
деструкції венозних шунтів. Для зменшення кіль-
кості несприятливих результатів ПКВ, а також для 
забезпечення тривалої стабільної функції коронар-
них артерій після проведення балонної ангіоплас-
тики розроблена методика імплантації стентів. 
Коронарний стент являє собою трубчастий мета-
левий каркас судинної стінки, який імплантують 
у внутрішній просвіт у місце атеросклеротичного 
ураження коронарної артерії.

Перші експериментальні роботи з імплантації 
внутрішньосудинних протезів проведені ще напри-
кінці 60-х років ХХ ст. У 1969 р. опубліковані ре-
зультати імплантації стентів у периферичні (стегно-
ву й підколінну) артерії собак, виконані Ch. Dotter. 
При проведенні цього дослідження застосовували 
як пластикові трубки, так і спіралеподібні проте-
зи з нержавіючої сталі. Тромботична оклюзія всіх 
пластикових стентів відбувалася протягом перших 
24 год. Імплантація спіралеподібних протезів з не-
ржавіючої сталі сприяла частковому зниженню 
ризику тромбоутворення в стентованих сегментах. 
Проте від перших публікацій робіт Dotter до впро-
вадження стентів у кардіологічну практику про-
йшло 18 років. Такий великий термін потрібен був 
для проведення значної кількості експерименталь-
них досліджень, під час яких вибирали матеріали, 
придатні для імплантації в судинне русло, а також 
проводили розробки оптимальної конструкції 
стентів. Стенти повинні бути досить жорсткими 
для того, щоб чинити опір силі стиснення стінки 
артерії, і в той же час достатньо гнучкими для того, 
щоб їх можна було імплантувати у звивисті сегмен-
ти коронарних артерій або ж провести через такі 
сегменти. Ці властивості забезпечуються конструк-
цією стентів і характеристиками матеріалу, з якого 
вони виготовлені. Крім того, необхідно, щоб стент 
був нетромбогенним і стійким до корозії.

На сьогодні матеріали, з яких роблять стенти, 
що імплантуються в коронарні артерії, в основ-
ному відповідають перерахованим вище ви-
могам. Більшість стентів виготовляють із різ-
них сплавів нержавіючої сталі (Wallstent, AVE 
Microstent, стенти Gianturco — Roubin, Palmaz — 
Schatz, ACS Multilink, NIR); застосовують та-
кож і інші метали: тантал (стенти Wiktor, Cordis, 

Strecker, Mayo), нітинол — сплав нікелю й тита-
ну (стенти Angiomed-USCI, SCIMED, INSTENT 
CardioCoil). Проводяться дослідження з вико-
ристання полімерів (biodegradable stents). Пере-
ваги й недоліки кожного з перерахованих матері-
алів будуть розглянуті нижче.

Коронарні стенти виготовляють або у вигляді 
трубок, що мають щілиноподібні прорізи (стен-
ти Palmaz — Schatz, ACS Multilink, BeStent, NIR, 
SCIMED), сітчастих трубок (Wallstent), або у ви-
гляді кільцеподібних дротяних конструкцій (стен-
ти Gianturco — Roubin, Wiktor, Cordis, Strecker, 
INSTENT CardioCoil). Кожна конструкція має 
свої переваги й недоліки: трубчасті стенти не ма-
ють такої поздовжньої гнучкості, як стенти, що 
мають кільцеподібну дротяну конструкцію, проте 
вони здатні чинити більший опір радіальній силі, 
яку зумовлює стінка артерії. З цією метою кон-
струкція кільцеподібних дротяних стентів була 
вдосконалена: розроблена конструкція дротяних 
стентів із з̓єднаними між собою замкненими 
кільцями, що мають зиґзаґоподібний або сину-
соїдоподібний профіль (стенти Wiktor, Strecker, 
Cordis). Такі стенти, зберігаючи гнучкість, харак-
терну для дротяних конструкцій, можуть чинити 
достатній опір радіальній силі судинної стінки. 
Дротяні стенти можуть бути виготовлені з ціль-
ного дроту або з декількох дротів, сплетених між 
собою (Wallstent, стент  Angiomed-USCI). 

За способом імплантації розрізняють стен-
ти, що саморозширюються (Wallstent, INSTENT 
CardioCoil, Angiomed-USCI), та стенти, що розши-
рюються за допомогою балона (стенти Palmaz — 
Schatz, Gianturco — Roubin, Cordis, Wiktor, ACS 
Multilink та ін. Стенти, що саморозширюються, 
підводять до місця ураження коронарної артерії за 
допомогою спеціальних катетерних систем достав-
ки, які мають механізм фіксації стента в стиснено-
му стані (оболонку). Стент після його доставки до 
місця ураження коронарної артерії вивільняється 
із системи доставки і самостійно розширюється; 
система доставки видаляється з коронарного рус-
ла. Стенти, що розширюються за допомогою ба-
лона, доставляють до місця ураження коронарної 
артерії в стисненому стані на балоні-катетері та 
імплантують після роздування балона. Для імп-
лантації стентів як першого, так і другого типу 
потрібна попередня балонна дилатація ураженого 
сегмента коронарної артерії (предилатація). Ця 
процедура дозволяє зруйнувати атеросклеротичні 
бляшки, що мають жорстку фіброзну структуру; 
для цього при необхідності можна застосувати ви-
сокий тиск при роздуванні балона. Повного руй-
нування подібних бляшок при імплантації стента 
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без предилатації може не відбутися. Крім того, 
преди латація дозволяє створити канал, по якому 
стент буде підведений до місця ураження коро-
нарної артерії без прикладання надмірних зусиль, 
що може стати причиною деформації стента.

Морфологічні зміни в стінці судини після імп-
лантації стентів

Реакція судинної стінки на імплантацію стентів 
вивчена в кількох експериментальних досліджен-
нях. Стенти діаметром від 3 до 6 мм і довжиною 
від 15 до 50 мм, виготовлені з різних матеріалів 
різної конструкції, імплантували різним тваринам 
(кроликам, собакам, вівцям) у периферичні і ко-
ронарні судини, після чого проводили гістологічне 
дослідження стентованих сегментів у різні періоди 
після імплантації. Дослідження продемонстрували 
відсутність запальної і некротичної реакції з боку 
судинної стінки, однак відзначене деяке стоншен-
ня й незначно виражений фіброз медіальної стінки 
судини. Вживлення стента в судинну стінку і про-
цес ендотелізації відбуваються протягом 3–8 тиж. 
Уже протягом перших кількох годин після імплан-
тації поверхня стента покривається тонким шаром 
фібрину й тромбоцитів, що створює умови для 
подальшої ендотелізації. Стент поступово вростає 
в інтиму, його поверхня вкривається неоендотелі-
єм. Кількість часу, яка потрібна для цього процесу, 
залежить від типу стента й виду експерименталь-
них тварин. Palmaz і співавтори в експерименті на 
кроликах відзначали наявність незрілого ендотелію 
до кінця 1-го тижня; завершення ендотелізації від-
бувалося до кінця 8-го тижня. У собак ті ж стенти 
вкривалися ендотелієм протягом 3 тиж. За даними 
електронної мікроскопії встановлено, що структу-
ра ендотелію, що покриває стент, нічим не відріз-
няється від структури ендотелію нативної судинної 
стінки. Є деякі докази того, що ступінь ендотеліза-
ції стента перебуває в обернено пропорційній за-
лежності від товщини стінки самого стента. Так, 
товщина ендотеліального шару, що вкривав стенти 
Palmaz — Schatz, склала близько 90 мкм, у той час 
як товщина ендотелію над стентами Gianturco — 
Roubin і Wallstent — 150–350 мкм, проте прямо по-
рівнювати дані цих досліджень не можна через від-
мінності в технологіях, що застосовуються при їх 
виконанні. Дослідження на тваринах показали, що 
устя бічних гілок, що відходять від сегмента артерії, 
у якому було проведено стентування, залишаються 
відкритими, ці судини функціонують нормально.

В одному із ранніх досліджень по імплантації 
стентів у коронарні й периферичні артерії собак 
виявлено, що ендоваскулярні стенти мають низьку 
тромбогенність. Незважаючи на те що антикоагу-
лянти і антитромботичні препарати експеримен-

тальним тваринам у цьому дослідженні не вводили, 
симптомів порушення кровообігу в руслі стентова-
них артерій у всіх дослідних собак не відзначено аж 
до закінчення експерименту (9 міс). При досліджен-
ні судин цих тварин наявність необструктивного 
пристінкового тромбу виявили лише в 1 випадку; 
в інших артеріальних сегментах, де проведено стен-
тування, ознак тромбоутворення не виявлено.

В експериментальних дослідженнях при 
імплан тації стентів підбирали різні антикоагу-
лянтні та антитромбоцитарні препарати. Найниж-
чий рівень тромбогенності відзначений у тварин, 
яким вводили гепарин, ацетилсаліцилову кисло-
ту, дипіридамол і низькомолекулярні декстрани, 
порівняно з показником у контроль них тварин, 
яким медикаментозне лікування не проводили, 
а також у тварин, які одержували тільки ацетилса-
ліцилову кислоту, гепарин і дипіридамол.

Таким чином, в експериментальних дослі-
дженнях встановлено, що стенти можуть бути 
з успіхом імплантовані як у периферичні, так і 
коронарні артерії. Виявлено, що стенти мають 
низьку тромбогенність, тому гостра тромботич-
на оклюзія у стентованих артеріальних сегментах 
не є серйозною проблемою. Результати експери-
ментальних досліджень були підставою для за-
стосування стентів у кардіологічній практиці.

Саморозширювальний сітчастий стент Wallstent
У 1986 р. у коронарні артерії людині вперше 

імплантований саморозширювальний сітчастий 
стент Wallstent («Medinvent SA», Швейцарія). 
Цей стент є багатоволоконною конструкцією: 
складається з 20 металевих пасм, сплетених у по-
двійну спіраль (сітку), кожна з яких діаметром 
0,06–0,09 мм (рис. 1.31). 

Рис. 1.31. Саморозширювальний стент (Wallstent) під 
час імплантації в скляну трубку. Двошарова  
оболонка частково вилучена. Стенти нової 
модифікації (Wallstent Magic) вкриті оболон-
кою, яка при русі з цієї позиції вперед може 
повертатися у вихідне положення (можливо 
репозиціонування стента)
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Спочатку Wallstent робили з хірургічної не-
ржавіючої сталі Mediloy («Medinvent»); на сьо-
годні існують конструкції Wallstant, виготовлені 
з неферомагнітного сплаву на основі кобальту. 
Маса такого стента діаметром 5 мм становила 
1,4 мг на 1 мм його довжини. Для імплантації 
в коронарні артерії й венозні шунти застосову-
ють стенти довжиною від 15 до 30 мм.

Wallstent постачається в комплекті разом з ка-
тетерною системою доставки стента до місця 
ураження коронарної судини. Стент фіксований 
у дистальному відділі системи доставки у витягну-
тому за довжиною і стиснений за діаметром стані й 
покритий двошаровою оболонкою (мембраною). 
Катетерна система доставки стента має два про-
світи: один (відкритий) служить для проведення 
системи по коронарному провіднику, інший (за-
критий) з̓єднується із простором між зовнішнім 
і внутрішнім шарами мембрани. Під час підго-
товки стента до імплантації простір між зовніш-
нім і внутрішнім шарами мембрани заповню ють 
контрастним середовищем під тиском 3 атм.; при 
цьому повітря видаляють через мікроотвори, що є 
в дистальному відділі зовнішньої мембрани. Після 
наповнення міжмембранного простору контраст-
ною речовиною кран цього просвіту закривають і 
відкритий просвіт системи промивають 0,9% роз-
чином натрію хлориду. При промиванні цього 
просвіту відбувається зрошення стента через біч-
ні отвори в стінці, прилягаючій до стента. Після 
установки стента в необхідному сегменті артерії 
оболонку, яка покриває стент, видаляють, відбу-
вається мимовільне розширення стента з одно-
часним зменшенням його довжини. Великі бічні 
гілки і гілки, що відходять від основ ної артерії, 
частіше зберігають свою прохідність (рис. 1.32). 
Проте перший досвід імплантації сітчастих стен-
тів свідчить, що оптимальні результати можна 
одержати при стентуванні венозних шунтів.

Рис. 1.32. Саморозширювальний стент (Wallstent) піс-
ля імплантації у велику артерію в місці відхо-
дження бокової гілки (пояснення в тексті)

Сучасні модифікації Wallstent мають кут спле-
тення 110–130°, що знижує радіальний тиск стінки 
судини на 30% і дозволяє зменшити кількість мета-
лу на одиницю довжини стента на 7%. Укорочення 
сучасних конструкцій Wallstent після їх розширення 
значно менше порівняно з класичними конструкці-
ями. Застосування полімерних технологій при ви-
готовленні мембран, що покривають стент, дозво-
лило створити низькопрофільні оболонки. Діаметр 
стисненого і покритого оболонкою Wallstent стано-
вить 1,57 мм. Перед імплантацією Wallstent вико-
нують стандартну балонну ангіопластику ураження 
коронарної артерії з використанням провідникових 
катетерів 8 F і довгих триметрових внутрішньоко-
ронарних провідників (або провідників magnetic). 
Діаметр стента в розширеному стані повинен пере-
вищувати діаметр неушкодженого сегмента артерії, 
що прилягає до ушкодженого сегмента, на 10–20%. 
Ця відмінність у діаметрі сприяє більш щільному 
контакту стента із судинною стінкою й виключає 
мимовільну міграцію стента. Довжина стента по-
винна перевищувати довжину ураженого сегмента: 
стент повинен повністю покривати ділянку дисек-
ції. Після підготовки, техніка якої описана вище, 
стент по внутрішньокоронарному провіднику під-
водять до місця деструкції артерії, після чого вида-
ляють оболонку. У момент початку видалення обо-
лонки й розширення дистальної ділянки стента до 
того, як відбулося зіткнення стента зі стінкою суди-
ни, хірург повинен візуально переконатися в тому, 
що стент встановлений у правильній позиції: у цей 
момент положення стента ще піддається корекції. 
Для зведення травми до мінімуму не можна вжива-
ти спроб змінити положення стента після того, як 
його дистальний кінець розкрився й вступив у кон-
такт зі стінкою судини. Системи нового зразка до-
зволяють просувати оболонку в колишню позицію 
по частково розкритому стенту, що дає можливість 
перемістити його в іншу позицію. Переконавшись 
у тому, що стент розміщений правильно, прово-
дять роздування просвіту між зовнішньою та внут-
рішньою мембраною під тиском 4 атм. і плавно 
витягають оболонку під рентгенологічним контр-
олем; у міру видалення оболонки стент мимовільно 
розширюється та імплантується в стінку ураженого 
сегмента артерії. Наприкінці процедури до місця 
імплантації стента по провіднику вводять балон-
катетер і роздувають його, що дозволяє розширити 
стент до заданого діаметра і ввести металевий кар-
кас у судинну стінку (іноді цю процедуру назива-
ють «Swiss kiss»).

Саморозширювальні сітчасті стенти типу 
Wallstent достатньо гнучкі для проникнення у зви-
висті ділянки артерій та імплантуватись в такі ді-
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лянки. Ці стенти легко візуалізуються завдяки 
мембрані, наповненій контрастною речовиною. 
Еластичні сили стента після його імплантації 
створюють достатній опір контрактильній силі су-
динної стінки і суворо зберігають заданий діаметр 
просвіту. Дротяна сітчаста трубка є геометрично 
стабільною конструкцією: перекосів і міграції при 
встановленні таких стентів не відзначено — вони 
швидко розширюються до певного рівня і адапту-
ються до сегментів судин з діаметром, що зменшу-
ється. Таким чином, саморозширювальні сітчасті 
стенти поєднують позитивні якості трубчатих та 
кільцеподібних стентів, хоча є менш жорсткими, 
ніж перші, та менш гнучкими, ніж другі.

Імплантацію перших саморозширювальних 
стентів у коронарні артерії виконували в ургентних 
випадках з приводу гострих тромботичних усклад-
нень ПКВ як альтернативу ургентним шунтуваль-
ним операціям. Досвід цього дослідження показав, 
що ургентна імплантація стентів у таких ситуаціях 
є більш перспективною операцією, ніж ургентна 
операція АКШ: жоден з 17 випадків ургентної імп-
лантації стентів не завершився гострою оклюзією, 
що ускладнилася гострим ІМ або смертю хворо-
го, у той час як внутрішньо госпітальна смертність 
після ургентної АКШ, виконаної з приводу го-
строї оклюзії, викликаною ПКВ, становить 15%, 
а частота ІМ у цих випадках коливається від 31 до 
71%. Пізніше було опубліковано повідомлення 
про імплантацію саморозширювальних сітчастих 
стентів 38 хворим з гострою тромботичною оклю-
зією коронарних артерій, що розвинулася після 
ПКВ. Гострий або підгострий тромбоз стентова-
них сегментів відзначений у 5 хворих, у результаті 
чого настала смерть 1 хворого, ще у 1 діагносто-
ваний Q-ІМ; у 2 хворих виконували АКШ. Час-
тота ускладнень після ургентного стентування, 
що виконувалося з приводу гострих оклюзій, які 
виникли в результаті ускладнень ПКВ, була знач-
но нижчою, ніж при ургентних АКШ. У 34 хворих 
цієї групи через 5 і 23 міс виконували контрольну 
коронарографію, при якій у 4 з них виявлені рес-
тенози в області імплантації. Таким чином, час-
тота рестенозів при ургентній імплантації стентів 
значно нижча такої після планових і ургентних 
ПКВ. На сьогодні вважається, що гост ра оклюзія 
коронарних артерій є найбільш документованим 
показанням до імплантації стентів. Перші планові 
імплантації, саморозширювальних сітчастих стен-
тів були проведені в Лозанні з приводу рестенозів 
коронарних артерій, що розвинулися після ПКВ. 
У цьому дослідженні у 50 хворих з рестенозами піс-
ля ПКВ проведена успішна імплантація стентів. 
У госпітальний період значні ускладнення (Q-ІМ, 

ургентне АКШ, смерть) розвинулися у 3 хворих 
(1 хворий помер під час ургентного АКШ вна-
слідок хірургічного ускладнення — нерозпізнаної 
тампонади серця). Контрольну коронарографію 
виконували у 34 хворих цієї групи протягом 8 міс 
спостереження. Рестенози у стентованих сегмен-
тах виявлені у 4 хворих; оклюзія в місці імпланта-
ції стента — у 3. У 1991 р. опублікований результат 
багатоцентрового дослідження імплантації само-
розширювальних стентів. Ці результати не можна 
назвати оптимальними, однак при їх оцінці необ-
хідно враховувати, що це були перші клінічні до-
слідження з імплантації стентів, тому показання, 
техніка імплантації, методи післяопераційного 
ведення хворих ще не були остаточно визначені.

Перші саморозширювальні стенти імплан-
тували також у стенозовані венозні шунти; не-
гайні і відстрочені результати таких імплантацій 
ви явилися кращими, ніж результати імплантації 
стентів у нативні коронарні артерії. Автори до-
сліджень вважають, що це пов̓язано з тим, що 
венозні шунти мають більший діаметр порівняно 
з коронарними артеріями й, отже, у венозні шунти 
потрібні стенти більшого діаметра (у дослідженні 
Urban і співавторів середній діаметр стентів, імп-
лантованих у венозні шунти, склав 4,7 мм). Мож-
ливо, важливу роль відіграє також відсутність у ве-
нозних шунтах вазомоторного тонусу. Поєднання 
незначної кількості ускладнень і рестенозів при 
імплантації стентів у венозні шунти свідчить про 
доцільність використання при цьому саморозши-
рювальних сітчастих стентів.

Таким чином, показаннями до імплантації 
Wallstent є гострі тромбози коронарних артерій та 
рестенози, що розвиваються після ПКВ, а також 
деструкції венозних шунтів.

На сьогодні Wallstent та інші стенти імплан-
тують з метою профілактики гострих тромбозів і 
рестенозів коронарних артерій під час первинних 
ендоваскулярних втручань, проведених при го-
стрих і хронічних клінічних формах коронарного 
атеросклерозу. На підставі експериментального 
й клінічного досвіду автори Wallstent визначили 
протипоказання до його імплантації: 

• Виражена лійкоподібність сегмента (вна-
слідок циліндричної форми стентів, що виготов-
ляються на сьогодні)

• Дуже сильний вигин ураженого сегмента 
• Поганий кровотік в ураженому сегменті арте-

рії після імплантації стента внаслідок недостатнього 
дистального відтоку або вираженої колатералізації

• Труднощі, що виникають при дотриманні ан-
титромбоцитарного і антикоагулянтного режимів. 
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Відзначено також, що причиною гострого 
тромбозу є стенти малого діаметра, тому автори 
не рекомендують імплантувати саморозширю-
вальні сітчасті стенти в артерії діаметром <3 мм.

Як відзначалось вище саморозширювальні сіт-
часті стенти стали першими стентами, імпланто-
ваними в судинне русло людини. З часів перших 
імплантацій розроблена велика кількість інших 
модифікацій стентів, що викликало зменшення 
кількості імплантацій Wallstent, проте інтенсивні 
роботи з удосконалення саморозширювальних 
стентів продовжуються. Для виробництва само-
розширювальних стентів на сьогодні використо-
вується нітинол (сплав нікелю і титану) — метал, 
що має пам’ять. З цього матеріалу виготовлені 
саморозширювальні стенти «Angiomed-USCI», 
«INSTENT CardioCoil». He всі саморозширю-
вальні стенти, виготовлені із нітинолу, мають ба-
гатоволоконну сітчасту конструкцію. Деякі з них 
(«INSTENT») виготовляють у вигляді простої од-
новолоконної нітинолової спіралі. Впроваджен-
ня нітинолових стентів на сьогодні перебуває 
в стадії клінічного тестування.

Трубчастий стент Palmaz — Schatz
Одними з перших балон-розширюваних стен-

тів, які почали застосовуватися в клінічній практи-
ці, є стенти Palmaz — Schatz. Роботи з конструю-
вання перших балон-розширюваних стентів 
розпочаті в 1981 р. J. Palmaz. У 1986 р. з̓явилася 
публікація, у якій повідомлялося про досвід імп-
лантації великих (6; 8 і 10 мм у діаметрі) внутріш-
ньосудинних протезів у здухвинні артерії собак. 
Незважаючи на те що в цьому дослідженні гепа-
рин тваринам не призначали, просвіт здухвинних 
артерій у 10 випадках з 11 залишався відкритим і 
лише в одному випадку розвинулася гостра тром-
ботична оклюзія судини. Ендотелізація стентів 
завершувалася на 3-й тиждень. Такі ж результати 
отримані в експериментах з імплантацією стентів 
в атеросклеротично змінену аорту кроликів. Робо-
ти з імплантації стентів у коронарні артерії собак 
виконані разом з R. Schatz. При цьому застосову-
вали стандартні балони для коронарної ангіоплас-
тики. Діаметр стентів становив 3–3,5 мм. Перші 
досвіди показали, що стент є занадто ригідним, 
щоб проходити через звивисті сегменти артерій 
або встановлюватися в них; такий стент був при-
датний тільки для імплантації в проксимальний 
відділ правої коронарної артерії. Для створення 
більшої гнучкості стент Palmaz довжиною 15 мм 
був розділений на два трубчасті сегменти по 7 мм 
кожний, з̓єднані між собою гнучкою металевою 
розпіркою довжиною 1 мм («суглоб» стента). На 

сьогодні стент у стисненому стані являє собою 
дві трубки з діаметром 1,6 мм і довжиною 7 мм 
кожна, що мають велику кількість щілеподібних 
прорізів довжиною 3,5 мм і з̓єднаних між собою 
гнучким тонким дротом довжиною 1 мм. У роз-
ширеному стані стент за конфігурацією нагадує 
кристалічну структуру алмазу (рис. 1.33). Сучасна 
система доставки стента включає стент Palmaz — 
Schatz, розміщений на гнучкому поліетиленовому 
балоні, що має рентгеноконтрастні відмітки для 
ідентифікації проксимальної й дистальної точок 
стента. Система доставки має також оболонку, що 
покриває всю систему ( у тому числі стент) і забез-
печує збереження стента під час доставки до ура-
женого сегмента коронарної артерії. Дистальна 
точка оболонки також має рентгеноконтрастний 
маркер. Стенти Palmaz — Schatz виготовляють із 
нержавіючої сталі.

а

б

Рис. 1.33. Трубчатий стент Palmaz — Schatz: 
оригінальний коронарний стент Palmaz — 
Schatz (а); стент Palmaz — Schatz скла-
дається із двох сегментів довжиною 7 мм 
кожний, що з’єднані металевою розпіркою 
(«суглобом») для збільшення гнучкості (б)

Для імплантації стентів Palmaz — Schatz існують 
деякі анатомічні обмеження: 

• наявність атеросклеротичного ураження в ар-
теріальному сегменті, діаметр якого <3 мм;

• наявність ураження, довжина якого >10 мм;
• наявність великих артеріальних гілок, що від-

ходять від ураженого сегмента.
При імплантації стентів Palmaz — Schatz за-

стосовують провідникові катетери 8 F із внутріш-
нім діаметром 0,079 або 0,084 дюйма. Застосуван-
ня провідникових катетерів із внутрішнім діамет-
ром 0,084 дюйма переважає, оскільки введення 
контраст ної речовини, необхідне при імплан-
тації стента, по такому провіднику проводиться 
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легше. Після катетеризації устя коронарної ар-
терії виконують предилатацію стенозу балоном 
діаметром 2,5 мм; при цьому необхідно викорис-
товувати коронарні провідники довжиною 3 м 
для заміни балона-катетера на систему достав-
ки з фіксованим на ній стентом. По створеному 
каналу до місця ушкодження артерії підводять 
стент. Вирішальним моментом є ретельний вибір 
положення стента у місці ураження артерії. Для 
цього при виборі позиції слід контрастувати рус-
ло артерії і, орієнтуючись на рентгеноконтрастні 
маркери, встановити стент так, щоб центр сте-
нозу збігався із центром стента. Переконавшись, 
що ця умова дотримана, оболонку, що покриває 
стент, видаляють і проводять роздування балона, 
на якому розміщено стент. Оскільки балон, що 
застосовується у системі доставки, не є достатньо 
міцним, то повного розширення стента при його 
роздуванні не відбувається, тому необхідне до-
даткове розширення стента іншим балоном.

Рестенози після імплантації стентів 
Palmaz — Schatz
Імплантацію перших стентів Palmaz — Schatz 

виконували в плановому порядку у хворих зі ста-
більною стенокардією. Результати лікування пер-
ших 213 хворих опубліковано в 1991 р. Імплантація 
1 стента виконана у 88% випадків; іншим пацієнтам 
імплантовані ≥2 стентів, оскільки довжина уражень 
у цих хворих перевищувала 15 мм. У пацієнтів, яким 
імплантували 1 стент, рестенози відзначені в 20% 
випадків. Кількість рестенозів збільшилася до 
50% у хворих, яким імплантовано декілька стентів. 
Fajadet і співавтори повідомили про досвід імплан-
тації стентів Palmaz — Schatz у 79 хворих. Загальне 
число рестенозів у цих хворих протягом 6-місячно-
го спостереження склало 15,2%. У 1992 р. з̓явилося 
повідомлення про первинні результати багатоцент-
рового дослідження, у яке ввійшли 206 хворих, 
97% з яких перебували під спостереженням 6 міс. 
Рестенози в популяції хворих високого ризику 
(імплантація 2 стентів або імплантація стентів при 
рестенозі) спостерігалися в 36% випадків; при імп-
лантації одиничних стентів при первинних стено-
зах частота рестенозів склала 16% (якщо після імп-
лантації стента залишковий стеноз не спостерігав-
ся, то в цих випадках частота рестенозів становила 
6%). Подібні дані отримані в дослідженні Savage і 
спів авторів: імплантація стентів при первинних 
стенозах ускладнилася рестенозом у 14% випад-
ків, у той час як при імплантації стентів при ресте-
нозі повторний стеноз відзначений у 38% хворих. 
У багатоцентровому дослідженні, що проводилося 
в Бельгії та Нідерландах (BENESTENT), порівню-

вали віддалені результати ПКВ (258 пацієнтів) та 
імплантації стентів Palmaz — Schatz (262 пацієнти) 
при стабільній стенокардії й первинних ураженнях 
коронарних артерій. Отримані віддалені результати 
кількісного ангіографічного дослідження, прове-
деного у 92% цих хворих. Частота рестенозів у гру-
пі хворих, яким виконували імплантацію стентів, 
склала 22%; у групі ПКВ — 32%. У рандомізова-
ному дослідженні Stent Restenosis Study (STRESS) 
також порівнювали результати ПКВ й імплантації 
стентів Palmaz — Schatz у хворих зі стабільною сте-
нокардією і об̓єктивним підтвердженням ішемії. 
Критерії дослідження включали: 

1. Наявність первинних уражень нативних 
 коронарних артерій. 

2. Стенози довжиною ≤15 мм. 
3. Діаметр уражених сегментів ≥3 мм. 
Частота успішно проведеної процедури при 

імплантації стентів склала 96,1% (усього — 
207 хворих); при ПКВ — 83% (усього — 203 хво-
рих). Частота рестенозів у групі пацієнтів з імп-
лантованими стентами склала 29,1%, а в групі 
хворих, яким виконана ПКВ, — 42,7%. Таким 
чином, за результатами вищенаведених дослі-
джень встановлено, що частота рестенозів при 
оптимальних результатах імплантації стентів 
у нативні коронарні артерії при їх первинному 
ураження та довжині стенозів ≤15 мм значно 
нижча, ніж при ПКВ цих же уражень.

Стенти Palmaz — Schatz можуть бути успішно 
імплантовані при атеросклеротичному ураженні 
венозних аортокоронарних шунтів. За даними 
різних досліджень загальна частота рестенозів 
при імплантації стентів у венозні шунти перебу-
ває в межах від 16 до 29%; при цьому відзначено, 
що при імплантації стентів у сегменти шунтів, 
що раніше були дилатовані, частота рестенозів 
підвищується до 47%. Однак і цей показник ниж-
чий, ніж частота рестенозів після ПКВ венозних 
шунтів. За результатами ретроспективного до-
слідження, проведеного Douglas і співавторами, 
рестенози після ПКВ розвиваються в 64% випад-
ків, їх кількість збільшується до 80% при ПКВ 
стенозів аортовенозного сполучення.

У публікації про багатоцентрове дослідження, 
що проводилося з 1988 по 1991 р. за участю 1189 хво-
рих, повідомляється про перебіг стенокардії внаслі-
док рестенозів після імплантації стентів Palmaz — 
Schatz. Стенокардія середнього й високого функ-
ціонального класу у хворих з рестенозом (звуження 
просвіту >50%) після стентування спостерігалася 
тільки в 32,5% випадків. Медикаментозну терапію 
проводили у 30,3% хворих з ангіографічно під-
твердженим рестенозом (ступінь звуження стано-
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вив у середньому 69%), у 16% хворих зі ступенем 
звуження просвіту в середньому до 80% виконали 
планову АКШ; у цих хворих симптоматика була 
більш виражена. Повторну балонну ангіопластику 
виконували у 39,7% пацієнтів. Ускладнень після 
ПКВ не відзначено. Дані ангіографічного та ендо-
васкулярного УЗД підтверджують теорію механізму 
виникнення рестенозів, що розвиваються в місці 
імплантації стентів. Згідно з цією теорією рестено-
зи є результатом вторинної проліферації неоінти-
ми через отвори трубчастого стента — реакцією на 
компресію стінки судини, що чинить стент. 

У клінічній практиці імплантація трубчастих 
стентів Palmaz — Schatz при дотриманні умов, 
про які згадувалося вище, викликає відносно 
малу кількість тромботичних ускладнень і ресте-
нозів. Про популярність стентів цієї конструкції 
свідчить той факт, що до 1997 р. їх продано більше 
чверті мільйона. У 1994 р. стенти Palmaz — Schatz 
схвалені FDA (США) для лікування пацієнтів із 
симптоматичною ІХС. До недоліків застосування 
цих стентів можна віднести їх ригідність і анато-
мічні обмеження. Зараз розробляються та впро-
ваджуються інші конструкції трубчастих стентів 
з використанням інших матеріалів і з різними ва-
ріантами базисного дизайну і довжини.

Дротяний стент Gianturco — Roubin
Дротяний кільцеподібний балон-розширюва-

ний стент Gianturco — Roubin (Cook Inc.) виготов-
ляють із одноволоконного дроту хірургічної нержа-
віючої сталі діаметром 0,006 дюйма. Дріт обгорну-
тий навколо дуже м̓якого балона-катетера таким 
чином, що через кожний повний оберт навколо 
балона дріт U-подібно «розвертається назад» на 
180° (рис. 1.34, 1.35). Така конструкція стента до-
зволяє йому вільно розширюватися при роздуванні 
балона без зміни довжини. Матеріал, з якого виго-
товлений балон, товстіший та м̓якший матеріалу, 
з якого виготовляють балони для звичайної ангіо-
пластики. Застосування цього матеріа лу збільшує 
профіль балона, проте значно знижує ризик ушко-
дження стента при його доставці до ураженого сег-
мента. Стенти довжиною 12 і 20 мм (розміри визна-
чаються від першого до останнього повного кільця) 
монтуються виробником на балони довжиною 20 і 
30 мм відповідно. На балон нанесено два рентгено-
контрастні маркери, що позначають проксимальну 
і дистальну точки стента. Перше й останнє повні 
кільця стента розміщуються на 2–3 мм у напрям-
ку внутрішньо від маркерів. Мінімальний діаметр 
стентів Gianturco — Roubin при їх розширенні ста-
новить 2 мм; максимальний — 4 мм. Випускають 
також стенти діаметром 2,5; 3 і 3,5 мм.

Рис. 1.34. Дротяний стент Gianturco — Roubin. 
Стент виготовлено із хірургічно нержавію-
чого стального дроту діамет ром 0,006 дюй-
ма, накручується по типу серпантину на 
балон. Два рентгеноконтрастних марке-
ра відзначають проксимальну і дистальну 
точки стента

а

б

в

Рис. 1.35. Імплантація дротяного стента 
Gianturco — Roubin у коронарну артерію 
після її попередньої дилатації балоном-
катетером. Зона коронарного стенозу 
після  предилатації: відзначаються ділянки 
розриву  і відшарування інтими (а). Імплан-
тація стента за допомогою роздутого бало-
на (б). Оптимальний геометричний ефект 
після імплантації стента (в)

Розробку стента почав C. Gianturco у 1979 р. 
Автор досліджував можливості застосування стен-
та в периферичних артеріях. У 1985 р. стент адап-
тований для використання в коронарному руслі 
в спільній роботі з G. Roubin. Перші експеримен-
ти на собаках продемонстрували можливість лег-
кої імплантації стента в коронарні артерії собак, 
а також стійке збереження функції стентованих 
сегментів. У 1987 р. FDA дало згоду на проведен-
ня першого етапу дослідження стента в клінічній 
кардіології, спонсорованого автором (G. Roubin). 
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У цьому дослідженні стент застосовували при го-
стрих тромботичних ускладненнях ПКВ. Розвит-
ку Q-ІМ у хворих, яким був імплантований стент, 
не відзначено; до 8-го дня вони були виписані зі 
стаціонару. На підставі результатів першого етапу 
дослідження FDA схвалило проведення подаль-
ших багатоцентрових досліджень, спонсорованих 
власником патенту і виробниками стента. 1 черв-
ня 1993 р. FDA дозволило застосування стента 
в широкій клінічній практиці.

При імплантації стентів Gianturco — Roubin 
необхідно приділити особливу увагу відбору до-
даткового інструментарію. Для імплантації стен-
тів діаметром ≤3 мм придатні провідникові кате-
тери 8 F із внутрішнім діаметром 0,077 дюйма. Для 
стентів діаметром 3,5 або 4 мм використовують 
провідникові катетери 8 F із внутрішнім діамет-
ром 0,089 дюйма або провідникові катетери 9 F. 
Рекомендується, щоб діаметр розширеного стента 
на 0,5 мм перевищував діаметр стентованого сег-
мента. Отже, у випадку ураження сегмента артерії 
діаметром 3 мм необхідний провідниковий катетер 
із внутрішнім діаметром 8 F або катетер 9 F. Для 
проведення балона зі стентом потрібні адаптери 
Tuohy — Borst з великим просвітом (≥6 F). Зазви-
чай при імплантації стентів Gianturco — Roubin 
застосовують правий і лівий катетери Judkins, від-
даючи перевагу катетерам з короткою верхівкою. 
При низькому відходженні устя лівої коронарної 
артерії, при вираженій звивитості її проксималь-
ного відділу, а також при катетеризації венозних 
шунтів, що мають сполучення з лівою стінкою 
аорти, використовують катетери left Amplatz. Для 
катетеризації венозних шунтів, що мають сполу-
чення із правою стінкою аорти і відходять низько, 
застосовують багатоцільові катетери. Необхідно 
вибирати такі провідникові катетери, які створю-
ють достатню підтримку системі доставки стента 
при перетинанні місця ураження артерії.

Для імплантації стентів Gianturco — Roubin 
найчастіше користуються надгнучкими коро-
нарними провідниками діаметром 0,016 дюйма 
(USCI Hyperfl ex). Не так часто застосовують про-
відники діаметром 0,018 дюйма (USCI Hyperfl ex 
або ACS High Torque Floppy). Ці провідники 
необхідні для створення більшої сили підтримки 
при проведенні системи доставки стента через 
коронарне русло в тих випадках, коли ушкоджен-
ня артерії локалізується в середніх або дисталь-
них відділах за звивистими ділянками артерій. 
При імплантації стентів відбирають провідники, 
довжина яких дозволяє зробити заміну балона-
катетера на систему доставки стента.

Імплантацію стента Gianturco — Roubin вико-
нують у тих випадках, коли після первинної ПКВ 
визначається значна дисекція інтими, при якій іс-
нує ризик гострої оклюзії артерії. По можливості 
(у тих випадках, коли довжина ураженої ділянки не 
перевищує 1 см) необхідно віддавати перевагу стен-
там довжиною 12 мм, оскільки вони містять меншу 
кількість металу й, отже, є менш тромбогенними, 
ніж стенти довжиною 20 мм. Крім того, ці стенти 
легше проходять у звивисті ділянки артерій. У тих 
випадках, коли є труднощі при ангіографічній 
оцінці ступеня дисекції артерії, автори рекоменду-
ють застосовувати довгі стенти. Досвід показав, що 
дисекція, не покрита стентом, найчастіше є при-
чиною гострого тромбозу стентованого сегмента 
артерії. Результати тривалих спостережень проде-
монстрували, що найкращі результати досягають-
ся в тих випадках, коли співвідношення діаметра 
стента та діаметра артерії становить 0,9±1,1.

При проведенні стента по судинному руслу 
за допомогою системи доставки не повинно вини-
кати відчуття опору, що вимагає додаткового над-
мірного зусилля. Якщо в проксимальній ділянці 
артерії є звуження, які будуть перешкоджати про-
веденню стента, необхідно виконати попередню 
дилатацію цих сегментів. Перед імплантацією 
хірург повинен переконатися в тому, що в місці 
стенозу відсутні ділянки кальцифікації, що утруд-
нюють дилатацію, оскільки кальцифікати можуть 
зігнути кільця стента при його розширенні. Без-
посередньо перед розширенням стента необхідно 
впевнитися у тому, що позиція стента обрана пра-
вильно. При цьому необхідно пам̓ятати, що повні 
(360°) кільця стента розміщуються на 3 мм всере-
дину від кожного маркера. Контрольна коронаро-
графія допомагає візуалізувати кільця, розміщені 
між проксимальним і дистальним маркерами, і 
вибрати точне положення стента. Розмістивши 
стент у точній відповідності з ушкодженням ар-
терії, проводять роздування балона під тиском 
4–5 атм. протягом 15–30 с, на якому розміщений 
стент. Спочатку роздувають балон до 4 атм. Якщо 
цього недостатньо для повного розширення стен-
та, необхідно роздувати балон до 5–6 атм. Висо-
кий тиск при роздуванні стента не рекоменду-
ється, тому що це може призвести до деформації 
кілець стента: діаметр балона на 0,5 мм більший 
діаметра стента, а стенти Gianturco — Roubin ви-
готовлені з досить піддатливого матеріалу. Проте 
у судинах діаметром >4 мм (наприклад у веноз-
них шунтах) допускається роздування балона під 
більш високим тиском (максимум 9 атм.). Після 
повного розширення стента балон протягом 15 с 
здувають до мінімального профілю і поступово 
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видаляють у просвіт провідникового катетера, за-
лишаючи внутрішньокоронарний провідник за 
стентованим сегментом; виконують контрольну 
коронарографію. У деяких випадках, незважаю-
чи на точну оцінку довжини ушкодженої ділянки, 
виявляється, що дистальніше місця імплантації 
стента спостерігається залишкова дисекція. У та-
ких ситуаціях може бути виконана імплантація 
другого стента в дистальний сегмент. При цьому 
перевагу слід віддавати стенту довжиною 12 мм, 
оскільки такі стенти більш вільно проходять че-
рез стентовані сегменти. Проходження другого 
стента здійснюється легше в тих випадках, коли 
раніше стентована ділянка не зігнута; це виклю-
чає зітк нення першого стента з другим і їх ушко-
дження. Якщо ж попередньо було визначено, 
що ділянка ди секції >20 мм, можна планувати 
імплантацію двох стентів, однак при цьому пер-
ший стент імплантують у дистальний сегмент, 
а другий — у прок симальний. Унаслідок того, що 
кільця в стентах Gianturco — Roubin не є замкне-
ними, не можна виключити пролапс інтими, що 
відшарувалася в просвіт судини. Цей дефект може 
бути виправлений шляхом повторного роздуван-
ня балона; для цього рекомендується використо-
вувати балон, здатний витримати високий тиск зі 
збільшеною експозицією роздування. Крім цього, 
може бути виконана імплантація другого стента 
всередині стентованого сегмента. 

За даними багатоцентрового реєстраційного 
дослідження, проведеного з серпня 1988 по лю-
тий 1992 р., виконано 1255 імплантацій стентів 
Gianturco — Roubin; у 779 випадках імплантува-
ли довгі стенти (20 мм), у 476 — короткі (12 мм). 
Імплантація довгих стентів проведена успішно 
в 95% випадків; коротких — у 96,9%. Смерт-
ність при імплантації довгих стентів склала 2,7%; 
Q-ІМ діагностований у 3% випадків, не-Q-ІМ — 
у 4,2%. Ургентну ПКВ виконали у 4,6% хворих. 
При імплантації коротких стентів ці показники 
склали 4,1; 5,6; 4,7 і 3,6% відповідно.

У дослідженні, проведеному в Університет-
ському госпіталі Алабами (США), імплантація 
стентів Gianturco — Roubin виконана у 118 хво-
рих, у 7,6% з них імплантація стентів ускладни-
лася тромбозом. У всіх випадках, крім одного, 
ПКВ була проведена успішно; в одному випадку 
виконане ургентне АКШ.

Аналіз даних іншого дослідження визначив 
фактори, що були причиною тромбозів стенто-
ваних сегментів. До них належать: 

• залишкова ділянка дисекції, непокрита стен-
том; 

• малий (<2,5 мм) діаметр стента.

Залишкову дисекцію відзначено в 6,4% ви-
падків без розвитку тромботичних ускладнень 
і в 44% випадків імплантація стентів ускладни-
лася тромбозом. Малий діаметр стента також є 
значним і незалежним предиктором тромбоутво-
рення в стентованому сегменті.

У багатоцентровому реєстраційному дослі-
дженні є дані аналізу коронарограм, виконаних 
у 338 хворих у віддалений післяопераційний період 
(181±47 днів). Середній ступінь первинних стено-
зів склав 46,3±31,3%. Рестенози, які визначалися 
як повторні звуження стентованих сегментів арте-
рій на ≥50%, виявлені у 136 хворих. Опубліковані 
дані віддаленого (5±2 міс) коронарографічного 
обстеження хворих, яким в Університетському 
госпіталі Алабами проведена імплантація стентів 
Gianturco — Roubin у 146 коронарних сегментах. 
Загальна кількість рестенозів у цьому дослідженні 
склала 45%. При аналізі різних коронарографічних 
умов імплантації стентів виявлені деякі фактори, 
що впливають на розвиток рестенозів. По-перше, 
стентування простих стенозів супроводжувалося 
розвитком рестенозів у 14%, а складних стенозів — 
у 50% випадків (р<0,002). По-друге, імплантація 
стентів малих (≤2,5 мм) діаметрів викликала роз-
виток рестенозів у 55% випадків, у той час як імп-
лантація стентів діаметром ≥3 мм супроводжува-
лася розвитком ре стенозу в 31% випадків (р<0,02). 
По-третє, у тих випадках, коли співвідношення 
діаметра стента й діаметра судини відповідало 
0,9–1,1, кількість рестенозів склала 30%; коли ж 
це співвідношення було вище або нижче зазначе-
них цифр, ре стенози відзначали відповідно у 48 і 
55% випадків (р<0,02). Таким чином, імплантація 
стентів великого діаметра в артеріальні сегменти, 
в яких локалізуються неускладнені атеросклеро-
тичні бляшки, при співвідношенні діаметра стен-
та й стентованого сегмента 0,9–1,1 максимально 
зменшить кількість рестенозів. Опубліковані дані, 
що при імплантації стентів у венозні шунти рес-
тенози відзначені в 30% випадків. Така порівня-
но невелика кількість рестенозів при імплантації 
стентів у венозні шунти зумовлена, мабуть, вели-
кимим діаметром шунтів.

Імплантація стентів Gianturco — Roubin при 
гострих оклюзіях, що розвиваються після ПКВ, 
значно зменшила кількість реоклюзій, які є при-
чиною внутрішньогоспітальної смертності, роз-
витку гострих ІМ і вимагаючих виконання ур-
гентного АКШ. Незважаючи на те що кількість 
рестенозів, що розвиваються після імплантації 
стентів Gianturco — Roubin, порівняно велика, 
необхідно брати до уваги той факт, що вико-
нання повторної балонної ангіопластики в цих 
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ситуа ціях при низькій частоті успішного вико-
нання цієї процедури призводить до ще більшої 
кількості рестенозів.

Танталовий стент Wiktor
Стенти Wiktor виготовляють із одноволокон-

ного танталового дроту діаметром 0,125 мм. Тан-
таловий дріт забезпечує хорошу візуалізацію стен-
та під час рентгеноскопії. Після імплантації тан-
таловий дріт окиснюється, утворюючи стабільне 
біосумісне з̓єднання, яке не піддається корозії. 
Стенти Wiktor складаються з кілець з̓єднаних 
між собою, що мають синусоподібний профіль 
(рис. 1.36). Кільцеподібна дротяна конструкція 
стентів Wiktor не викликає вираженого тромбо-
утворення в місці їх імплантації, тому що стент 
покриває <10% поверхні ендотелію в стентовано-
му сегменті судини. Крім того, така конструкція 
значно збільшила гнучкість цих стентів порівняно 
зі стентами трубчастої конструкції. Разом з тим 
синусоподібний профіль кілець підвищує резис-
тентність стента до радіальної сили судинної стін-
ки. Стенти Wiktor мають довжину 14–16 мм і по-
ставляються на стандартному балонному катетері 
з поліетиленовим балоном довжиною 25 мм.

а

б

Рис. 1.36. Танталовий стент Wiktor: одноволокон-
на кільцева (із синусоподібним профілем) 
дротяна конструкція, розміщена на балоні; 
стент Wiktor, розміщений на нероздутому 
балоні-катетері (а); стент Wiktor, розмі-
щений на роздутому балоні-катетері (б)

Техніка імплантації стента Wiktor подібна до 
техніки імплантації інших стентів, що розши-
рюються за допомогою балона. Профіль стента 
в стисненому стані становить 1,5 мм. Після преди-
латації ураженої ділянки коронарної артерії стент 
за стандартною методикою підводять до місця 
імплантації й розширюють при роздуванні бало-
на під тиском 8 атм.; якщо необхідно трохи збіль-
шити остаточний просвіт стента, тиск у балоні 
може бути підвищений до 10–11 атм. Збільшення 
діамет ра стента не викликає зменшення його дов-
жини.

Як зазначено вище, у деяких європейських 
клініках на сьогодні проходить багатоцентрове 
тестування стентів Wiktor. 

З грудня 1990 по червень 1992 р. у різних ме-
дичних центрах Європи виконана імплантація 
стентів Wiktor у 210 хворих з приводу гострої або 
загрозливої тромботичної оклюзії коронарних ар-
терій. Імплантацію стентів не проводили при хро-
нічних оклюзіях, оклюзіях венозних і артеріальних 
шунтів, дифузному ураженні коронарного русла 
(трисудинному ураженні або наявності декількох 
стенозів в одній коронарній артерії), а також при 
вираженому порушенні функції ЛШ (ФВ <30%). 
Крім того, стентування не проводили при уражен-
ні судин, діаметр яких був <3 мм. Протипоказан-
ням також були захворювання, які могли призвес-
ти до розвитку геморагічних ускладнень (виразко-
ва хвороба і цереброваскулярні порушення).

У дослідженні проведена спроба імпланта-
ції 231 стента у 210 хворих; успішними були 219 
(у 198 хворих). Стенти імплантували в передню 
міжшлуночкову гілку лівої коронарної артерії 
у 52%, у праву коронарну артерію — у 34%, в огина-
ючу гілку лівої коронарної артерії — у 13%, у стов-
бур лівої коронарної артерії ( внаслідок ушкоджен-
ня устя під час коронарографії) — у 1% випадків. 
Сприятливі клінічні результати отримано в 74,2% 
випадків. Смертність у цьому дослідженні склала 
3,5%: 4 хворих померли під час ургентного АКШ, 
2 — внаслідок гострих тромбозів стентованих ко-
ронарних артерій, 1 — від кардіогенного шоку, що 
розвинувся після імплантації стента в місці дисек-
ції стовбура лівої коронарної артерії, не захищено-
го шунтом. АКШ виконано у 35 хворих: 25 з них — 
в ургентному порядку, 10 — у плановому. Ургентне 
АКШ проводили після безуспішних спроб імплан-
тації стентів (7 хворих), триваючої ішемії міокарда 
(6), тромбозу стентованих сегментів (12). Планове 
АКШ виконували в тих випадках, коли при мож-
ливому тромбозі стентованого сегмента артерії 
під загрозою ушкодження виявлялася велика зона 
міокарда. Q-ІМ розвинувся у 16 хворих: у 4 — при 
невдалій спробі імплантації стентів (зона ішемії 
міо карда в цих випадках була малою для виконан-
ня АКШ) і у 12 — внаслідок тромбозу стентованого 
сегмента. У 10 хворих розвинувся не-Q-ІМ.

Найбільш частим ускладненням імплантації 
стентів Wiktor була гостра тромботична оклюзія 
стентованих сегментів, відзначена у 28 хворих: 
у 12 з них це ускладнення розвинулося протягом 
перших 24 год, в останніх — протягом наступних 
24 днів. Повторну ПКВ виконали у 3 хворих, ур-
гентне АКШ — у 13. Медикаментозне лікування 
призначене 12 пацієнтам.
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Контрольну коронарографію проводили через 
6 міс після операції у 110 хворих, що успішно пе-
ренесли імплантацію стентів. Рестеноз (звужен-
ня стентованих сегментів на ≥50%) виявлений 
у 29 пацієнтів; тільки у 8 з них рестенози викли-
кали симптоми стенокардії. Повторну ПКВ ви-
конали у 9 хворих, у 1 — планове АКШ, 12 хворих 
отримували медикаментозну терапію, у 7 хворих 
лікування не проводили.

За даними багатоцентрового дослідження 
встановлено, що за такими показниками, як кіль-
кість успішних імплантацій, рівень сприятливих 
клінічних результатів, результати імплантації 
стентів Wiktor можуть бути порівняні з резуль-
татами імплантацій стентів інших конструкцій, 
які проводили при гострій і загрозливій оклюзії 
коронарних артерій. Частота ретромбозів хоча й 
залишається досить високою (14%), однак також 
може порівнюватися з результатами аналогічних 
досліджень, причому у всіх дослідженнях чітко 
простежується така закономірність: чим менший 
діаметр артеріального стентованого сегмента, 
тим вища ймовірність його ретромбозу.

Перевагою стентів Wiktor є їх рентгенокон-
трастність: хороша візуалізація стента під час імп-
лантації скорочує час процедури. Ця обставина 
особливо цінна при імплантації стентів в ургент-
них ситуаціях. Однак рентгеноконотрастність 
цих стентів заважає вірогідно оцінити результати 
імплантації: рентгеноконтрастні синусоподібні 
кільця стентів можуть приховувати рентгеноло-
гічну картину пристінкового тромбоутворення 
або дисекції.

Таким чином, дротяні кільцеподібні стенти 
Wiktor можна успішно застосовувати у випадках 
гострої і загрозливої оклюзії, що розвинулася 
у результаті ускладнень ПКВ. Для зниження час-
тоти тромботичних ускладнень після імплантації 
цих стентів розробляються моделі з гепариновим 
і гірудиновим покриттям. Зараз налагоджено ви-
пуск танталових стентів Cordis. За конструкцією 
ці стенти подібні стентам Wiktor. Стенти Cordis 
проходять клінічні випробування під контролем 
FDA (США).

Нові моделі внутрішньокоронарних стентів
Широке клінічне застосування перших зраз-

ків внутрішньокоронарних стентів (ці стенти 
називають також стентами першої генерації), 
опис яких наведено вище, продемонструвало, 
що стентування коронарних артерій дозволяє 
суттєво зменшити кількість гострих тромбозів, 
значних кардіальних ускладнень, а також ресте-
нозів, що розвиваються в результаті ПКВ. 

Довівши практичну користь створення штуч-
ного каркаса стінки артерії в місці її атеросклеро-
тичного ураження, дослідники продовжували й 
продовжують удосконалювати конструкцію стен-
тів. Ці удосконалення спрямовані в першу чергу 
на усунення таких недоліків, як низькі гнучкість 
і жорсткість стентів. Недостатня поздовж ня гнуч-
кість стентів обмежує їх застосування в дисталь-
них відділах коронарних артерій при наявності 
проксимальних вигинів, а також утруднює стен-
тування звивистих сегментів. Слабка жорсткість 
стента не дозволяє створити достатній опір стрет-
чинговій силі (силі радіального стиснення у від-
повідь на розтягання) з боку стінки артерії. На 
зазначені якості впливають такі фактори, як мате-
ріал, з якого виготовляють стент; конфігурація ла-
нок або кілець стента; використання дротяної або 
трубчастої конструкції; спосіб з̓єднання ланок. 

Крім того, важливими характеристиками 
стентів є розмір їх діаметра в стисненому стані 
(профіль стента), а також стан зовнішньої по-
верхні стента. Ці характеристики впливають на 
здатність стента вільно пересуватися в просвіті 
коронарних артерій при його доставці до мети. 

Покращання якості стентів, що останніми ро-
ками випускаються промисловістю, розширило 
спектр показань до стентування коронарних ар-
терій. Практично всі останні конструкції стентів 
придатні для стентування за переліченими пока-
заннями. 

Розглянемо характеристики коронарних стен-
тів, конструкції яких розроблені нещодавно. Не-
зважаючи на те що клінічні випробування ще три-
вають, ці стенти, внаслідок того, що на сьогодні 
вони мають найкращі якості, широко застосовують 
у багатьох клініках світу. Проте, беручи до уваги 
безперервне вдосконалення конструкцій стентів, 
є підстави вважати, що в недалекому майбутньому 
з̓являться ще більш вдосконалені зразки. 

Стент ACS Multi-link Tristar (Guidant Vascular 
Intervention Group, Santa Clara, CA, USA)
Стенти ACS Multi-link Tristar (рис. 1.37) скла-

даються з безлічі ланок, які мають вигляд риф-
лених кілець. Стенти ACS Multi-link Tristar вирі-
зають променем лазера із цільної сталевої труб-
ки (нержавіюча сталь 316 L). Ширина сталевої 
смужки, що залишається після обробки трубки 
лазером, становить 0,10 мм; товщина — 0,14 мм. 
Стент, діаметр якого після розширення стано-
вить 3,0 мм, займає 15% площі стентованої стін-
ки артерії. Довжина стентів ACS Multi-link Tristar 
після їх розширення до заданого діаметра змен-
шується на 2,7%.
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Рис. 1.37. Стент ACS Multi-link Tristar. Тубулярний  
балон-розширюваний стент. Дизайн  стента 
забезпечує йому максимальну  гнучкість 
при проходженні звивистих  сегментів 
коронарних  артерій

Стенти ACS Multi-link Tristar випускають дов-
жиною 8; 13; 18; 23; 28; 33 і 38 см; діаметр у роз-
ширеному стані може становити 2,5; 2,75; 3,0; 
3,5 і 4,0 мм. Ці стенти мають високу поздовжню 
гнучкість, витримують силу радіального тиску на 
стиснення до 35 psi. 

Стенти ACS Multi-link Tristar розширюються за 
допомогою балона. Для доставки й імплантації цих 
стентів використовується балонна система monorail 
S.T.E.P (Short Transitional Edge Protection). Ця система 
має конфігурацію, яка дозволяє використовувати мі-
німальну кількість балонного матеріалу (XCELON), 
що розміщується поза стентом, що в свою чергу зво-
дить до мінімуму ризик дисекції інтими судини поза 
стентом (рис. 1.38). Рекомендований тиск при роз-
дуванні балона — від 8 до 16 атм. (при тиску 14 атм. 
і вище діаметр балона збільшується на 0,25 мм). На 
балоні є проксимальний і дистальний рентгенкон-
трастні маркери. Система доставки, так само, як і 
стент, має високу поздовжню гнучкість.

Рис. 1.38. Стент ACS Multi-link Tristar. Стент фік-
сований на балоні-катетері  системи S.T.E.P., 
яка мінімізує вплив тиску  балона на стінку 
артерії, що не підлягає  стентуванню

Повідомлення про перші клінічні випробуван-
ня стентів ACS Multi-link опубліковані в 1993 р. 
У 1994 р. почате багатоцентрове дослідження стен-
тів ACS Multi-link. З 1995 р. стенти ACS Multi-link 
використовують у клініках Європи, Азії й Канади. 
У 1996 р. отримане схвалення FDA для застосуван-
ня цих стентів у США. З 1997 р. випускають стенти 
ACS Multi-link Duet, а з 1999 — стенти ACS Multi-
link Tristar. На сьогодні ці стенти застосовують 
у клініках Європи, Азії й Канади. 

Клінічні дослідження стентів ACS Multi-link 
Tristar тривають. Нижче ми наводимо результати 
деяких з них. 

1. WEST I (West European Stent Trial I, стент ACS 
Multi-link). У дослідження включено 102 хворих. 
Частота розвитку серйозних кардіальних усклад-
нень, що розвинулися протягом 1-го місяця спо-
стереження, склала 5,9%; протягом 6 міс — 17,6%; 
протягом 1 року — 18,8%. Частота рестенозів 
у стентованих сегментах коронарних артерій про-
тягом 1 року спростережень — 12%. 

2. WEST II (West European Stent Trial II, стент ACS 
Multi-link). У дослідження включено 165 хворих. 
Частота розвитку гострих післяопераційних тромбо-
зів склала 1,2%, серйозних кардіальних ускладнень 
протягом 1 міс спостереження — 1,8%; протягом 
6 міс — 9,1%. Для оцінки результатів застосовували-
ся коронарографічне і внутрішньо судинне УЗД.

3. ASCENT (ACS Multilink Stent Trial). У дос-
лідженні проводили порівняння результатів імп-
лантації стентів ACS Multi-link і Palmaz — Schatz 
у 1040 хворих, яких спостерігали протягом 9 міс. 
Проводили оцінку клінічних і ангіографіч-
них даних. Частота розвитку гострих тромбозів 
при імплантації стентів Palmaz — Schatz склала 
1,7% порівняно з 0,6% при імплантації стентів 
ACS Multi-link. Частота серйозних коронарних 
ускладнень, що розвинулися протягом 9 міс піс-
ля імплантації стентів Palmaz — Schatz, склала 
15,9%; при імплантації стентів ACS Muiti-link — 
12,5%. Частота рестенозів при імплантації стен-
тів Palmaz — Schatz склала 22,1%; при імпланта-
ції стентів ACS Multi-link — 16,1%. 

4. ASCENT (Restenosis Registry) (розділ у до-
слідженні ASCENT). Проведено спостереження 
201 хворого протягом 9 міс, у яких виконано стен-
тування з приводу рестенозів, що розвинулися 
в результаті ПКВ. Частота розвитку серйозних кар-
діальних ускладнень склала 13,9%.

5. High ASCENT (розділ у дослідженні ASCENT). 
Проведене 30-денне спостереження 101 хворого, 
у яких при імплантації стента ACS Multi-link прово-
дили роздування балона під більшим тиском. Часто-
та розвитку серйозних кардіальних ускладнень, що 
розвинулися за період спостереження, склала 2,0%. 

6. Long ASCENT (розділ у дослідженні ASCENT). 
У дослідженні проводили 30-денне спостереження 
хворих, у яких були імплантовані стенти ACS Multi-
link довжиною >10 мм (15; 25 і 35 мм). Частота роз-
витку серйозних кардіальних ускладнень за час спо-
стереження склала 3,5%.

7. IVUS (Intravascular ultrasonography) (стент 
ACS Multi-link). Проводили 12-місячне спосте-
реження 49 хворих із застосуванням внутрішньо-



 ІНТЕРВЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ___________________  729

С
Е

К
Ц

ІЯ
 9

ІН
Т

Е
Р

В
Е

Н
Ц

ІЙ
Н

Е
 Л

ІК
У

В
А

Н
Н

Я
 І

Х
С

коронарного УЗД. Частота розвитку серйозних 
кардіальних ускладнень за період спостереження 
склала 2%. Відзначене значне збільшення серед-
ніх значень ширини просвіту в місці імплантації 
стентів при роздуванні балона до 12 атм. (порів-
няно з результатами при роздуванні балона під 
тиском 8 атм.). 

8. Japan (Стент ACS Multi-link). Спостерігали 
1123 хворих протягом 6 міс після імплантації стен-
та. Частота розвитку рестенозів у місці імплантації 
стента склала 14%. 

9. DUET US (Стент ACS Multi-link Duet). 
Проведене 6-місячне клінічне і коронарографіч-
не обстеження 270 хворих. Частота розвитку сер-
йозних кардіальних ускладнень, що розвинулися 
протягом 30 днів після втручання, склала 2,2%. 

10. DUET Europe (Стент ACS Multi-link Duet). 
Проведене 6-місячне спостереження 210 хворих, 
у яких виконана імплантація стентів ACS Multi-
link Duet у місцях атеросклеротичних уражень 
дов жиною від 8 до 23 мм. Частота розвитку сер-
йозних кардіальних ускладнень, що розвинулися 
протягом перших 30 днів, склала 4,3%; протягом 
6-місячного спостереження — 16,7%. Частота 
рестенозів за 6 міс спостереження склала 16,3%.

Ряд досліджень, що проводять оцінку результатів 
імплантації стентів ACS Multi-link Duet (CADILLAC 
(Controlled Abciximab and Device Investigation to 
Lower Late Angioplasty Complications) — 2000 хво-
рих; SOS (Stent or Surgery) — 1000 хворих; AMIGO 
(Atherectomy before MULTI-LINK Improves Lumen 
Gain and Clinical Outcomes) — 750 хворих; DESIRE 
(Drug-Eluting Stents for In-Stent Restenosis) — 
500 хворих), ще не завершені; їх результати не 
опуб ліковані. Влітку 1999 р. почалося дослідження 
SLIDE US, метою якого є оцінка результатів імп-
лантації стента ACS Multi-link Tristar у 250 хворих.

На рис. 1.39 наведені коронарограми, виконані 
до імплантації стента ACS Multi-link (а), безпосе-
редньо після операції (б) та після 6-місячного спо-
стереження (в). Результат стентування хороший.

Стент BeStent Brava; моделі BES і BEM 
(Medtronic AVE, Santa Rosa, CA, USA)
Основною особливістю стентів BeStent 

(рис. 1.40) є їх конструкція, виконана у вигля-
ді циркулярних і поздовжніх металевих смуг, що 
з̓єднуються і мають вигляд серпантину. Під час 
розширення стента відбувається обертання в місцях 
з̓єднання смуг, що призводить до їх випрямлення 
(рис. 1.41); таким чином, BeStent при розширенні 
зовсім не стає коротшим, а ортогональна концент-
рація стретчингової сили стінки артерії, спрямова-
ної радіально, не виявляє деформуючої дії.

а

б

в

Рис. 1.39. Коронарограма хворого з біфуркаційним  
стентуванням до ПКВ (а), у момент проведен-
ня ангіопластики («kissing-balloon») (б), після 
ПКВ (після 6-місячного спостереження)(в)
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Рис. 1.40. Немонтований стент BeStent Brava до 
і після розкриття. Золоті маркери допомо-
гають чітко визначати положення стента 
до і після імплантації

Рис. 1.41. Схема механізму розправлення стента 
BeStent Brava

BeStent виготовляють із нержавіючої ста-
лі. Основою стента є цільний сталевий циліндр, 
з якого вирізають серпантинову сітку. Зварюван-
ня при виготовленні цього стента не застосовуєть-
ся. Площа, яку займає стент у розширеному стані, 
становить 12–19% площі судини (для моделі BES) 
і 10–14% (для моделі BEM). Розміри циркуляр-
них смуг: товщина — 0,07 мм; ширина — 0,11 мм. 
Розміри поздовжніх смуг: товщина — 0,07 мм; 
ширина — 0,75 мм. Розміри розширених стентів: 
2,5–3,8 мм (для моделі BES) і 3,0–4,8 мм (для мо-
делі BEM). Стретчинговий тиск, що витримується 
стентом, становить не менш 450 мм рт. ст. Довжи-
на стентів, що випускаються, на сьогодні складає 

8; 15 і 25 мм. BeStent моделі BES призначений для 
стентування судин діаметром від 2,5 до 3,0 мм; 
BeStent моделі BEM — для стентування судин діа-
метром від 3,0 до 4,5 мм. BeStent має хорошу по-
здовжню гнучкість. На стенті є 2 рентгенконтраст-
ні золоті маркери, що позначають проксимальний 
і дистальний відділи стента.

BeStent є балон-розширюваним стентом. Сис-
тема доставки стента — monorail з фіксованим на 
балоні стентом. Мінімальний діаметр провідни-
кового катетера, по якому може пройти система 
доставки BeStent, — 1,6 мм (катетери 6 F). Діаметр 
провідникового просвіту системи доставки стано-
вить 0,36 мм. Тиск, при якому може відбутися роз-
рив балона, що має діаметр 4 мм, — 14 атм. Реко-
мендований тиск у балоні при імплантації стента — 
6 атм. (після здування балона рекомендується його 
повторне надування під тиском до 12 атм.). 

Перші експерименти по імплантації стента у тва-
рин розпочаті в 1995 р. У 1996 р. виконані імплан-
тації BeStent у пацієнтів у Кейптауні (ПАР), Хайфі 
(Ізраїль), Мілані (Італія) і Роттердамі (Нідерланди). 
Пілотні дослідження, за якими проводилася оцінка 
стентів BeStent, виконані у 8 центрах Європи також 
у 1996 р. У це дослідження включили 217 хворих як 
з первинними атеросклеротичними ураженнями 
коронарних артерій різної довжини й складності, 
так і рестенозами. Опубліковані результати річ-
ного спостереження 100 перших хворих, у яких 
була виконана імплантація стентів BeStent. Відсут-
ність значних кардіальних ускладнень відзначена 
у 82% цих хворих. У дослідження Rose (Registry for 
Optimal Stent Evaluation) ввійшло 120 хворих як зі 
стабільною, так і нестабільною стенокардією. Про-
водилася імплантація стентів у сегменти коронар-
них артерій, що мають поодинокі ураження дов-
жиною до 15 мм. Діаметр уражених сегментів ста-
новив 2,85±0,52 мм. Частота розвитку рестенозів 
за 6-місячний період спостереження склала 21%; 
річна виживаність хворих при відсутності знач них 
кардіальних ускладнень — 75%. Дослідження ре-
зультатів імплантації стентів BeStent триває в 3 по-
чатих дослідженнях: BESMART (BEstent in SMall 
ARTeries; Франція; 380 хворих); SISA (Stanting in 
Small Arteries; Європа, Азія, Канада; 350 хворих); 
RAPS (Radial Artery Patency Study; Іспанія; 440 хво-
рих). У всіх цих дослідженнях проводиться порів-
няння результатів ПКВ та імплантації BeStent у су-
дини малого діаметра. У всіх 3 дослідженнях прово-
диться спостереження клінічного стану хворих, що 
доповнюється ангіографічним контролем. У США 
проводиться дослідження, в якому порівнюються 
результати імплантації стентів Palmaz — Schatz і 
BeStent. 
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Стент BX Velocity (Cordis, A Johnson & Johnson 
Company, Warren, NJ, USA)
Стенти BX виготовляють із нержавіючої ста-

лі. Конструкція складається із замкнених гнізд, 
з̓єднаних між собою гнучкими металевими нитка-
ми. Така конструкція має достатню гнучкість при 
збереженні значної жорсткості. Чарункова струк-
тура стента забезпечує хороший доступ до бічних 
гілок, що відходять від стентованого сегмента арте-
рії. Площа, яку займає стент, становить 20% загаль-
ної площі стінки стентованого сегмента. Товщина 
нитки — 0,14 мм; ширина — 0,13 мм. Стенти BX 
випускають довжиною 8; 13; 18; 23; 28 і 33 мм; діа-
метром — 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4; 4,5 і 5 мм.

Стенти BX є балон-розширюваними. Для дос-
тавки стентів, що мають діаметр від 2,25 до 4,5 см, 
потрібен провідниковий катетер 6 F; для стента діа-
метром 5 мм — 7 F. Доставка стентів проводиться 
як системами rapid exchange (monorail), так і систе-
мами over-the-wire.

Балон у системі доставки виготовляють із ма-
теріалу Duralin. Цей матеріал є досить міцним 
(тиск, при якому може відбутися розрив балона, 
становить 16 атм.), хоча й піддатливим (при тиску 
близько 15 атм. діаметр балона може збільшитися 
на ¼ від заданого).

Система доставки має високу поздовжню гнуч-
кість. Добре утримує балон при проведенні його 
до мети, а також легко проходить повторно через 
стентовані сегменти артерій. 

У лютому 1997 р. завершилися експерименталь-
ні випробування стента BX. Досвіди показали, що 
стент BX, порівняно зі стентом Palmaz — Schatz, на-
багато рідше ушкоджує судинну стінку (0,05±0,15 
проти 0,44±0,44; p<0,01) і викликає меншу гіпер-
плазію неоінтими (1,09±0,25 мм² для стентів BX 
порівняно з 2,92±2,26 мм² для стентів Palmaz — 
Schatz). Імплантація першої генерації стентів BX 
виконана в клініці Мілана в травні 1997 р. Після 
деякої доробки створена друга генерація стентів BX 
(BX Velocity), імплантація яких з січня 1999 р. про-
водиться в клініках Мілана і Тулузи. Хоча резуль-
тати клінічних випробувань стентів BX Velocity 
до цього часу не опубліковані, високі потеціальні 
можливості (низький профіль, висока поздовжня 
гнучкість при значній жорсткості) свідчать про те, 
що у цих стентів є певне майбутнє.

Стент Coroflex (Braun Melsungen AG, Berlin, 
Germany)
Стент Corofl ex (рис. 1.42) — балон-розширюва-

ний, його вирізають зі сталевої трубки (нержаві-
юча сталь 316 L) лазерним променем з наступним 
електрополіруванням. Стент складається з вели-

кої кількості синусоїдальних кілець, з̓єднаних 
містками в середніх точках (рис. 1.43); така кон-
струкція надає стенту виняткову гнучкість.

Рис. 1.42. Стент Coroflex

Рис. 1.43. Зображення стента Coroflex з викорис-
танням скануючого електронного мікроско-
па з різним збільшенням

Імплантований стент Corofl ex займає 12% внут-
рішньої поверхні стентованого сегмента. Товщи-
на металевої смужки становить 0,09 мм. Профіль 
стента, монтованого на балоні, — 0,97 мм. Діа-
метр стентів Corofl ex, що випускаються, — 2,5; 3; 
3,5 і 4,0 мм; довжина — 8; 13; 16 і 25 мм. При роз-
ширенні довжина стента зменшується на 1–3%. 
Імплантований стент витримує стретчингову силу 
до 0,6 атм. 

Система доставки складається з балона-катетера 
Larus, на якому монтується стент. Балон-катетер 
належить до типу monorail, виготовлений з висо-
коміцного матеріалу Pamax, який при роздуванні 
здатний витримати тиск до 12 атм. при імпланта-
ції стентів діаметром 4 мм і 15 атм. при імпланта-
ції 2,5–3,5-міліметрових стентів. Рекомендований 
тиск у балоні при імплантації стента Corofl ex — 
8–12 атм. Проксимальний і дистальний відділи 
балона мають рентгенконтрастні мітки. Провідни-
ковий просвіт у балоні-катетері діаметром 0,36 мм. 
Для імплантації стентів Corofl ex потрібні провід-
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никові катетери розміром 6 F. Поздовжня гнуч-
кість системи доставки, як і стента Corofl ex, дуже 
висока. Клінічні випробування стента почалися 
в 1998 р. — у Європі проведене дослідження безпе-
ки стента; у 1999 р. відкрито міжнародний реєстр. 
З 1999 р. формується проспективне багатоцентрове 
дослідження безпосередніх і віддалених результатів 
імплантації стентів Corofl ex. 

Стент Coronary R-Stent (New Medical 
Technologies, Inc., Ft Coroflex Lauderdale, FL, 
USA)
Coronary R-Stent виготовляють зі сталевої труб-

ки (нержавіюча сталь 316 L). Являє собою конфі-
гурацію подвійної спіралі і складається з п̓яти зон: 
двох кінцевих, двох перехідних і однієї центральної 
(рис. 1.44). Кінцеві зони складаються з подвійної 
випрямленої решітки, мають слабку гнучкість, 
проте наявність випрямлених країв дає можливість 
операторові встановити стент так, що він не буде за-
хоплювати здорову ділянку артерії. Перехідні зони 
забезпечують плавний перехід від твердих кінцевих 
зон до дуже гнучкої центральної зони. Остання 
складається з подвійної спіральної решітки, що за-
безпечує стенту достатню рухливість і жорсткість. 
Розмір гнізд розширеного стента не менше 4,5 мм, 
що забезпечує хороший доступ до бічних гілок 
у стентованому сегменті артерії.

Рис. 1.44. Схема будови стента R-Stent (пояснення 
в тексті)

Імплантований стент займає 18% поверхні 
стентованого сегмента артерії. Ширина металевої 
полоски — 0,1 мм; товщина — 0,12 мм (у стен-
тів діаметром >3 мм товщина смужки становить 
0,13 мм). R-Stent випускають як змонтованим 
на балоні, так і поза системою доставки. Діаметр 
стентів — від 2,5 до 3 мм (стенти цих діаметрів ма-
ють довжину 9; 16; 25 і 35 мм) і від 3 до 4 мм (дов-
жина цих стентів — 9; 18; 28 і 38 мм). При розши-
ренні стенти діаметром 2,5–3 мм скорочуються 
на 5%; діаметром 3–4 мм — на 0–3%. Рекомен-
дований тиск при імплантації стентів діаметром 

2,5–3 мм — 10 атм., діаметром 3–4 мм — 7–9 атм. 
Стент витримує радіальну силу на стиснення до 
25 psi. Профіль згорнутого балона — від 1,5 до 
3 мм. 

R-Stent належить до балон-розширюваних. 
Система доставки rapid exchange (monorail) має 
провідниковий просвіт діаметром 0,36 мм. Для 
системи доставки потрібен провідниковий катетер 
із внутрішнім діаметром 5 F. Максимальний тиск, 
що витримується балоном, становить 16 атм.; 
номінальний рекомендований тиск для першого 
роздування балона — 6 атм. Система доставки до-
сить вільно проходить по артеріальному руслу. 

У 1997 р. R-Stent пройшов доклінічні випро-
бування; у цьому ж році в Роттердамі викона-
ні перші імплантації у пацієнтів. У дослідженні 
(квітень — листопад 1998 р.) у 27 хворих (46% — 
зі стабільною стенокардією; 54% — з нестабіль-
ною стенокардією)  проведені спроби імплантації 
33 R-Stents. 80% хворих до стентування перенесли 
або гострий ІМ, або хірургічне втручання (шун-
тувальну операцію або ПКВ) з приводу коронар-
ного атеросклерозу. Більшість атеросклеротичних 
уражень являли собою або оклюзії, або стенози 
зі складною анатомією. Імплантація стента про-
ведена успішно в 32 випадках з 33 спроб (у 26 із 
27 хворих). У ранній післяопераційний період 
гострих тромботичних ускладнень не було. У всіх 
успішно прооперованих хворих кровотік у стенто-
ваному сегменті відповідав ТІМІ 3 (Thrombolysis 
in Myocardial Infarction). За 30-денний період 
спостереження випадків смерті, ІМ, підгострого 
тромбозу, повторних ендоваскулярних втручань і 
шунтувальних операцій не було. 

Стент InFlow Flex (InFlow Dynamics AG, 
Munich, Germany)
Стент InFlow Flex виготовляють зі сталевої 

трубки (нержавіюча сталь 316 L). Для створення 
більш гладкої зовнішньої поверхні стенти остан-
нім часом покривають шаром золота товщиною 
5 мкм, що також робить стент InFlow Flex висо-
коконтрастним. Конфігурація стента — множин-
ні ланки, що мають вид синусоїдальних кілець. 
Зона, яку займає імплантований стент, становить 
залежно від діаметра стента від 10 до 20% (залеж-
ність між діаметром стента та зоною, яку він за-
ймає, обернено пропорційна; стент діаметром 
3,0 мм займає 14% поверхні стентованої судини). 
Товщина дроту — 0,075 мм. Ступінь скорочення 
стента — від 1% (при діаметрі 2,5 мм) до 17% (при 
діаметрі 5,0 мм); при діаметрі стента 3 мм ступінь 
скорочення становить 4%. Стенти InFlow Flex ви-
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пускають діаметром від 2,5 до 5 мм; довжиною — 
8; 12; 16; 20; 24 мм. 

Балон-розширювані стенти InFlow Flex ви-
пускають без системи доставки. Стент перед його 
імплантацією в коронарні артерії монтується на 
балон відповідного розміру. 

Перша імплантація стента InFlow Flex у люди-
ни виконана на початку 1996 р. До кінця 1996 р. 
проведено 4000 імплантацій цього стента, а до се-
редини 1997 р. — >10 тис. стентувань. На сьогодні 
виконується ряд досліджень, у яких проводиться 
оцінка результатів стентування стентами InFlow 
Flex. У цих дослідженнях порівнюються резуль-
тати стентування звичайним стентом і стентом, 
що має золоте покриття. Випробовуються також 
стенти InFlow Flex, що мають біодеградуюче по-
криття, що вивільняє гірудин. 

Стенти InFlow Flex відрізняються високим 
рівнем успішних спроб імплантації; у більшості 
випадків процедура завершується успішно навіть 
у випадку невдалої спроби імплантації стентів ін-
шого типу. 

Група коронарних стентів JOSTENT 
(JOMED AB, Helsingborg, Sweden)
JOSTENT Flex. Стенти JOSTENT Flex 

(рис. 1.45) розроблені спеціально для імплантації 
в сегменті артерій, що містять складні стенози. Ці 
стенти мають хорошу поздовжню гнучкість, влас-
тиву дротяним стентам, і високу опірність силі ра-
діального стиснення, яка характерна для трубчас-
тих стентів. Розмір гнізд стента достатньо великий 
для того, щоб забезпечити вільний доступ до гілок 
стентованих сегментів артерій.

Рис. 1.45. Стент JOSTENT на системі, що до-
ставляє

Стент вирізають променем лазера зі сталевої 
трубки і полірують. Імплантований стент займає 
14–19% поверхні стентованого сегмента артерії. 
Товщина дроту стента — 0,09 мм. Профіль стен-
та — 1 мм. Ступінь скорочення для стента діамет-
ром 3,5 мм — <3%. Діаметри стентів, що виготовля-
ються, — 2–3,5 мм (конструкції для малих судин) і 
3–5 мм (стандартні конструкції). 

Балон-розширювані стенти JOSTENT Flex по-
стачаються із системою доставки. Мінімальний 
внутрішній діаметр провідникового катетера, не-
обхідний для системи доставки, — 6 F. Балон має 
рентгеноконтрастні маркери в проксимальному та 
дистальному відділах. Стенти JOSTENT Flex мо-
жуть постачатися також без систем доставки. 

JOSTENT Plus. Конструкція стентів JOSTENT 
Plus (рис. 1.46) базується на багаточарунковій 
основі, що оптимізує опірність цих стентів силі 
радіального стиснення. Зона кожної ланки на-
вмисно збільшена, що дозволяє розширювати 
стенти до великих діаметрів (від 3 до 6 мм); мож-
на використовувати стенти JOSTENT Plus у вели-
ких сегментах, якими, наприклад, є устя правої і 
лівої коронарних артерій, а також устя великих 
епікардіальних гілок. Стент сконструйований та-
ким чином, що при максимальному розширенні 
його скорочення мінімальне.

Рис. 1.46. Стент JOSTENT без системи доставки
Стент JOSTENT Plus вирізають із цільної стале-

вої трубки (нержавіюча сталь 316 L). Основні тех-
нічні характеристики стента подібні характеристи-
кам стента JOSTENT Plus, за винятком довжини 
(9; 17; 25 і 33 мм) і максимального діаметра (6 мм) 
моделей. Є конструкції JOSTENT Plus для стенту-
вання здухвинних артерій. 

JOSTENT Sidebranch. Стент JOSTENT 
Sidebranch (рис. 1.47) є першим стентом, розроб-
леним спеціально для доступу до бічних гілок; 
з цієї причини має великогніздну структуру, яка 
зводить до мінімуму ризик оклюзії бічних гілок, 
що відходять від стентованого сегмента артерії. 
Стент JOSTENT Sidebranch є комбінацією кон-
струкцій стентів JOSTENT Flex і JOSTENT Plus. 
Проксимальний і дистальний відділи стента 
JOSTENT Sidebranch мають дизайн Plus, який за-
безпечує високу радіальну резистентність, у той 
час як середня порція сконструйована за прин-
ципом спіральних ланок (Flex), що дозволяє 
максимально збільшувати розмір ланок.

Рис. 1.47. Стент JOSTENT Sidebranch
Стент JOSTENT Sidebranch виготовля-

ють таким же способом, як і інші стенти групи 
JOSTENT. Зона, яку займає імплантований стент, 
становить 14–19% внутрішньої поверхні стенто-
ваного сегмента артерії. Товщина дроту стента — 
0,13 мм; профіль стента — 1 мм. Діаметри стентів 
JOSTENT Sidebranch, що випускаються, — від 3 
до 6 мм; довжина — 18 і 26 мм. 

JOSTENT Bifurcation. Стент JOSTENT 
Bifurcation (рис. 1.48) являє собою оригінальну 
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конструкцію, що дозволяє імплантувати стен-
ти в місця біфуркації коронарних артерій. Як і 
в попередньому випадку, конструкція JOSTENT 
Bifurcation являє собою комбінацію конструк-
цій Flex і Plus. Конструкція дистального відділу 
JOSTENT Bifurcation заснована на конструкції Plus 
і має значну жорсткість, яка робить дистальний 
відділ стента стійким до сили радіального тиску. 
Проксимальний відділ представляє конструкцію 
Flex, у якій використовуються спіральні ланки, 
що дозволяють максимально збільшити доступ до 
устя судини, що відходить від основного стовбура. 
Гнізда великих розмірів дозволяють системі до-
ставки другого стента пройти крізь каркас стента, 
імплантованого в основну судину (рис. 1.49).

Рис. 1.48. Стент JOSTENT Bifurcation

А Б В

Рис. 1.49. Схема стентування біфуркаційного 
 ураження за допомогою стента JOSTENT 
Bifurcation і стента JOSTENT Sidebranch. 
Стент JOSTENT Sidebranch встановлений 
у батьківській артерії (А); стент JOSTENT 
Bifurcation проведений у бічну гілку (Б); дру-
гий стент встановлений у дочірній артерії 
(остаточний результат — В)

Матеріал і спосіб виготовлення стента 
JOSTENT Bifurcation такі ж, як і інших стентів 
групи JOSTENT. Площа імплантованого стен-
та — 14–19% поверхні стентованого сегмента 
артерії. Товщина дроту стента — 0,13 мм. Про-
філь стента — 1 мм. Стент має високу поздовжню 
гнучкість. Ступінь скорочення стента діаметром 
3 мм — <3%. Діаметри стентів, що випускають-
ся, — від 3 до 6 мм; довжина — 16 і 28 мм. 

JOSTENT Coronary Stent Graft. JOSTENT 
Coronary Stent Graft (рис. 1.50) являє собою уні-
кальну конструкцію, що з̓єднує металевий каркас 
і тонкий шар матеріалу PTFE, що має здатність 
розтягуватися, таким чином ця конструкція поєд-
нує властивості коронарного стента й шунта. 

Рис. 1.50. JOSTENT Coronary Stent Graft без 
системи  доставки

У конструкції JOSTENT Coronary Stent Graft за-
стосований «принцип сендвіча»: надтонкий мате-
ріал, що розтягується, PTFE розміщується між дво-
ма стентами, привареними один до одного з обох 
кінців. Стент має велику поздовжню гнучкість і 
стійкість до сили радіального стиснення. 

JOSTENT Coronary Stent Graft можна з успі-
хом застосовувати в таких екстремальних ситуа-
ціях, як наявність загрозливої для життя дисекції 
інтими коронарної артерії, перфорації судини і 
аневризми артерії. 

JOSTENT Coronary Stent Graft виготовляють 
із нержавіючої сталі 316 L і надтонкої тканини, 
що розтягується, PTFE. Товщина стінки стен-
та — 0,3 мм; профіль стента — 1,6 мм. Діаметр 
стентів, що випускаються, — від 2,5 до 5 мм; дов-
жина — 9; 12; 16; 19 і 26 мм. JOSTENT Coronary 
Stent Graft використовують при лікуванні здух-
винних і периферичних артерій.

Є клінічний досвід застосування JOSTENT 
Coronary Stent Graft (Heuser R., Lopez A., Reifart N., 
Stoerger H.; Phoenix Heart Center, Phoenix, Arizona, 
USA; Red Cross Hospital, Frankfurt, Germany). У дос-
лідження, проведене цими авторами, включили 
76 хворих, у яких проводили імплантацію 83 стентів 
у передню міжшлуночкову гілку лівої коронарної 
артерії (20 випадків), огинаючу гілку лівої коронар-
ної артерії (6 випадків), праву коронарну артерію 
(26 випадків), венозних шунтів (24 випадки). По-
казаннями до імплантації JOSTENT Coronary Stent 
Graft були аневризми (22 випадки), пухкі венозні 
шунти (15 випадків), тромботичні бляшки (7 випад-
ків), перфорації артерій (4 випадки), атеросклеро-
тичні ураження судин, що вперше виникли (20 ви-
падків), і рестенози (8 випадків, з них 6 — рестенози 
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в місцях імплантації стентів). Імплантація проведе-
на успішно в 97% випадків (74/76), у тому числі — 
у всіх 4 випадках перфорацій судин. У середньому 
до втручання стеноз становив 81,5±15,4%; після — 
7,6±18,1%. У 6 хворих цієї групи через 6 міс була ви-
конана контрольна коронарографія. Рестеноз вияв-
лений у 2 хворих: в 1 випадку був дифузним і звужу-
вав просвіт артерії на 60%; в іншому — локальним 
у місці краю стента. 

Стент LP Stent (Internetional Tecnologies 
Europe Ltd., Republic of Ireland)
LP Stent належить до трубчастих стентів тре-

тього покоління. Для його виготовлення викорис-
товується трубка з нержавіючої сталі і унікальна 
технологія хімічного травлення металу, при якій 
метал набуває гладкої поверхні і значної опірності 
здавлюючій силі. Оригінальна форма каркаса (тра-
пецієподібні гнізда) (рис. 1.51) дозволяє не засто-
совувати значної сили для розширення стента, що 
захищає стінку судини від надмірного стиснення. 
Крім того, LP Stent практично не стає коротшим 
при розширенні, має мінімальну силу віддачі (змен-
шення діаметра після розширення стента) і дуже 
високу опірність силі радіального стиснення.

  
Рис. 1.51. LP Stent без системи доставки

LP Stent має діаметри 2,5; 3; 3,5 і 4 мм; довжи-
на стентів — 8; 12; 18 і 24 мм. Профіль LP Stent — 
1,2 мм.

Балон-розширюваний LP Stent постачається 
монтованим на балоні системи доставки, для під-
ведення якої до коронарного русла потрібен про-
відниковий катетер розміром не менше 6 F. Балон 
має дистальний і проксимальний рентгенокон-
трастні маркери.

Перша імплантація LP Stent людині була вико-
нана в травні 1998 р. У 1999 р. заплановано впро-
вадження LP Stent у країни Європи та Азії. У лис-

топаді 1999 р. у Бельгії почате дослідження резуль-
татів лікування коронарного атеросклерозу за до-
помогою LP Stent, у яке планувалося включити до 
200 хворих.

Стент Nexus (Occam International BV, 
Eindhoven, The Netherlands) 
Cтент Nexus (рис. 1.52) — трубчастий балон-

розширюваний, виготовляється з високоякісної 
нержавіючої сталі. Стент має множинні гніз-
да, що з̓єднуються між собою за допомогою 
V-подібних з̓єднань. У стенті поєднуються хо-
роша поздовжня гнучкість і виражена опірність 
радіальній силі. Імплантований стент діаметром 
3,5 мм займає 11,7% поверхні стентованого сег-
мента артерії. Ширина металевої смужки стента 
становить 0,105 мм; товщина — 0,12 мм, профіль 
стента — 0,9–1,0 мм. Укорочення стента діамет-
ром 3 мм при його розширенні становить 2,6%. 
Діаметр стентів, які виготовляються, — 2,5; 3; 3,5 
і 4 мм; довжина — 8; 12; 18; 23 і 28 мм.

Рис. 1.52. Розширений та нерозширений стент Nexus 
без системи доставки. Тубулярний дизайн 
стента з V-подібними гніздами забезпечує 
стенту високу радіальну пружність

Стенти Nexus постачаються як у вигляді за-
здалегідь змонтованих на балоні систем достав-
ки, так і без систем, а також у «вільному» вигляді. 
Система доставки належить до типу monorail. До 
неї входить балон, що витримує тиск до 14 атм. 
і роздувається до заданих діаметрів (2,5; 3; 3,5 і 
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4 мм). На проксимальному та дистальному відді-
лах балона є рентгеноконтрастні маркери. 

Перші стенти Nexus виготовлені в 1998 р.; 
у цьому ж році виконана перша імплантація 
стента в клініці. З 1999 р. стент застосовується 
в клініках Європи. На сьогодні плануються дос-
лідження, у яких буде проводитися оцінка ра-
зультатів імплантації стентів Nexus.

Стент Sorin Carbostent (Sorin Biomedica S.p.A., 
Saluggia (VC), Italy)
Стент Sorin Carbostent (рис. 1.53) є балон-

розширюваним трубчастим стентом нового по-
коління, який виготовляють з нержавіючої сталі 
316 LVM, вкритої тонким шаром (0,3–0,5 мкм) 
оригінального матеріалу Carbofi lm. Стент склада-
ється з гнізд унікальної форми. Sorin Carbostent по-
стачається змонтованим на системі доставки, що 
належить до типу monorail.

Рис. 1.53. Sorin Carbostent до (верхній) та після 
(нижній) покриття Carbofilm

Гнізда стента Sorin Carbostent складаються із 
сегментів, які мають викривлення різної форми. 
Кожний сегмент має різну товщину металу. Така 
конструкція гнізд сприяє оптимальній механіч-
ній відповіді стента на його розширення, згинан-
ня й скручування (рис. 1.54). Гнізда з̓єднуються 
в середніх точках найбільш довгих сегментів 
(рис. 1.55). При такій схемі з̓єднання досягають-
ся дві важливі переваги: а) з̓єднання між гнізда-
ми еластичні, що підвищує поздовжню гнучкість 
стента; б) при такому з̓єднанні укорочення стен-
та при його розширенні зводиться до нуля. Кон-
струкція Sorin Carbostent робить неможливим 
концентрацію сили на одній ділянці стентовано-
го сегмента; при цьому також відсутня еластична 
деформація судинної стінки, яка стимулює над-
мірну проліферацію неоінтими.

Ця конструкція забезпечує оптимальний кон-
такт стента з тканинами судинної стінки. Довжи-
на зразків Sorin Carbostent, що випускаються, — 
9; 15 і 25 мм. Існують п̓яти- і шестигніздні варі-
анти Sorin Carbostent; у першому випадку діаметр 
стента становить 3 і 3,5 мм, у другому — 4 і 4,5 мм. 
У точках з̓єднань на обох краях стента є рентге-
ноконтрастні платинові маркери, які дозволяють 
візуалізувати кінцеві точки стента навіть у випад-

ку наповнення судини контрастною речовиною. 
Зовнішня поверхня стента піддається алмазному 
шліфуванню до дзеркального стану. Шліфуван-
ня також закруглює кути металу. Це значно по-
легшує просування стента в судинному руслі і 
зводить до мінімуму можливість ушкодження 
судинної стінки. 

Рис. 1.54. Будова стента Sorin Carbostent 
 (пояснення в тексті)

Рис. 1.55. Структура гнізд Sorin Carbostent 
 (пояснення в тексті)

Sorin Carbostent покривають тонкою плівкою 
вуглецю (покриття Carbofi lm), що має турбо-
статичні властивості. Це покриття робить стент 
тромборезистентним і біосумісним з тканинами 
судини та кров̓ю. У кардіохірургічній практиці 
вже більш 30 років застосовують клапани з вугле-
цевим покриттям, що прекрасно зарекомендували 
себе. Плівкове покриття Carbofi lm не впливає на 
фізичні властивості матеріалу, що покривається. 
У судинних протезах, покритих Carbofi lm, відзна-
чається ослаблення адгезії та активації тромбоци-
тів, що різко знижує ризик утворення тромбів. 

Унаслідок своєї високої поздовжньої гнучкос-
ті Carbostent має здатність легко проходити зви-
висті, кальциновані сегменти, а також стентовані 
сегменти артерій. Наявність висококонтрастних 
маркерів, поряд з відсутністю укорочення стента 
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під час його розширення, дає можливість про-
вести імплантацію стента максимально точно. 
Ця властивість стента особливо важлива при 
імплантації Carbostent в устя артерій, у місця 
біфуркації або поблизу відхождення бічних гі-
лок. Конструкція стента запобігає концентрації 
сили на одній ділянці стентованого сегмента та 
еластичній деформації стінки судини, що в свою 
чергу призводить до зменшення кількості ресте-
нозів. Нарешті, висока гемосумісність і атром-
богенність Carbostent суттєво знижують ризик 
гострих тромботичних ускладнень стентування 
навіть при наявності атеросклеротичних бляшок 
з ускладненою морфологічною структурою.

У 1997 р. проведені доклінічні випробування 
Carbostent. З квітня 1998 по січень 1999 р. у двох 
італійських клініках проведене відкрите проспек-
тивне дослідження, у якому оцінювалися резуль-
тати імплантації стентів Sorin Carbostent. У дослі-
дження включили 112 пацієнтів, у 55,4% яких від-
значали симптоми нестабільної стенокардії. Ура-
ження коронарних артерій (усього — 132), згідно 
з класифікацією АСС/АНА, належали до уражень 
середнього ступеня складності. Середня довжина 
стенозів склала 12,5±7,2 мм; 71,3% стенозів лока-
лізувалися в судинах малого діаметра (<2,9 мм). 
Імплантація стентів проведена успішно в 100% 
випадків, що підтверджено коронарографіч-
но. Середній діаметр залишкових стенозів склав 
4±7% при вихідному середньому діаметрі 79±12%. 
У післяопераційний період усі хворі отримували 
ацетилсаліцилову кислоту і тиклопідин. Значне 
кардіальне ускладнення (не-Q-ІМ) у госпіталь-
ний період відзначено в 1 (0,9%) випадку. Протя-
гом 6-місячного спостереження значні кардіальні 
ускладнення розвинулись у 18% хворих. Частота 
рестенозів склала 11%. 

Стент Terumo (Terumo Corpiration, Tokyo, 
Japan)
Стент Terumo (рис. 1.56) належить до балон-

розширюваних трубчастих стентів. Матеріал, 
з якого виготовляють стент Terumo, — нержавію-
ча сталь 316 L. Особливістю цього стента є його 
одноланкова конструкція у вигляді кристала ал-
маза з одиничним конектором. Така конструкція 
забезпечує стент хорошою поздовжньою гнучкіс-
тю та високою опірністю силі радіального стис-
нення стента. Смужка металу в стенті Terumo 
має дуже низький профіль (0,08 мм), що (разом 
з особливостями конфігурації балона) зводить 
до мінімуму ймовірність ушкодження судинної 
стінки в місці імплантації стента.

Рис. 1.56. Стент Terumo без системи доставки
Стент випускається змонтованим на балоні 

системи доставки. Проксимально дистально від 
країв стента є кулеподібні «пробки», що запобі-
гають деформації стента під час його просуван-
ня по артеріальному руслі. Балон циліндричної 
форми без звужень по краях. Довжина балона 
відповідає довжині стента. Така конфігурація ба-
лона зводить до мінімуму можливе ушкодження 
ендотелію судини поза імплантованим стентом. 

На сьогодні у країнах Далекого Сходу прово-
дяться та плануються дослідження, які дозволять 
оцінити результати імплантацій стента Terumo 
у коронарні артерії. 

Стент V-FLEX Plus (Cook Group Inc., 
Broomfield, CO, USA)
Cтент V-FLEX Plus (рис. 1.57) є балон-

розширюваним трубчастим стентом, сконструйо-
ваним із зиґзаґоподібних кілець, які скріплені 
V-подібними і полоскоподібними з̓єднаннями, 
що чергуються, завдяки чому стент має високу 
гнучкість і твердість. Довжина стента — 8; 12; 
16; 20 і 24 мм; діаметр — від 2,5 до 3,8 мм. Площа 
в стентованому сегменті становить ≤15%. Про-
філь стента — <1 мм.

Рис. 1.57. Cтент V-FLEX Plus без системи доставки
Стент монтується на системі доставки, яка 

містить балон з поліетилену, що витримує роз-
дування при тиску 12 атм. Рекомендований тиск 
при першому роздуванні балона — 7 атм. Міні-
мальний діаметр необхідного провідникового 
катетера — 6 F. 

Конструкція стента V-FLEX Plus розроблена 
наприкінці 1996 р. У лютому 1997 р. виконані 
перші імплантації стента у тварин; у цьому ж році 
проведена перша клінічна імплантація стента.

Автори стента виконали дослідження, що до-
зволило оцінити результати 33 спроб імплантації 
стента V-FLEX Plus. У цьому дослідженні 42% 
уражень мали тип С за класифікацією АСС/АНА. 
Усі спроби імплантації стентів V-FLEX Plus були 
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успішними; у госпітальний період тромботичні та 
значні кардіальні ускладнення не були відзначені.

De Scheerder і співавтори повідомили про 
перший досвід імплантації стентів V-FLEX Plus 
100 пацієнтам, у яких було 125 уражень коронар-
них артерій (44% — тип С за класифікацією АСС/
АНА). Усі спроби імплантації (134 стента, з яких 
35% мали довжину ≥2 мм) виконані успішно. 
Серйозні кардіальні ускладнення в період гос-
піталізації не відзначені. Частота рестенозів за 
6-місячний період спостереження склала 18%.

Стенти NIR і NIROYAL (Medinol/Scimed Life 
Systems, Maple Grove, MN, USA) 
Конструкція стента NIR є, на наш погляд, одні-

єю із найвдаліших конструкцій серед усіх стентів, 
які застосовують на сьогодні. Дотепер при ство-
ренні стентів використовувався принцип компро-
місу між двома найважливішими якостями цього 
інструмента — твердістю та гнучкістю. Деякі стен-
ти (наприклад дротяні) мають велику гнучкість за 
рахунок твердості; інші (ранні трубчасті) — при 
значній твердості не мають достатньої гнучкості. 
Автори стента NIR справедливо відзначили, що 
ці дві якості, що суперечать одна одній, необхідні 
стенту не одночасно, а на двох різних етапах втру-
чання. Гнучкість необхідна для підведення стента 
до місця ураження судини (тобто до розширення 
стента), а твердість потрібна вже після імплантації 
для створення опору силі радіального стиснення 
з боку стінки судини. Стент NIR сконструйова-
ний таким чином, що проходячи в стисненому 
стані вигнутий сегмент артерії, його гнізда, розмі-
щені за великою кривизною судини, подовжують-
ся (рис. 1.58А), а ті гнізда, які розміщені за малою 
кривизною, навпаки, вкорочуються (рис. 1.58Б). 
Після розширення стента за допомогою балона і 
його імплантації в судинну стінку гнізда набува-
ють форми кристалічних ґрат алмаза (рис. 1.59), 
що надає конструкції надзвичайну твердість.

Стенти NIR мають хороші загальні характерис-
тики. Їх виготовляють із нержавіючої сталі. Після 
імплантації займають 11–18% площі внутрішньої 
поверхні стентованого сегмента. Товщина дроту — 
0,1 мм. Профіль стента в стисненому стані — <1 мм. 
Діаметри, що випускаються, — від 2 до 5 мм; дов-
жина — 9; 16; 25 і 32 мм. Балонна система доставки 
стента потребує застосування провідникового кате-
тера із внутрішнім діаметром 6 F. Балон має прокси-
мальну і дистальну рентгеноконтрастні мітки.

Стенти NIROYAL від стентів NIR відрізняють-
ся наявністю золотого покриття, що значно поліп-
шує їх візуалізацію. За конструкцією та іншим ха-
рактеристикам ці стенти не мають відмінностей.

А

Б

Рис. 1.58. Стент NIR на балоні-катетері до роз-
правлення (пояснення в тексті)

Рис. 1.59. Стент NIR після розправлення  (пояснення 
в тексті)

Так як стенти NIR і NIROYAL сконструйова-
ні зовсім недавно, офіційних даних про результа-
ти їх клінічного застосування на сьогодні немає.

Елютинг-стенти
Елютинг-стенти перебувають у центрі ува-

ги інтервенційних кардіологів з того часу, як 
у вересні 2001 р. на Конгресі Європейського 
кардіо логічного товариства повідомлені резуль-
тати дослідження RAVEL. З того часу дослідже-
ні можливості великої кількості препаратів, що 
вивільняються з різних стентових платформ як 
за допомогою полімерної основи, так і без та-
кої. У великій кількості досліджень проводили 
оцінку ефекту різних антипроліферативних і 
протизапальних субстанцій, таких як сіролімус, 
паклітаксел, такролімус, еверолімус та інших 
препаратів, таких як дексаметазон, естрадіол, 
батимастат, дактиноміцин, метотрексат, інгібі-
тори тирозинкінази, вінкристин, циклоспорин і 
C-myc antisense-technology (Resten-ng, AVI-4126). 
У якості препаратів, що вивільняються зі стентів, 
були також запропоновані статини, абциксимаб 
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і трапідил. Внутрішньокоронарна імплантація 
за допомогою елютинг-стентів деяких антипро-
ліферативних і протизапальних препаратів була 
припинена, незважаючи на сприятливі поперед-
ні експериментальні та клінічні результати, 
у зв’язку з тим, що клінічні дослідження ви-
явили їх шкідливу дію (наприклад дактиноміцин 
у дослідженні ACTION (A Coronary disease Trial 
Investigating Outcome with Nifedipine GITS)) або 
недостатню ефективність (наприклад дексамета-
зон у дослідженні STRIDE (Study of Antirestenosis 
With the Biodivysio Dexamethasone-Eluting Stent); 
навіть високі дози дексаметазону, загруженого 
на стент, не приводили до істотного зниження 
проліферації). Результати цих досліджень пока-
зують, що препарати антипроліферативної групи 
неоднорідно демонструють притаманні їм влас-
тивості відносно запобігання рестенозів. 

Первинні кінцеві точки рандомізованих дослі-
джень елютинг-стентів були як ангіографічними 
(більш пізнє зменшення просвіту), так і клінічни-
ми (повторна реваскуляризація в стентованій суди-
ні). Для пацієнтів більш важливі клінічні прояви, 
ніж ангіографічні параметри. Оскільки значимість 
рандомізованих досліджень залежить від обраних 
кінцевих точок, дослідники зосередили свою ува-
гу на рандомізованих дослідженнях, присвячених 
імплантації елютинг-стентів, що вивчали клінічні 
кінцеві точки. На сьогодні опубліковані результати 
тільки 4 рандомізованих досліджень, що оцінюва-
ли клінічні кінцеві точки і які мають адекватний 
інтервал спостереження. Паклітаксел, що не має 
полімерної основи, не досягав клінічної первинної 
кінцевої точки, на противагу позитивним ангіо-
графічним результатам, продемонстрованим у до-
слідженні DELIVER-I (Drug Eluting coronary stent 
systems In the treatment of patients with de novo native 
coronary lesions). На противагу цьому, вивільню-
ючись із полімерної основи, паклітаксел значно 
поліпшив клінічні результати, як це показали до-
слідження TAXUS-IV і TAXUS-VI. Таким чином, 
не всі елютинг-стенти з паклітакселом є рівно-
цінними. Клінічне тестування сіролімусу прово-
дили тільки зі стентами, що мали полімерну осно-
ву (дослідження SIRIUS). Хоча мрія — «жодного 
рестенозу» поки не реалізована, елютинг-стенти 
привели нас до поодиноких рестенозів за 9-мі-
сячний період спостереження. У реальному житті 
(реєстр RESEARCH) ризик повторної реваскуля-
ризації за клінічними показниками при імпланта-
ції сіролімус-елютинг-стентів становить 3,7%. За 
даними реєстру Swiss рівень виживаності без знач-
них несприятливих кардіальних подій протягом 
6–9 міс спостереження склав 95,6%. При імплан-

тації сіролімус-елютинг-стентів у передню між-
шлуночкову гілку отримані показники, ідентичні 
тим, які були при реваскуляризації однієї судини із 
застосуванням шунтування. Перші результати про-
спективного рандомізованного порівняння стентів 
Cypher і Taxus (дослідження TAXi) показало, що 
високі рівні успіху, що досягаються при імпланта-
ції обох стентів, які отримані у раніше проведених 
рандомізованих дослідженнях, можуть бути пере-
несені у повсякденну клінічну практику. Резуль-
тати цього малого дослідження, у яке включили 
202 пацієнти, не продемонстрували ніяких переваг 
одного стента над іншим.

АНАТОМІЯ КОРОНАРНИХ 
 АРТЕРІЙ. КОМПЛЕКСНИЙ 
АНАЛІЗ КОРОНАРОГРАМ

Серце людини кровопостачається лівою і пра-
вою коронарними артеріями, які відходять від 
висхідного відділу дуги аорти в лівому і правому 
коронарних синусах (рис. 1.60–1.62). Найбільш 
достовірним методом прижиттєвої візуалізації ко-
ронарних артерій на сьогодні є коронарографія. 
Аналіз атеросклеротичних уражень, виявлених на 
коронарограмах, визначає тактику лікування хво-
рих з коронарним атеросклерозом. Для одержання 
найбільш повноцінної інформації необхідно мати 
знання про анатомічну і коронарографічну анато-
мію коронарних артерій, а також володіти метода-
ми комплексного коронарографічного аналізу.

НОРМАЛЬНА І КОРОНАРОГРАФІЧНА 
АНАТОМІЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ. 
 КОРОНАРОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ
Кровопостачання серця людини здійснюєть-

ся трьома практично рівноцінними судинами. 
Такими є передня міжшлуночкова, огинаюча гіл-
ка лівої коронарної артерії, що утворюються при 
перекаліб ровці стовбура лівої коронарної артерії, 
а також права коронарна артерія. 

Ліва коронарна артерія
Устя лівої коронарної артерії відкривається 

в стінці висхідної аорти у верхній частині лівого ко-
ронарного синуса, трохи вперед, у просторі між ЛА 
й вушком лівого передсердя. Стовбур лівої коро-
нарної артерії (сегмент лівої коронарної артерії від 
устя до місця її розподілу на передню міжшлуноч-
кову гілку, огинаючу гілку лівої коронарної арте-
рії) може мати різну довжину. Може закінчуватися 
трифуркацією, що включає, крім передньої між-
шлуночкової гілки та огинаючої гілки, діагональну 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 9

ІН
ТЕ

РВ
Е

Н
Ц

ІЙ
Н

Е
 Л

ІК
У

В
А

Н
Н

Я
 ІХ

С

740  ___________________  ІНТЕРВЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

гілку, що ділить кут між передньою міжшлуночко-
вою гілкою і огинаючою гілкою лівої коронарної 
артерії. Як правило, від стовбура лівої коронарної 
артерії не відходять додаткові гілки. Устя й прокси-
мальний сегмент лівої коронарної артерії краще 
визначаються в проекції «павук». У цій же проекції 
добре візуалізується відходження огинаючої гілки 
лівої коронарної артерії від основної магістралі. Ці 
особливості проекції можна використовувати при 
визначенні кута відхождення огинаючої гілки лівої 
коронарної артерії при установці стентів (чим го-
стріший кут відходження, тим складніше доставля-
ти трубчасті стенти в уражений сегмент огинаючої 
гілки лівої коронарної артерії).

Передня міжшлуночкова гілка лівої коронарної 
артерії 
Передня міжшлуночкова гілка є продовженням 

стовбура лівої коронарної артерії, відходячи від 
нього вперед і вниз і розташовуючись у передній 
міжшлуночковій борозні. У більшості пацієнтів 
ця гілка продовжується до верхівки і бере участь 
у кровопостачанні її переднього відділу. Іноді пе-
редня міжшлуночкова гілка лівої коронарної ар-
терії розміщується інтраміокардіально і тоді під 
час систоли можна спостерігати переривчастий 
перебіг контрас ту внаслідок стиснення цієї артерії 
м̓язовими містками. Проксимальний відділ перед-
ньої міжшлуночкової гілки найкраще визначається 
в лівій передній косій проекції (LAO) (від 30 до 60°) 
із краніальною ангуляцією 20–30°. Середня й дис-
тальна частини передньої міжшлуночкової гілки 
лівої коронарної артерії краще видно в лівій перед-
ній косій проекції або правій передній косій про-
екції (RAO) (від 30 до 60°) без сагітальної ангуляції. 
Для того щоб уникнути накладання діагональних 
гілок у середньому відділі передньої міжшлуночко-
вої гілки, можна в правій передній косій проекції 
використовувати невелику (15–20°) краніальну або 
каудальну ангуляцію. 

Септальні та діагональні гілки
Септальні гілки відходять від передньої між-

шлуночкової гілки під прямим кутом і глибоко 
проникають у міжшлуночкову перегородку. Кіль-
кість септальних гілок може бути різною. Іноді 
перша септальна гілка має діаметр, достатній для 
проведення ангіопластики та стентування. Наяв-
ність септальних гілок у великій артерії підтвер-
джує, що це передня міжшлуночкова гілка. Часто 
саме ця ознака є диференціальною в складних ви-
падках при аналізі коронарограм. Септальні гілки, 
що відходять від передньої міжшлуночкової гілки, 
кровопостачають ⅔ міжшлуночкової перегородки і 

формують анастомози із септальними гілками від 
задньої міжшлуночкової артерії, що відходить або 
від правої коронарної артерії, або від огинаючої 
гілки лівої коронарної артерії. Перші септальні гіл-
ки найкраще візуалізуються в лівій передній косій 
проекції 30° з краніальною ангуляцією 30° або в пра-
вій передній косій проекції 30° з каудальною ангу-
ляцією 15°. Діагональні гілки (див. рис. 1.60–1.62) 
відходять від передньої міжшлуночкової гілки під 
гострим кутом і, розміщуючись під епікардом, під-
ходять до тупого краю серця. Кількість діагональ-
них гілок може бути різною, але зазвичай перші дві 
гілки досить великі для проведення ангіопласти-
ки й стентування. Проксимальний відділ першої 
діагональної гілки найкраще визначається в лівій 
перед ній косій проекції 30–45°. Для того щоб уник-
нути накладання інших артерій, краще використо-
вувати праву передню косу проекцію 30° з каудаль-
ною (15)° або краніальною (30)° ангуляцією. 

Огинаюча гілка лівої коронарної артерії
Огинаюча гілка лівої коронарної артерії від-

ходить від стовбура під вушком лівого передсер-
дя. Продовжується ліворуч і назад в лівій частині 
коронарної борозни. Після відходження кількох 
задніх лівошлуночкових гілок, що опускаються 
до тупого краю серця паралельно діагональним 
гілкам, які відходять від передньої міжшлуночко-
вої гілки, огинаюча гілка лівої коронарної артерії 
«віддає» гілку тупого краю серця, яка проходить 
уздовж нього. Подальше продовження огинаю-
чої гілки лівої коронарної артерії значно варіює. 
У людей з анатомічним переважанням огинаю-
чої гілки лівої коронарної артерії, вона продо-
вжується вираженою задньою міжшлуночковою 
гілкою. У більшості ж випадків огинаюча гілка 
закінчується малими термінальними задніми лі-
вошлуночковими гілками й не переходить у зад-
ню міжшлуночкову борозну. Проксимальний 
відділ огинаючої гілки лівої коронарної артерії 
найкраще візуалізується в правій передній косій 
проекції 30° з каудальною ангуляцією 15°, у цій 
же проекції добре видно гілку тупого краю.

Права коронарна артерія
Від правого коронарного синуса відходять 

5–6 дрібних артерій, що живлять передню по-
верхню правого й лівого передсердь. Устя пра-
вої коронарної артерії відкривається в передній 
стінці висхідної частини дуги аорти в середній 
частині правого коронарного синуса й розміщу-
ється трохи нижче устя лівої коронарної артерії. 
Права коронарна артерія продовжується вправо 
і проходить у правій частині AV-борозни. Пер-
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шою гілкою правої коронарної артерії є конусова 
гілка, що кровопостачає проксимальний легене-
вий конус і ПШ. Іноді конусова гілка починаєть-
ся окремим устям і при селективній коронаро-
графії права коронарна артерія не визначається. 
Від правої коронарної артерії вперед відходять 
1–3 правошлуночкові гілки, що проходять по 
діагоналі ПШ, а ззаду — артерія синусного вуз-
ла, що проходить в краніальному напрямку до 
місця впадіння верхньої порожнистої вени. На 
межі середньої та нижньої третини правої ко-

ронарної артерії відходить велика гілка гострого 
краю, яка зазвичай кровопостачає тільки міокард 
ПШ. У більшості людей права коронарна артерія 
проходить уздовж діафрагмальної поверхні серця 
до crux (місце з̓єднання правого й лівого перед-
сердя, ПШ і ЛШ). У більшості (90%) випадків 
від правої коронарної артерії відходить артерія 
AV-вузла, після чого права коронарна артерія 
проходить у задній міжшлуночковій борозні у ви-
гляді задньої міжшлуночкової гілки. Діаметр цієї 
артерії значно варіює, однак у більшості хворих 

Рис. 1.62. Зображення ЛКА в правій передній косій проекції (ППКП) (а); ПКА в лівій передній косій про-
екції (ЛПКП) (б)
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Рис. 1.60. Топографічна анатомія коронарних 
артерій серця: 1 — стовбур ЛКА; 2 — 
ПМШГ ЛКА; 3 — ОГ ЛКА; 4 — гілка лівого  
 передсердя; 5 — перша септальна гілка; 6 — 
 діагональна гілка (ДГ); 7 — гілка  тупого 
кінця; 8 — ПКА; 9 — конусова артерія; 
10 — передсердна гілка; 11 — м’язові гілки; 
12 — артерія синусного вузла; 13 — гілка 
гострого кінця; 14 — артерія AV-вузла; 
15 — ліва латеральна гілка; 16 — задня 
міжшлуночкова гілка ПКА

1

8

8

9
9

12

12

13 14

10

10

11

11

2
2

4

4

5

6

7

3 3

Рис. 1.61. Топографічна анатомія артерій серця: 
1 — аорта; 2 — ПКА; 3 — артерія синусно-
го вузла; 4 — верхня порожниста вена; 5 — 
передсердна гілка; 6 — нижня порожниста 
вена; 7 — артерія AV-вузла; 8 — легеневі 
вени; 9 — гілка лівого передсердя; 10 — ОГ 
ЛКА; 11 — легенева артерія; 12 — гілка 
 тупого кінця; 13 — ПМШГ ЛКА
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він досить великий для виконання ангіопластики 
й стентування. Проходячи в задній міжшлуноч-
ковій борозні, права коронарна артерія «віддає» 
септальні гілки, які, відходячи під прямим кутом, 
кровопостачають нижню третину міжшлуночко-
вої перегородки. Ці гілки можуть забезпечити 
достатній колатеральний кровотік через септаль-
ні артерії в систему лівої коронарної артерії.

Устя й проксимальний відділ правої коро-
нарної артерії найкраще видно в лівій передній 
косій проекції 45–60°. Середній відділ правої ко-
ронарної артерії добре візуалізується як у правій 
передній косій проекції, так і лівій. Іноді вико-
ристовують латеральну проекцію для візуалізації 
середньої третини правої коронарної артерії, яка 
в ділянці crux і задньої міжшлуночкової борозни 
визначається в лівій передній косій проекції 30° 
з краніальною (20–30°) ангуляцією або в правій 
передній косій проекції 30° з невеликою (15–20°) 
краніальною ангуляцією.

АНАЛІЗ КОРОНАРОГРАМ 
ПРИ КОРОНАРНОМУ АТЕРОСКЛЕРОЗІ
Незважаючи на те що селективну коронаро-

графію в кардіологічній практиці застосовують 
уже понад 30 років, методи аналізу коронарограм 
продовжують розвиватися та удосконалюватися. 
Цей процес нерозривно пов̓язаний із впроваджен-
ням принципово нових способів лікування хворих 
з коронарним атеросклерозом. Прижиттєва візуа-
лізація коронарного русла дозволила в першу чергу 
вірогідно констатувати сам факт атеросклеротич-
ного ураження коронарних артерій і тим самим 
диференційовано підійти до лікування пацієнтів 
з різними формами ІХС. З розвитком кардіальної 
хірургії (впровадження операцій обхідного шунту-
вання коронарних артерій) з̓явилася необхідність 
у більш ретельному аналізі коронарограм: без ві-
домостей про локалізацію атеросклеротичних об-
струкцій, ступеня ураження артерій і поширеності 
процесу неможливе виконання шунтувальних опе-
рацій. Упровадження й широке поширення інва-
зивних внутрішньокоронарних методів лікування 
коронарного атеросклерозу стимулював розвиток 
нових методів аналізу коронарограм. Так, якщо для 
проведення шунтувальних операцій відомостей 
про ступінь, локалізацію й поширеність атероскле-
ротичного процесу досить, то для виконання внут-
рішньокоронарних втручань потрібна додаткова 
інформація. Це зумовлено тим, що точкою при-
кладання внутрішньокоронарних втручань є не вся 
уражена коронарна судина, а безпосередньо той 
морфологічний субстрат, який викликав критичне 
зменшення просвіту артерії. Після впровадження 

методу ПКВ цю операцію виконували у хворих 
тільки з хронічною клінічною формою коронарно-
го атеросклерозу і тільки у випадках, коли при ко-
ронарографії у них було виявлено поодиноке атеро-
склеротичне ураження коронарної артерії у вигляді 
концентричного дискретного стенозу, що звужував 
просвіт артерії на 50–95%. Зараз цю операцію ви-
конують як при хронічній, так і при гострій формах 
коронарної хвороби; як при односудинному, так 
і при дво-, трьосудинному ураженні коронарного 
русла; як при стенозах, так і при оклюзіях коронар-
них артерій. Не дивно, що при цьому збільшилася 
кількість безуспішних спроб і ускладнень ПКВ.

Аналізуючи первинні (виконані до ПКВ) ко-
ронарограми хворих, у яких після проведення 
ангіопластики виникли ускладнення, дослідники 
звернули увагу на те, що атеросклеротичні бляш-
ки, що були піддані дилатації, мають нетипову 
коронарографічну конфігурацію. Цей факт дозво-
лив припустити, що «неправильна» конфігурація 
стенозів виявлена на коронарограмах, відображає 
морфологічні зміни, що відбуваються у цих бляш-
ках, а саме — процеси їх руйнування і внутрішньо-
просвітного тромбоутворення. Дослідження Levin 
і Fallon, у якому проведене порівняння даних по-
смертного коронарографічного і патоморфологіч-
ного дослідження коронарних артерій тих самих 
хворих, що померли від ускладнень коронарно-
го атеросклерозу, підтвердили правильність цих 
припущень. Це дослідження, а також ряд інших 
поклали початок впровадження методу якісно-
го аналізу коронарограм. Цей метод, на сьогодні 
удосконалений, дозволяє з високим ступенем ві-
рогідності визначити прижиттєвий морфологіч-
ний стан атеросклеротичних обструкцій коронар-
них артерій хворих з коронарним атеросклерозом. 
Прижиттєва інформація про морфологічний стан 
атеросклеротичних уражень важлива як для про-
гнозу перебігу коронарного атеросклерозу (відо-
мо, що деструкція атеросклеротичних бляшок є 
основною умовою переходу хронічної форми ко-
ронарного атеросклерозу в гострі — нестабільну 
стенокардію та ІМ), так і для визначення показань 
до ПКВ і прогнозування можливих ускладнень 
цієї операції.

Таким чином, для того щоб вибрати правильну 
тактику лікування хворих з коронарним атероскле-
розом і визначити показання до того чи іншого 
виду оперативного втручання, необхідно вико-
ристовувати кілька методик аналізу коронарограм. 
По-перше, слід встановити загальні коронарогра-
фічні характеристики атеросклеротичного уражен-
ня коронарних артерій (кількість атеросклеротич-
них обструкцій і їх посегментну локалізацію в ко-
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ронарному руслі). По-друге, провести кількісний 
коронарографічний аналіз кожної з обструкцій 
(визначити ступінь звуження просвіту й довжину 
обструкції). По-третє, проаналізувати якісні коро-
нарографічні характеристики обструкцій (визначи-
ти ознаки руйнування атеросклеротичних бляшок і 
внутрішньопросвітного тромбоутворення, а також 
вираженість цих процесів). Крім того, на результа-
ти інтервенційних процедур впливають деякі ана-
томічні особливості локалізації обструкцій (розмі-
щення обструкції в місці значного вигину артерії, 
дистальніше кількох вигинів, у місці біфуркації ар-
терії і т.п.). Ці особливості також необхідно врахо-
вувати при визначенні показань до операцій.

Аналіз загальних і кількісних 
 коронарографічних характеристик
При оцінці коронарограм слід проводити аналіз 

загальних і кількісних коронарографічних характе-
ристик атеросклеротичного ураження коронарних 
артерій у повному обсязі. Аналізуючи загальні ко-
ронарографічні характеристики ураження коронар-
ного русла, необхідно визначити кількість уражених 
коронарних артерій, кількість ушкоджень у кожній 
артерії, посегментну локалізацію обструкцій в епі-
кардіальних судинах, наявність уражень в артеріях 
другого й третього порядку, стан дистального русла.

При виборі тактики лікування хворих з коро-
нарним атеросклерозом дуже важлива правильна 
оцінка загальних коронарографічних характерис-
тик. Так, наявність багатосудинного дифузійного 
ураження є, як правило, показанням до проведен-
ня шунтувальної операції (хоча необхідно відзна-
чити, що останнім часом при багатосудинному 
ураженні все частіше проводять ендоваскулярні 
втручання); наявність же уражень у дистальних 
(з діаметром просвіту <1 мм) відділах артерій за-
звичай є протипоказанням до їх шунтування. 
При звуженні стовбура лівої коронарної артерії 
показана як операція обхідного шунтування, так 
і стентування. Як уже зазначено, наявність по-
одинокого дискретного ураження в коронарному 
руслі є показанням до проведення ПКВ або інтра-
коронарного стентування; виконання шунтуваль-
них операцій у цих випадках недоцільне.

Кількісний аналіз коронарограм, як і аналіз 
загальних коронарографічних характеристик ко-
ронарного атеросклерозу, є одним з перших ме-
тодів коронарографічного аналізу, що застосову-
ється в кардіології. Такими критеріями є ступінь 
звуження просвіту коронарної артерії внаслідок 
кожної атеросклеротичної обструкції і довжина 
атеросклеротичної обструкції. Ступінь звужен-
ня просвіту визначається відношенням ширини 

максимального звуження просвіту в зоні уражен-
ня до ширини просвіту неураженої ділянки ар-
терії, розміщеної дистально безпосередньо біля 
обструкції, і виражається у відсотках (рис. 1.63). 
Існує кілька класифікацій ступеня стенозування 
коронарних артерій. Найпоширенішою з них є 
класифікація Conti і співавторів (1977).

Рис. 1.63. Визначення ступеня звуження просвіту 
артерії

Довжина уражень визначається відстанню між 
проксимальною й дистальною точками видимої на 
коронарограмі зміни просвіту артерії й виражається 
в міліметрах. Для визначення справжнього ступеня 
звуження просвіту так само, як і справжньої дов-
жини стенозу, необхідно враховувати погрішність 
ангіографічної і проекційної апаратури. Для цього 
в якості константної величини використовується 
співвідношення між дійсною шириною дисталь-
ної частини коронарографічного катетера і шири-
ною цього катетера, видимого на коронарограмі. 
Як було встановлено в дослідженнях, у тому чис-
лі проведених у Національному науковому центрі 
«Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска», резуль-
тати коронарної ангіопластики суттєво залежать 
від довжини стенозу: при довжині стенозів ≥2 см 
підвищується ймовірність їх неповної дилатації.

Сучасна ангіографічна апаратура оснаще-
на пристосуваннями, які дозволяють проводити 
комп̓ютерну обробку коронарографічних даних, що 
значною мірою спрощує аналіз кількісних корона-
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рографічних характеристик атеросклеротичних ура-
жень коронарних артерій. Проте на підставі даних 
кількісного аналізу коронарограм не можна про-
гнозувати розвиток гострих коронарних ішемічних 
синдромів, тому що відомо, що їх розвиток залежить 
не від ступеня тяжкості ураження коронарних арте-
рій, а від процесів, що зумовили ускладнений ріст 
атеросклеротичних бляшок. Процеси руйнування 
атеросклеротичних бляшок і внутрішньопросвітно-
го тромбоутворення при житті хворих з коронарним 
атеросклерозом можна визначити на підставі крите-
ріїв якісного аналізу коронарограм.

Аналіз якісних коронарографічних характеристик
Прижиттєва інформація про морфологічний 

стан атеросклеротичних обструкцій коронарних 
артерій безсумнівно важлива, оскільки дозволяє 
прогнозувати клінічний перебіг коронарного 
атеросклерозу й припустити можливі неспри-
ятливі результати внутрішньокоронарних втру-
чань. Проте кардіологи не завжди досить точно 
інтерпретують якісні коронарографічні характе-
ристики коронарного атеросклерозу. Це дає під-
ставу більш детально описати критерії якісного 
аналізу коронарограм, які застосовуються в су-
часній кардіології.

Уже згадувалося, що дослідження, виконане 
Levin і Fallon у 1982 р., стало основним у розвитку 
якісного аналізу коронарограм. Ці автори викона-
ли посмертну коронарографію у 39 хворих з коро-
нарним атеросклерозом, які померли від гострого 
ІМ або під час проведення шунтувальних опера-
цій. Дані посмертної коронарографії порівнювали 
з гістологічними зрізами в місцях уражень коро-
нарних артерій. Проведено аналіз 73 стенозів ко-
ронарних артерій (від 50 до 99%), виявлених у цих 
хворих. Гістологічний аналіз зрізів коронарних 
артерій проводили в точній відповідності з кож-
ною зоною звуження, визначеного на посмертних 
коронарограмах.

Усі стенози, виявлені на посмертних корона-
рограмах, автори розподілили на 2 групи: стенози 
типу I (прості), що мають широку основу і чіткий 
рівний контур (конфігурація «годинникового 
скла») без випинань усередину просвіту судини 
по контуру стенозу, і стенози типу II (складні), 
що мають нерівний контур у вигляді виразко-
вих ніш і/або внутрішньопросвітних випинань. 
За результатами гістологічного дослідження 
атеросклеротичні обструкції розподілили на не-
ускладнені (з інтактною інтимою) і ускладнені 
(з розривами і виразками інтими, крововилива-
ми в тканину бляшки, внутрішньо бляшковими 
та внутрішньопросвітними тромбами). Ангіогра-

фічне і гістологічне дослідження простих стено-
зів і неускладнених обструкцій збіглося у 88% ви-
падків (31 із 35); складних стенозів і ускладнених 
обструкцій — у 78% випадків (30 із 38). За даними 
цього дослідження чутливість методу визначення 
морфологічного стану атеросклеротичних бля-
шок на посмертних коронарограмах склала 88%; 
специфичність — 79%.

Подібне дослідження виконано в Національ-
ному науковому центрі «Інститут кардіології 
ім. М.Д. Стражеска». У цьому дослідженні, на 
відміну від роботи Levin і Fallon, крім співстав-
лення результатів посмертних коронарограм і 
патоморфологічного дослідження, порівнювали 
також дані прижиттєвих коронарограм 28 хво-
рих, що померли від ускладнень коронарного 
атеросклерозу. При цьому особливу увагу звер-
тали на можливість прижиттєвого виявлення 
коронарографічних ознак руйнування атеро-
склеротичних бляшок і внутрішньопросвітного 
тромбоутворення, прижиттєву диференціальну 
діагностику ознак руйнування і ознак тромбоут-
ворення, визначення коронарографічних ознак 
інтенсивності кожного із цих процесів. Крім 
того, аналізували можливість прижиттєвого ви-
значення характеру оклюзії коронарних артерій 
(диференційована оцінка коронарографічних 
ознак гострого тромботичного і хронічного ате-
росклеротичного процесів).

Результати дослідження показали, що аналіз 
прижиттєвих коронарограм дозволяє з високим 
ступенем вірогідності (чутливість методу — 92%, 
специфичність — 83%) визначити ускладнений 
ріст атеросклеротичних бляшок і морфологічний 
характер оклюзії, диференціювати ознаки руйну-
вання бляшок і внутрішньопросвітного тромбо-
утворення, встановити інтенсивність цих процесів. 

На підставі даних наведених морфологічних 
досліджень, а також ряду клінічних досліджень, 
присвячених застосуванню методу якісного ана-
лізу коронарограм як для прогнозування клініч-
ного перебігу ІМ і нестабільної стенокардії, так і 
для визначення ймовірності можливих неспри-
ятливих результатів коронарної ангіопластики 
при гострих і хронічних клінічних формах коро-
нарного атеросклерозу, ми пропонуємо наступ-
ну схему якісного аналізу коронарограм: 

• визначення морфологічного типу стенозу 
(за класифікацією Ambrose, 1985);

• диференційоване визначення коронаро-
графічних ознак руйнування атеросклеротичних 
бляшок і внутрішньопросвітного тромбоутворен-
ня, а також встановлення вираженості кожного 
із цих процесів;
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• вирахування індексу виразковості (вкриття 
виразками) атеросклеротичних бляшок (за мето-
дикою Wilson); 

• визначення коронарографічних ознак мор-
фологічного стану оклюзії (диференціація го-
строї тромботичної і хронічної атеросклеротич-
ної оклюзії).

За класифікацією Ambrose всі стенози, що ви-
значаються на коронарограмах, поділяються на 
наступні типи (рис. 1.64):

• концентричні;
• ексцентричні типу I;
• ексцентричні типу II;
• стенози із множинними звуженнями.

Рис. 1.64. Морфологічні типи стенозів (за класифі-
кацією Ambrose, 1985)

Концентричними (рис. 1.65) вважаються ті 
стенози, при яких просвіт артерії симетрично зву-
жений по контуру обох стінок судини, при цьому 
концентричність стенозу визначається у всіх коро-
нарографічних проекціях. Ексцентричними вва-
жаються стенози, що звужують просвіт судини по 
контуру однієї з його стінок, або якщо звуження 
просвіту по контуру однієї судинної стінки знач-
но перевищує звуження по контуру протилежної. 
Для ексцентричних стенозів типу I (рис. 1.66, 1.67) 
характерна наявність широкої основи і чіткого 
рівного контуру. Ексцентричні стенози типу II 
характеризуються або нерівністю контуру (при 
цьому звуження просвіту артерії чергується з де-
яким його розширенням і наступним повторним 
звуженням), або вузькою основою і нависаючими 
над стінкою судини проксимальним і/або дис-
тальним краями. Стенози із множинними зву-
женнями характеризуються декількома (≥3) зву-
женнями в межах одного ураження.

Згідно з цією класифікацією концентрич-
ні стенози та ексцентричні стенози типу I є не-
ускладненими (простими) і відображають від-
сутність деструктивних процесів в атеросклеро-
тичній бляшці; ексцентричні стенози типу II, 
а також стенози із множинними звуженнями 
вважаються ускладненими (складними) і відоб-
ражають або процес руйнування атеросклеротич-
ної бляшки, або більш-менш виражене внутріш-
ньопросвітне тромбоутворення в зоні деструкції. 
Необхідно відзначити, що стенози із множинни-
ми звуженнями на коронарограмах хворих з ко-
ронарним атеросклерозом відзначають досить 
рідко; наявність подібних стенозів, як правило, 
супроводжується коронарографічними ознаками 
кальцинозу в зонах цих обструкцій (IV стадія ате-
росклеротичного процесу).

Класифікація Ambrose дозволяє виявити ко-
ронарографічні ознаки деструкції атероскле-
ротичних бляшок. Однак, щоб прогнозувати 
ускладнений перебіг коронарного атеросклерозу 
й особливо ризик розвитку можливих ускладнень 
коронарної ангіопластики, необхідно вірогідно 
визначити вираженість внутрішньопросвітно-
го тромбоутворення в зонах атеросклеротичної 
обструкції. У дослідженні Cowley і співавторів 
проведена спроба систематизувати коронаро-
графічні ознаки тромбоутворення. У клініко-
морфологічному дослідженні, виконаному в На-
ціональному науковому центрі «Інститут кардіо-
логії ім. М.Д. Стражеска», встановлено, що кож-
ному етапу ускладненого перебігу коронарного 
атеросклерозу відповідає певна ангіографічна 
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картина. Коронарографічними ознаками руйну-
вання атеросклеротичних бляшок є:

• негомогенність контрастування або нечіт-
кий («розмитий») контур стенозу (рис. 1.68); 

• нерівний контур стенозу, що має поглиблен-
ня у вигляді виразкової ніші (симптом «мінус тка-
нина») (рис. 1.69а, б).

Рис. 1.68. Коронарограма хворого Н.: негомогенне 
контрастування, розмитий контур стенозу

Рис. 1.65. Коронарограма хворого В.: концентричний  
стеноз

Рис. 1.66. Коронарограма хворого С.: ексцентричний  
стеноз типу I

Рис. 1.67. Коронарограма хворого К.: ексцентричний  
стеноз типу I



 ІНТЕРВЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ___________________  747

С
Е

К
Ц

ІЯ
 9

ІН
Т

Е
Р

В
Е

Н
Ц

ІЙ
Н

Е
 Л

ІК
У

В
А

Н
Н

Я
 І

Х
С

а

б

Рис. 1.69. Коронарограма хворого П.: симптом «мінус 
тканина»; виразкова ніша (а). Коронарограма  
хворого З.: симптом «мінус тканина»; 
 виразкова ніша з тромбом у бляшці (б)

До коронарографічних ознак внутрішньопрос-
вітного тромбоутворення належать: 

• нерівність контуру стенозу у вигляді внутріш-
ньопросвітних випинань (симптом «плюс ткани-
на») (рис. 1.70а, б);

• стенози з вузькою основою і нависаючими 
над стінкою артерії проксимальним і/або дисталь-
ним краями (рис. 1.71а, б);

• внутрішньопросвітні дефекти наповнення, 
що проявляються на коронарограмах у вигля-
ді дискретних внутрішньопросвітних утворень, 
оточених гомогенним непрозорим контрастом, 
які локалізуються на стенозі або безпосередньо 
поруч із ним (рис. 1.72а, б).

Результати цього дослідження також показа-
ли, що негомогенність контрастування просвіту 
й нечіткий контур стенозу є ознаками незначного 
руйнування атеросклеротичних бляшок, у той час 
як наявність виразкової ніші свідчить про глибо-
ке руйнування атеросклеротичної бляшки із про-
никненням деструкції в м̓язовий шар коронарної 
артерії. Нерівність контуру у вигляді внутрішньо-
просвітних випинань є ознакою незначного внут-
рішньопросвітного тромбоутворення, а наявність 
стенозів з нависаючими краями або внутрішньо-
просвітних дефектів наповнення — значного внут-
рішньопросвітного тромбозу.

Важливим показником якісного аналізу ко-
ронарограм є визначення індексу виразковості за 
методикою Wilson. У дослідженні Wilson і спів-
авторів, виконаному в 1986 р., встановлено, що 
при наявності коронарографічних ознак значно-
го руйнування атеросклеротичних бляшок (ви-
разкова ніша, симптом «мінус тканина») доціль-
но визначати індекс виразковості, оскільки за 
даними дослідження величина цього показника 
перебуває в обернено пропорційній залежності 
від імовірності загострення клінічного перебігу 
коронарного атеросклерозу. Індекс виразковості 
(за Wilson) визначається як відношення ширини 
просвіту в місці найменшого звуження до макси-
мальної ширини просвіту в межах аналізованого 
стенозу (рис. 1.73). У дослідженні Wilson і спів-
авторів виявлено, що при стенозах, які зумови-
ли розвиток ІМ, величина індексу виразковості 
склала 0,61±0,03, у той час як при стенозах, що 
не викликали гострих порушень коронарного 
кровообігу, — 0,90±0,02. Величина індексу ви-
разковості в артеріях, що зумовили нестабільну 
стенокардію, склала 0,62±0,05, а у хворих зі ста-
більною стенокардією — 0,96±0,05.

Прижиттєве морфологічне визначення об-
струкцій коронарних артерій, що зумовили їх пов-
ну оклюзію, також є важливим етапом якісного 
аналізу коронарограм. У дослідженнях Ellis і спів-
авторів, Ryan і співавторів встановлено, що при 
визначенні показань для проведення ПКВ необ-
хідно враховувати характер оклюзії: ймовірність 
успішного виконання коронарної ангіопластики 
значно вища при гострій тромботичній оклюзії на 
відміну від хронічної атеросклеротичної оклюзії.

У дослідженні, проведеному Ю.М. Соколовим 
і співавторами, встановлено, що якісний аналіз 
прижиттєвих коронарограм дозволяє диферен-
ціювати ці види оклюзії: гострий тромботичний 
характер оклюзії на коронарограмі проявляється 
у вигляді різкого обриву просвіту артерії з пер-
пендикулярним стінці або опуклим у прокси-
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мальний бік її краєм (рис. 1.74); хронічний атеро-
склеротичний характер оклюзії проявляється по-
ступовим «конусоподібним» звуженням просвіту 
артерії до її пов ної оклюзії (див. рис. 1.74).

Аналіз якісних коронарографічних характе-
ристик атеросклеротичних уражень коронарних 
артерій має велику інформативну цінність, проте 
є досить трудомісткою процедурою. Його про-
ведення вимагає дотримання ряду умов. Під час 
вивчення коронарограми слід вибрати ту проек-
цію, у якій ознаки деструкції аналізованої атеро-
склеротичної бляшки проявляються найбільш 
виражено. Якщо аналіз коронарограми прово-
дять по кінофільму, то після вибору оптималь-

ної проекції необхідно відібрати 6 кінокадрів, 
відповідних кінцю діастоли, коронарографічну 
картину збільшити в 3 рази відносно дійсних 
розмірів і за отриманим зображенням провести 
якісний аналіз коронарограм. Крім того, врахо-
вуючи суб̓єктивність методу, рекомендується, 
щоб якісний аналіз коронарограм проводив лі-
кар (краще — група лікарів), який не ознайомле-
ний з клінічним перебігом захворювання у цьо-
го пацієнта і який не виконував коронарогра-
фію. Проте, незважаючи на деяку громіздкість і 
суб̓єктивність, якісний аналіз коронарограм на 
сьогодні є єдиним методом, який з високим сту-
пенем вірогідності дозволяє визначити прижит-

а

б

Рис. 1.70. Коронарограма хворого Б.: симптом «плюс 
тканина»; внутрішньопросвітне випинання 
(а). Коронарограма хворого К.: симп том «плюс 
тканина»; внутрішньопросвітне випинання (б)

а

б

Рис. 1.71. Коронарограма хворого А.: нависаючий 
дистальний край стенозу (а). Коронарогра-
ма хворого С.: нависаючий ди стальний край 
стенозу (б)
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тєвий морфологічний стан атеросклеротичних 
уражень коронарних артерій у хворих з коронар-
ним атеросклерозом.

Аналіз анатомічних особливостей локалізації 
атеросклеротичних уражень у коронарному руслі
Досвід виконання внутрішньокоронарних ліку-

вальних втручань при коронарному атеросклерозі 
показав, що на їх результати значно впливають ана-
томічні особливості локалізації атеросклеротичних 
обструкцій: ураження дистальніше значної звивис-
тості коронарної артерії (≥2 вигини) (рис. 1.75); ло-
калізація в місці значного вигину судини (рис. 1.76); 
в місці біфуркації коронарної артерії (рис. 1.77); 
в усті епікардіальної судини (рис. 1.78).

При визначенні звивистості коронарної ар-
терії враховують кількість вигинів, що розта-

а

б

Рис. 1.72. Коронарограма хворого Т.: внутрішньо-
просвітний дефект наповнення (а). Коро-
нарограма хворого Я.: внутрішньопросвітний 
дефект наповнення (б)

Рис. 1.73. Визначення індексу виразковості (ІВ) 
(вкривання виразками) за методикою Wilson 
(1986)

а

б

Рис. 1.74. Коронарограма хворого Р.: гостра тромбо-
тична оклюзія у проксимальному сегменті 
ПМШГ ЛКА (а). Коронарограма хворого Т.: 
хронічна оклюзія у проксимальному сегмен-
ті ПКА (б)
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шовуються проксимальніше атеросклеротичної 
обструкції. Звивистість проксимального відділу 
артерії вважається значною в тому випадку, якщо 
в цьому відділі визначають ≥2 вигини. У випадку 
локалізації атеросклеротичної обструкції в місці 
вигину коронарної артерії необхідно визначити 
його кут. Вигин артерії визначається кутом, який 
утворений відрізком прямої, що є продовжен-
ням поздовжньої осі відділу артерії, розміщеної 
прок симальніше вигину, і відрізком поздовжньої 
осі артерії дистальніше вигину (рис. 1.79). Вигин 
артерії вважається значним, якщо рівний або пе-
ревищує 60°. Біфуркаційними вважаються ті сте-

Рис. 1.77. Локалізація атеросклеротичного ураження  
в місці біфуркації коронарної артерії

Рис. 1.78. Локалізація атеросклеротичного уражен-
ня в усті ДГ ЛКА

Рис. 1.75. Локалізація атеросклеротичного ура-
ження дистальніше 2 вигинів  коронарної 
артерії

Рис. 1.76. Локалізація атеросклеротичного ура-
ження в місці значного вигину  коронарної 
артерії
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нози, які локалізуються в місці перекалібровки 
епікардіальної артерії і уражують устя обох дочір-
ніх артерій. Стенозами устя артерії є стенози, що 
розміщуються в місцях перекалібровки коронар-
ної артерії і які уражують устя однієї з гілок.

Рис. 1.79. Визначення кута вигину коронарної артерії

Комплексний аналіз коронарограм
У табл. 1.11 представлені критерії комплек-

сного аналізу коронарограм, які повинні бути 
відображені в коронарографічному протоколі 
з урахуванням загальних, кількісних, якісних і 
анатомічних характеристик атеросклеротичного 
ураження коронарних артерій. На підставі цих 
критеріїв визначають імовірність безуспішних 
спроб і ускладнень внутрішньокоронарних втру-
чань. Крім того, у протоколі коронарографічного 
аналізу повинно бути приведене зображення сте-
нозів і оклюзій (у випадку аналізу кінокоронаро-
грам — зображені в трикратному збільшенні на 
міліметровому папері).

Таблиця 1.11
Критерії комплексного аналізу 

коронарограм, які необхідно відображати 
в коронарографічному протоколі

Критерії аналізу коронарограм
Кількісні Якісні

- ступінь зву-
ження просвіту 
артерії;
- довжина 
 стенозу

Стенози:
- тип стенозу за класифікацією 
Ambrose;
- ознаки руйнування або тромбо-
утворення (для стенозів типу II 
за класифікацією Ambrose);
- індекс виразковості за Wilson;
- рівень перфузії за шкалою TIMI
Оклюзії:
- тип оклюзії

Анатомічні
- кут артерії у місці деструкції
- кількість проксимальних вигинів
- стеноз біфуркації
- стеноз устя
- кальцифікація
- колатеральний кровотік

Згідно з результатами деяких досліджень про-
гнозувати ускладнення клінічного перебігу коро-
нарного атеросклерозу можна тільки на підставі 
комплексного аналізу коронарограм. На підставі 
загального й кількісного аналізу можна визна-
чити тяжкість атеросклеротичного ураження ко-
ронарного русла, однак припустити можливість 
розвит ку гострих коронарних ішемічних синдро-
мів на підставі цих даних не можна. Прогнозувати 
розвиток ІМ і нестабільної стенокардії можна на 
підставі аналізу якісних коронарографічних ха-
рактеристик: ознаки руйнування атеросклеротич-
них бляшок і внутрішньопросвітного тромбоутво-
рення дозволяють припустити ускладнення клі-
нічного перебігу коронарного атеросклерозу. Ця 
інформація  дозволяє визначити строки проведен-
ня внутрішньосудинних втручань у хворих з коро-
нарним атеросклерозом. На підставі комплексного 
аналізу коронарограм можна прогнозувати невда-
лі спроби та ускладнення внутрішньокоронарних 
лікувальних процедур. Великий відсоток невдалих 
спроб коронарної ангіопластики відзначений при 
дилатації хронічної атеросклеротичної оклюзії, 
а також локалізації стенозів у місцях значних ви-
гинів артерій або дистальніше значної звивистості 
судини. Ускладнення ПКВ у вигляді гострої тром-
ботичної оклюзії в місці частково відкритого про-
світу артерії часто відзначають при дилатації сте-
нозів з коронарографічними ознаками виражено-
го тромбоутворення. Таким чином, комплексний 
аналіз коронарограм дає можливість прогнозувати 
як клінічний перебіг коронарного атеросклерозу, 
так і результати ендоваскулярних втручань. Без 
комплексної коронарографічної оцінки не можна 
вибрати адекватну тактику лікування хворих з ко-
ронарним атеросклерозом, визначити показання 
й строки виконання тих або інших оперативних 
втручань.

ЗАСТОСУВАННЯ 
ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО 
УЛЬТРАЗВУКУ ДЛЯ ОЦІНКИ 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ 
УРАЖЕНЬ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ 

І РЕЗУЛЬТАТІВ СТЕНТУВАННЯ

Внутрішньосудинне УЗД — інвазивний діагнос-
тичний метод, що забезпечує прижиттєву візуаліза-
цію структур, які перебувають усередині просвіту та 
стінки судин. Для виконання внутрішньосудинного 
УЗД необхідні інструменти малих розмірів. Ство-
ренню мініатюрної ультразвукової апаратури, що 
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має високу розрізняльну здатність, сприяв розвиток 
п̓єзоелектричної і мікроелектронної технології.

Техніка виконання внутрішньосудинного УЗД 
полягає в стандартній селективній катетеризації 
судини з наступним підведенням ультразвукового 
датчика до досліджуваного об̓єкта (атеросклеро-
тичної бляшки). На відміну від ангіографії, при якій 
досягається силуетне зображення ураження судин-
ної стінки на фоні заповненого контрастом просві-
ту, внутрішньосудинне УЗД дозволяє візуалізувати 
зміни судинної стінки в проекції попереч ного зрі-
зу, тобто томографічно. Такий спосіб візуалізації 
дає можливість визначити не тільки лінійні пара-
метри (діаметр просвіту), але й площу попереч ного 
перерізу просвіту в місці звуження артерії. Крім 
того, ґрунтуючись на відмінності тканин за ехоген-
ною щільністю, внутрішньосудинне УЗД дозволяє 
отримати картину морфологічного складу атеро-
склеротично зміненої інтими артерії.

Концепція про можливість УЗД судин з боку 
просвіту висловлена ще в початковий період за-
стосування ультразвуку в кардіологічній практиці. 
У 1960 р. Cieszynski повідомив про перші досвіди 
застосування внутрішньосудинного ультразвуку 
для визначення розмірів камер серця у собак. Про-
водячи це дослідження, автор користувався ульт-
развуковим датчиком, розміщеним на верхівці 
внутрішньосудинного катетера. Прототип сучас-
них ультразвукових внутрішньосудинних катетерів 
розроблений Bom і співавторами в 1972 р. Однак 
у ті ж роки широку популярність набув метод неін-
вазивного трансторакального УЗД серця (ехоКГ), 
тому метод внутрішньосудинного УЗД виявився 
тимчасово незатребуваним.

Наприкінці 70-х років ХХ ст. з̓явилися і отри-
мали всесвітнє визнання нові інвазивні методи 
лікування хворих з атеросклерозом, що сприяло 
відродженню інтересу до внутрішньосудинних 
УЗД, тому що для нових лікувальних процедур 
була потрібна особлива інформація про стан су-
динного русла та характер атеросклеротичних 
уражень. У середині 80-х років ХХ ст. створе-
но кілька груп, що займалися удосконаленням 
внут рішньосудинної ультразвукової апаратури, і 
в 1988 р. Yock і його співробітники представили 
перші результати використання нового поколін-
ня внутрішньосудинної ультразвукової техніки 
in vivo. Зменшення розмірів і підвищення гнуч-
кості ультразвукових катетерів зробили процеду-
ру внутрішньосудинного УЗД рутинною.

Інструментарій
Принцип роботи внутрішньосудинної та ін-

ших видів ультразвукової апаратури ґрунтуєть-

ся на генеруванні і прийманні ультразвукових 
хвиль, після чого проводиться обробка інфор-
мації і отримання зображення. Внутрішньосу-
динне УЗД відрізняється частотними параме-
трами: внут рішньосудинна ультразвукова апара-
тура працює в режимі 10–40 MГц, а не в режимі 
2–10 MГц (як звичайна ультразвукова апаратура) 
з тенденцією до підвищення частоти для поліп-
шення просторового розрізнення.

Головною технічною відмінністю звичайної 
ульт развукової апаратури від внутрішньосудинної 
є те, що в останній ультразвукові датчики розміщу-
ються на катетерах, що доставляють датчики в про-
світ досліджуваної судини до місця її ураження. Діа-
метр перших зразків внутрішньосудинних ультраз-
вукових катетерів був досить великим — 5 F. Сучас-
ні ультразвукові катетери мають малі діамет ри — від 
2,9 до 3,5 F. Ці катетери не тільки легкі в керуванні, 
але й сприяють кращій якості зображення.

Для того щоб отримати зображення попереч-
ного перерізу судини, ультразвуковий імпульс від 
датчика направляють у певну точку, від якої сигнал 
відображається та фіксується. При обертанні дат-
чика цей процес послідовно багаторазово повторю-
ють, поки не досягається зображення поперечного 
перерізу судини. Напрямок, по якому проходить 
ультразвуковий імпульс, прийнято називати ульт-
развуковим променем.

Удосконалювання внутрішньосудинної ультра-
звукової апаратури зумовило 2 технічно різних ди-
зайни цієї апаратури: ті, що механічно обертаються  
і багатооболонкові електронні системи (рис. 1.80). 
Механічні ультразвукові системи виготовляють 
багато фірм; багатоелементні електронні катете-
ри — «Endosonics Corp., Rancho Cordova», США. 
Електронні катетери мають хорошу гнучкість і ке-
рованість, проте зображення, яке можна отримати 
при використанні цих катетерів, нижчої якості.

Як і в усі катетерні системи, в комплект інстру-
ментарію, призначеного для внутрішньосудинного 
УЗД, входять дротяні провідники. За розміщен-
ням провідника відносно ультразвукового датчика 
(стрижня катетера) розрізняють 4 типи внутріш-
ньосудинних ультразвукових систем:

1. Системи з фіксованими провідниками.
2. Системи з концентрично розміщеними про-

відниками (багатошарові електронні катетери).
3. Системи з ексцентричними провідниками 

(механічні катетери).
4. Системи з ексцентричними провідниками й 

рухливими датчиками (рис. 1.81)
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Рис. 1.80. Основні типи ультразвукових внутріш-
ньосудинних систем: механічні ультра-
звукові системи (А–В); багатооболочкова 
електронна ультразвукова система (Г); 
система, що використовує мікромотор 
(А); системи кабельного керування (Б, В); 
система з обертовим трансдюсером (Б); 
система з обертовим дзеркалом (В) 

Рис. 1.81. Провідники для ультразвукових внутріш-
ньосудинних систем: фіксований централь-
ний провідник (А); ексцентрично розміщений 
провідник (Б, Г, Д); центрально розміщений 
провідник (В); датчик в активному положен-
ні (Г); провідник в активному положенні (Д) 

Артефакти, що виникають під час внутрішньо-
судинного УЗД, і обмеження методу
Використання сучасної внутрішньосудинної ульт-

развукової апаратури може викликати артефакти, 
які негативно позначаються на якості  зображення. 
Механічні датчики під час обертання призводять до 
осциляції — феномену, відомого за назвою «неодно-
рідне осциляційне викривлення», який виникає при 
механічному гальмуванні керуючого вала катетера під 
час будь-якої фази ротаційного циклу. Неоднорідне 
ротаційне викривлення проявляється найсильніше, 
коли вал катетера, що обертається, перебуває у зви-
вистому сегменті судини; при цьому зображення має 
вигляд неправильного овалу, розтягнутого з одного 
боку і стисненого — з іншого (рис. 1.82).

Причиною іншого артефакту є акустичні осциля-
ції, вихідні від п̓єзоелектричного матеріалу датчика. 
Ці осциляції викликають високоамплітудні сигнали, 
які роблять зображення прилеглого поля тьмяним, і 
його акустичні розміри перевищують фізіологічні.

Обмеженням інформативності всіх внутріш-
ньосудинних ультразвукових систем є вигнуте 
зображення, що отримується внаслідок косого 
розміщення датчика відносно поперечного пере-
різу судини. Коли ультразвуковий потік розмі-
щений не ортогонально відносно судинної стін-
ки, зображення має вигляд еліпса.

Рис. 1.82. Неоднорідне осциляційне викривлення. 
Розтягнення зображення викликане обер-
танням датчика (вказано стрілками) 

Спосіб отримання ультразвукового зобра-
ження також є причиною обмеження інформа-
тивності внутрішньосудинного ультразвуково-
го зображення. Дія всіх ультразвукових систем 
ґрунтуються на переведенні у відеозображення 
інформації, отриманої на підставі відбиття ульт-
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развуку тканинами, які мають різну акустичну 
щільність. У результаті цього можна отримати 
схоже зображення тканин, які мають різну струк-
туру, але однакові акустичні властивості. Тому 
важливо розуміти, що внутрішньосудинне ульт-
развукове зображення демонструє ехогенність і 
акустичну щільність досліджуваних структур су-
динної стінки, а не їх гістологічний склад.

У деяких дослідженнях повідомлялося про те, що 
під час внутрішньокоронарних УЗД приблизно в 5% 
випадків відбувається транзиторна ішемія міокарда, 
ультразвуковий датчик може тимчасово закрити або 
різко зменшити просвіт коронарної артерії під час 
його просування в зоні твердого стенозу або в гілці 
артерії малого діамет ра. Якщо катетер швидко вилу-
чити, хворі зазвичай не пред̓являють скарг на загру-
динний біль. Після внутрішньокоронарного введен-
ня нітрогліцерину ішемія швидко проходить.

Незважаючи на відносну безпеку внутрішньосу-
динного УЗД, цей метод, як і будь-який інший, при 
якому проводяться внутрішньосудинні маніпуляції, 
пов̓язаний з ризиком ушкодження судинної стінки. 
Тому щоб уникнути розвитку клінічних ускладнень 
персонал повинен бути готовий до проведення ур-
гентного ПКВ.

Внутрішньокоронарне УЗД
Ультразвукова морфологія коронарних артерій
Ультразвукове зображення неураженої ко-

ронарної артерії має вигляд правильного кола, 
у якому відсутні структури зі значною акустичною 
щільністю (рис. 1.83). Хоча просвіт судини зву-
копроникний, датчики, у яких використовується 
частота ≥25 MГц, проявляють усередині просві-
ту деяку ехогенність. Причиною цієї ехогенності 
є рух крові, що визначається у вигляді туманної, 
вихреподібної ехогенної щільності. Нечітке дим-
коподібне зображення може утруднити ідентифі-
кацію елементів судинної стінки, особливо в тих 
випадках, коли ці структури сполучаються із про-
світом судини, наприклад при дисекції інтими.

Є публікації, у яких описана ультразвукова 
картина неураженої стінки коронарної артерії. 
У більшості людей ендотелій неураженої судин-
ної стінки з багатошаровою структурою. У де-
яких пацієнтів (особливо молодого віку) при 
УЗД виявляють одношарову структуру внутріш-
нього шару судинної стінки; цей факт, імовірно, 
свідчить про те, що ендотелій неушкоджених 
коронарних артерій є одношаровим. Товщина 
ендотелію в нормі становить 0,15±0,07 мм; межа 
товщини нормального ендотелію — 0,25–0,3 мм.

У всіх атеросклеротично змінених коронарних 
артеріях на ультразвуковому зображенні визна-

чається тришарове потовщення інтими. Типова 
атеросклеротична бляшка виглядає як ехогенне 
випинання («вторгнення») всередину просвіту 
артерії (рис. 1.84–1.86). Під атеросклеротичною 
бляшкою виявляють звукопроникну смугу, яка, 
як встановлено в дослідженнях in vitro, відповідає 
м̓язовому шару артерії.

Коронарні атероми, ехогенна щільність яких 
нижча щільності адвентиції, називаються м̓якими 
бляшками (див. рис. 1.84). Ці бляшки з висо-
кою звукопроникністю містять велику кількість 
ліпідів. Ехогенна щільність таких бляшок може 
значно варіювати. Зі зменшенням кількості ліпі-
дів і збільшенням кількості колагену ехогенність 
бляшки підвищується.

Бляшки з високою акустичною щільністю на-
зиваються твердими (див. рис. 1.85). У досліджен-
нях встановлено, що у твердих бляшках утриму-
ється велика кількість фіброзної тканини. Такі 
бляшки вимагають іншого підходу під час про-
ведення лікувальної процедури, наприклад більш 
високого тиску при дилатації.

При проведенні гістологічних досліджень 
у бляшках, що містять ділянки дуже високої ехо-
генності, виявляли кальцифікати (див. рис. 1.86). 
Кальцифіковані бляшки мають виражену ригід-
ність; при їх дилатації необхідний дуже високий 
тиск. Щільна кальцифікована атерома виявляє 
виражений тканинний опір при виконанні спря-
мованої атеректомії, тому атеротом Сімпсона для 
усунення подібних уражень не застосовують.

Внутрішньосудинне УЗД дозволяє виявити ате-
росклеротичні зміни коронарних артерій навіть 
у тих випадках, коли ці зміни неможливо визначити 
ангіографічно. Кількісна коронарографічна оцінка 
ураженого сегмента ґрунтується на порівнянні зву-
женої ділянки артерії з роміщеним поряд здоровим 
сегментом. Коронарографічна оцінка стану здоро-
вого сегмента не завжди буває достовірною. Glagov і 
співавтори довели, що наявність атеросклеротичної 
бляшки в стінці не завжди змінює ширину просвіту 
судини, що пояснюється компенсаторним ремоде-
люванням судинної стінки, яке дозволяє зберегти 
просвіт артерії незміненим. Крім того, ангіографіч-
ний аналіз не завжди дозволяє вірогідно визначити 
ступінь звуження просвіту при наявності дифузного 
атеросклеротичного ураження артерії. У цьому ви-
падку судина звужена на значній ділянці і фокальні 
стенози на коронарограмах виявити важко.

Вимірювання кількісних показників просвіту 
артерії при її атеросклеротичному ураженні
Внутрішньосудинне УЗД дозволяє визначити 

площу поперечного перерізу просвіту в місці зву-
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ження артерії, на підставі чого можна визначити 
резерв коронарного кровотоку. Цей кількісний 
показник є більш достовірним, ніж конкретиза-
ція діаметра просвіту судини на підставі ангіо-
графічного аналізу, навіть при використанні де-
кількох проекцій. Було проведене дослідження, 
у якому визначали розбіжність в оцінці ступеня 
звуження просвіту коронарних артерій за ульра-
звуковими та коронарографічними даними. 

Майже повний збіг цих даних відзначають при 
наявності концентричних стенозів (r=0,92). При 
наявності ексцентричних стенозів розбіжність 
в оцінці ступеня звуження на підставі ультразву-
кових і коронарографічних даних збільшувалася 
(r=0,78); зниження кореляції в таких випадках 
може бути пояснено тим, що ексцентричні сте-
нози часто мають неправильну томографічну 
форму. Внутрішньосудинне УЗД дозволяє точ-

Рис. 1.83. Ультразвукове зображення неураженої 
коронарної артерії. Простір між мітками 
складає 1 мм. Товщина інтими не повинна 
перевищувати 0,25 мм

Рис. 1.85. Складна атерома із жорсткою фіброз-
ною капсулою і звукопроникною зоною (чорні 
стрілки). Біла стрілка вказує на бічну гілку

Рис. 1.84. М’яка атерома. Максимальне атерома-
тозне ущільнення розміщене на «3 години». 
Ехогенність атероми нижча ехогенності 
адвентиції

Рис. 1.86. Висококальцифікована атерома
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ніше, ніж коронарографія, визначити ступінь за-
лишкового стенозу після коронарної ангіоплас-
тики: оцінка залишкового стенозу, за даними ко-
ронарографічного дослідження і УЗД, має досить 
низьку кореляцію: r=0,40–0,60.

Визначення розміру інструмента (наприклад 
дилатаційного балона), необхідного для виконан-
ня операції, ґрунтується на оцінці просвіту в не-
ураженому сегменті артерії, розміщеному поруч 
з ураженим. При оцінці неураженого сегмента, 
за даними коронарографічного дослідження і 
УЗД, встановлена середня кореляція результатів: 
r=0,70. Порівняння цих даних виявило досить ве-
лику стандартну похибку — близько 0,5 мм. Цей 
факт являє собою досить серйозну проблему для 
інтервенціоністів, які повинні вибрати інструмен-
тарій для операції максимально точного розміру: 
використання інструментів малих розмірів може 
не дати бажаних результатів, на відміну від інстру-
ментів великого діаметра, при застосуванні яких 
можуть розвинутися різні ускладнення.

Проведення внутрішньокоронарного УЗД при 
виконанні внутрішньокоронарних втручань
Розглянемо критерії внутрішньокоронарного 

УЗД, на підставі яких визначають показання до 
ендоваскулярних втручань, що виконуються при 
лікуванні хворих з коронарним атеросклерозом, 
а також проведемо ультразвукову оцінку резуль-
татів цих втручань.

Балонна ангіопластика. Визначення ступеня 
залишкового стенозу на підставі діаметра звуже-
ного сегмента (за силуетним методом) і площі 
поперечного перерізу (за томографічним мето-
дом) є стандартною технікою оцінки результатів 
ангіопластики. У дослідженні, проведеному Tobis 
і співавторами, встановлена дуже низька кореля-
ція між ультразвуковою та коронарографічною 
оцінкою ступеня залишкового стенозу (r=0,30). 
Ця невідповідність, як вважають автори, зумовле-
на різницею оцінки як залишкового стенозу, так і 
розміщеного поруч неураженого сегмента артерії.

Причиною невідповідності при оцінці залиш-
кового стенозу є форма просвіту артерії (рис. 1.87). 
Внутрішньосудинне УЗД демонструє різний спектр 
морфологічних змін, які відбулися в результаті ан-
гіопластики. Ці зміни включають складні розриви 
інтими та дисекцію судинної стінки. Максимальне 
викривлення форми просвіту, що відзначається 
при ангіопластиці, може стати причиною супереч-
ливого трактування післяопераційної ангіографіч-
ної картини. Наявність контрастних екстравазатів 
в інтимі, м̓язовому шарі та під адвентицією може 
дати хибне уявлення про збільшення діаметра про-

світу судини на коронарограмі. У таких випадках 
визначається широкий просвіт судини, проте кон-
тури судини нечіткі. УЗД при цьому може виявляти 
мінімальне збільшення просвіту судини.

Рис. 1.87. Складна дисекція коронарної артерії піс-
ля ПКВ

На підставі результатів внутрішньокоронарного 
УЗД можна оцінити механізм, завдяки якому в кож-
ному конкретному випадку відбувається збільшення 
просвіту судини після дилатації. У багатьох випадках 
головним (а іноді і єдиним) механізмом збільшення 
просвіту при ангіопластиці є розрив інтими. При цьо-
му за даними УЗД можна легко визначити глибину 
травматизації, яка варіює  від поверхневого розриву 
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інтими до вираженого пери адвентиціального щіли-
ноутворення. При дисекції бляшки зазвичай відзна-
чають одиничний розрив, однак бувають випадки 
утворення декількох щілин. Типовим місцем дисекції 
є зона з̓єднання твердих і м̓яких елементів бляшки.

За результатами УЗД у деяких хворих виявля-
ють альтернативний механізм збільшення про-
світу судини після ангіопластики. Цим механіз-
мом є розтягання (стретчинг) судинної стінки. 
Аналіз внутрішньосудинної картини підтверджує 
подібний ефект при збільшенні адвентиціально-
го діаметра в місці ангіопластики.

У деяких хворих просвіт судини збільшуєть-
ся після ангіопластики в результаті зменшення 
площі поперечного перерізу атеросклеротичного 
ураження. Це явище відзначається як внаслідок 
дійсного стиснення тканин бляшки, так і через 
осьовий перерозподіл цих тканин; думки з цього 
питання досить суперечливі.

Спрямована атеректомія. УЗД успішно за-
стосовують при проведенні спрямованої атерек-
томії. Оптимальною метою спрямованої атерек-
томії є ексцентрична бляшка. Проте відомо, що 
поширеність атероми, визначена ангіографічно, 
не завжди відповідає ультразвуковій картині. 
Так, стенози, які на коронарограмі мають вигляд 
концентричних, на ультразвуковому зображенні 
можуть мати вигляд ексцентричних і навпаки. 
Слабка кореляція поширеності атеросклеротич-
ного процесу, за даними коронарографічного 
дослідження та УЗД, відображає недоліки силу-
етного методу порівняно з томографічним.

На результати спрямованої атеректомії і її ви-
раженість впливає наявність кальцифікації су-
динної стінки. Значна кальцифікація коронар-
ної артерії, виявлена під час рентгенологічного 
дослідження, традиційно є протипоказанням до 
виконання цієї операції. Проте у дослідженнях, 
у яких використовують внутрішньокоронарний 
ультразвук, встановлено, що значна кальцифіка-
ція насправді буває частіше, ніж її виявляють під 
час рентгенологічного дослідження. На відміну 
від рентгенографії, УЗД дозволяє визначити ло-
калізацію кальцифікату за окружністю судини і 
виявити глибину ураження. Як було зазначено, 
поширена кальцифікація судинної стінки робить 
неможливим проведення спрямованої атеректо-
мії, проте у судинах з великими, але глибоко роз-
міщеними кальцифікатами проведення атеректо-
мії можливе. Навпаки, при поверхово розміщених 
кальцифікатах атеректомія не показана, а саме 
такі кальцифікати важко виявити на ангіо грамах.

За результатами внутрішньокоронарного УЗД 
можна визначити локалізацію, ступінь і пошире-

ність атеросклеротичного ураження, що дозволяє 
підібрати відповідний розмір інструмента і пра-
вильно зорієнтувати атеректомічний ніж. Однак ви-
користовувати цю операційну техніку може тільки 
досвідчений хірург з проведенням ретельної оцінки 
стану пацієнта. Хоча за даними УЗД можна отрима-
ти досить повну інформацію, проблема орієнтації 
інструмента щодо будь-яких маркерів, визначених 
на ультразвуковому зображенні, на сьогодні до кін-
ця не вирішена. Досвідчені дослідники ретельно 
аналізують уражений сегмент для виявлення ана-
томічних орієнтирів з метою їх використання під 
час операції. Наприклад, за даними УЗД, виявлено, 
що атеросклеротична бляшка розміщена в передній 
міжшлуночковій гілці коронарної артерії в місці від-
ходження септальної гілки на контралатеральній 
стінці. Знаючи це, хірург правильно розмістить ін-
струмент відносно ураженої ділянки артерії.

Ротаційна абляція. Ультразвукова оцінка ураже-
ного сегмента коронарної артерії дозволяє правиль-
но визначити показання до ротаційної абляції, що 
позитивно відображається на результатах цієї опера-
ції. Застосування ротаблатора особливо ефективне 
при наявності кальцифікатів. Як відзначалося вище, 
внутрішньосудинне УЗД дозволяє визначити лока-
лізацію та ступінь кальцифікації судинної стінки. 
Визначення точного розміру просвіту судини дозво-
ляє відібрати для операції бур необхідного розміру. 
УЗД, проведене після кожної маніпуляції ротабла-
тором, дозволяє з̓ясувати розміри новоствореного 
просвіту та морфологічний стан атеросклеротичної 
бляшки, що залишилася (рис. 1.88). 

Рис. 1.88. Круглий просвіт артерії після ротаційної 
абляції
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На основі цих даних для продовження операції 
хірург може вибрати інструментарій необхідного 
розміру. Якщо після перших маніпуляцій рота-
блатором кальцифікатів не залишилося, то для 
продовження операції можна використовувати 
атеротом Сімпсона. Навпаки, поширена кальци-
фікація вимагає продовження ротаційної абляції 
з можливим доповненням її ангіопластикою.

Імплантація стентів. Оцінка результатів імп-
лантації стентів на основі аналізів коронарограм 
не завжди буває точною, тому що просвіт артерії 
може бути штучно збільшений за рахунок струк-
тури самого стента. Післяопераційне УЗД дозво-
ляє більш точно визначити адекватне розтяган-
ня стента і впровадження його в судинну стінку 
(рис. 1.89). На цій підставі можна зробити висно-
вок про необхідність повторної дилатації в місці 
стентування коронарної артерії. УЗД дозволяє 
визначити необхідність проведення інтракоро-
нарного стентування для профілактики усклад-
нень ангіопластики, оскільки це дослідження дає 
можливість вірогідно судити про інтенсивність 
післяопераційної дисекції і стан просвіту судини 
після ангіопластики.

Рис. 1.89. Неповна імплантація стента в стінку  
коронарної артерії: видно 3 виступи  
 неповністю розправленого стента 
 (зазначено стрілками) 

Внутрішньосудинне УЗД дозволяє суттєво 
доповнити дані інших методів (неінвазивних та 
інвазивних), проведених при обстеженні хворих 
з коронарним атеросклерозом. Це дає можли-
вість уточнити показання до тих або інших ви-
дів інтракоронарних втручань, що виконуються 

при атеросклеротичному ураженні коронарних 
артерій. Так, за результатами цього методу об-
стеження, що забезпечує зображення сегмента 
артерії в поперечному розрізі, можна визначити 
площу поперечного перерізу просвіту судини, 
що є більш точним кількісним показником, ніж 
діаметр просвіту ураженого сегмента, який ви-
значається на силуетному зображенні ураженого 
сегмента. УЗД, використовуючи принцип різної 
акустичної щільності тканин, дає можливість ви-
значити морфологічну структуру атеросклеро-
тичної бляшки. Крім того, внутрішньокоронарне 
УЗД дозволяє оцінити результати втручань, що 
виконуються при атеросклеротичному уражен-
ні коронарних артерій. Ця інформація особливо 
цінна при виконанні коронарної ангіопластики, 
оскільки за даними УЗД можна визначити дійсні 
розміри просвіту після дилатації, а також оціни-
ти інтенсивність і глибину дисекції.

На жаль, на підставі цього методу обстежен-
ня не можна вірогідно визначити ознаки руйну-
вання атеросклеротичної бляшки, а також озна-
ки тромбоутворення як у тканинах бляшки, так 
і всередині просвіту артерії. Інформацію про 
деста білізацію атеросклеротичної бляшки може 
дати аналіз коронарограм, хоча критерії цього 
методу є непрямими, тому що вони базуються 
на оцінці силуетного зображення атеросклеро-
тичних уражень коронарних артерій. Безумовно, 
удосконалення внутрішньосудинного ультразву-
кового інструментарію дасть можливість одержа-
ти більш детальне зображення атеросклеротич-
ного ураження судин, що дозволить визначити 
прямі ознаки дестабілізації бляшки.

ПКВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІХС

Епоха ПКВ, що виконуються при коронарно-
му атеросклерозі, займає надзвичайно малий істо-
ричний відрізок часу: всього близько 30 років від 
дня першої балонної ангіопластики, виконаної в 
клініці A. Gruentzig. За цей час процедура нехірур-
гічного відновлення просвіту коронарних артерій 
не тільки отримала глобальне визнання і небувале 
поширення в усьому світі, але й значно удоскона-
лилася технічно. Зараз важко назвати галузь при-
родничих наук, яка не задіяна у створенні нового 
інструментарію для ПКВ. Кожний із новостворе-
них інструментів вирішував якусь проблему, що 
виникала на шляху розвитку ПКВ. Так, пробле-
ма проходження коронарного провідника, бало-
на або системи «стент на балоні» через уражений 
сегмент коронарної артерії призвела до створення 
нових провідникових катетерів, здатних збільши-
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ти підтримку проходження, нових коронарних 
провідників, нових конструкцій стентів, що ма-
ють підвищену гнучкість при збереженні необ-
хідної жорсткості. Розроблено ряд небалонних 
систем для механічної або термічної (у тому числі 
лазерної) ремоделяції атеросклеротичних бляшок 
(хоча практика показала, що основним недоліком 
застосування цих інструментів є надмірно висо-
кий рівень наступних рестенозів). 

Однією з головних проблем, з якою довело-
ся стикнутися інтервенційним кардіологам при 
реваскуляризації міокарда, стали тромботичні 
ускладнення, що виникають як під час ангіо-
пластики, так і в ранній післяпроцедурний пері-
од (протягом від першої години до першої доби 
після процедури). Головною причиною гострих 
тромбозів, що розвиваються після балонної 
ангіо пластики, є мікро- або макротріщини (ди-
секції) інтими, що виникають після роздування 
балона. Механізм утворення тромбів у цій ситуа-
ції такий самий, як і при природному руйнуванні 
атеросклеротичних бляшок з наступним тром-
бозом і, як наслідок, розвитком гострого коро-
нарного синдрому. Необхідно відзначити, що 
балонна ангіопластика складних стенозів (тобто 
таких, які мають ангіографічні ознаки руйнуван-
ня атеросклеротичної бляшки із пристінковим 
тромбозом) набагато частіше ускладнювалася 
тромбозом, ніж дилатація простих стенозів. Так, 
балонна ангіопластика нестабільних атероскле-
ротичних бляшок (бляшка зі зруйнованою по-
верхнею та пристінковим тромбом при частково 
збереженому просвіті артерії) часто закінчува-
лася тотальним тромбозом артерії і розвитком 
гострого ІМ, а то й смертю хворого на операцій-
ному столі. Ця обставина стала причиною обме-
ження застосування ангіопластики при неста-
більній стенокардії. На сьогодні від перипроце-
дуральних тромботичних ускладнень практично 
вдалося позбутися завдяки двом нововведенням: 
імплантації стентів і принципово новому меди-
каментозному супроводі ПКВ.

Інша серйозна проблема інтервенційних про-
цедур, що виконуються при коронарному атеро-
склерозі — рестенози. Рестенози (повторні пізні 
звуження просвіту артерії, що розвиваються як 
природна відповідь на механічне ушкодження 
стінки судини гіперплазією її тканин) розвива-
лися в 30–45% випадків балонної ангіопластики. 
ПКВ із застосуванням стентів знизили цей показ-
ник до 12–15%. Однак у деяких анатомічних і клі-
нічних ситуаціях (хронічні оклюзії, ураження в су-
динах малого діаметра, довгі ураження, цукровий 
діабет) рівень рестенозів, що розвиваються після 

стентування, залишався, як і раніше, високим 
(40–45%). Для розв̓язання цієї проблеми розро-
блені стенти нового покоління. Застосування но-
вих стентів, покритих лікарською речовиною, яка 
блокує гіпер плазію і може дозовано виділятися 
(елютинувати) у стінку артерії, призвело до чер-
гового розширення показань до виконання ПКВ 
при коронарному атеросклерозі. 

Елютинг-стенти, суттєво вплинувши на роз-
виток рестенозів, поставили перед вченими 
нове завдання: з̓ясувалося, що цитостатична 
властивість елютинуючих лікарських речовин 
є причиною пізніх рестенозів, тому що нарів-
ні з блокуванням гіперплазії тканин стінки су-
дини блокується ріст ендотелію, що покриває 
стент. Зараз проводяться випробування стентів, 
які елютинують цитостатики і одночасно з цим 
розсмоктуються. Є підстави вважати, що в не-
далекому майбутньому ці стенти будуть широко 
застосовуватися в клінічній практиці. 

На сьогодні показання до ПКВ при хроніч-
ній ІХС розглядаються в основному в аспекті 
анатомічних і морфологічних особливостей ате-
росклеротичного ураження коронарних артерій. 
Під анатомічними особливостями мається на 
увазі наявність одно- або багатосудинного ура-
ження коронарного русла, ураження стовбура 
коронарних артерій, біфуркаційні ураження, 
ураження артерій малого діаметра. До морфоло-
гічних особливостей належать довгі атеросклеро-
тичні ураження, дифузні ураження, ураження зі 
складною ангіографічною морфологією (з озна-
ками руйнування атеросклеротичної бляшки й 
тромбоутворення), хронічні оклюзії коронарних 
артерій. Окрему групу складають хворі із супут-
нім цукровим діабетом.

ПКВ ПРИ ОДИНИЧНИХ ДИСКРЕТНИХ 
УРАЖЕННЯХ КОРОНАРНИХ 
АРТЕРІЙ, ДИФУЗНИХ СТЕНОЗАХ, 
БАГАТОСУДИННОМУ УРАЖЕННІ ПРИ ІХС

ПКВ при односудинному ураженні при ІХС і 
одиничних дискретних стенозах
З моменту виконання першої коронарної ангіо-

пластики визначені основні коронарографічні пока-
зання до проведення цього втручання. До уражень, 
при яких показане проведення балонної ангіоплас-
тики, належать одиничні проксимальні гемодина-
мічно значимі дискретні некальцифіковані стенози 
у пацієнтів зі збереженою функцією ЛШ. Подібні 
ураження, за даними сучасних досліджень, і зараз є 
найбільш сприятливими для ПКВ. Однак рідко зга-
дується про те, що під терміном «проксимальні сте-
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нози» А. Gruentzig розумів ураження стовбура лівої 
коронарної артерії, тобто саме того сегмента коро-
нарного русла, ураження якого згодом стало проти-
показанням до проведення втручання. На сьогодні 
у великих клініках проводять ангіопластику стено-
зів, розміщених у стовбурі коронарної артерії, як під 
прикриттям коронарного шунта, так і у пацієнтів 
без попереднього АКШ. Цей приклад ілюструє, як 
динамічно, у міру накопичення клінічного досвіду і 
розвитку катетерних технологій, змінюються погля-
ди в інвазивній кардіології.

У пацієнтів з односудинним ураженням при  
ІХС відзначений хороший рівень виживаності 
(смертність не більше 1% на рік). Проте єдиний 
гемодинамічно значимий стеноз у коронарній 

артерії може зумовити розвиток вираженої сте-
нокардії напруження, а іноді й спокою, різко 
знизити толерантність до фізичного наванта-
ження (рис. 1.90а, б; 1.91а, б). Потенційно єди-
ний стеноз у коронарній артерії може викликати 
дестабілізацію хворих і, можливо, розвиток ІМ 
у зоні звуження. Отже, при наявності одного ге-
модинамічно значимого стенозу в епікардіальній 
артерії серця може розвинутися резистентність 
пацієнта до медикаментозної терапії, що визна-
чає абсолютні показання для проведення коро-
нарної ангіопластики (рис. 1.92а–в; 1.93а–в). 
У цій ситуації ПКВ дає ранній позитивний ре-
зультат, що робить цей вид лікування в таких 
хворих найкращим.

а

б

Рис. 1.90. Коронарограма хворого із односудинним 
ураженням ПМШГ ЛКА до ангіопласти-
ки (а) та після ангіопластики (б)

а

б

Рис. 1.91. Коронарограма хворого із односудинним 
ураженням ПКА до ангіопластики (а) та 
після ангіопластики (б)
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У дослідження ACIP (Asymptomatic Cardiac 
Ischemia Pilot) включили пацієнтів з тяжкою що-
денною ішемією. Хворі, що ввійшли у це дослі-

дження, поділені на групи стресіндуктивної сте-
нокардії та німої ішемії (принаймні один епізод 
німої ішемії, відзначений під час холтерівського 

а

б

в

Рис. 1.92. Коронарограма хворого зі стенозом у прок-
симальному сегменті ПМШГ ЛКА 75% до про-
ведення ПКВ (а) та після проведення ПКВ (б); 
момент роздування балона-катетера при 
 проведенні ангіопластики (в)

а

б

в

Рис. 1.93. Коронарограма хворого зі стенозом у прок-
симальному сегменті ПМШГ ЛКА 75% до 
проведення (а) та після проведення ПКВ (б); 
момент роздування балона-катетера при 
проведенні ангіопластики (в)
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моніторування протягом 24 год). Протягом 2-річ-
ного спостереження смертність у группах хво-
рих, що отримували медикаментозне лікування, 
склала 6,6% (хворі із симптомами стенокардії) і 
4,4% (хворі з ЕКГ-ознаками ішемії міокарда); 
у групі хворих, яким була проведена реваскуля-
ризація, цей показник склав 1,1% (рекомендації 
для проведення ПКВ при об̓єктивно вираженій 
ішемії: I A).

Якщо односудинне ураження з одиничним 
дискретним стенозом є абсолютним показан-
ням до ПКВ, то при наявності дифузного ура-
ження навіть в одній коронарній артерії не всі 
види ПКВ є однаково безпечними та ефектив-
ними. На коронарограмах дифузні ураження 
проявляються у вигляді довгих стенозів, які 
мають кілька звужень, що чергуються з роз-
ширеннями просвіту. За критеріями якісного 
аналізу коронарограм такі стенози належать 
до складних і відображають наявність атеро-
склеротичних бляшок із застарілим руйнуван-
ням структур і сформованими раніше пристін-
ковими тромбами, що проросли сполучною 
тканиною і частково кальцифіковані. Подібні 
ураження можуть займати декілька сегментів 
артерії, що розміщені поруч. Виконання ПКВ 
в таких випадках не показане, тому що балон-
на дилатація в місцях таких складних атеро-
склеротичних бляшок є причиною знач них 
дисекцій стінки судини з наступним розвит-
ком гострих тромботичних ускладнень. Імп-
лантація непокритих металевих стентів у по-
дібні сегменти також не показана через високу 
ймовірність розвитку рестенозів. У цих випад-
ках оптимальним видом ПКВ є імплантація 
елютинг-стентів великої довжини або стен-
тування кількома елютинг-стентами за мето-
дом «жакетування» (накладання дистального 
відділу наступного стента на проксимальний 
відділ попереднього). Імплантація елютинг-
стентів за методом «жакетування» проводить-
ся також, якщо на коронарограмі визначаєть-
ся кілька стенозів, розміщених поруч в одній 
коронарній артерії, що часто відзначається 
у хворих на цукровий діабет.

ПКВ при багатосудинному ураженні при ІХС
Однією з дискусійних проблем сучасної ін-

тервенційної кардіології є питання проведення 
багатосудинної ангіопластики у пацієнтів з роз-
повсюдженим коронарним атеросклерозом. Ви-
рішення цього питання вимагає аналізу багатьох 
факторів: визначення багатосудинного уражен-
ня, можливість і доцільність проведення повної 

і неповної реваскуляризації міокарда, аналіз від-
далених результатів багатосудинної ангіопласти-
ки і т.п. Ці фактори слід враховувати при відборі 
пацієнтів для проведення багатосудинної коро-
нарної ангіопластики.

Поняття «багатосудинне ураження» коро-
нарних артерій у різних дослідженнях має різне 
трактування. Існує 3 основні визначення багато-
судинного ураження. Ураження вважається бага-
тосудинним при наявності:

• стенозу >70% у 2 коронарних артеріях (70%–
70%);

• стенозу >70% в одній і >50% в другій коро-
нарній артерії (70%–50%);

• стенозу >50% у 2 коронарних артеріях (50%–
50%).

Безумовно, відновлення коронарного кро-
вотоку по всіх судинах серця є найбільш ефек-
тивним способом реваскуляризації міокарда і 
саме повна реваскуляризація — основна мета 
ангіопластики і АКШ (рис. 1.94а–г; 1.95а–г). 
Проте анатомічні особливості коронарних арте-
рій, клінічний стан хворого й технічні можли-
вості клініки не завжди дозволяють відновити 
коронарний кровотік у всіх уражених артеріях. 
Основною причиною використання тактики 
неповної реваскуляризації міокарда є анатоміч-
на неможливість дилатації стенозу або рекана-
лізації оклюзії в ураженому сегменті коронарної 
артерії. Однак обговорюється й інша причина 
розвитку непов ної реваскуляризації міокарда 
при багатосудинному ураженні, пов̓язана на-
самперед із рестенозом. У більше ніж ⅓ пацієн-
тів після коронарної ангіопластики діагносту-
ють рестеноз у раніше ураженому сегменті, що 
вимагає повторного обстеження і лікування. 
При багатосудинному ПКВ підвищується ймо-
вірність утворення повторних звужень у най-
ближчий період після лікування. Більше того, 
рестенотичне ушкодження уражених сегментів 
буває більш гемодинамічно значимим, ніж ра-
ніше наявний стеноз (якщо його первинний 
розмір не перевищує 75%). У деяких клініках не 
вважають обов̓язковим проводити ангіопласти-
ку в уражених сегментах <70%, щоб не прово-
кувати повторне, рестенотичне звуження цього 
сегмента в найближчі 3–6 міс.

Концепція повної та неповної реваскуляризації 
вперше запропонована й обговорювалася в перші 
роки появи коронарної хірургії. Використання цих 
стратегій значно поліпшувало стан пацієнтів з ІХС, 
підвищувало толерантність до фізичного наванта-
ження після АКШ.
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Згодом досвід ПКВ підтвердив концепцію 
пов ної та неповної реваскуляризації. У період 
розвитку коронарної ангіопластики неповну ре-
васкуляризацію проводили у пацієнтів груп висо-
кого ризику (вік, низька функція ЛШ, виражена 
супутня патологія, складна коронарна морфоло-
гія). У багатьох дослідженнях вивчали ступінь ре-
васкуляризації і її вплив на виживаність пацієн-
тів, але відмінності у виживаності пацієнтів без 
гострого ІМ при проведенні повної реваскуляри-
зації не виявлені. Однак повторні ангіопластики 
або АКШ у групах неповної реваскуляризації ви-
конували частіше, ніж у пацієнтів після повної 
реваскуляризації міокарда. 

На сьогодні реваскуляризацію поділяють на 
3 групи: повна анатомічна, повна функціональна 
та неповна функціональна (табл. 1.12). На жаль, 
на сьогодні немає точного визначення оптималь-
ної реваскуляризаційної стратегії, однак можна 
припустити, що ключовим фактором у виборі 
стратегії буде функція ЛШ.

Отже, повна реваскуляризація міокарда є 
основною метою коронарної ангіопластики. 
У міру розширення показань до інтервенційних 
втручань при ІХС усе частіше застосовують спо-
сіб повної функціональної реваскуляризації міо-
карда, який значно зменшує вираженість, а іноді 
повністю усуває симптоми захворювання.

а

в

б

г

Рис. 1.94. Коронарограма ПКА хворого М. із багатосудинним ураженням до (а) та після (б) першого ПКВ 
в ПКА; коронарограма ЛКА хворого М. зі стенозом у проксимальному сегменті ПМШГ ЛКА із 
багатосудинним ураженням до проведення другого ПКВ в ПМШГ ЛКА (в) та після проведення 
другого ПКВ в ПМШГ ЛКА (г)
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Неповну функціональну реваскуляризацію, 
як правило, використовують у тих клінічних 

ситуаціях, коли технічно неможливо віднови-
ти кровотік по одному (декільком, але не всім) 

а

в

б

г

Рис. 1.95. Коронарограма ПКА хворого О. із багатосудинним ураженням до (а) та після (б) першого ПКВ 
в ПКА; коронарограма ЛКА зі стенозом у середньому сегменті ПМШГ ЛКА хворого М. із багатосу-
динним ураженням до проведення другого ПКВ в ПМШГ ЛКА (в) та після проведення другого ПКВ 
в ПМШГ ЛКА. Діагностовано спазм в усті ДГ після проведення ангіопластики (г)

Таблиця 1.12
Перкутанна реваскуляризаційна стратегія

Реваскуляризаційна стратегія Визначення Очікуваний клінічний результат
Повна анатомічна  
реваскуляризація

Дилатація всіх стенозів >50% у су-
динах не менше 1,5 мм у діаметрі

Відповідає повній функціональній 
 реваскуляризації

Повна функціональна 
реваскуляризація

Дилатація тільки тих стенозів, які 
можуть бути причиною ішемії

Такий самий результат, як і при повній ана-
томічній реваскуляризації, у пацієнтів із збе-
реженою функцією ЛШ. 
Анатомічна реваскуляризація більш доцільна 
у пацієнтів з вираженою дисфункцією ЛШ

Неповна функціональна 
реваскуляризація

Неможливість дилатувати всі сте-
нози, які викликають ішемію

Результат гірше, ніж у 2 попередніх групах
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з уражених сегментів коронарного русла. Од-
нак для зменшення вираженості симптомати-
ки та часткового відновлення кровопостачання 
міо карда проводять неповну реваскуляризацію 
в якості паліативного втручання (рис. 1.96а). 
Таким чином, на схемі визначається оклюзія 
правої коронарної артерії з одночасною на-
явністю субтотального стенозу передньої між-
шлуночкової гілки лівої коронарної артерії 
(див. рис. 1.96а). Після інфаркту задньої стінки 
ЛШ оклюзія правої коронарної артерії призве-
ла до акінезії інфаркт ної зони при наявності 
субтотального стенозу в передній міжшлуноч-
ковій гілці лівої коронарної артерії. Віднов-
лення кровотоку по передній міжшлуночковій 
гілці лівої коронарної артерії в цьому випадку 
може привести до повного зникнення симпто-
мів стенокардії. Це буде повна функціональна 
реваскуляризація, тому що адекватно усунуте 
основне джерело, пов̓язане з ішемізацією мі-
окарда (субтотальний стеноз передньої між-
шлуночкової гілки). Проте, якщо оклюзована 
права коронарна артерія у пацієнта буде забез-
печена колатеральним кровотоком з лівої коро-
нарної артерії і буде визначатися контрактиль-
ність задньої стінки ЛШ, то ангіопластика в 
передній міжшлуночковій гілці буде розцінена 
як неповна функціональна реваскуляризація 
(рис. 1.96б). Але навіть у цьому випадку адек-
ватність втручання може визначатися ступенем 
колатерального кровотоку та гемодинамічною 
значимістю правої коронарної артерії. Напри-

клад, виражений колатеральний кровотік з пе-
редньої міжшлуночкової гілки і наявність ліво-
го типу кровопостачання задньої стінки ЛШ 
може визначити цей варіант реваскуляризації 
як адекватний. Подібний приклад колатераль-
ного кровотоку третього ступеня з перед ньої 
міжшлуночкової гілки в оклюзовану праву ко-
ронарну артерію наведений на рис. 1.97а, б.

Серед пацієнтів, у яких ангіопластику ви-
конують для поліпшення віддаленої вижива-
ності, підвищення толерантності до фізичного 
навантаження, неповна, але адекватна ревас-
куляризація (повна функціональна реваскуля-
ризація) абсолютно виправдана і досягає своєї 
мети. У доповіді CASS Registry зазначено, що 
не існує різниці у віддалених клінічних резуль-
татах АКШ у пацієнтів із трисудинним уражен-
ням і проведенням повної анатомічної і повної 
функціональної реваскуляризації. У пацієнтів 
з вираженою стенокардією і зниженою функ-
цією ЛШ повна реваскуляризація (шунтування 
≥3 артерій) була пов̓язана з покращанням ви-
живаності при використанні багатоваріантного 
аналізу. Публікації співробітників клініки Mayo 
(Bell, 1990) підтверджують, що у пацієнтів з тяж-
ким перебігом стенокардії після ангіопластики 
також відзначені кращі результати при викорис-
танні методики повної реваскуляризації (повна 
анатомічна), ніж у пацієнтів зі стенокардією 
середнього ступеня тяжкості. Серед 867 пацієн-
тів з ІХС і багатосудинним ураженням, у яких 
успішно проведена коронарна ангіопластика, 

а б

Зона інфаркту Колатералі

Рис. 1.96. Коронарні артерії серця: оклюзія ПКА, субтотальний стеноз у ПМШГ ЛКА та відсутність 
 колатерального кровотоку (а); оклюзія ПКА, субтотальний стеноз у ПМШГ ЛКА і колатераль-
ний кровотік зі звуженої ПМШГ в оклюзовану ПКА (б)
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повна функціональна реваскуляризація не була 
пов̓язана зі збільшенням кількості усклад-
нень протягом кількох років після проведення 
втручання. Проте за даними багатоваріантного 
аналізу виявлено, що у 937 пацієнтів після ко-
ронарної ангіопластики з вихідною стенокарді-
єю спокою тактика неповної реваскуляризації 
була прямо пов̓язана з ускладненнями захво-
рювання, які розвинулися в найближчі кілька 
років після коронарної ангіопластики. Таким 
чином, клінічний стан хворих, тобто тяжкість 
стенокардії, може визначати віддалені резуль-
тати лікування, якщо проводять повну функці-
ональну реваскуляризацію міокарда. Чим біль-
ше виражені симптоми стенокардії і чим нижча 
фракція ЛШ, тим більш повну ревакуляризацію 
необхідно проводити у цих хворих для досяг-
нення стійкого віддаленого результату лікуван-
ня. У пацієнтів зі стенокардією середнього сту-
пеня вираженості неповну (але функціонально 
виправдану) реваскуляризацію можна більш 
широко використовувати у складних випадках, 
коли проведення анатомічно повної реваскуля-
ризації міокарда за допомогою катетерної техні-
ки неможливе.

Вплив кількості уражених артерій на усклад-
нення, які виникають в період проведення 
коронарної ангіопластики, проаналізовано у 
1764 пацієнтів у другому дослідженні (NHLBI 
(the Natio nal Heart, Lung, and Blood Institute) 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary 
Angioplasty) Registry) за період з 1985 по 1986 р. 
(табл. 1.13).

Таблиця 1.13
Залежність ускладнень ПКВ від кількості 
уражених артерій, що виникають у період 

проведення коронарної ангіопластики (NHLBI 
PTCA Registry за період з 1985 по 1986 р.)

Ускладнен-
ня

Ураження , %

р
одно-

судинне 
(n=838)

дво-
судин не 
(n=559)

три-
судин не 
(n=367)

Смерть 2 (0,2) 5 (0,9) 8 (2,2) <0,001
Нефаталь-
ний ІМ 29 (3,5) 29 (5,2) 19 (5,2) Недосто-

вірно
Термінове 
АKШ 24 (2,9) 22 (3,9) 16 (4,4) Недосто-

вірно
Серйозні ускладнення (смерть, нефатальний 

ІМ або екстрене АКШ) відзначені у 5,5% пацієн-
тів з односудинним ураженням, у 8,1% — з двосу-
динним і у 9,3% — із трисудинним. Периферичні 
ускладнення, тобто ті, які пов̓язані з пункцією 
стегнової артерії і потребують хірургічного втру-
чання на периферичних судинах, або необхідність 
у проведенні гемотрансфузії виникали приблиз-
но у 2,5% пацієнтів з багатосудинним ураженням 
після проведення ПКВ.

Багатосудинна ангіопластика у пацієнтів 
зі збереженою  функцією ЛШ 
З метою визначення оптимального спосо-

бу реваскуляризації обстежили >4000 пацієнтів 
з ІХС і багатосудинним ураженням коронарного 
русла, які були рандомізовані в 6 дослідженнях. 
У кожному дослідженні порівнювали результати 
багатосудинної коронарної ангіопластики (ПКВ) 
і АКШ. Критерії включення і виключення паці-

а б

ПМШГ
ЛКА

ПКА

Рис. 1.97. Коронарограма ЛКА хворого з колатеральним кровотоком 3-го ступеня із ПМШГ в оклюзовану 
ПКА (а); коронарограма хворого із оклюзією ПКА і колатеральним кровотоком (б)
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єнтів з цих досліджень наведені в табл. 1.14, а ба-
зові характеристики — у табл. 1.15 і 1.16.

Коронарну ангіопластику проводили, як пра-
вило, у судинах зі стенозом >50% і діаметром не 
менше 1,5 мм. Більше того, виживаність тканини 
міокарда в зоні ураженого сегмента судин визна-
чали за допомогою неінвазивних методів. Не-
стандартні способи для відновлення кровотоку 

у звужених коронарних артеріях такі, як атерек-
томія і стенти,  застосовували тільки в досліджен-
нях CABRI (Coronary Angioplasty Bypass Revascu-
la rization Investigation) і BARI (Bypass Angio plasty 
Revascularization Investigation). Внутрішню груд-
ну артерію використовували при проведенні 
АКШ у 75%, крім дослідження GABI (German 
Angioplasty Bypass Surgery Investi ga tion) — 37%.

Таблиця 1.14
Рандомізовані дослідження ПКВ порівняно з АКШ: критерії включення та виключення 

пацієнтів з дослідження
Назва 
дослі-

дження
n Критерій

RITA 1011 Включення: одно-, дво- і трисудинного ураження (75% стеноз). Уражена артерія кровопостачає 
не менше 20% міокарда. У всіх пацієнтів є стенокардія і об’єктивні ознаки ішемії міокарда. Ревас-
куляризація можлива як при ПКВ, так і при АКШ.
Виключення: попередні ПКВ або АКШ, ураження стовбура ЛКА, виражені гемодинамічні ура-
ження клапанів серця

ERACI 127 Включення: багатосудинна коронарна хвороба (≥2 судин із ≥70% стенозом).
Виключення: дилатаційна ішемічна кардіоміопатія, виражене трисудинне ураження з ФВ ≤35%, 
значне звуження стовбура ЛКА, виражене ураження клапанного апарату, гострий ІМ

GABI 358 Включення: вік <75 років, стенокардія II ФК, багатосудинне ураження коронарних артерій 
(≥2 судин зі стенозом ≥70%).
Виключення: попередня ПКВ або АКШ, повна оклюзія, стеноз стовбура ЛКА ≥30%, ФВ ЛШ >50%, 
довжина ураження >2 см, дифузна коронарна хвороба, ІМ протягом 4 тиж

CABRI 1054 Включення: вік до 76 років, багатосудинне ураження (не менше 2 судин зі стенозом >50%).
Виключення: попередня ПКВ або АКШ, ураження стовбура ЛКА ≥50%, перші 10 днів гострого 
ІМ, ФВ — 35%, нещодавно перенесений інсульт, різна супутня патологія

EAST 392 Включения: дво- або трисудинне ураження, стенокардія, об’єктивно підтверджена результатами 
неінвазивних методів діагностики.
Виключення: попередня ПКВ, не більше 2 тотальних оклюзій, ФВ — 25%, ІМ протягом перших 5 днів

BARI 1011 Включення: вік від 17 до 80 років, багатосудинне ураження (судини зі стенозом не менше 50%) 
з клінічно підтвердженою стенокардією (ФК III–IV, нестабільна стенокардія). Нещодавно пере-
несений не-Q-ІМ або стенокардія напруження (I–II ФК) з вираженою ішемією під час наванта-
жувального тестування. Нещодавно перенесений Q-ІМ або ФВ ЛШ <50% або без стенокардії, але 
з вираженою ішемією, яка підтверджена результатами неінвазивного тестування.
Виключення: екстрена реваскуляризація, стеноз стовбура — 50%, первинний коронарний спазм, 
виражена аортальна кальцифікація

Таблиця 1.15
Рандомізовані дослідження ПКВ порівняно з АКШ: дизайн дослідження та базові 

характеристики
Показник RITA ERACI GABI CABRI EAST BARI

Кількість хворих, n 1011 127 359 1054 392 1829
Дизайн дослідження

Запланований період спостереження, років 10 3 1 5–10 5 10
Необхідність у повній реваскуляризації Так Ні Так Ні Ні Ні
Включення пацієнтів з тотальними оклюзіями Так Так Ні Так Ні Так
Використання нових пристроїв Ні Ні Ні Так Ні Так
Втручання на внутрішній грудній артерії, % 74 77 37 81 90 82

Базові характеристики
Вік, років 57 57 — 60 61 61
Чоловіки, % 81 54 80 78 73 74
Попередній ІМ, % 43 31 47 43 41 55
Нестабільна стенокардія, % 59 53 14 15 62 65
ФВ ЛШ, % — 61 56 63 62 57
1 уражена артерія, % 45 0 0 0 0 0
2 уражені артерії, % 43 55 82 58 60 59
3 уражені артерії, % 12 45 18 40 40 41
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Таблиця 1.16
Рандомізовані дослідження ПКВ порівняно 
з АКШ: ефективність ПКВ та ступінь 

реваскуляризації

Назва дос-
лідження

Ефек-
тивність 
ПКВ (%)

Ступінь  реваскуляризації

RITA 87 Повна функціональна 
реваскуляри зація у паці-
єнтів із дво- і трисудинним 
ураженням. ПКВ про-
ведений відповідно в 81 і 
63% випадків

ERASI 92 Повна функціональна 
 реваскуляризація досягну-
та у 89% випадків

GABI 92 Повна анатомічна реваску-
ляризація досягнута у 86% 
випадків

CABRI 91 Повна функціональна 
 реваскуляризація

EAST 88 Повна функціональна 
 реваскуляризація

BARI 88 Повна функціональна 
 реваскуляризація

Результати лікування в госпітальний період
Особливості госпітального періоду пацієнтів 

після багатосудинної ангіопластики зумовлені 
насамперед тим, що дилатація артерії в уражено-
му сегменті часто призводить до мікроскопічних 
дисекцій у місці дилатації. Одним з механізмів ко-
ронарної ангіопластики, що визначає збільшення 
просвіту артерії після втручання, є мікроскопіч-
не розтріскування стінки артерії після роздуван-
ня балона. Щоб знизити ризик великої дисекції, 
деякі дослідники використовують балон-катетер 
за розміром менший передбачуваного діаметра 
артерії або тиск у балоні нижчий номінального. 

Проте подібна практика успішна тільки при на-
явності дуже м̓яких атеросклеротичних бляшок. 
Найчастіше такий спосіб призводить до вираже-
ного залишкового стенозу (рис. 1.98а, б) і повер-
ненню клінічних проявів у результаті активації 
«зворотної тяги» (стретчинг) артерії.

Однак у деяких випадках дисекція може бути 
досить великою і видимою на ангіограмі. У цьо-
му випадку існує небезпека різкого порушення 
кровотоку в цій артерії і виникнення гострого 
тромбозу дилатованого сегмента. Процес тром-
боутворення, як правило, відбувається протя-
гом 1-ї години–1-ї доби після втручання (тобто 
в період госпіталізації). Саме тому дуже важливо 
оцінювати результати лікування в госпітальний 
період після багатосудинної ангіопластики.

У рандомізованих дослідженнях ПКВ була 
успішною у 87–92% випадків, смертність склала 
0,7–5%, ІМ розвинувся в 2,3—6,3% випадків (у пе-
ріод госпіталізації), екстрене АКШ виконане у 1,5–
10,3% хворих (див. табл. 1.16; 1.17). Летальність 
у групах хворих після ангіопластики і АКШ була 
приблизно однаковою, хоча у пацієнтів після ангіо-
пластики відзначена нижча частота госпітальних 
ІМ і коротший період перебування в стаціонарі.

Віддалені результати
У клінічних спостереженнях протягом 1–3 років 

пацієнтів після АКШ та ангіопластики не відзна-
чені серйозні відмінності за такими показниками, 
як смертність, ІМ, толерантність до фізичного на-
вантаження. Проте, порівнюючи результати АКШ 
та коронарної ангіопластики, необхідно відзначи-
ти, що в групі ПКВ більше пацієнтів з рекурентною 
стенокардією, ніж у групі АКШ (30–40% порівняно 
з 20–25%), у 3–10 раз частіше проводили повторну 
реваскуляризацію тієї ж артерії в групі ПКВ (32–

Таблиця 1.17
Рандомізовані дослідження ПКВ порівняно з АКШ: внутрішньогоспітальні результати

Назва дос-
лідження

Ме-
тод

Ускладнення, % КоментаріСмерть ІМ АКШ
RITA ПКВ

АКШ
0,7
1,2

3,5
2,4

4,5
—

Тривалість госпіталізації: ПКВ — 4 дні, АКШ — 12 днів

ERASI ПКВ
АКШ

1,5
4,6

6,3
6,2

1,5
—

Інсульт: ПКВ — 1,5%, АКШ — 3,1%

GABI ПКВ
АКШ

1,1
2,5

2,3
8,1*

2,8
—

Інсульт: ПКВ — 0%, АКШ — 1,2%; пневмонія після 
ПКВ — 1,1%, після АКШ — 10,6%, p<0,001; госпіталіза-
ція: ПКВ — 5 днів, АКШ — 19 днів; стенокардія 
після ПКВ — 18%, після АКШ — 7%, p<0,005

CABRI ПКВ
АКШ

1,3
1,3

—
—

3,3
—

—

EAST ПКВ
АКШ

1
1

3
10,3*

10,1
—

Інсульт: ПКВ —  0,5%, АКШ — 1,5%

BARI ПКВ
АКШ

1,2
1,3

2,1
4,6*

6,3
—

Інсульт: ПКВ — 0,2%, АКШ — 0,8%; дихальна недостат-
ність після ПКВ — 1%, АКШ — 2,2%, p<0,05

*р<0,01.
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54% — у групі ПКВ і 2–13% — у групі АКШ). Про-
ведення АКШ було показане приблизно 20% хворих 
після коронарної ангіопластики (табл. 1.18).

Таблиця 1.18
Рандомізовані дослідження ПКВ порівняно 

з АКШ: віддалені результати

Н
аз

ва
  д

ос
лі

 д ж
ен

ня

Ч
ас

  с
по

ст
е  р

еж
ен

ня
, 

ро
кі

в

М
ет

од

Ускладнення, %

С
ме

рт
ь

ІМ

П
ов

то
рн

а 
ре

ва
ск

у л
яр

из
а ц

ія

В
ід

су
тн

іс
ть

 си
мп

то
-

мі
в 

за
хв

ор
ю

ва
нн

я

RITA 2,5 ПКВ
АКШ

3,1
3,6

3,6
3,9

35
3,8

69
79

ERASI 1 ПКВ
АКШ

3,2
0

3,2
1,8

32
3,2

—
—

GABI 3 ПКВ
АКШ

—
—

—
—

37
3,2

60
80

1 ПКВ
АКШ

2,6
6,5

4,5
9,4

44
6

71
74

CABRI 1 ПКВ
АКШ

3,9
2,7

4,9
3,5

35,6
2,1

67
75

EAST 3 ПКВ
АКШ

7,1
6,2

14,6
19,6

54
13

80
88

BARI 5 ПКВ
АКШ

14
11

8
9

54
8

—
—

Паці-
єн ти 
з цук-
ровим 
діабетом

ПКВ
АКШ

35
19

—
—

62
8

—
—

Allis і співавтори проаналізували результати 
2-річного лікування 350 пацієнтів з ІХС і багатосу-
динним ураженням та багатосудинною ангіоплас-

тикою з метою визначення частоти виживаності. 
Після аналізу ангіографічних і клінічних даних 
визначені незалежні предиктори серйозних коро-
нарних подій (смерть, ІМ або необхідність прове-
дення АКШ). У такий спосіб у всіх пацієнтів без 
стенокардії спокою, цукрового діабету і стенозу 
в проксимальному сегменті передньої міжшлуноч-
кової гілки відзначена 97% дворічна виживаність 
без нападів стенокардії. У період спостереження 
всі пацієнти цієї групи були живі. У пацієнтів з 2 
і більше із перерахованих факторів (стенокардія 
спокою, цукровий діабет і стеноз у проксималь-
ному сегменті передньої міжшлуночкової гілки) 
показник 2-річної смертності становив >25%, 
а виживаності з відсутністю стенокардії — <50%. 
Збережена функція ЛШ була найбільш потужним 
протектором виживаності.

У роботі В. Meier і співавторів частота задовіль-
них віддалених результатів через 14 міс після ангіо-
пластики склала 84% (критерії: зникнення нападів 
стенокардії, значне поліпшення результатів функ-
ціональних тестів), проте вона була вірогідно ниж-
чою, ніж відсоток успішних віддалених результатів 
після АКШ (94% пацієнтів без симптомів захворю-
вання через 26 міс після операції АКШ).

Протилежні результати встановлені в дослі-
дженні D. Holmes і співавторів. Серед обстежених 
пацієнтів через 1 рік після ангіопластики у 96% 
хворих не відзначена клініка стенокардії порівня-
но з 88% пацієнтів, у яких було виконане АКШ. 
Аналогічні дані наводяться в іншому багатоцент-
ровому дослідженні, проведеному в США.

Функціональне покращання та зникнення 
симптомів стенокардії були відзначені у 88% па-

а б

Рис. 1.98. Коронарограма хворого з 90% стенозом у проксимальному сегменті ПМШГ ЛКА до 
ангіопластики  (а) та після ангіопластики. Залишковий стеноз — 50% (б)
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цієнтів через 3–18 міс після ангіопластики. З них 
у 9,4% пацієнтів проводили повторний ПКВ і 
у 6,3% — АКШ у той самий період. Згідно з даними 
Американського реєстру коронарної ангіопласти-
ки у 74% пацієнтів через 24 міс після коронарної 
ангіопластики відзначені хороші та задовільні від-
далені результати. За результатами дослідження 
М. Bertrand у 86% пацієнтів через 6 міс після втру-
чання не відзначали клінічних симптомів стено-
кардії та об̓єктивних ознак ішемії міокарда.

Дані різних центрів і результати багатоцентро-
вих досліджень щодо кардіальних ускладнень і ре-
цидивів стенокардії протягом 1 року після коро-
нарної ангіопластики наведені в табл. 1.19 .

Таблиця 1.19
Результати досліджень щодо кардіальних 

ускладнень і рецидиву стенокардії протягом 
1 року після коронарної ангіопластики

Kлінічні  фактори

N
H

LB
I 

(С
Ш

А)

Р
оч

ес
те

р 
(В

ел
ик

об
ри

-
та

ні
я)

Л
іл

ль
 

(Ф
ра

нц
ія

)

С
ер

ед
ні

 д
ан

і

Повторна ангіо-
пластика, % 12 10 22 14
АКШ, % 11 12 1 9
ІМ, % 3 3 1 2

Tезис про залежність віддалених результатів 
коронарної ангіопластики від ступеня реваску-
ляризації міокарда побічно підтверджується при 
порівнянні цих результатів після ангіопластики 
поодиноких і множинних уражень коронарного 
русла. Через 1–5 років після втручання при по-
одиноких ураженнях у 70–85% пацієнтів були 
відсутні симптоми захворювання, а при множин-
них ураженнях зникнення симптомів стенокардії 
через 1–6 років після ангіопластики відзначене 
у 50–75% пацієнтів (табл. 1.20, 1.21).

При багатосудинному ураженні коронарно-
го русла віддалені результати після коронарної 
ангіо пластики були дещо гірші (див. табл. 1.21). 
Незважаючи на більш високий відсоток пацієнтів 
без симптомів захворювання після ангіопластики 
односудинних уражень, інші показники, зокре-
ма смертність, частота ІМ і повторних втручань 
(ПКВ або АКШ), порівнянні в групах з одно- і ба-
гатосудинними ураженнями.

При тривалому спостереженні 2271 хворого 
К. Kent і співавтори дійшли висновку, що після 
1 року спостереження відзначена значна потреба 
в повторній реваскуляризації міокарда (14% — 
при повторній ангіопластиці та 12% — при АКШ). 
При цьому у 67% хворих відзначали стійке покра-
щання. Частота смертності протягом 1 року скла-

ла 1,6%. J. Talley і співавтори отримали аналогічні 
результати при 5-річному спостереженні 424 хво-
рих після ПКВ.

Таблиця 1.20
Віддалені результати коронарної 

ангіопластики у пацієнтів з односудинним 
ураженням коронарного русла

Автор (рік)

K
іл

ьк
іс

ть
 х

во
ри

х,
 n

П
ер

іо
д 

сп
ос

те
ре

ж
ен

ня
, р

ок
ів

С
ме

рт
ні

ст
ь,

 %

ІМ
, %

АК
Ш

, %

K
ор

он
ар

на
 

ан
гі

оп
ла

ст
ик

а,
%

Б
ез

 с
им

п  т
о м

ів
, %

Kent et al. (1984) 1115 2 2,2 3,4 12 14 74
Faxon et al. (1983) 214 1,5 2,6 9,5 38 9 82
Gruentzig et al. (1987) 98 6 3,0 — 12 18 62
Talley et al. (1988) 369 5 3,5 5,5 16 20 84
Mabin et al. (1985) 87 1,2 0,1 3,0 10 17 74
Detre et al. (1988) 709 1,0 1,3 1,7 5,5 21 76
Середні дані 2,1 4,6 15,6 18,5 75,3

Таблиця 1.21
Віддалені результати коронарної 

ангіопластики у пацієнтів з багатосудинним 
ураженням коронарного русла

Автор (рік)

K
іл

ьк
іс

ть
 х

во
ри

х,
 n

П
ер

іо
д 

сп
ос

те
ре

ж
ен

ня
, р

ок
ів

С
ме

рт
ні

ст
ь,

 %

ІМ
, %

АК
Ш

, %

K
ор

он
ар

на
 

ан
гі

оп
ла

ст
ик

а,
%

Б
ез

 с
им

пт
ом

ів
, %

Hartzler et al. (1983) 90 1,0 2,0 — 6 8 —
Vliestra et al. (1983) 100 0,5 — 2,0 12 19 56
Kent et al. (1986) 282 2,0 6,4 6,0 38 14 56
Dorros et al. (1984) 285 1,0 — 0,3 6 20 —
Cowley et al. (1985) 44 2,0 — 2 18 10 48
Gruentzig et al. (1987) 71 6,0 8 — 7 13 72
DiSciascio et al. (1988) 50 0,5 4 4,0 4 30 74
Detre et al. (1988) 703 1,0 2,6 3,4 7,4 — 76
Середні дані 2,6 3,0 12,3 16,3 60,7

К. Detre і співавтори аналізували віддалені 
результати коронарної ангіопластики у хворих 
з одно- (46%) і багатосудинним ураженням коро-
нарного русла (54%). Більш успішний результат 
відзначений у хворих з односудинним ураженням. 
За результатами спостереження протягом 1 року 
встановлено, що у хворих з багато- і односудин-
ним ураженням летальність склала відповідно 4,6 
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і 1,8%, частота нефатального ІМ — 8,8 і 5,4%, час-
тота повторної коронарної ангіопластики — 18,8 
і 18,1%, кількість операцій АКШ — 15,3 і 10,7%. 
Слід зазначити, що подібні дослідження проводи-
ли також багато інших авторів.

ПКВ у пацієнтів з ІХС і багатосудинним ура-
женням та/або  цукровим діабетом
У хворих із багатосудинним ураженням та ін-

шими ознаками високого ризику ускладнень ви-
конання АКШ, порівняно з ПКВ, дає кращі по-
казники виживаності. Однак відмінності стосовно 
вартості лікування і якості життя між результатами 
АКШ і ПКВ втрачаються протягом 10–12-річного 
спостереження. Рішення про повну реваскуляри-
зацію або про відновлення просвіту тільки в тій 
артерії, яка викликає ішемію, приймається інди-
відуально.

Хоча формальні дані порівняння результатів 
ПКВ і АКШ при цукровому діабеті відсутні, інва-
ріабельний аналіз post hoc показав, що результати 
ПКВ гірші, ніж результати АКШ. У дослідженні 
ARTS (Artery Revascularization Therapies Study), 
у якому порівнювали результати ПКВ і АКШ 
у пацієнтів з багатосудинним ураженням та цук-
ровим діабетом, виявили, що результати обох ви-
дів лікування не є задовільними; при цьому ре-
зультати ПКВ гірші результатів АКШ. Смертність 
протягом 3 років після ПКВ 7,1%; після АКШ — 
4,2%. Відзначена значима відмінність у показ-
никах виживаності без ускладнень: у групі ПКВ 
цей показник склав 52,7%; у групі АКШ — 81,3%. 
У випадках багатосудинного ураженням, коли є 
1 або 2 гемодинамічно значимих стенози (фрак-
ційний резерв кровотоку <0,75), результати ПКВ 
такі ж сприятливі, як і результати АКШ, яке ви-
конується при ≥3 значимих стенозах, незважаючи 
на однакову ангіографічну поширеність хвороби 
(Рекомендації для ПКВ при багатосудинному ура-
женні та/або цукровому діабеті: клас IIb, рівень 
доказовості C). Дані про застосування елютинг-
стентів у пацієнтів з багатосудинним ураженням 
та/або цукровим діабетом, що надходять, можуть 
змінити цю ситуа цію.

Порядок дилатації коронарних стенозів 
при багатосудинному  ураженні
Черговість, з якою відбувається дилатація ко-

ронарних стенозів, прямо пов̓язана з безпекою 
та ефективністю ангіопластики. Повні оклюзії, 
які забезпечуються колатералями з інших арте-
рій, дилатують у першу чергу, потім дилатації 
піддають гемодинамічно значимі стенози в арте-
ріях, які кровопостачають іншу частину міокарда. 

Якщо основний гемодинамічний стеноз розміще-
ний в артерії, яка кровопостачає невелику частину 
міокарда, ми пропонуємо проводити дилатацію 
стенозованих сегментів у найбільш важливих ар-
теріях, тобто в тих, які відповідають за найбільш 
функціональні ділянки міокарда (передня між-
шлуночкова гілка лівої коронарної артерії і т.д.). 
Якщо 2 стенози розміщені в судинах однакового 
діаметра, то в першу чергу ангіопластику прово-
дять у сегменті артерії з кращим колатеральним 
кровотоком. При наявності проксимального й 
дистального стенозу однієї артерії ми пропонуємо 
спочатку проводити ангіопластику дистального 
стенозу (це правило не поширюється на стенту-
вання стовбура лівої коронарної артерії). У цьому 
випадку можна обмежитися використанням лише 
одного балона-катетера, який може успішно про-
йти через проксимальний стеноз, і провести дила-
тацію в дистальному сегменті, а потім після тракції 
вже використаного балона провести ангіопласти-
ку в проксимальному сегменті коронарної артерії. 
Однак у деяких ситуаціях, коли використовувати 
один балон при дилатації двох стенозів в одній 
артерії неможливо (значна зміна калібру сегмента 
в 2 уражених ділянках артерії), черговість ангіо-
пластики не має великого значення для клінічно-
го та ангіографічного ефекту втручання. 

Нечасті випадки багатосудинної хвороби 
і  ангіопластика: ПКВ артерії, коли інші  артерії 
оклюзовані
У деяких дослідженнях оцінювали результати 

коронарної ангіопластики єдиної прохідної арте-
рії в тому випадку, якщо інші артерії були оклюзо-
вані. Згідно з даними табл. 1.22 успіх і ускладнен-
ня цих втручань цілком порівнянні. Проте багато 
лікарів направляють таких пацієнтів для прове-
дення АКШ, особливо якщо оклюзована артерія 
кровопостачає велику зону міокарда, функція ЛШ 
низька, а підходящий для коронарної ангіоплас-
тики стеноз має складну морфологію (пристінко-
вий тромбоз, розміщення на вигині артерії і т.д.). 
Проте можливе і проведення інвазивних втручань 
(див. табл. 1.22) з достатньою ефективністю та без-
пекою. Однак кожний із пацієнтів повинен мати 
вичерпну інформацію про можливість повторних 
втручань і про те, що при успішному проведенні 
коронарної ангіопластики існує реальна можли-
вість повторення реваскуляризації (включаючи 
АКШ), що може виникнути у 30–40% випадків.

ПКВ ПРИ ХРОНІЧНИХ ОКЛЮЗІЯХ
На сьогодні частота ПКВ хронічної пов-

ної оклюзії становить до 20% усіх ангіопластик 
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(рис. 1.99а, б). Хоча в багатьох клінічних ситуаціях 
добре розвинутий колатеральний кровотік забез-
печує достатнє кровопостачання відповідної ді-
лянки міокарда в стані спокою або при помірному 
фізичному навантаженні, проте інтра- та інтер-
коронарні колатералі часто неадекватно функціо-
нують в періоди різкого підвищення потреби міо-
карда в кисні, що є причиною виникнення пост-
оклюзійної стенокардії.

Розглядаючи проблему реканалізації оклю-
зованих артерій необхідно чітко визначити при-
роду оклюзії. Стан артерії до виникнення повної 
оклюзії значною мірою визначає клінічні прояви 
хвороби, наявність колатерального кровотоку, 
виживаність міокарда та природу коронарної об-
струкції. Розглянемо 2 типи утворення оклюзії.

Перший тип (табл. 1.23, рис. 1.100) — гостра 
оклюзія, що виникла в результаті утворення тром-

бу в місці помірного стенозу коронарних артерій. 
У більшості випадків оклюзія такого типу клініч-
но проявляється у вигляді гострого ІМ. Колате-
ральний кровотік зазвичай відсутній або слабко 
виражений. Відновлення кровотоку по оклюзо-
ваній артерії після гострої оклюзії протягом 4, 6 
або 12 год сприяє значному поліпшенню прогнозу 
при гострому ІМ. Патофізіологічно тромботична 
обструкція складається зі зруйнованої бляшки та 
свіжих тромботичних мас. Подібного типу оклюзії 
добре реканалізуються провідниками звичайного 
типу, успіх втручання становить >90%. Ефектив-
ність реканалізації коронарної артерії, що зумо-
вила інфаркт, з часом (місяці, роки) знижується, 
що пов̓язано з реорганізацією свіжих тромбів, які 
зазнають фіброзу та кальцифікації.

Другий тип (див. табл. 1.23; рис. 1.101) оклюзії 
коронарної артерії можна визначити як повну хро-

а б

Рис. 1.99. Коронарограма ЛКА з повною хронічною оклюзією в проксимальному сегменті ПМШГ ЛКА до прове-
дення ПКВ (а); коронарограма ЛКА після проведення реканалізації ПМШГ ЛКА (наведено момент про-
ведення коронарного провідника (Magnum — Meier) та момент дилатації балоном-катетером) (б)

Таблиця 1.22
ПКВ однієї великої артерії при оклюзії інших артерій

Дослідник 
(рік) Метод лікування

Кіль-
кість 

пацієн-
тів, n

Госпітальний 
 період, % Віддалений період, % Немає 

стено-
кардії, 

%
Смерть/Q-ІМ/

АКШ

Місяці 
спостере-

ження

Смерть/Q-ІМ/
ПКВ/АКШ

Lafont 
(1993)

ПКВ ПМШГ ЛКА або ПКА, 
коли друга артерія оклюзо-
вана

193 0,5/0,5/5,7 33 4,7/3,7/23,6/13,1 76

ПКВ ПМШГ + ПКА 214 0,5/0,5/3,3 5,3/4,3/11,6/8,2 80
АКШ ПМШГ + ПКА 194 1,5/1,0/0 8,5/3,7/1,6/2,1 74

DeBruyne 
(1991)

ПКВ ПМШГ або ОГ ЛКА, 
коли ПКА оклюзована

61 0/0/4,9 5 –/–/25/5 65

Teirstein 
(1990)

ПКВ ЛКА:
ПКА оклюзована 65 1,5/–/0 17 8/3/–/18 61
ПКА неоклюзована 105 0/–/1,5 7/1/–/9 84
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нічну оклюзію, що утворилася в результаті трива-
лого перебігу захворювання в місці субтотального 
звуження коронарної артерії. Клінічно виникнення 
хронічної оклюзії найчастіше проявляється зміною 
ангінозного статусу і рідше — гострим ІМ. Як пра-
вило, добре розвинутий колатеральний кровотік 
може забезпечувати дистальне заповнен ня артерії, 
що відповідає стенозу 90–95%. Це приводить до 
збереження виживаності міокардіальної тканини 
і запобігає розвитку стенокардії спокою. Загальна 
скоротлива здатність міокарда може бути нормаль-
ною (при вираженому колатеральному кровотоці) 
або помірно зниженою, регіональна скоротність, 
як правило, змінена і пов̓язана з гібернацією міо-
карда або субендокардіальним ІМ. Патофізіологіч-
но більшість хронічних оклюзій утворюється в міс-

ці розміщення кальцинованої атеросклеротичної 
бляшки. Ці обструкції, як правило, виявляються 
резистентними до проходження внутрішньокоро-
нарного провідника, що зумовлює нижчу (від 50 до 
70%) ефективність реканалізації.

Перкутанна реканалізація оклюзованих артерій
Показання і результати втручання
Основні показання: 
• стенокардія, рефрактерна до медикаментоз-

ної терапії; 
• наявність великої площі ішемізованої зони 

за даними неінвазивних досліджень;
• наявність ангіографічних особливостей оклю-

зії, які можуть сприяти успішній реканалізації 
(рис. 1.102).

Рис. 1.100. Коронарограма хворого із хронічною 
оклюзією в ПМШГ ЛКА

Рис. 1.101. Коронарограма хворого із тромботич-
ною оклюзією в ПМШГ ЛКА

Таблиця 1.23
Повна коронарна оклюзія: клінічні і патоморфологічні особливості

Показник Гостра оклюзія Хронічна оклюзія
Прояви Гострий ІМ Зміни ангінозного статусу. Зазвичай стенокардія напру-

ження (недостатність колатерального кровотоку)
Гістологія Зруйнований фіброзний ковпа-

чок м’якої атероматозної бляшки. 
Як правило, оклюзуючий тромб 
у просвіті артерії

Складний комплекс у вигляді фіброзних і кальцинова-
них ділянок атеросклеротичної бляшки з організова-
ними тромбами, розміщеними пошарово

Спонтанна 
 реканалізація

Достатньо часто Рідко

Інтракоронарні 
 колатералі

Рідко Достатньо часто (місткоподібні колатералі)

Інтеркоронарні 
 колатералі

Іноді Як правило

Виживаність 
тканини міокарда 

Дуже рідко, при наявності кола-
терального кровотоку

Часто: колатералі підтримують виживаність. Можлива 
нормальна скоротність стінки лівого шлуночка у ви-
падку дуже вираженого колатерального кровотоку 
в оклюзованій артерії

Ефективність ПКВ Висока Варіює. Залежить від часу утворення і морфології оклюзії
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Рис. 1.102. Коронарограма хворого з функціональною  
оклюзією в ПМШГ ЛКА

Очікувані результати успішного втручання:
• зменшення вираженості або зникнення сте-

нокардії напруження;
• покращання функції ЛШ і підвищення толе-

рантності до фізичного навантаження;
• зменшення необхідності у проведенні АКШ 

на 50%.
Можливі результати успішного втручання:
• потенціальне джерело колатерального кро-

вотоку до інших судин;

• покращання процесів ремоделювання ЛШ 
після гострого ІМ;

• покращання виживаності пацієнтів без сте-
нокардії.

Успіх втручання
За даними порівняльного аналізу ефективність 

реваскуляризації функціональних та повних хро-
нічних оклюзій, на жаль, залишається невисокою 
(табл. 1.24). Опубліковані серії досліджень, які  
загалом становлять 4400 хронічних коронарних 
оклюзій, підтверджують, що в середньому рівень 
успіху становить >69% (від 47 до 81%) (табл. 1.25).

Найбільш частою (80%) причиною невдалої 
реканалізації коронарної артерії є неможли-
вість проведення коронарного провідника через 
оклюзію. Одна із причин (15%) невдалої река-
налізації — неможливість проведення балона 
через зону оклюзії, а також неможливість ди-
латувати оклюзію (5%) в результаті її вираженої 
кальцифікації.

Предиктори успіху (табл. 1.26–1.28). Вибір 
пацієнта для проведення реканалізації повністю 
оклюзованої артерії залишається найбільш важ-
ливим предиктором успішної ангіопластики. За-
лежно від наявності клінічних і ангіографічних 
умов частота реканалізації становить 18–87% 
(див. табл. 1.26–1.28, рис. 1.102). Важливою умо-
вою успішної реканалізації є «вік» оклюзії (див. 
табл. 1.26). Чим «молодша» оклюзія, тим вища 

Таблиця 1.24
Коронарна ангіопластика неповних, функціональних та повних хронічних оклюзій: 

негайні результати
Автор дослі-
дження (рік) Група Кількість 

оклю зій, n
Ефектив-
ність, %

Ускладнення, % 
Смерть/ІМ/АКШ

Гостра 
оклю зія, %

Berger (1996) Неповна 1295 — 0/0,14/0 —
Повна 139 — 0/1,5/0,3 —

Favereau (1995) Неповна 2065 96 1,4 1,8
Повна 292 67 1,7 8

Tan (1995) Неповна 1157 93 0,4/0,7/2,1 3,3
Повна 91 66 0/0/0 0

Ruocco (1992) Неповна 1429 82 0,7/4,8/3,5 1,5
Повна 271 59 1,8/3,6/3,3 4,1

Myler (1992) Неповна 779 94 1,7 —
Повна 122 76 1,6 —

Plante (1991) Неповна
Стабільна стенокардія 637 — 4 —
Нестабільна стенокардія 442 — 8 —
Повна
Стабільна стенокардія 44 48 2,5 —
Нестабільна стенокардія 46 65 2 —

Stone (1990) Неповна 6950 96 0,9/1,5/1,7 —
Повна 905 72 0,8/0,6/0,8 —

Safi an (1988) Неповна 711 90 0,4/3/2 —
Функціональна 102 78 1/3/3 —
Повна 169 63 0/0/2 —

Неповна оклюзія — 51–99% (TIMI ≥2). Функціональна оклюзія — 99% (TIMI=1). Повна оклюзія — 100% (TIMI=0).
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ймовірність її успішної реканалізації. Оптималь-
ний період для проведення реканалізації — 3 міс 
від передбачуваного моменту оклюзії артерії. Не 
менш важлива особливість успішної реканаліза-
ції повністю оклюзованої коронарної артерії — 
адекватні рентгеноморфологічні умови втручан-
ня (див. табл. 1.28; рис. 1.103).

Функціональна оклюзія
Функціональна оклюзія (рис. 1.102–1.104) — це 

варіант ураження коронарної артерії, при якому 
перешкодою кровотоку є ступінь стенозу близь-
ко 99%, що призводить до часткового заповнення 
 дистальної частини артерії контрастною речови-
ною та візуалізації постоклюзійного сегмента арте-
рії із затримкою контрастної речовини в дистальній 
частині судини (див. рис. 1.104). У різних клінічних 
дослідженнях визначали, що ймовірність рекана-
лізації функціональної оклюзії вища, ніж повної 
оклюзії (76% порівняно з 67%). Основною дифе-
ренціальною особливістю функціональної оклюзії 
є наявність інтракоронарних (внутрішньобляшко-
вих) каналів (див. 1.104). Основною ознакою хро-

Таблиця 1.28
Вплив різних характеристик оклюзії на результат реканалізації

Автор дослі-
дження (рік)

Ефективність втручання, %

Довжина оклюзії Тип оклюзії Оклюзія конусопо-
дібної кукси

«Місткоподібні» ко-
латералі

коротка довга функціо-
нальна повна Так Ні Так Ні

Kinoshita (1995) — — — — — — 75 83
Tan (1993) — — — — 69 43 70 20
Maiello (1992) 71 60 68 69 83 51 67 29
Ivanhoe (1992) — — 78 60 73 60 — —
Stone (1990) 85 69 83 74 88 59 18 85

Таблица 1.25
Коронарна ангіопластика хронічних повних оклюзій: негайні результати

Автор дослідження (рік) Кількість паці-
єнтів, n

Ефектив ність, 
%

Ускладнення, % 
Смерть/ІМ/АКШ Інші ускладнення

Berger (1996) 139 — 0/1,4/2,9 —
Favereau (1995) 367 67 1,7 —
Kinoshita (1995) 443 81 0,3/0/0 Тампонада серця (1%)
Tan (1995) 91 66 0/0/0 Гостра оклюзія (0%)
Ishizaku (1994) 111 62 0/1,6/0 Не-Q-ІМ (5%)
Tan (1993) 312 61 0,3/—/1,6 —
Shimizu (1993) 468 75 — —
Stewart (1993) 100 47 1/0/— Не-Q-ІМ (5%)
Maiello (1992) 365 64 0/0,6/0,3 Перфорація 0,6%
Myler (1992) 122 76 1,6 —
Ivanhoe (1992) 480 66 1/2/— —
Ruocco (1992) 271 59 2/1/2 Гостра оклюзія (4%)
Bell (1991) 354 66 0,3/1,7/2,5 —
Stone (1990) 971 72 0,8/0,6/0,8 —
Усього 4450 69

Таблиця 1.26 
Вплив «віку» оклюзії на результати 

коронарної ангіопластики
Автор дослі-
дження (рік)

«Вік» 
оклюзії

Кількість 
оклюзій, n

Ефектив-
ність, %

Tan (1995) <3 міс
>1 міс

42
49

76
57

Ishizaku (1994) <1 міс
>1 міс

11
100

91
56

Myler (1992)
<1 тиж

1–12 тиж
>3 міс

99
73
49

87
88
59

Bell (1992)

<1 тиж
1–4 тиж
1–3 міс
>3 міс

60
15

243
45

74
93
67
64

Maiello (1992)
<1 міс

1–3 міс
>3 міс

73
77

110

89
87
45

Stone (1990) <12 тиж
>12 тиж

29
39

90
74

Таблиця 1.27
Хронічна повна коронарна оклюзія: 

предиктори успішної ангіопластики
Ефективність втручання Неефективність втручання

Функціональна оклюзія Повна оклюзія
Оклюзія <12 тиж Оклюзія >12 тиж
Довжина не більше 15 мм Довжина >15 мм
Конусоподібна кукса «Обрубана» кукса 
Відсутня бічна гілка 
у місці оклюзії

Присутня бічна гілка 
у місці оклюзії

Немає інтеркоронарних 
місткоподібних колате-
ралей 

Виражені місткоп одібні ко-
латералі («голова медузи»)
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нічної повної оклюзії можуть бути інтеркоронар-
ні канали, які часто називають місткоподібними 
колатеральними судинами (розміщуються вздовж 
артерії і сприяють заповненню дистального русла 
оклюзованої судини із проксимального сегмента 
в антеградному напрямку).

Час від початку оклюзування (вік оклюзії)
Вік оклюзії може бути визначений як інтервал 

між моментом обстеження і появою виражених 
симптомів ішемії міокарда у хворого з гострим 
ІМ, виникненням стенокардії, різкою зміною 
ангінального статусу у пацієнтів із симптомами 
ІХС. Найбільш ефективною реканалізація була 
при усуненні оклюзії «молодше» 1 тиж, проміж-
ні результати визначають при лікуванні оклюзії 
від 2 до 12 тиж, нижчі результати відзначені при 
реканалізації оклюзії >3 міс. Не можна вважати 
«вік» оклюзії єдиною умовою успішної рекана-
лізації без врахування рентгеноморфологічних 

критеріїв відбору. Більше того, «старі» оклюзії 
не є безперспективними для реканалізації (імо-
вірність успіху реканалізації оклюзії старше 6 міс 
може становити 50–75%), проте ймовірність 
успіху втручання знижується з «віком» оклюзії. 
У деяких випадках «вік» оклюзії визначають за 
непрямими ознаками і він не може вважатися аб-
солютно точним.

Поширеність оклюзій (довжина ураження)
Загальним правилом є той факт, що при довжи-

ні оклюзії >15 мм ефективність реканалізації низь-
ка, хоча й цю характеристику не можна відокреми-
ти від інших предикторів успішної ангіопластики 
оклюзії («вік» оклюзії, анатомічні й рентгеномор-
фологічні фактори і т.д.).

Розміщення бічної гілки в місці коронарної  оклюзії 
(див. рис. 1.104)
Подібна характеристика оклюзії пов̓язана 

з низькою ефективністю реканалізації. Причиною 
цього може бути те, що провідник по шляху про-
ходження оклюзії йде в більш доступну частину від-
критої артерії, тобто в бічну гілку. Більше того, якщо 
лікар використовує неоптимальну проекцію, то 
створюється враження, що дистальна частина про-
відника пройшла через оклюзію, у той час як дріт 
розміщений у бічній гілці. Найважливішим факто-
ром успішної реканалізації є визначення адекват-
ності проходження коронарного провідника через 
оклюзію з розміщенням верхівки провідника у про-
світі дистальної частини оклюзованої судини.

Рис. 1.103. Анатомічні умови, які сприяють або 
перешкоджають проведенню реканалізації 
коронарної оклюзії

Рис. 1.104. Коронарограма ЛКА з функціональною 
оклюзією в проксимальному сегменті ПМШГ 
ЛКА (визначається канал з проксимальної 
культі в дистальний сегмент артерії)
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Наявність конусоподібної кукси 
Конусоподібну куксу (див. рис. 1.102, 1.103) 

дилатують більш успішно, на відміну від оклюзії 
без конусоподібної форми. Конусоподібні оклюзії 
складаються з невеликих каналів (200 мк у діамет-
рі кожний), які можна визначити за допомогою 
ангіо графії, і які забезпечують потенційно більш 
високу ефективність ангіопластики.

Однак слід враховувати, що кукса, як правило, 
розміщена ексцентрично щодо просвіту артерії. 
Тому при надмірно агресивному просуванні про-
відника існує ймовірність проведення його під 
інтимою. Саме з цієї причини необхідно уважно 
стежити за проекцією провідника і при потребі 
змінювати ангіографічні проекції, використовую-
чи додаткові ін̓єкції контрастної речовини для ви-
значення реального положення провідника. При 
недотриманні цих правил і надмірній поступальній 
активності коронарного провідника можна пору-
шити цілість стінки артерії аж до перфорації і віро-
гідної тампонади.

У деяких випадках конусоподібна кукса може 
продовжуватися в дуже тонкий канал (рис. 1.104), 
що часто забезпечує контрастування дистальної 
частини артерії. Подібна особливість підвищує 
успіх втручання, тому що канал сприяє правильно-
му напрямку провідника в бік дистальної частини 
оклюзії та більш вільній доставці балона-катетера 
в оклюзований сегмент.

Інтеркоронарні (місткоподібні) колатералі
Результати невеликих серій дослідження ангіо-

пластики оклюзій підтверджують, що місткопо-
дібні колатералі (див. рис. 1.103; 1.105) є найбільш 
важливими детермінантами хронічних тотальних 
оклюзій і знижують імовірність проведення успіш-
них ангіопластик. Проте у недавньому дослідженні 
Kinoshita і співавторів опубліковано практично ек-
вівалентні результати ангіопластики у 109 тотальних 
оклюзіях з наявністю місткоподібних колатералей 
і у 124 оклюзіях без подібних морфологічних особ-
ливостей (75% порівняно з 83%, р=0,07). Інші авто-
ри пояснюють високу ефективність реканалізації 
повністю оклюзованих артерій великим досвідом 
лікаря, який проводить втручання та активним ви-
користанням жорстких коронарних провідників.

Оклюзії, які розвивалися поступово (про що 
свідчить виражений інтеркоронарний кровотік 
у вигляді місткоподібних колатералей типу «голо-
ва медузи»), рідко зазнають успішної реканаліза-
ції і мало підходять для проведення коронарної 
ангіопластики (в середньому ефективність цього 
втручання становить <20%). Видимі місткоподіб-
ні колатералі — це дилатовані судини артерій (vasa 

vasorum), які в нових умовах кровопостачання пе-
ретворилися в неоваскулярні канали з дуже тендіт-
ною структурою та малим діаметром.

Рис. 1.105. Коронарограма ПКА з повною оклюзією 
та інтеркоронарними (місткоподібними) 
колатеральними судинами

Інші фактори
Інші фактори, які зумовлюють високий і низь-

кий рівень реканалізації повністю оклюзованих 
артерій: кальцифікація, звивистість проксималь-
ної частини оклюзованої артерії, дистальна лока-
лізація оклюзії, оклюзія правої коронарної артерії 
або огинаючої гілки, ІХС із багатосудинним ура-
женням, нестабільна стенокардія.

Ускладнення коронарної ангіопластики 
 повністю оклюзованої артерії
Коронарна ангіопластика повної хронічної 

оклюзії, як правило, пов̓язана з низьким ризи-
ком втручання (але це не означає, що ризику не 
існує взагалі!). У декількох повідомленнях визна-
чений еквівалентний рівень ускладнень у повних 
оклюзіях і субтотальних стенозах. Більше того, 
наявність повної хронічної оклюзії до втручання 
є незалежним предиктором гострої оклюзії після 
втручання. Частота гострої коронарної оклюзії 
при спробі реканалізації хронічної оклюзії ста-
новить 5–10%, гострого ІМ — 0–2%, екстреного 
АКШ — 0–3%, смерті — 0–1% (табл. 1.29, 1.30). 
За даними деяких досліджень 8% успішно дилато-
ваних повних оклюзій (без імплантації коронар-
них стентів) реоклюзувалися протягом 24 год по-
рівняно з 1,8% гострої оклюзії після ПКВ субто-
тальних стенозів. Однак у 87% випадків реоклюзії 
носили безсимптомний характер (див. табл. 1.29, 
1.30). В іншому дослідженні частота ускладнень 
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реканалізації пов них хронічних оклюзій склада-
ла 20% у пацієнтів з нестабільною стенокардією  
та 2,5% — зі стабільною стенокардією. Гострі 
ішемічні ускладнення коронарної ангіопластики 
повної хронічної оклюзії пов̓язані з дисекцією 
або тромбозом раніше дилатованого сегмента, 
з оклюзією бічної гілки або з дистальною ем-
болізацією. Ускладненнями, що відзначаються 
рідко, є перфорація оклюзованої артерії, розрив 
або руйнування коронарного провідника або не-
фропатія в результаті передозування контрастної 
речовини. Гострі оклюзії після успішної река-
налізації оклюзії можуть бути причиною різкої 
клінічної нестабільності в результаті поновлення 
колатерального кровотоку, який припиняється 
після успішної реканалізації і значно повільніше 
відновлюється після гострої оклюзії.

Таблиця 1.29
Ангіопластика повних хронічних оклюзій: 

симптомний статус при віддаленому 
спостереженні

Автор дослід-
ження (рік)

Успішна 
ангіоплас-
тика, ви-

падки

Спо-
стере-
ження, 

міс

Пацієнти 
без симпто-
мів стено-
кардії, %

Berger (1996) 139 6 87
Stewart (1993) 45 12 68
Ivanhoe (1992) 264 36 69
Ruocco (1992) 160 24 69
Bell (1991) 234 32 76

Таблиця 1.30
Рівень рестенозів і реоклюзій після 
реканалізації коронарних оклюзій

Автор дослі-
дження (рік)

Тип 
о клюзії

Кількість 
оклюзій, 

n

Рес-
теноз, 

%

Ре ок-
лю зія, 

%
Berger (1993) Повна

Неповна
193

1295
49
42

19
7

Kinoshita (1995) Повна 433 55 15
Violaris (1995) Повна 266 45 19

Неповна 3317 34 5
Абсолютна 109 45 24
Функціо-
нальна

157 45 16

Ishizaku (1995) Повна 62 55 18
Bell (1995) Повна 69 59 14
Ivanoe (1992) Повна 175 54 16
Anderson (1997) Повна 70 71 34

Віддалені результати реканалізації повної 
хронічної оклюзії
У переважної більшості пацієнтів після 

успішної ангіопластики повністю оклюзова-
ної коронарної артерії протягом тривалого 
часу відсутні симптоми захворювання (див. 
табл.  1.29). У 3 великих дослідженнях у 76; 69 і 
66% пацієнтів не було симптомів захворювання 

відповідно протягом 1, 2 і 4 років після коро-
нарної ангіопластики. Відсутність симптомів 
стенокардії не виключає наявність рестенозів, 
які є в 40% випадків при відсутності стенокар-
дії після реканалізації пов ністю оклюзованої 
артерії (табл. 1.31, 1.32).

Таблиця 1.31
ПКВ неповних та повних хронічних 

коронарних оклюзій: віддалені результати
Автор до-
сліджен-
ня (рік)

Тип 
оклюзії

Період 
спостере-
ження, міс С

ме
рт

-
ні

ст
ь,

 %
ІМ

, %

АК
Ш

, %

П
К

В
, %

Berger 
(1996)

Повна
Неповна 6 1,4

0,5
2,9
2,4 — —

Violaris 
(1995)

Повна
Неповна 6 0

0,2
3,6
2,8

3,6
2,4

21
17

Ruocco 
(1992)

Повна
Неповна 2 — 5

9
19
15

9
20

Safi an 
(1988) 

Повна
Неповна 2 — — 14

8 —

Таблиця 1.32 
Успішна ангіопластика хронічної повної 

оклюзії: віддалені результати

Автор до-
слідження 

(рік)

Резуль-
тат

Період 
спосте-

реження, 
міс С

ме
рт

-
ні

ст
ь,

 %

ІМ
, %

АК
Ш

, %

П
К

В
, %

Stewart 
(1993)

Успіх
Невдача 12 2,2

4,1 — 16
45

13
16

Ivanhoe 
(1992) 

Успіх
Невдача 4 — — 13

36 —
Bell (1991) Успіх

Невдача 5–7 18
25

11
5

18
58 —

Finci 
(1990)

Успіх
Невдача 2 5

3 — 7
37 —

Функції ЛШ
Незважаючи на те що даних про функцію 

ЛШ після ефективної реканалізації недостат-
ньо, успішна коронарна ангіопластика поліп-
шує як загальну, так і регіональну функцію ЛШ. 
В одному із досліджень у пацієнтів, яким успіш-
но провели реканалізацію з наступною прохід-
ністю у раніше ураженій артерії й нормальним 
коронарним кровотоком, відзначені краща за-
гальна ФВ ЛШ і менша дилатація порожнини 
ЛШ порівняно з пацієнтами, яким реканаліза-
цію не проводили.

У більшості досліджень установлено, що 
успішна реканалізація хронічної повної оклюзії 
зменшує необхідність у проведенні АКШ в 50–
75% випадків. Проте коронарна ангіопластика 
порівняно з АКШ не має ні переваг, ні недоліків 
відносно виживаності та розвитку більш пізніх 
ІМ у пацієнтів цієї групи. 
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Вибір необхідного інструмента для проведення  
коронарної ангіопластики у пацієнтів 
при  повній хронічній оклюзії
Коронарна ангіопластика повної хронічної 

оклюзії є одним з найбільш складних втручань 
в інтервенційній кардіології. Порівняно з непов-
ною (функціональною) оклюзією ПКВ при пов ній 
оклюзії є більш вартісним втручанням (що пов̓язано 
з великою кількістю необхідних провідникових ка-
тетерів, внутрішньокоронарних провідників, бало-
нів і т.п.). Слід зазначити, що подовжується час про-
цедури та установлені вищі показники променевого 
навантаження як для пацієнта, так і для лікаря.

Провідниковий катетер
Обов̓язковою умовою для вибору провіднико-

вого катетера є максимальний опір відштовхуван-
ню, що необхідно для проходження коронарного 
дроту, а потім і балона-катетера через коронар-
ну оклюзію. Для реканалізації хронічної оклюзії 
в басейні лівої коронарної артерії найчастіше ви-
користовують катетери типу Voda і Amplatz для лі-
вої коронарної артерії, які забезпечують їх макси-
мально стабільну фіксацію в усті лівої коронарної 
артерії. У басейні правої коронарної артерії реко-
мендується катетер типу Amplatz для лівої коро-
нарної артерії й типу Voda — для правої коронар-
ної артерії. Якщо використовувати провідниковий 
катетер типу Junkins або багатофункціональний 
провідниковий катетер, то ми рекомендуємо за-
стосовувати систему глибокої фіксації катетера 
в усті коронарної артерії для посилення стійкої 
фіксації верхівки катетера. Розмір внутрішнього 
просвіту провідникового катетера також визначає 
жорсткість фіксації катетера в усті коронарної ар-
терії. Чим більший діаметр катетера, тим стійкіше 
він буде фіксуватися в усті артерії. Компромісним 
розміром (діаметр — жорсткість) є провідниковий 
катетер 8 F. Однак при використанні провідни-
кових катетерів розміром 8 F і більше лікар об-
межений у просуванні верхівки катетера в просвіт 
коронарної артерії, тобто у застосуванні прийому 
«глибоко фіксованого катетера». 

Метою цього прийому є створення більш жор-
сткої конструкції провідниковий катетер + устя 
артерії. Цей ефект полягає в більш глибокому 
проникненні дистальної частини катетера в устя 
коронарної артерії та більш жорсткій фіксації 
його в просвіті (рис. 1.106А–В). Коли коронар-
ний провідник проведений через уражений сег-
мент, при цьому балон, що йде по провіднику, не 
може перетнути зону ураження (причини: жор-
сткий стеноз, звивистий сегмент, повна хронічна 
оклюзія та ін.) (див. рис. 1.106А), а провідниковий 
катетер не виявляє достатньої підтримки, мож-

лива тракція балона-катетера (див. рис. 1.106Б) 
у зворотному напрямку (до провідникового кате-
тера) під контролем якісного флюороскопічного 
зображення. Не змінюючи позиції провідника, 
одночасно просувають вперед дистальну частину 
провідникового катетера (див. рис. 1.106В). Після 
цієї маніпуляції верхівку провідникового катетера 
просувають дещо вперед і міцніше фіксують в усті 
артерії (див. рис. 1.106Б). Після цього необхідно 
повторити спробу просування балона через зону 
ураження. Цю методику можна застосовувати при 
наявності провідникового катетера не більш 7 F і 
бічних перфузійних отворів у вигнутій частини ка-
тетера зі спеціальною атравматичною верхівкою. 
Стовбур лівої коронарної артерії повинен бути 
досить великим (≥4 мм) і без ознак коронарного 
атеросклерозу (звуження, видимий кальциноз).

А Б В

Рис. 1.106. Схема використанняя прийому глибоко 
фіксованого катетера

Внутрішньокоронарні провідники 
Серії провідників типу fl oppy, стандартні та 

провідники із проміжними властивостями — най-
більш популярні пристрої для проходження хро-
нічних повних оклюзій, але деякі лікарі віддають 
перевагу використанню твердих провідників або 
провідників типу gliadewire (з особливим ковзним 
покриттям).

М̓які (fl oppy) коронарні провідники успішно 
проходять через оклюзію в 30–50% випадків при 
«віці» оклюзії не більше 6 міс. Жорсткі коронар-
ні дроти підвищують ефективність втручання ще 
на 25%, однак ці додаткові 25% оклюзованих ар-
терій не могли бути реканалізовані за допомогою 
будь-яких інших коронарних провідників. Без-
умовно, для реканалізації можна вибрати коро-
нарні провідники розміром 0,014 дюйма, проте 
частіше використовують дріт розміром 0,016 або 
0,018 дюйма з метою підвищення їх прохідності. 
Дуже рідко використовують провідники розмі-
ром 0,035–0,038 дюйма для проходження повної 
оклюзії. Проте ми не рекомендуємо використову-
вати провідники розміром >0,021 дюйма для про-



С
Е

К
Ц

ІЯ
 9

ІН
ТЕ

РВ
Е

Н
Ц

ІЙ
Н

Е
 Л

ІК
У

В
А

Н
Н

Я
 ІХ

С

780  ___________________  ІНТЕРВЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

ходження оклюзованого сегмента з метою запобі-
гання субінтимального ушкодження оклюзованої 
артерії і перфорації судини. 

Якщо при проведенні контрольної корона-
рографії можна візуалізувати постоклюзивне 
заповнення коронарної артерії (при наявності 
адекватного колатерального кровотоку), то до-
цільно використовувати стоп-кадр контрольної 
коронарографії (freeze-frame, подібна можливість 
існує у всіх сучасних дигітальних ангіографічних 
системах) для того, щоб визначити напрямок 
просування коронарного дроту через оклюзію. 
Додаткова прохідність коронарного дроту може 
бути досягнута за допомогою балона-катетера 
або спеціального транспортного катетера (probing 
catheter, «катетер без балона», «коронарний буж»), 
який розміщують на 1–2 см позаду верхівки ко-
ронарного провідника. Якщо хоча б один раз вда-
ється пройти коронарним провідником через зону 
оклюзії і підтвердити це проходження, то не мож-
на змінювати позицію дроту до проведення ангіо-
пластики (інакше друга спроба успішного прохо-
дження дроту може не повторитися!). Основними 
ознаками успішного проведення коронарного 
дроту через оклюзований сегмент є вільна ротація 
верхівки провідника (видима на флюороскопіч-
ному зображенні) і можливість безперешкодної 
тракції коронарного провідника у напрямку впе-
ред — назад. Найбільш чітким підтвердженням 
інт ралюмінального розміщення дистальної час-
тини коронарного провідника в артерії є ін̓єкції 
контрастної речовини через устя основної арте-
рії або просвіт транспортного катетера (probing 
catheter). Можливими ознаками неправильної 
установки коронарного провідника (паравазальна 

позиція) можуть бути відсутність вільної ротації 
дистальної частини провідника та безперешкод-
ного руху провідників вперед — назад, неможли-
вість проходження балона-катетера через оклю-
зований сегмент. Якщо перераховані особливості 
визначаються в процесі втручання, то коронар-
ний провідник розміщений у субінтимальному 
просторі або в одній з невеликих місткоподібних 
колатералей. У цьому випадку балонна ангіоплас-
тика поза оклюзованим сегментом може призвес-
ти до розвитку коронарних ускладнень.

Gliadewire (виробник «Mansfi eld/Scimed») — 
це коронарний провідник, який був успішно ви-
користаний при периферичних ангіопластиках 
і встановленні стентів, а тепер і в кардіології. 
Особ ливістю цього провідника є те, що він виго-
товлений з титанонікелевого сплаву (нітинолу) і 
має гідрофільне поліуританове покриття, яке на-
дає цьому провіднику високу гнучкість і прохід-
ність через дуже звивисті та оклюзовані сегмен-
ти, а також високу опірність до зламу й деформа-
ції. Трисантиметрова верхівка цього провідника 
дуже м̓яка й гнучка, що сприяє атравматичному 
проходженню дроту в малодоступні сегменти 
коронарного русла. Невеликі серії досліджень 
підтверджують той факт, що Gliadewire може 
бути успішно використаний в 36–60% випадків 
оклюзій, де застосування стандартних внутріш-
ньокоронарних провідників було неефективним 
(табл. 1.33).

Розміри дроту Gliadewire — від 0,016 до 
0,025 дюйма. Недоліками цього дроту є недостатня 
візуалізація в коронарному руслі і неможливість 
змінити форму в дистальній частині провідника. 

Таблиця 1.33
Результати використання різних провідників для реканалізації оклюзій

Автор дослі-
дження (рік)

Кількість 
оклюзій, n

Ефективність 
приладу, %

Кінцева ефек-
тивність, % Коментар

Gliadewire
Freed (1993) 59 54 39 Немає перфорацій
Rees (1991) 33 58 52 52% дисекцій, які не обмежують кровотік
Hosney (1990) 8 — 88 Дроти типу gliadewires розміром 0,025″ і 0,035″

Magnum Wire (MW)
Pande (1992) 28 45 39 Ефективність реканалізації MW після невдалої 

ПКВ складає 39%, ефективність реканалізації 
після невдалої MW — 12%

Haerer (1991) 102 32 32 —
Lasewire

Serruys (1996) 252 58 — Коронарна перфорація (21%); тампонада серця 
(0,8%); ІМ без зубця Q (1,6%)

Ultrasound Wire
Rees (1995) 18 89 78 —

ROTACS
Danchin (1995) 50 — 66 —
Kaltenbach (1991) 152 — 65 Дисекція стовбура ЛКА (1,5%); без смерті 

або перфорації; рестеноз (54%) 
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Провідник для реканалізації Magnum — Meier
Особливістю провідникової системи Magnum — 

Meier є розміщена на верхівці провідника олива, 
яка перешкоджає перфорації коронарних артерій, 
а жорсткість дистальної частини провідника за-
безпечує хорошу прохідність дроту через оклюзію, 
розміри цього пристрою коливаються від 0,014 до 
0,021 дюйма. Для підвищення ефективності река-
налізації за допомогою цього коронарного про-
відника виробник (фірма «Schneider/Scimed») 
виготовив спеціальний балон Magnum — Meier 
(Monorail u over-the-wire), адаптований до дроту 
розміром 0,021 дюйма. Результати рандомізованих 
досліджень ефективності реканалізації подібної 
системи варіюють: в одному дослідженні отримані 
вищі результати, ніж при використанні звичайного 
коронарного провідника. В іншому дослідженні не 
виявлені особливі переваги провідника Magnum — 
Meier при реканалізації оклюзованих артерій. 

Балон-катетер
Основними якостями балонів-катетерів, що 

використовуються для реканалізації повних хро-
нічних оклюзій після проходження коронарного 
провідника, є низькопрофільність, високий сту-
пінь прохідності (як правило, ці балони оброб-
ляють спеціальним ковзним біопокриттям, яке 
сприяє кращій прохідності через оклюзії і субто-
тальні стенози). Середня і проксимальна частини 
балона-катетера повинні бути досить жорсткими, 
щоб максимально ефективно передавати тиск до 
дистальної частини провідника для проходжен-
ня різко звуженого або оклюзованого сегмента. 
Найбільш ефективним способом проходження 
балона через оклюзію є постійний тиск у на-
прямку оклюзії. Це більш ефективно, ніж періо-
дичне «постукування» (чергування поступальних 

рухів вперед — назад) балоном в області оклюзо-
ваного сегмента. Якщо балон адекватного роз-
міру неможливо провести через оклюзію, то його 
можна замінити балоном меншого діаметра для 
предилатації (2,5–2,0 мм у діаметрі), після чого 
використовувати балон адекватного розміру для 
завершення процесу ангіопластики.

Якщо існує можливість провести вимірюван-
ня діаметра прилеглого неураженого сегмента 
коронарної артерії та визначити передбачуваний 
діаметр оклюзованого сегмента, то необхідно 
використовувати балон з розміром передбачува-
ного діаметра оклюзії у співвідношенні 1:1. При 
наявності вираженого кальцинозу оклюзованого 
сегмента раціонально використовувати балони-
катетери високого тиску з низькою піддатливіс-
тю, які значно менше змінюють форму залежно 
від тиску і зберігають діаметр балона на фоні ви-
сокого тиску (до 16 атм.). 

Додаткова тромболітична терапія
З патофізіологічної точки зору у «свіжих» пов-

них оклюзіях можна виявити невеликі вогнища 
тромбоутворення в найбільш «свіжій» частині 
оклюзії. Отже, можна використовувати тромбо-
літичні препарати для проведення коронарно-
го тромболізису з метою лізирування незначних 
тромботичних мас у місці оклюзії. Існують дані 
невеликих досліджень, у яких хворим призна-
чали різні тромболітичні препарати та інфузійні 
режими і проводили пролонгований коронарний 
тромболізис для підвищення ефективності река-
налізації практично повністю оклюзованої артерії. 
Серед 56 оклюзій (комбіновані дані 3 досліджень) 
постлітична (часткова) реканалізація кровотоку 
в коронарній артерії, а згодом і ангіо пластика була 
ефективною в 63–73% випадків (табл. 1.34). 

Таблиця 1.34
Інтеркоронарний тромболізис оклюзії, резистентної до прохождення внутрішньокоронарного 

провідника
Автор до-
сліджен-
ня (рік)

Кіль-
кість па-
цієнтів

Тромболітик, режим введення Результат Коментар

Ajluni 
(1995)

25 Урокіназа (100 000–240 000 ОД/год 
протягом 8–25 год) через інфузій-
ний дріт + провідниковий катетер

Збільшення коронарного 
кровотоку (28%); успіх 
ПКВ (52%)

ІМ (8%); виражена крово-
теча (8%); строк госпіталі-
зації — 5,1 дня

Kaplan 
(1995)

60 Урокіназа (протягом 8 год) через 
інфузійний дріт + провідниковий 
катетер

Успіх ПКВ (52–56%) 
для всіх доз

Більше ускладнень при 
використанні тромболіти-
ку у високих дозах

Cecena 
(1993) 

20 Урокіназа болюсно 120 000–
200 000 ОД/год протягом 24 год 
через інфузійний дріт + провідни-
ковий катетер

Збільшення коронарного 
кровотоку на 90%; ефек-
тивність ПКВ — 94%

Немає ІМ, екстреного 
АКШ, переливання крові 
в 10% випадків

Vaska 
(1991)

11 tPA (5–10 мг/год протягом 6 год) 
через інфузійний дріт

Збільшення коронарного 
кровотоку на 91%; ефек-
тивність ПКВ — 82%

Без смерті, ІМ або екстре-
ного АКШ, гостра оклю-
зія в 10% випадків 
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Таким чином, успішна реканалізація повної 
хронічної коронарної оклюзії, з одного боку, при-
зводить до покращання симптоматичного стату-
су, підвищення толерантності до фізичного на-
вантаження і зменшення необхідності проведен-
ня АКШ надалі на 50%, а з другого — пов̓язана 
з відносно низькою ефективністю втручання і 
високою вартістю інструментарію. Проте відда-
лені результати втручання найчастіше зумовлені 
розвитком реоклюзій і стенозів, які у більшості 
випадків мають безсимптомний перебіг. Слід за-
значити, що частота ускладнень при реканалі-
зації оклюзій невисока, ефективність втручання 
коливається від 20 до 80% залежно від досвіду лі-
карів та техніки, що використовується.

ПКВ ПРИ НАЯВНОСТІ ВИГИНІВ У РУС-
ЛІ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ, УРАЖЕННЯХ 
УСТЯ, КАЛЬЦИНОВАНИХ УРАЖЕННЯХ, 
ДОВГИХ УРАЖЕННЯХ

Ангіопластика у звивистих артеріях 
і атеросклеротичні  ураження, розміщені 
на вигинах артерій
Немає єдиного визначення артерії з прокси-

мальної звивистістю, яке б свідчило про всі мож-
ливі ускладнення та проблеми лікування бляшки 
в цьому сегменті. Однак у різних дослідників для 
опису особливостей цього ураження існують по-
дібні визначення. Артерія із проксимальною зви-
вистістю — це судина з ≥2 вигинами (>75°), що 
розміщені проксимальніше стенозу, який плану-
ється дилатувати, і з одним проксимальним виги-
ном >90% (рис. 1.107). Стеноз, розміщений на ви-
гині артерії, представлено на рис. 1.108а, б. Один 
із варіантів визначення звивистих проксимальних 
сегментів пов̓язаний з наявністю знач ного вигину 
артерії проксимальніше стенозу, який планується 
дилатувати. Усунення стенозів, розміщених у дис-
тальній частині звивистого сегмента, є однією 
з деяких особливостей коронарної ангіопластики, 
пов̓язаної з анатомією судини, а не з патологіч-
ним процесом у його стінці. Інакше кажучи, зви-
вистий проксимальний сегмент не є патологічною 
структурою судинного русла, проте може значно 
ускладнити проведення ангіопластики, а в деяких 
випадках зробити цю процедуру неможливою. 

При наявності подібних анатомічних особли-
востей насамперед виникають труднощі при про-
веденні коронарного провідника через звивистий 
сегмент. При наявності субтотального стенозу дис-
тальніше звивистого сегмента ймовірність адекват-
ного проходження коронарного провідника різко 
знижується. Ще однією проблемою, пов̓язаною 

зі звивистим проксимальним сегментом, є не-
адекватне встановлення провідникового катетера. 
У деяких випадках неможливо використовувати 
провідниковий катетер стандартної кривизни для 
адекватної фіксації його в усті коронарної артерії 
при проходженні провідника через звивистий сег-
мент. У подібних ситуаціях показано застосування 
провідникових катетерів з вираженим «опором від-
штовхуванню» (Extra Backup Support).

Рис. 1.107. Коронарограма хворого з проксимальною 
звивистістю і дистальними  звуженнями

У складних випадках, коли катетеризація ар-
терії із проксимальною звивистістю поєднується 
з кальцинозом судини і тяжким станом пацієнта, 
багаторазові спроби провести внутрішньокоро-
нарний провідник через звивистий сегмент, а по-
тім через патологічне звуження в артерії можуть за-
кінчитися виникненням ускладнень (табл. 1.35).

При аналізі цієїї таблиці необхідно врахову-
вати, що різні дослідники по-різному визначали 
ступінь звивистості тих або інших проксимальних 
сегментів. Однак усі 3 автори у дослідженні за учас-
тю пацієнтів різних груп переконливо довели, що 
чим більш звивистий проксимальний сегмент, тим 
нижчий успіх коронарної ангіопластики і тим біль-
ше гострих коронарних ускладнень виникає при 
проведенні втручання, найбільш тяжким з яких є 
гостра оклюзія. Імовірність виникнення оклюзії 
підвищується більш ніж в 2 рази при наявності зви-
вистого проксимального сегмента перед патологіч-
но звуженим сегментом коронарної артерії. 

У більшості випадків вдається пройти коро-
нарним провідником через звивистий прокси-
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мальний сегмент, а потім провести провідник 
через зону стенозу в дистальну частину артерії. 
Однак серйозною проблемою може бути доставка 
балона-катетера (або іншого пристрою) для про-
ведення коронарної ангіопластики. Сучасні бало-
ни для коронарної ангіопластики мають достатню 
гнучкість і високу прохідність через просвіт зви-
вистих артерій. Останнім часом багато виробників 
інструментів для ендоваскулярних втручань ви-
користовують спеціальне «ковзне» покриття, яке 
нанесено на поверхню упакованого балона (іно-
ді й іншої частини катетера). Подібне покриття 
сприяє  значному зниженню тертя балона об стін-
ки звивистої артерії і призводить до підвищення 
прохідності балона через звивисті артерії і субто-
тальні стенози. Однак необхідно відзначити, що 
в деяких випадках лікарі намагаються використо-
вувати такі менш гнучкі пристрої, як атеротоми, 
лазерні дроти та ін., які мають меншу гнучкість і 
прохідність в подібних випадках. Найбільш адап-
тованим у цій складній ситуації є роптаблатор. 
Активований бур значно знижує фрикційний опір 

обладнання при проходженні звивистого сегмента 
і дозволяє долати помірно і навіть значно звивисті 
сегменти коронарної артерії. 

Особлива проблема, що вимагає свого роз в̓я-
зання, це доставка коронарних стентів в уражені 
сегменти, розміщені дистальніше звивистих ді-
лянок артерій. Якщо балонна ангіопластика може 
бути успішно проведена з використанням сучасних 
низькопрофільних балонів зі спеціальним ковзним 
покриттям, то використання фіксованих на бало-
нах стентів, як правило, поєднується з проб лемою 
проходження системою балон + стент через звивис-
ті сегменти артерії до місця імплантації. Тубулярні 
стенти, маючи високу радіальну резистентність 
та відносно низький профіль, іноді ускладнюють 
процес стентування у зв̓язку з недостатньою гнуч-
кістю після встановлення на балон. Слід зазначити, 
що дротяні стенти мають більшу гнучкість при до-
ставці через звивисті сегменти. Однак конструкція 
дротяних стентів не припускає вираженої радіаль-
ної резистентності після імплантації, а отже, їх рід-
ше встановлюють у жорстких і субтотальних сте-

Таблиця 1.35
Вплив проксимальної звивистості артерії на результати коронарної ангіопластики 

дистально розміщеного стенозу
Автор до слід-

ження (рік)
Кількість 

пацієнтів, n Характеристика Ефек тив-
ність, %

Ускладнення
Вид %

Tan (1995) 965 Немає проксимальної звивистості 93 Гостра оклюзія 3
142 Помірна звивистість 93 4,3
50 Сильна звивистість 84 6

Ellis (1990) 189 Стеноз типу А 92 Гострі ускладнення 2
65 Проксимальна звивистість 72 15

Grossman (1988) 53 Використання катетера з кривизною 
Shepherd Crook

98 Труднощі проходження 
провідника через ура-
ження

13

51 Катетер з кривизною Shepherd Crook 
не використовували

86 33

а б

Рис. 1.108. Коронарограма хворого зі стенозом у ПКА до ПКВ (а) та із залишковим стенозом після ПКВ (б)
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нозах з ознаками кальцинозу (можлива наявність 
залишкового стенозу, а у подальшому — тромбозу, 
зумовленого високим радіальним опором кальци-
нованих стенозів). 

Технічні особливості і добір необхідних 
 інструментів для проведення ангіопластики 
при наявності звивистого проксимального 
 сегмента в коронарній артерії
Для успішного проведення ангіопластики 

в артерії з проксимальною звивистістю необхідно 
підібрати всі елементи системи для ангіопластики 
відповідно до анатомічних особливостей цієї ар-
терії. Насамперед необхідно правильно вибрати 
та адекватно встановити провідниковий катетер 
в усті коронарної артерії. Основною особливіс-
тю провідникового катетера є стабільна фіксація 
верхівки провідникового катетера в усті. Най-
більш оптимальна позиція — це коаксіальне роз-
міщення катетера щодо устя коронарної артерії, 
тобто кут між устям артерії і верхівкою катетера 
повинен становити 180°. Наступною особливіс-
тю є здатність верхівки катетера до обертання. 
Ця властивість особливо необхідно при глибокій 
фіксації катетера в усті коронарної артерії. М̓яка 
верхівка катетера також відіграє важливу роль 
при адекватній установці провідникового кате-
тера в усті коронарної артерії. У деяких випад-
ках саме адекватне обертання провідникового 
катетера (при наявності атравматичної верхівки) 
може зіграти вирішальну роль при катетеризації 
устя або проходженні коронарного провідни-
ка через звивистий сегмент коронарної артерії. 
Обов̓язковою умовою успішного втручання є 
провідниковий катетер з вираженим «опором 
відштовхуванню» (Extra Backup Support). Ця осо-
бливість провідникового катетера може визна-
чити успіх втручання і, як правило, залежить від 
форми провідникового катетера та відповідності 
його розміру дузі аорти.

При виборі внутрішньокоронарного провідника 
необхідно враховувати його властивості. Існу-
ють принципові особливості, пов̓язані з фізич-
ними властивостями коронарних провідників і 
їх впливом на результативність втручання. З од-
ного боку, провідники розміром ≥0,018 дюйма 
мають чудову прохідність через звивисті артерії, 
гнучкість, керованість та виражений «опір від-
штовхуванню». З іншого боку, низькопрофіль-
ні балони-катетери, які використовують при 
дилатації стенозів дистальної частини звивис-
тих сегментів, адаптовані під коронарні про-
відники розміром 0,014 дюйма. Таким чином, 
необхідний компроміс при використанні дроту 

розміром 0,014 дюйма з високими показника-
ми керованості, гнучкості й вираженим «опо-
ром відштовхуванню». Жорсткість коронарного 
дроту, необхідна для проходження звивистого 
сегмента, визначається довжиною звивистого 
сегмента та кількістю вигинів. Чим більше ви-
гинів і чим більша довжина звивистого сегмента 
коронарної артерії, тим більш жорсткий провід-
ник раціонально використовувати. Це пов̓язано 
з тим, що м̓який коронарний провідник втрачає 
властивості прохідності пропорційно кількості 
звивистих сегментів (ця властивість визначає 
дов гий м̓який сегмент дистальної частини про-
відника). У тому випадку, якщо сегмент артерії 
має один (навіть дуже звивистий) вигин, раці-
онально використовувати м̓який коронарний 
провідник. При наявності декількох вигинів і 
тривалого звивистого сегмента краще застосо-
вувати жорсткий або напівжорсткий провідник 
з коротким м̓яким сегментом, який підвищить 
його прохідність при наявності декількох ви-
гинів коронарної артерій. Після проходження 
м̓якої частини провідника в дистальний сегмент 
коронарної артерії жорстка частина провідника 
дозволить дещо змінити кривизну коронарної 
артерії, що в майбутньому може спростити про-
ходження балона-катетера через звивистий сег-
мент коронарної артерії. 

Сучасні балони-катетери виготовляють з ура-
хуванням можливості використання їх при про-
ходженні звивистих сегментів артерій. Практич-
но всі балони-катетери у своїх характеристиках 
визначаються як обладнання з високим ступе-
нем гнучкості та прохідності через звивисті і 
субтотально звужені коронарні артерії. Однак 
у клінічній практиці це буває далеко не завжди, 
що пов̓язано з тим, що профіль, прохідність і 
гнучкість коронарних балонів визначають in vitro. 
Найбільш раціонально використовувати балони 
системи «Monorail system». Цей вибір пов̓язаний 
з меншим тертям у системі балон + коронарний 
провідник, можливістю швидкої заміни балона-
катетера та зручністю використання цієї системи 
одним лікарем.

У хворих з патологією периферичних артерій 
більш раціонально використовувати довгі інтро-
дюсери (30 см), щоб максимально вирівняти 
можливі звивисті ділянки здухвинного сегмента, 
тим самим спростивши обертання катетера та по-
силивши «опір відштовхуванню» провідникового 
катетера. Як правило, у подібних ситуаціях виби-
рають розмір провідникового катетера 8 F, тому 
що катетери 6 і 7 F меншою мірою виявляють «опір 
відштовхуванню» при проведенні втручання.
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Ангіопластика кальцинованих 
 атеросклеротичних уражень 
У деяких клінічних ситуаціях кальциновані 

стенози коронарних артерій (рис. 1.109) можуть 
бути серйозною перешкодою до проведення ко-
ронарної ангіопластики. Насамперед видимий 
без введення контрастної речовини кальциноз 
у паравазальній ділянці біля атеросклеротичної 
бляшки свідчить про те, що стеноз має більш жор-
стку структуру. Отже, будь-яка дія тиском (ПКВ 
або стентування) на цей стеноз може призвести до 
деструкції стенозу в момент втручання. Іншими 
словами, при ангіопластиці кальцинованих зву-
жень високий ризик виникнення складної дисек-
ції, що поглиблюється тим, що для адекватної ди-
латації стенозів необхідно використовувати більш 
високий тиск у балоні порівняно зі стенозами без 
ознак кальцинозу. Вищий тиск балона для дила-
тації стенозу при наявності кальцинозу може при-
звести до стійкої глибокої дисекції артерії, а потім 
і гострого тромбозу дилатованого сегмента. Саме 
тому в одній із перших рекомендацій ACC/AHA, 
опублікованій у 1988 р., відзначено: «Стеноз 
типу В (це кальцинований стеноз від помірного 
до тяжкого) розглядається як ураження високого 
процедурального ризику гострої оклюзії». 

Рис. 1.109. Коронарограма хворого з ангіографічними  
ознаками кальцинозу у місці ураження 
стовбура ЛКА

Найбільш доступний метод визначення кальци-
нованих атеросклеротичних бляшок коронарних 
артерій — це коронарографія. Проте за допомогою 
цього методу можна виявити тільки частину каль-
цинованих бляшок. Оптимальним способом для 
морфологічного аналізу атеросклеротичної бляш-
ки є інтракоронарне УЗД (IVUS). Саме цей спосіб 

дозволяє реально оцінити глибину, поширеність 
кальцифікації коронарної артерії та підтвердити 
чутливість і специфічність коронарографії у визна-
ченні кальцинозу в стінці артерії. Деякі дослідники 
наводять дані про те, що після інтракоронарного 
УЗД, яке дозволяє визначити поширеність і глиби-
ну кальцинозу бляшки, у 40% пацієнтів був зміне-
ний план проведення втручання. 

Найближчі результати ангіопластики в каль-
цинованих стенозах різні. Деякі автори вважа-
ють, що наявність кальцію в бляшці знижує успіх 
втручання та призводить до розвитку виражених 
побічних ефектів коронарної ангіопластики. Інші 
дослідники висловлюють думку про те, що наяв-
ність кальцинозу не впливає на результат втру-
чання (табл. 1.36). Ще одна група дослідників 
розцінює кальциновані стенози як незалежний 
предиктор виражених резидуальних стенозів піс-
ля ангіопластики (досліджували 3679 дилатованих 
уражень). Лише одне можна стверджувати: меха-
нізм субоптимальних ангіографічних результатів 
коронарної ангіопластики кальцинованих стено-
зів включає 2 складові частини: надрив стінки ар-
терії для збільшення діаметра судини не може бути 
безпечним та еластична зворотна тяга неураженої 
стінки артерії після коронарної ангіопластики. 

Таблиця 1.36
Вплив кальцинованих стенозів 

на ефективність коронарної ангіопластики
Автор дос-
лідження 

(рік)

Морфологія 
стенозу

Кількість 
стенозів, 

n

Ефек-
тивність, 

%
Tan (1995) Кальцинований 81 74

Некальцинований 1076 94
Myler (1995) Кальцинований 140 92

Некальцинований 639 95
Деякі автори визначають кореляцію між каль-

цинованими стенозами і розвитком ІМ у момент 
втручання, екстреним АКШ і смертю, інші не ви-
являють подібних змін (табл. 1.37 ).

Внутрішньосудинне УЗД дає можливість 
об̓єктивно визначити роль відкладання кальцію 
в атеросклеротичній бляшці у виникненні ішеміч-
них ускладнень в момент проведення коронарної 
ангіопластики ураженого сегмента. В одному із до-
сліджень оцінювали результат коронарної і перифе-
ричної ангіопластики бляшок з наявністю  кальци-
нозу і без нього. За результатами дослідження вста-
новлено, що глибокі й небезпечні дисекції відзна-
чали значно частіше серед кальцинованих стенозів. 
Існує припущення, що ди секція бляшки виникає 
спочатку в проміжку між кальцинованою та некаль-
цинованою частиною атеросклеротичної бляшки. 
Можливо, цей процес пов̓язаний з розподілом сили 
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розширюваного балона між цими двома частина-
ми ураженого сегмента. Деякі дослідники наводять 
дані про кальциновані стенози та різні способи їх 
усунення. При використанні пристрою, який не ви-
являє вираженого тиску на стінку артерії — ротабла-
тора, дисекції стінки артерії виявляють у 22%, а при 
звичайній ангіопластиці — у 77% випадків. 

Таблиця 1.37
Вплив кальцинованого стенозу на ішемічні 

ускладнення коронарної ангіопластики
Автор 
дослі-

дження 
(рік)

Морфоло-
гія стенозу

Кіль-
кість 

стено-
зів, n

Усклад-
нення, % Коментар

Tan 
(1995)

Кальциноз 81 14 —
Відсутність 
кальцинозу

1076 2,5 —

Danchin 
(1994)

Смерть/
ІМ/АКШ

—

Кальциноз 285 0,8/3,5/0 —
Відсутність 
кальцинозу

1801 0,7/3/1 —

Hermans 
(1993)

Кальциноз 69 — Кальциноз 
стенозу 

не визна-
чений як 

предиктор 
серйозних 
ускладнень

Myler 
(1992)

Кальциноз 140 3,6 —
Відсутність 
кальцинозу

639 1,3 —

Ellis 
(1990)

Кальциноз 46 — —

Технічні особливості ангіопластики 
при кальцинозі  ураженого сегмента
При балонній ангіопластиці кальцинованого 

стенозу, як правило, необхідний високий тиск у ба-
лоні для того, щоб провести адекватну дилатацію 
ураженого сегмента. Саме той факт, що тиск у ба-
лоні для проведення оптимальної ангіопластики 
вищий звичайного, пояснює більшу травму суди-
ни у місці роздування. Отже, підвищується ризик 
дисекції артерії та виникнення гострого тромбозу. 
Один із дослідників наводить дані про те, що 89% 
кальцинованих стенозів були успішно дилатовані 
тиском <10 атм. При більш вираженому кальци-
нозі необхідно підвищити тиск >12 атм. і частіше 
використовувати додаткові коронарні провідники, 
які встановлюють у просторі між балоном і стін-
кою артерії, що сприяє більш щадному поширен-
ню тиску на кальциновану бляшку. Тому в реаль-
ній клінічній практиці доцільно використовувати 
звичайний (6–8 атм.) тиск у балоні-катетері для 
проведення першої ангіопластики кальцинованого 
стенозу. У більшості випадків цього тиску досить 

для проведення адекватної ангіопластики. Подібна 
методика дозволяє уникнути розвитку більшості 
ускладнень, пов̓язаних з високим тиском у балоні, 
що необхідно для дилатації кальцинованого стено-
зу. Якщо першої дилатації звичайним тиском не-
достатньо, через кілька хвилин необхідно провести 
ПКВ балоном високого тиску (балон «з низькою 
піддатливістю») і тиску вище номінального, що 
дозволить успішно завершити коронарну ангіо-
пластику кальцинованого стенозу. Якщо дисекція 
кальцинованого стенозу виникає, то для адекват-
ного завершення втручання необхідно використо-
вувати внутрішньокоронарний стент.

Ангіопластика уражень устя коронарних  артерій
ПКВ устя коронарної артерії можна роз-

глядати як ангіопластику стенозу, що розмі-
щений в місці утворення артерії (аортокоро-
нарне спів устя) або її гілки (устя бічної гілки) 
(рис. 1.110а, б). Наприклад, перша діагональна 
гілка, що відходить від передньої міжшлуночко-
вої гілки лівої коронарної артерії і яка має стеноз 
у місці відходження, — стеноз устя першої діа-
гональної гілки. Стенозом устя можна також на-
звати стеноз місця утворення правої коронарної 
артерії в синусі аорти (стовбур лівої коронарної 
артерії розглядається в окремій клінічній групі). 

Усунення стенозів устя коронарних арте-
рій — специфічна проблема в інтервенційній 
кардіології. Основна особливість ПКВ в усті ар-
терії пов̓язана із субоптимальним ангіографіч-
ним результатом, який, як правило, залежить 
від ригідності та еластичної тяги цих сегментів 
коронарного русла. Для усунення подібних явищ 
дослідники використовують агресивні підходи з 
метою збільшення просвіту коронарної артерії, 
що часто призводить до посилення стретчингу, 
утворення дисекції та високої частоти розвитку 
рестенозів після ангіопластики устя коронарних 
артерій. Таким чином, чим більша судина, у якій 
виявлено атеросклеротичне ураження устя, тим 
складніше досягти оптимальних результатів 
ПКВ і тим серйозніші можуть бути ускладнен-
ня, пов̓язані із дисекцією устя. Саме тому стеноз 
в усті правої коронарної артерії є найбільш склад-
ним варіантом ураження в усті. За результатами 
ранніх досліджень встановлено, що коронарна 
ангіопластика в усті правої коронарної артерії 
була ефективною в 79% випадків, а необхідність 
проведення екстреного АКШ виникала в 9% ви-
падків. Ці результати пояснювалися неадекват-
ним використанням провідникових катетерів, 
коронарних провідників, більшою кількістю ри-
гідних уражень і частим стретчингом в усті правої 
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коронарної артерії. Крім того, негативний вплив 
на результати виявляла дисекція, яка виникала 
в результаті використання балона високого тиску 
в місці устя правої коронарної артерії.

На сьогодні ефективність втручання знач-
но зросла, а частота ускладнень знизилася 
(табл. 1.38). Покращання негайних результатів 
лікування пов̓язане з розвитком нових техноло-
гій (стенти, коронарні провідники, провідникові 
катетери) і накопиченням досвіду проведення 
подібних втручань.

Наступною за важливістю особливістю коро-
нарної ангіопластики в усті коронарної артерії є 
залишковий стеноз. Деякі дослідники, які оці-
нювали результат ангіопластики в устях артерій 
за допомогою кількісної ангіографії, визначали 

розмір резидуальних стенозів у місці лікування 
від 40 до 50% просвіту артерії порівняно з 25–
35% при стенозах у стандартних сегментах (без 
ураження устя) коронарних артерій. Крім того, 
стретчинг після втручання змінював остаточний 
результат коронарної ангіопластики, знову зву-
жуючи просвіт артерії до 50%, причому еластич-
на зворотна тяга в усті артерії часто проявлялася 
при відсутності типових характеристик, що за-
безпечують подібний ефект в інших сегментах: 
кальцифікація, ексцентрична морфологія сте-
нозу та ін. При цьому, як правило, не виникали 
гострі ішемічні ускладнення, але цей результат 
міг впливати на вищу частоту рестенозів у най-
ближчий час і необхідність повторення коронар-
ної ангіопластики стенозу. 

Таблиця 1.38
Коронарна ангіопластика устя коронарної артерії: негайні результати

Автор дослі-
дження (рік) Ураження n

Ефек-
тив-

ність, %

Ускладнення, 
% Смерть/Q-

ІМ/АКШ
Інші особливості

Tan (1995) Устя не уражене 1080 93 — Гостра оклюзія — 0%
Устя ПКА + устя бічної гілки 77 94 — Гостра оклюзія — 3,5%

Tan (1994) Устя не уражене 48 90 6 Резидуальний стеноз, кількість 
роздувань балона і тиск роздуван-
ня вищий при дилатації устя ПКА

Устя ПКА 34 85 6
Устя бічної гілки 116 87 7

Boehrer 
(CAVEAT; 1995)

ПМШГ 33 87 0/0/3 Рестеноз — 46%

Sawada (1994) ПМШГ/ОГ 80 90 — Рестеноз — 61%.
Повторна реваскуляризація — 58%

Brown (1993) Устя ПМШГ 40 100 0/—/0 —
Устя ПМШГ не уражене 40 98 0/—/0

Myler (1992) Устя ПКА + устя бічної гілки 14 93 0 —
Bedotto (1991) Устя ПКА 60 85 0 —
Mathias (1991) Устя бічної гілки 106 74 13 —
Topol (1987) Устя ПКА 53 79 9,4 —

а б

Рис. 1.110. Коронарограма хворого зі стенозом устя ПМШГ ЛКА до ангіопластики (а) та після 
 ангіопластики (б)
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Технічні особливості проведення коронарної 
 ангіопластики стенозів устя коронарних артерій 
Провідникові катетери. Найчастіше устя правої 

коронарної артерії досить успішно катетеризують 
за допомогою катетерів типу Judkins Right і Amplatz 
Right або Hockey Stick — для лівої коронарної ар-
терії. Для устя лівої коронарної артерії, огинаю-
чої гілки, бічних гілок та інших основних артерій 
у системі лівої коронарної артерії, як правило, ви-
користовують провідниковий катетер типу Judkins 
Left, а іноді й інші форми катетерів, що забезпе-
чують кращий «опір відштовхуванню» при про-
ходженні коронарного провідника через стенози 
в усті (Voda, Extra Backup Support та ін.). Якщо 
катетер при фіксації в усті артерії різко зменшує 
або припиняє адекватний коронарний кровотік, 
необхідно використовувати провідникові катетери 
з бічними отворами, які забезпечують доступ крові 
(додаткова перфузія) через провідниковий катетер 
під час втручання. Встановлювати провідниковий 
катетер рекомендується максимально коаксіаль-
но, тобто устя коронарної артерії повин не бути 
продовженням верхівки провідникового катетера. 
У цьому випадку лікар піддає мінімальному ушко-
джуючому впливу устя коронарної артерії і одер-
жує можливість більш вільно маніпулювати про-
відниковим катетером у межах устя коронарної 
артерії. При ангіопластиці устя правої коронарної 
артерії доцільно змістити верхівку провідникового 
катетера (рис. 1.111а, б) перед роздуванням бало-
на. «М̓яке» роздування балона-катетера (1–2 атм.) 
може допомогти лікареві зафіксувати балон в усті 
і одночасно провести тракцію провідникового 
катетера (див. рис. 1.111б). Балон не слід повніс-
тю роздувати, якщо частина його ще перебуває у 
верхівці провідникового катетера. У деяких випад-
ках при наявності ознак кальцинозу в усті правої 
коронарної артерії і при проведенні коронарної 
ангіопластики стенозу в усті проявляється ефект 
«насіння кавуна», який полягає в проксималь-
ній або дистальній міграції балона-катетера під 
час його роздування (рис. 1.112а, б). Ця проб лема 
менш суттєва в тому випадку, якщо використову-
ють довгий балон (30–40 мм) з низьким ступенем 
піддатливості.

Коли відбувається дилатація стенозу в усті 
бічної гілки (особливо при стенозі в передній 
міжшлуночковій гілці лівої коронарної артерії 
або огинаючій гілці) балон необхідно розміщува-
ти таким чином, щоб уникнути повної обструк-
ції коронарного кровотоку в основній артерії без 
атеросклеротичного ураження, що необхідно 
підтвердити ін̓єкцією контрастної речовини під 
час роздування балона.

Рис. 1.111. Схема балонної дилатації стенозу устя 
ПКА (пояснення в тексті)

Рис. 1.112. Схема балонної дилатації стенозу устя 
ПКА. Ефект «насіння кавуна» (пояснення 
в тексті)

Довгі стенози
Довгі стенози в коронарних артеріях — це 

атеросклеротичні ураження довжиною >20 мм 
(рис. 1.113). Хоча ефективність ангіопластики 
при довгих стенозах дещо нижча загальних по-
казників при ПКВ, реально досягти оптималь-
ного ефекту можна в середньому у 87% випад-
ків (74–97%) при ураженнях довжиною >20 мм 
(табл. 1.39). У таблиці розглядаються випадки ви-
користання балонів стандартної довжини (20 мм) 
для проведення ангіопластики довгих стенозів 
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(>20 мм). Проте ці дані не рандомізовані, а в дос-
лідженнях використовували різні протоколи. 

Рис. 1.113. Коронарограма ЛКА з довгим складним 
стенозом у ПМШГ ЛКА

У рандомізованому дослідженні Amsterdam — 
Rotterdam (AMRO), у якому визначали ефектив-
ність усунення довгих стенозів за допомогою ла-
зерної і звичайної ангіопластики, ефективність 
ПКВ склала тільки 79%. При проведенні інтра-
коронарного УЗД встановлено, що резидуальні 
стенози після ПКВ довгих стенозів визначають 
значно частіше, ніж при звичайній ангіографії. 
Цей факт пояснюється тим, що в нормальному 
сегменті коронарної артерії, який вважається не-
ураженим і непіддається ангіопластиці, існують 
виражені зміни та звуження, які визначаються 
в процесі інтракоронарного УЗД. Для правильної 
оцінки результатів власних або опублікованих до-
сліджень важливо визначити різницю між «дов-

гим стенозом» і «дифузним ураженням». Ці по-
няття часто взаємно замінюють одне одного. Про-
те довгі стенози — це стенози довжиною >20 мм, 
а дифузні ураження, як правило, мають звуження 
(>50%) не менше, ніж у ⅓ ураженої судини. 

Дані про частоту розвитку ускладнень після 
ангіопластики довгих стенозів різні. Деякі дос-
лідники вказують на те, що ПКВ довгих стено-
зів пов̓язана з підвищенням ризику коронарної 
дисекції та гострої оклюзії. У цих дослідженнях 
гостру оклюзію відзначали в 1–6% випадків при 
ураженнях довжиною <10 мм і в 9–14% — при 
стенозах довжиною >10 мм. Існують результати 
досліджень, у яких не встановлено зв̓язок між 
довжиною ураження, гострою оклюзією і сер-
йозними ускладненнями. Відмінність резуль-
татів даних досліджень можна пояснити клініч-
ними особливостями пацієнтів, наявністю або 
відсутністю багатосудинного ураження, різними 
морфологічними особливостями стенозів (крім 
їх довжини) і використанням для ангіопластики 
балонів різної довжини. 

Вплив довжини стенозу на ризик виникнення 
рестенозу після вдалої ангіопластики також різ-
ний. У дослідженні Multy-Hospital Eastern Atlantic 
Restenosis Trial (M-HEART) встановлений пря-
мий зв̓язок між довжиною стенозу та рестенозу 
в дилатованому сегменті. Довжина стенозу від 
0,3–2,9 мм; 3–4,6 мм; 4,7–7 мм; 7,1–28 мм сприя-
ла виникненню рестенозів відповідно в 32, 33, 42 
і 49% випадків. В інших дослідженнях подібного 
зв̓язку не виявлено. Незважаючи на наявність 
публікацій, у яких підтверджується той факт, що 
після ангіопластики довгих стенозів просвіт ар-
терії протягом 6 міс звужується дещо більше (не 
завжди до рівня рестенозу), ніж після дилатації 

Таблиця 1.39
Коронарна ангіопластика довгих стенозів: негайні результати

Автор дослі-
дження (рік)

Довжина 
балона, мм

Довжина сте-
нозу, мм

Кількість 
стенозів, n

Успіх, 
%

Ускладнення, %
Смерть/Q-ІМ/АКШ

Дисек-
ція, %

Гостра 
оклюзія, %

Appelman (1996) — >10 157 79 0/1,3/1,9 55 0,6
Tan (1995) 20–40 <10 959 95 — — 1,5

10–20 153 85 — — 11
>20 45 74 — — 16

Kaul (1995) 20–40 11–20 112 96 1/1/1 24 3
>20 29 97 0/3/0 32 3

Cates (1994) 80 >40 54 91 —/—/4 — —
Mooney (1993) — >10 327 93 0/1/1,5 29 5
Myler (1992) — 10 365 95 2,1 — —

11–20 278 91 0 — —
>20 136 89 0 — —

Zidar (1992) 20 <10 579 95 1,2/–/4,8 6,6 5,9
20 >10 149 90 0,7/–/8,1 18,1 14,1
30 >10 90 98 1,1/–/3,3 8,9 5,6

Savas (1992) 40 >20 109 90 2 35 7
40 >20 (кут >45°) 69 88 1 20 7

Goudreau (1991) 20 >20 39 97 2,5 — —
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стенозів звичайної довжини, це не завжди коре-
лює із клінічними проявами рестенозів. 

Довгі балони (30–40 мм). У багатьох клінічних 
дослідженнях підтверджено той факт, що при ви-
користанні довгих балонів відзначені кращі негай-
ні результати після коронарної ангіопластики, ніж 
після ангіопластики коротким балоном у довгому 
стенозі. Це факт пояснюється більш рівномірним 
розподілом тиску балона за всією довжиною ура-
женого сегмента, особливо в місці переходу ура-
женого сегмента в здорову тканину судини. Саме 
в цьому місці найчастіше відбувається дисекція 
інтими (можливо медії і т.д.) (рис. 1.114а, б). 

Рис. 1.114. Схема балонної дилатації довгого 
 стенозу (пояснення в тексті)

При використанні балонів більшої довжини 
(30–40 мм) порівняно зі стандартними (20 мм) 

ефективність дилатації довгих стенозів вища, 
а частота ускладнень у вигляді дисекції та го-
стрих оклюзій нижча. Фактично балонна ангіо-
пластика довгих стенозів довгими балонами так 
само ефективна, як і ангіопластика локальних 
стенозів за допомогою стандартних балонів (10–
20 мм). В одному з оглядових досліджень 69 дов-
гих (53 мм) і розміщених на вигині артерії (>45°) 
уражень були успішно дилатовані за допомогою 
довгих балонів у 88% випадків і гострої оклюзії — 
у 7%. Частота розвитку ішемічних ускладнень 
склала <1%. У невеликому (n=44) рандомізова-
ному дослідженні при використанні довгих бало-
нів відзначено менше дисекцій (18% порівняно 
з 55%) і меншу кількість роздувань порівняно із 
застосуванням балонів стандартної довжини. Та-
ким чином, довгі балони порівняно зі стандарт-
ними при усуненні довгих стенозів мають пере-
вагу й забезпечують максимальну ефективність 
і мінімальну частоту «небезпечної» дисекції, 
а отже, й ускладнень.

Конусоподібні балони. У більшості коронарних 
артерій зменшується діаметр на 0,5 мм на кожні 
20 мм довжини судини (середня «конусоподіб-
ність» дорівнює 0,22 мм на кожні 10 мм довжи-
ни артерії). Значне й різке зменшення калібру 
артерії може стати перешкодою для проведення 
оптимальної балонної ангіопластики, особливо 
довгих стенозів (рис. 1.115а–г). Для розв̓язання 
цієї проблеми Banka і співавтори виконували 
ангіо пластику спеціальними конусоподібними 
балонами (зменшення діаметра на 0,5 мм кожні 
25 мм довжини балона). Ефективність ПКВ при 
використанні подібних балонів склала 80%, а ан-
гіографічно доведену дисекцію визначали тільки 

ПКВ

Рис. 1.115. Схема балонної дилатації довгого стенозу конусоподібним балоном (пояснення в тексті)
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в 2% зі 101 пацієнта з конусоподібним звуженням 
артерії і стенозом у ній. Конусоподібні балони та-
кож можна використовувати при високому тиску 
(12 атм.) для досягнення оптимального ефекту 
при стентуванні конусоподібних артерій.

Таким чином, балонна ангіопластика довгих 
стенозів може бути ефективною, хоча ризик гост-
рих оклюзій і рестенозів може бути дещо вищим 
порівняно з ангіопластикою стенозів звичайного 
розміру. Нові інвазивні технології, такі як лазер-
на ангіопластика, і атероектомічні пристрої із до-
датковою ангіопластикою і без такої не виявили 
переваг над ангіопластикою довгими балонами, 
а результат стентування довгих стенозів ще має 
бути оцінений в найближчому майбутньому.

МЕДИКАМЕНТОЗНА ПІДТРИМКА ПРИ 
ПРОВЕДЕННІ ПКВ. ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 
У РАННІЙ І ПІЗНІЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ 
СТЕНТУВАННЯ
До проведення процедури рекомендується 

болюсне внутрішньокоронарне введення нітро-
гліцерину, що дозволяє оцінити дійсні розміри 
судини та знизити ризик вазоспастичної реакції 
під час процедури (Рекомендації для нітрогліце-
рину: I C). Введення нітрогліцерину можна про-
водити повторно під час процедури або після неї, 
враховуючи показники АТ. У нечастих випадках 
вазоспазму, резистентного до нітрогліцерину, 
можна успішно застосовувати верапаміл.

Є кілька повідомлень про дослідження, що 
вивчали внутрішньокоронарне введення різних 
доз верапамілу і аденозину при синдромі «no 
refl ow». Прямий донор нітрооксиду — нітропру-
сид також дозволяє ефективно й безпечно впо-
ратися із ситуа цією, при якій зменшення крово-
току пов̓язане з виконанням ПКВ. Лікування 
слід доповнити застосуванням контрпульсато-
ра. Призначення комбінації аденозину і нітро-
прусиду, порівняно з одним аденозином, більш 
ефективне (Рекомендації із застосування верапа-
мілу, аденозину і ніт ропрусиду при синдромі «no 
refl ow»: IIa C).

Ацетилсаліцилова кислота
Від початку розвитку інтервенційної карді-

ології антитромбоцитарні препарати були на-
ріжним каменем допоміжної терапії при ПКВ, 
тому що будь-яке втручання супроводжується 
травмою ендотелію і більш глибоких шарів, що 
викликає активацію тромбоцитів. Основні фар-
макологічні властивості антитромботичних пре-
паратів і їх застосування при атеросклеротичній 
серцево-судинній патології були нещодавно роз-

глянуті в погоджувальному документі Європей-
ського кардіологічного товариства. Рекомендації 
з проведення ПКВ адресують свої показання до 
більш вузьких проблем, що стосуються застосу-
вання коронарних інтервенцій.

Метааналіз «Antithrombotic Trialists» Collabora-
tion показав, що ацетилсаліцилова кислота, порів-
няно з плацебо, на 22% знижує рівень судинних 
смертей, гострих ІМ і інсультів у всіх пацієнтів, що 
мають високий ризик розвитку судинних усклад-
нень. Проведене одне плацебо-контрольоване до-
слідження (M-HEART II) із застосуванням при 
ПКВ тільки ацетилсаліцилової кислоти показало 
достовірне покращання клінічних результатів по-
рівняно з групою плацебо. Застосування ацетил-
саліцилової кислоти призводить до достовірного 
зниження інфарктів (з 5,7% до 1,2%). На сьогодні 
ацетилсаліцилова кислота продовжує відігравати 
важливу роль у зниженні ішемічних ускладнень, 
пов̓язаних з ПКВ. У тих випадках, коли хворі не 
одержували ацетилсаліцилової кислоти поперед-
ньо або коли є сумніви щодо цього питання, за 
3 год до процедури дається вступна доза ацетилса-
ліцилової кислоти 500 мг per os і як мінімум 300 мг 
внутрішньовенно безпосередньо перед процеду-
рою. У випадку встановленої алергічної реакції 
ацетилсаліцилова кислота не призначається. Як 
відзначено в погоджувальному документі Євро-
пейського кардіологічного товариства, при довго-
строковому застосуванні ацетилсаліцилової кис-
лоти доза не повинна перевищувати 100 мг/добу 
(Рекомендації для призначення ацетилсаліцило-
вої кислоти при ПКВ для хворих зі стабільною 
стенокардією: I B).

Тиклопідин і клопідогрел
Тиклопідин і клопідогрел є потужними анти-

тромботичними препаратами. Є незаперечні дока-
зи того, що комбінація ацетилсаліцилової кисло-
ти і тієнопіридинів дає кращі результати щодо го-
стрих і підгострих тромботичних ускладнень ПКВ, 
ніж застосування однієї ацетилсаліцилової кис-
лоти або ацетилсаліцилової кислоти в комбінації 
з пер оральними антикоагулянтами (Milan/Tokyo, 
ISAR (Intracoronary Stenting and Antithrombotic 
Regimen)), STARS (Stent Anti-thrombotic Regimen 
Study), FANTASTIC (Full Anticoagulation versus 
Ticlopidine plus Aspirin after Stent Implantation) і 
MATTIS (Multicenter Aspirin and Ticlopidine Trial 
after Intracoronary Stenting). За даними результа-
тів 3 рандомізованих контрольованих досліджень 
CLASSICS (Clopidogrel Aspirin Stent International 
Cooperative Study), TOPPS (Ticlid Or Plavix Post-
Stent), Bad Krozingen, а також деяких реєстрів і 
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метааналізів відзначається, що клопідогрел ефек-
тивний не менше ніж тиклопідин. У той же час 
клопідогрел не має таких побічних дій, як тикло-
підин і, крім того, краще переноситься (Рекомен-
дації для призначення тиклопідину або клопідо-
грелу на додаток до ацетилсаліцилової кислоти 
протягом 3–4 тиж після імплантації непокритих 
стентів у випадку стабільної стенокардії: I A).

Так як на сьогодні переважна більшість ПКВ 
у підсумку закінчується імплантацією стентів, то 
всім хворим, що готуються до ПКВ, незалежно 
від того, планується імплантація стента чи ні, 
у підготовчий період слід призначити клопідо-
грел. Проте одноразового призначення клопідо-
грелу в дозі 300 мг за 2,5 год до процедури може 
бути недостатньо. Для досягнення повної анти-
тромботичної активності клопідогрел повинен 
призначатися принаймні за 6 год до ПКВ у по-
чатковій дозі 300 мг. В ідеалі клопідогрел при-
значається за добу до планованого ПКВ (дослі-
дження CREDO (Clopidogrel for the Reduction 
of Events During Observation), аналіз TARGET 
(Do Tirofi ban and Reopro Give Similar Effi  cacy 
Outcome). У випадку неможливості виконати за-
значені рекомендації допускається призначення 
клопідогрелу не пізніше 2 год до початку про-
цедури в початковій дозі 600 мг, проте повністю 
опублікованих даних з приводу цього дозування 
на сьогодні немає. У тих випадках, коли корона-
рографія не виявила змін, хворому не було імп-
лантовано стентів або передбачається виконання 
шунтувальної операції, клопідогрел відміняють. 
Пацієнти, яким клопідогрел до ПКВ не призна-
чався, повинні одержати по можливості найбіль-
шу дозу клопідогрелу негайно після процедури 
(Рекомендації для призначення клопідогрелу не 
пізніше, ніж за 6 год до ПКВ: I C).

Пролонговане (>4 тиж) призначення клопідо-
грелу після імплантації стентів не є доцільним, за 
винятком тих випадків, коли проводилася брахі-
терапія або ж імплантувались елютинг-стенти 
(Рекомендації для призначення клопідогрелу на 
12 міс після брахітерапії або на 6–12 міс після 
імплантації елютинг-стентів: I C).

Нефракціонований гепарин, гепарини 
з низькою молекулярною масою, бівалірудин
В інтервенційній кардіології нефракціонова-

ний гепарин почав застосовуватися з часу прове-
дення перших ПКВ. Нефракціонований гепарин 
використовується з метою профілактики утворен-
ня тромбів на інструментарії та максимального 
зменшення тромбозу в місцях штучного ушко-
дження судинної стінки або руйнування бляшки. 

Очевидно, що провести плацебо-контрольовані 
дослідження, які показали б недоліки проведен-
ня будь-якого внут рішньокоронарного втручання 
при відсутності антикоагулянтної терапії, немож-
ливо. Нефракціонований гепарин вводиться вну-
трішньовенно болюсно під контролем показника 
часу активації тромбоцитів (час активації тромбо-
цитів повинен бути в межах  250–350 с; у випад-
ку призначення інгібіторів глікопротеїнових ре-
цепторів тромбоцитів (GP) IIb/IIIa — 200–250 с). 
Дозу нефракціонованого гепарину можна також 
вирахувати на основі маси тіла хворого (зазвичай 
100 ОД/кг або при призначенні інгібіторів глі-
копротеїнових рецепторів тромбоцитів IIb/IIIa 
приблизно 50–60 ОД/кг). Внаслідок значної ва-
ріабельності біологічної активності гепарину дозу 
нефракціонованого гепарину краще визначати за 
допомогою оцінки часу активації тромбоцитів, 
особливо у випадках тривалих процедур, коли по-
трібне пов торне введення гепарину. Терапевтич-
ний ефект нефракціонованого гепарину важко 
передбачити. Є інформація про те, що користь не-
фракціонованого гепарину залежить від ефектив-
ної дози, хоча під час рутинних процедур зазвичай 
застосовують низькі дози (≤5000 ОД). Подальша 
гепаринізація після закінчення процедури як до 
видалення інт родюсера, так і після цього не реко-
мендується.

Як нефракціонований гепарин, так і гепари-
ни з низькою молекулярною масою взаємоді-
ють з антитромбіном III, прискорюючи процес 
інгібування тромбіну. Проте нефракціонова-
ний гепарин має деякі недоліки: внаслідок ви-
раженої здатності нефракціонованого гепарину 
зв̓язуватися з білками плазми крові рівень віль-
ного гепарину є непередбачуваним, внаслідок 
чого нефракціонований гепарин може виявляти 
різний антитромботичний ефект. Нефракціоно-
ваний гепарин з однаковим ступенем інтенсив-
ності інгібує як фактор Xa, так і тромбін; гепари-
ни з низькою молекулярною вагою переважно і 
більш інтенсивно інгібують фактор Xa. Гепарини 
з низькою молекулярною масою є більш перед-
бачуваним антикоагулянтом внаслідок того, що 
їх рівень у плазмі крові є більш постійним. Тому 
при призначенні гепаринів з низькою молеку-
лярною масою не потрібно проведення лабора-
торного моніторингу. 

Інформація про застосування гепарину з низь-
кою молекулярною масою як єдиного антикоагу-
лянту при стабільній стенокардії обмежена. Хво-
рим, яким у передопераційний період планується 
призначення гепарину з низькою молекулярною 
масою, може додатково, з метою безпеки, вводи-
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тися нефракціонований гепарин, якщо ці хворі 
одержували гепарини з низькою молекулярною 
масою. Нефракціонований гепарин може призна-
чатися пацієнтам на догоспітальному етапі в інтер-
валі між останнім введенням гепарину з низькою 
молекулярною масою та наступним введенням ге-
парину з низькою молекулярною масою в стаціо-
нарі залежно від тривалості цього інтервалу. 

На відміну від аналогів гірудину (дезирудину 
і лепірудину), пригнічення тромбіну біваліруди-
ном оборотне протягом приблизно 25 хв. Незва-
жаючи на те що дослідження проведені з гіруди-
ном демонстрували підвищення ризику кровотеч, 
результати застосування бівалірудину при ПКВ 
цілком обнадійливі. CACHET (Comparison of 
Abciximab Complications with Hirulog for Ischemic 
Events Trial) було першим рандомізованим дослі-
дженням, яке показало, що при проведенні ПКВ 
результати застосування абциксимабу в якості 
препарату, що використовується одноразово, 
в комбінації з бівалірудином як постійним анти-
тромботичним агентом, принаймні не гірше, ніж 
призначення абциксимабу та гепарину. На сьо-
годні вважається, що бівалірудин може замінити 
нефракціонований гепарин, тому що біваліру-
дин дає вірогідно меншу кількість кровотеч, ніж 
нефракціо нований гепарин (дослідження BAT 
(Bivalirudin Angioplasty Trial)). Більше того, у до-
слідженні REPLACE-2 (Randomized Evaluation in 
PCI Linking Angiomax to Reduced Clinical Events) 
бівалірудин не прямо, але проспективно порів-
нювся з гепарином: рівень умовної різниці склав 
0,62, що відповідає статистичним критеріям, які 
показують перевагу бівалірудину над гепарином. 
При призначенні бівалірудину відновлення по-
казника часу активації тромбоцитів до норми 
відбувається швидше, ніж при призначенні ге-
парину, хоча рівень цього показника при при-
значенні бівалірудину може бути значно вищим, 
а субтерапевтична доза нижчою (Рекомендації 
щодо заміщення нефракціонованого гепари-
ну й гепаринів з низькою молекулярною масою 
на бівалірудин для зменшення кількості крово-
теч: IIa C).

На сьогодні бівалірудин, безумовно, рекомен-
дується для заміщення як нефракціонованого ге-
парину, так і гепаринів з низькою молекулярною 
масою в тих ситуаціях, коли у хворих спостеріга-
ється гепарин-індукована тромбоцитопенія (кіль-
кість тромбоцитів <150 000/100 мл). Викорис-
тання бівалірудину в таких хворих є безпечним і 
забезпечує ефективний антикоагулянтний ефект 
під час ПКВ у цієї підгрупи хворих (Рекомендації 
щодо заміщення нефракціонованого гепарину й 

гепаринів з низькою молекулярною масою на бі-
валірудин у хворих з гепарин-індукованою тром-
боцитопенією: I C).

Інгібітори глікопротеїнових рецепторів 
 тромбоцитів IIb/IIIa 
У дослідженні ISAR-REACT (Intracoronary 

Stenting and Antithrombotic Regimen: Rapid Early 
Action for Coronary Treatment) пацієнтам з ІХС, 
що представляють групу низького ризику ІХС, 
рандомізовано призначали абциксимаб або пла-
цебо (були виключені хворі з гострим коронарним 
синд ромом, інсулінозалежні хворі на цукровий діа-
бет і хворі з візуалізованими тромбами) (табл. 1.40). 
У цій групі низького ризику ІХС, що перенесли пла-
нове коронарне стентування, абциксимаб не досяг 
первинної кінцевої точки.  Хоча ретроспективний 
аналіз результатів лікування підгрупи хворих на цу-
кровий діабет дослідження EPISTENT (Evaluation 
of Platelet Iib/Iiia Inhibitor for Stenting), у яку були 
включені хворі зі стабільною і нестабільною стено-
кардією, показав прогностичну перевагу призна-
чення абциксимабу хворим, у яких проводили стен-
тування, проспективне дослідження ISAR-SWEET 
(Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen: 
Is abciximab a Superior Way to Eliminate Elevated 
Thrombotic risk in diabetics), проведене серед хво-
рих зі стабільною стенокардією, що не включало 
хворих із гострим коронарним синдромом і/або 
видимим тромбом, не підтверджує цю концепцію. 
Враховуючи загальний низький рівень ризику ви-
конання ПКВ у хворих зі стабільною стенокарді-
єю, інгібітори глікопротеї нових рецепторів тром-
боцитів IIb/IIIa не є частиною стандартної пери-
процедуральної терапії для хворих групи низького 
ризику зі стабільною стенокардією, беручи до уваги 
підвищений ризик кровотеч, пов̓язаний із їх засто-
суванням, а також вартість цих препаратів.

Незважаючи на результати великого кумуля-
тивного метааналізу, проведеного на підставі да-
них про 20 186 хворих, який пропонує рутинне 
призначення інгібіторів глікопротеїнових рецеп-
торів тромбоцитів IIb/IIIa, а також незважаючи на 
результати метааналізу, проведеного нещодавно 
(8004 хворих), який продемонстрував зниження 
смертності при стентуванні пацієнтів з негострою 
формою ІХС, застосування інгібіторів глікопро-
теїнових рецепторів тромбоцитів IIb/IIIa при ви-
конанні ПКВ з приводу стабільної стенокардії 
слід періодично розглядати. У тих випадках, коли 
рівень ризику виконання ПКВ при стабільній сте-
нокардії перевищує середній, призначення інгі-
біторів глікопротеїнових рецепторів тромбоцитів 
IIb/IIIa є доцільним. Інгібітори глікопротеїнових 
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рецепторів тромбоцитів IIb/IIIa необхідно призна-
чати хворим з нестабільними ураженнями в якості 
симптоматичної терапії при загрозі або вже роз-
виненій оклюзії судини, видимому тромбі та при 
синдромі no/slow refl ow. Застосування інгібіторів 
глікопротеїнових рецепторів тромбоцитів IIb/IIIa 
також корисне при складних втручаннях (Реко-
мендації щодо застосування інгібіторів глікопроте-
їнових рецепторів тромбоцитів IIb/IIIa у хворих зі 
стабільною стенокардією при наявності складних 
уражень, загрозі або розвиненій оклюзії, видимих 
тромбах, синдромі no/slow refl ow: IIa C).

ПКВ,  МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ 
ТА АКШ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ФОРМІ ІХС

ПКВ і медикаментозне  лікування
Метааналіз рандомізованих контрольованих 

досліджень показав, що ПКВ порівняно з медика-
ментозним лікуванням призводять до більш вира-
женого зменшення симптомів стенокардії. Водно-
час дослідження не включали достатньої кількості 
хворих для інформативної оцінки впливу ПКВ 
на наступний розвиток інфарктів, смертей або 
необхідності проведення повторної реваскуляри-
зації. За даними дослідження TIME (Tirofi ban In 
Myocardial Infarction Evaluation) довгострокова 
виживаність у хворих зі стабільною стенокарді-
єю класу II і вище (за Канадською класифікаці-
єю) у хворих віком старше 75 років була схожою 
в групах ПКВ і медикаментозного лікування із 
застосуванням як мінімум 2 антиангінальних пре-
паратів. Хоча в обох групах відзначали зменшення 
симптоматики стенокардії та покращання якості 

життя, нефатальні ускладнення частіше відзнача-
ли в групі хворих, що одержували медикаментоз-
не лікування. Метааналіз рандомізованих конт-
рольованих досліджень показав, що ПКВ порів-
няно з медикаментозним лікуванням призводить 
до більш вираженого зменшення симптомів сте-
нокардії. Водночас дослідження не включали до-
статньої кількості хворих для інформативної оцін-
ки впливу ПКВ на наступний розвиток інфарктів, 
смертей або необхідності проведення повторної 
реваскуляризації.

ПКВ і шунтувальні операції 
Дані порівняння ПКВ і АКШ представлені в 13 

дослідженнях, проведених з 1987 по 1999 р. У цих 
дослідженнях були рандомізовані 7964 хворих. На 
1-, 3-й і 8-й рік 8-річного спостереження (за ви-
нятком результатів 5-го року) статистично зна-
чимих відмінностей за рівнем смерті серед груп 
різної стратегії реваскуляризації не відзначали. На 
результати досліджень вплинуло використання 
стентів: у ранніх дослідженнях, у яких стенти не 
використовували, відзначали тенденцію до кра-
щих результатів АКШ протягом 3-річного строку 
спостереження; цього не відзначали у більш піз-
ніх дослідженнях, у яких застосовували стенти. 
Тенденція до кращих результатів АКШ порівняно 
з ПКВ в цей час зводиться до нуля, незважаючи 
на те, що результати цієї операції останнім часом 
покращали (смертність у групах АКШ у тих дослі-
дженнях, коли стентування не застосовувалося, 
становила 5,2%; у більш пізніх дослідженнях — 
3,5%). Стентування порівняно з АКШ наполо-
вину знижує ризик повторної реваскуляризації. 

Таблиця 1.40
Дані рандомізованих досліджень з використання інгібіторів глікопротеїнових 

ІІb/ІІІa-рецепторів тромбоцитів з одночасним проведенням інвазивного лікування у пацієнтів 
з гострим коронарним синдромом

Показник

CAPTURE PERSUIT PRISM-PLUS Комбіноване ви-
користання

Абциксимаб Ептифібатид Тирофібан GP ІІb/ІІІa
не вико-
ристову-

вали

викорис-
товували

не вико-
ристову-

вали

викорис-
товували

не вико-
ристову-

вали

викорис-
товували

не вико-
ристову-

вали

викорис-
товували

Результати застосування препарату при проведенні PCI*
Смертність, % 0,2 0 0,8 0,4 0,6 0,3 0,7 0,4 

(р=0,001)
Смерть або нефатальний 
ІМ, % 2,8 1,3 

(р=0,032) 4,4 3,2 
(р=0,003) 3,8 1,8 

(р=0,016) 3,8 2,5 
(р=0,006)

Результати застосування препарату протягом 48 год після проведення PCI
Смертність (%) 0,5 0,3 1,1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 

(р=0,375)
Смерть або нефатальний 
ІМ, % 5,8 2,8 

(р=0,009) 10,3 7,6 
(р=0,105) 8,0 2,9 8,0 4,9 

(р=0,001)
*PCI – перкутанне коронарне втручання.
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Виконання ПКВ, так само, як і АКШ, вірогідно 
зменшує симптоматику стенокардії.

ІНТЕРВЕНЦІЙНІ МЕТОДИ 
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

ГОСТРИХ КОРОНАРНИХ 
СИНДРОМІВ

ПКВ ПРИ ГОСТРОМУ КОРОНАРНОМУ 
СИНДРОМІ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ 
СЕГМЕНТА ST

Коронарографічна морфологія 
атеросклеротичних уражень при гострому 
коронарному синдромі без елевації сегмента ST 
Розвиток гострого коронарного синдрому 

прямо пов̓язаний з ускладненим ростом атеро-
склеротичної бляшки, який супроводжується 
утворенням тромбів різного об’єму і локалізації 
відносно структури бляшки. 

Морфологічний склад стабільних атероскле-
ротичних бляшок може відрізнятися за співвідно-
шенням структур, що сприяють її стабілізації або 
дестабілізації. При достатній кількості в структу-
рі бляшки функціонуючих гладком’язових клі-
тин, що беруть участь у формуванні сполучно-
тканинного матриксу, бляшка і її капсула являють 
собою міцне стабільне утворення. У тому випадку, 
якщо в структурі атеросклеротичної бляшки пере-
важають елементи, що сприяють її деструкції (клі-
тини запалення, пінні клітини, окиснені ЛПНЩ, 
що локалізуються в ліпідних озерах), така бляшка 
є слабкою, схильною до руйнування. 

Руйнування структури бляшки починається 
з капсули. При переважанні в структурі капсули 
клітин руйнування, особливо макрофагів, що син-
тезують металопротеїнази, колагенова структура 
капсули стає неоднорідною; утворюються її «слабкі 
місця», де й відбувається розрив, що супроводжу-
ється контактом крові із тромбогенними тканина-
ми бляшки і наступним тромбоутворенням.

Інша причина розвитку тромбозу — ерозія 
ендотелію. Такий варіант тромбоутворення ви-
являють приблизно в 30% випадків; частіше у жі-
нок. Тромби, що при цьому утворюються, не такі 
масивні, як при деструкції капсули. Їх основний 
компонент — тромбоцити, які, продукуючи тром-
боцитарний фактор росту, сприяють проліфера-
ції гладком’язових клітин і їх міграції в структуру 
бляшки. При невеликій площі ерозії та відповідно 
невеликому об’ємі пристінкового тромбу перева-
жають процеси реконструкції капсули, що інду-

куються гладком’язовими клітинами, над проце-
сами руйнування. Такий варіант деструкції закін-
чується загоєнням ураженої поверхні бляшки та 
стабілізацією клінічного стану хворого. Важливу 
роль у процесі стабілізації відіграє співвідношен-
ня систем «тромбоутворення/тромболізис».

У будь-якому разі активізація процесів де-
струкції ендотелію, фіброзної капсули та інших 
структур бляшки з наступним пристінковим 
тромбозом призводить до розвитку гострого ко-
ронарного синдрому без елевації ST. Ознаки по-
чаткової деструкції атеросклеротичної бляшки на 
коронарограмах визначають на підставі наявності 
негомогенності контрастування в зоні стенозу або 
незначної нерівності («шорсткості») контуру сте-
нозу (симптом «плюс тканина») (рис. 1.116, 1.117). 
У випадку вираженого пристінкового тромбозу, 
коли тромб є основною складовою звуження про-
світу, його легко можна виявити на коронарограмі. 
Основна ознака — це дефект наповнення просвіту 
судини. Сюди ж належить симптом «нависаючого 
краю стенозу над стінкою судини», який був опи-
саний J. Ambrose у 1986 р. (рис. 1.118–1.119).

Визначення ступеня ризику швидкого 
 прогресування хвороби при гострому 
 коронарному синдромі без елевації сегмента ST
Важливість розподілу хворих з нестабільною 

стенокардією та ІМ без елевації сегмента ST на 
групи високого й низького ризику розвитку 
ускладнень обґрунтована тим, що явна перевага 
виконання ранньої коронарографії і при необ-
хідності ПКВ визначена тільки у хворих групи 
високого ризику розвитку ускладнень.

У рекомендаціях Європейського кардіоло-
гічного товариства щодо лікування гострого 
коронарного синдрому без елевації ST даються 
характеристики пацієнтів, що належать до групи 
високого ризику різкого прогресування хвороби 
з наступним розвитком ІМ або смерті. Корона-
рографія у таких хворих повинна бути виконана 
протягом перших 48 год. Характеристики хворих, 
що належать до групи високого ризику розвитку 
гострих тромботичних ускладнень гострого ко-
ронарного синдрому без елевації ST, такі:

• Напади стенокардії, що повторюються 
• Динамічні зміни сегмента ST
• Підвищені рівні тропонінів
• Нестабільність гемодинаміки
• Виражені аритмії (шлуночкові)
• Рання постінфарктна стенокардія
• Цукровий діабет.
Крім цього, при оцінці ризику можливих усклад-

нень гострого коронарного синдрому без елевації ST 
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необхідно брати до уваги супутні маркери, що впли-
вають на розвиток ускладнень у віддалений термін 
захворювання. До цих маркерів належать:

• Вік >65–70 років
• Наявність симптомів ІХС, раніше перене-

сених інфарктів, ПКВ та АКШ в анамнезі
• Виражена СН, набряк легень, шуми, що 

з̓явилися, характерні для недостатності мітраль-
ного клапана

• Зростання маркерів запалення (СРБ, фіб-
риногену, інтерлейкіну-6)

• Ниркова недостатність.
Аналіз дослідження TACTICS–TIMI 18, про-

ведений post hoc (ретроспективний), показав, що 
раннє інвазивне лікування хворих похилого віку 

з гострим коронарним синдромом без елевації ST 
вірогідно зменшує вираженість ішемії міокарда. 

Тактика виконання ПКВ при гострому коро-
нарному синдромі без елевації сегмента ST 
Нещодавно опубліковані огляди свідчать, 

що ПКВ проводяться менше ніж у 50% хворих 
з гострим коронарним синд ромом без елевації 
ST (GRACE (Global Registry of Acute Coronary 
Events), CRUSADE (Coronary Revascularization 
Ultrasound Angioplasty Device trial)). Прихильни-
ки медикаментозного лікування пацієнтів з не-
стабільною стенокардією  та ІМ без елевації сег-
мента ST ґрунтуються на результатах досліджень 
TIMI IIIB (Thrombolysis in Myocardial Infarction 
IIIB Substudy), MATE (Medicine vs. Angiography 

Рис. 1.116. Коронарограма хворого на етапі зба-
лансованості процесів тромбоутворення і 
спонтанного тромболізису

Рис. 1.118. Розрив фіброзної капсули бляшки та 
крововилив в тканину бляшки

Рис. 1.117. Коронарограма того самого хворого на 
етапі превалювання процесів тромбоутво-
рення і розвитку гострого ІМ

Рис. 1.119. Розрив капсули бляшки з крововиливом 
у неї та внутрішньопросвітним тромбоут-
воренням
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in Thrombolytic Exclusion) і VANQWISH (Veterans 
Aff airs Non-Q Wave Infarction Strategies In Hospital). 
Зазначені дослідження мають деякі методологічні 
недоліки (високі рівні, що пересікаються, відсут-
ність або мінімальне використання стентів, від-
сутність у медикаментозному супроводі інгібіто-
рів глікопротеїнових рецепторів тромбоцитів IIb/
IIIa), внаслідок чого висновки цих досліджень 
являються невідповідними нинішньої ситуа-
ції. У дослідженні GUSTO IV-ACS (Global Use 
of Strategies To Open Occluded Coronary Arteries 
IV-Acute Coronary Syndrome) встановлено, що 
реваскуляризація, проведена протягом перших 
30 днів, поліпшує прогноз. Порівняно висока 
смертність, що відзначалася в цьому досліджен-
ні в групі медикаментозного лікування, може 
бути частково пов̓язана з відбором хворих. Крім 
2 менших за обсягом європейських досліджень 
(TRUCS (Treatment of Refractory Unstable Angina 
in Geographically Isolated Areas Without Cardiac 
Surgery) і VINO (Value of First Day Coronary 
Angiography/Angioplasty in Evolving Non–St-
segment Elevation Myocardial Infarction)), перевага 
раннього інвазивного лікування перед медика-
ментозним ґрунтується на результатах трьох дослі-
джень (FRISC II, TACTICS–TIMI 18 і RITA-3), що 
включали 6487 хворих (табл. 1.41, 1.42, рис. 1.120) 
(Рекомендації для раннього ПКВ — лікування 
хворих групи високого ризику з гострим коронар-
ним синдромом без елевації сегмента ST: I A).

Таблиця 1.41
Результати інвазивного лікування 
і медикаментозної терапії хворих 

з нестабільною стенокардією: TIMI-3B

Результат
Інвазивне 
лікування, 

%

Медика-
ментоз на 

терапія, %
p

Катетеризація
Первинна 
 госпіталізація 98 57 0,001
6 тиж 98 64 0,001
1 рік 99 73 0,001

ПКВ
Первинна 
 госпіталізація 37 23 0,001
6 тиж 38 26 0,001
1 рік 39 32 0,001

АКШ
Первинна 
 госпіталізація 24 18 0,003
6 тиж 25 23 0,17
1 рік 30 30 0,50

ПКВ або АКШ
Первинна 
 госпіталізація 60 40 0,001
6 тиж 61 48 0,001
1 рік 64 58 0,001

Таблиця 1.42
Результати ПКВ порівняно з АКШ 

при нестабільній стенокардії

Дос-
лідже-

ння

Кіль-
кість 
хво-

рих, n

Неста-
більна 

стенокар-
дія, %

Результат

CABRI 1054 15 Відсутність різниці в по-
казниках СН і ІМ в 1-й 
рік спостереження

RITA 1011 59 Відсутність різниці в по-
казниках СН і ІМ при спо-
стереженні протягом 
2 років

EAST 392 60 Відсутність різниці в по-
казниках СН і ІМ або 
ішемії міокарда, що під-
тверджено резуль татами 
проби з 201Tl протягом 
3 років

CABI 359 14 Підвищення ризику роз-
витку ІМ при АКШ

ERACI 127 83 Відсутність різниці 
в показниках СН і ІМ 
в 1-й рік спостереження

BARI 1829 64 Відсутність різниці 
в показниках СН і ІМ 
протягом 5 років спосте-
реження

VA 700 100 Відсутність різниці в по-
казниках СН і ІМ в 1-й 
рік спостереження

Є дані, що може існувати відмінність у ре-
зультатах лікування гострого коронарного 
синдрому без елевації ST залежно від статі 
хворих, хоча інтерпретація цих даних вима-
гає обережності. У деяких дослідженнях, що 
перебувають на стадії розробки (наприклад 
ICTUS (Invasive Versus Conservative Treatment 
in Unstable Coronary Syndromes Investigators)), 
застосовується більш потужний режим анти-
тромбоцитарної терапії, що дозволяє запе-
речувати існуючу на сьогодні інтервенційну 
стратегію. У дослідженні ISAR-COOL порів-
нювали терапевтичну («холодну») стратегію 
(пролонгована антитромботична підготовка 
перед інтервенцією) і негайне виконання ПКВ 
у хворих групи високого ризику з депресією 
сегмента ST (65%) і підвищеним рівнем тро-
поніну T (67%). Середній термін катетеризації 
в групі з «холодною» стратегією склав 86 год; 
у групі негайної катетеризації — 2,4 год. Пер-
винні кінцеві точки, визначені як смерть вна-
слідок будь-якої причини та обширний нефа-
тальний ІМ протягом 30 днів, у групі з «холод-
ною» стратегією відзначали в 11,6%; у групі 
з негайною інвазивною стратегією  — 5,9% 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 9

ІН
ТЕ

РВ
Е

Н
Ц

ІЙ
Н

Е
 Л

ІК
У

В
А

Н
Н

Я
 ІХ

С

798  ___________________  ІНТЕРВЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

(p=0,04). На цей результат мали вплив усклад-
нення, що настали до катетеризації. Автори 
роб лять висновок, що у хворих з гострим ко-
ронарним синдромом без елевації ST, які на-
лежать до групи високого ризику, відстрочка 
інтервенції не дає покращання результатів, а 
антитромботична підготовка повинна займати 
той мінімум часу, який потрібний для органі-
зації кардіальної катетеризації і реваскуля-
ризації (Рекомендації щодо негайного, тоб-
то раніше ніж через 2,5 год виконання ПКВ 
у хворих з гострим коронарним синдромом 
без  елевації ST, що належать до групи високо-
го ризику: I C). 

Хворі і гострим коронарним синдромом 
без елевації сегмента ST

Ацетилсаліцилова кислота/клопідогрел/
Нефракціонованний гепарин

Нітрати, блокатори β-адренорецепторів

Високий ризик Низький ризик

Інвазивна стратегія Консервативна стратегія

Негайна 
(<2,5 год) КГ;
інг. GP вво-
дять при 

ПКВ 

Рання 
(<48 год) 
КГ; інг. GP 

(тирофібан, 
ептифібатид) 
призначають 

до ПКВ

Раннє проведення 
неінвазивного стрес-тесту

ПКВ + 
абциксимаб

або епти-
фібатид

ПКВ + 
продовження 

введення 
тирофібану 
або епти-
фібатиду

ПКВ + абциксимаб 
або ептифібатид Терапія

Рис. 1.120 . Діаграма проведення коронарографії (КГ) 
та ПКВ при гострому коронарному синдромі 
без  елевації ST. Інг. GP — інгібітори глікопро-
теїнових рецепторів IIb/IIIa

Якщо з будь-яких причин час між коронаро-
графією і ПКВ доходить до 24 год, можна також 
призначати абциксимаб. Еноксапарин може роз-
глядатися як препарат, який призначається за-
мість нефракціонованого гепарину хворим групи 

високого ризику ускладнень гострого коронар-
ного синдрому без елевації сегмента ST у тих ви-
падках, коли інвазивну тактику лікування засто-
сувати не можна. 

Отже, хворі з гострим коронарним синдро-
мом без елевації сегмента ST (нестабільна сте-
нокардія або ІМ без елевації сегмента ST) спо-
чатку повинні бути стратифіковані за групами 
ризику. Явна перевага ранньої ангіографії й 
наступної  реваскуляризації (ПКВ або АКШ) 
доведена тільки для хворих групи високого 
ризику. Відстрочка інтервенції не призводить 
до поліпшення результату. Прогнозованість і 
безпосередня безпека рутинного стентування 
дають підставу рекомендувати цей вид ліку-
вання.

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ 
З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST

Розвиток гострої тромботичної оклюзії 
 коронарної артерії
У незміненій артерії інтактне ендотеліаль-

не покриття запобігає контакту тромбоцитів 
із субінтимальними компонентами, такими 
як колаген, фактор Віллебранда і фібрино-
нектин, які є стимуляторами тромбоцитар-
ної агрегації. При використанні експеримен-
тальних моделей доведено, що порушення 
цілісності ендотелію відіграє роль у розвит ку 
тромбозу при наявності певних умов. У ході 
експериментальних досліджень встановлено, 
що ріст тромбу залежав від рівня кровотоку 
та кількості наявної в ділянці бляшки сполуч-
ної тканини без ендотеліального захисту; чим 
глибше ушкодження інтими, тим вища ймо-
вірність тромбоутворення, а в клінічній прак-
тиці — чим глибша і триваліша дисекція, тим 
вища ймовірність тромбозу.

В одному із досліджень з вивчення струк-
тури бляшок (166 коронарних тромбозів на 
посмертних коронарограмах) встановлено, 
що в 42 (25,3%) випадках інтима, що покри-
ває стеноз, виглядала інтактною. У більшості 
(74,7%) бляшок, покритих тромбами, вияв-
ляли щілини й розриви інтими з наступним 
глибоким ушкодженням. У тромбах, у місцях 
утворення яких не спостерігалося розривів 
бляшок, виявляли втрату ендотеліального по-
криття, наявність великої кількості макрофа-
гів, що більш поверхово прилягали до інтими 
на фоні субтотальних стенозів. Проте щіли-
ноутворення в бляшці, що викликає тромбоз, 
часто відбувається в тих випадках, коли ви-
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хідний стеноз має незнач ні розміри і часто не 
є гемодинамічно значимим. Цей факт знай-
шов підтвердження в клінічних дос лідженнях, 
у яких коронарографію виконували за кілька 
тижнів або місяців до гострого ІМ.

Відмінності між двома формами коронарних 
тромбів — поверхневих, розміщених на інтакт-
ній бляшці, і глибоких, викликаних щілиноут-
воренням, — описані багато років тому. Глибокі 
ушкодження інтими, при яких розриви майже 
досягають медії судини, відрізняються від по-
верхневих ушкоджень інтими за двома значними 
параметрами: 

1) при глибокому ушкодженні незахищеною 
від тромбоцитів виявляється велика кількість 
колагену, що призводить до утворення тромбів 
великих розмірів; 

2) такі тромби утворюються спочатку всере-
дині самої бляшки. Ця маса внутрішньоінти-
мальних тромбів може змінити конфігурацію 
бляшки, раптово збільшуючи її розмір, що ви-
кликає місцеве зниження кровотоку, і потенцій-
но сприяє подальшому тромбозу (вже всередині 
артеріального просвіту). Розриви інтими й від-
кладання тромбів можуть індукувати місцевий 
артеріальний спазм, що призводить до ще біль-
шого зниження кровотоку.

Ушкодження інтими — від тріщин і щілин 
малих розмірів до виразки коронарних великих 
бляшок — можна спостерігати при проведенні 
коронарографії (рис. 1.121, 122). Процес щіли-
ноутворення, розриву, розтріскування, вираз-
ки бляшок описаний ще в 1926 р. Сучасні до-
слідження доводять, що ексцентричні стенози, 
які відзначаються на посмертних коронарогра-
мах і мають нерівні контури і внутрішньопрос-
вітні дефекти наповнен ня, є зруйнованими 
бляшками. Незабаром стало зрозуміло, що по-
дібні ознаки можна виявити на коронарогра-
мах пацієнтів з гострим ІМ, нестабільною сте-
нокардією, а також у хворих, реанімованих при 
кардіогенному шоці.

Патогістологічні дослідження хворих, що 
померли від коронарного атеросклерозу, до-
зволили ідентифікувати три стадії тромбозу, 
пов̓язаного із щілиноутворенням. У ранній 
стадії відзначається розрив інтими артерії, що 
пов̓язує просвіт артерії з багатою ліпідами 
бляшкою; це призводить до утворення тром-
ботичних мас усередині інтими. Такі тромби 
ще не є внутрішньопросвітними. Наступний 
етап розвитку тромбу пов̓язаний із випи-
нанням тромботичних мас у просвіт артерії 
(рис. 1.123 ).

Рис. 1.121. Коронарограма хворого з виразкою бляшки 
в проксимальному сегменті ПКА (пояснення 
в тексті)

Рис. 1.122. Коронарограма хворого з виразкою бляшки 
в середньому сегменті ПКА («випорожнена 
бляшка»)

Рис. 1.123. Схема послідовних стадій утворення внут-
рішньосудинного тромбу (пояснення в тексті) 
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Внутрішньосудинний тромботичний ком-
понент є пристінковим, і в зоні тромбу все 
ще зберігається антеградний кровотік. Поді-
бні пристінкові тромби можна діагностувати 
при житті за допомогою ангіоскопічного до-
слідження у хворих з нестабільною стенокар-
дією, а також визначити на коронарограмах як 
внутрішньопросвітні дефекти наповнення по-
близу стенозів з нерівними контурами або на-
висаючими краями (тип II) при нестабільній 
стенокардії та ІМ. В останній стадії процесу, 
яка не є неминучою при розриві бляшки, вну-
трішньопросвітний тромб стає оклюзуючим. 
У пристінковому компоненті внутрішньо-
просвітного тромбу, коли він закриває щілину 
бляшки, міститься більше фібрину, ніж тром-
боцитів, і фактично відсутні клітини червоної 
крові. Оклюзуючий компонент внутрішньо-
просвітного тромбу, особливо якщо він має 
дистальне продовження, сформований з фіб-
ринової сітки, яка обплутує велику кількість 
еритроцитів і тільки незначну — тромбоцитів. 
Пристінкові неоклюзуючі тромби є причиною 
дистальної емболії малими тромбоцитарними 
тромбами як у експериментальних тварин, так 
і у людей. Ці емболи завжди перебувають у ба-
сейні артерії, що містить розщеплену бляшку. 
Є дані клінічних досліджень, одержані за до-
помогою радіомаркування як фібриногену, 
так і тромбоцитів, які доводять, що розрос-
тання тромбу триває після початку формуван-
ня ІМ.

Ангіографічне дослідження при гостро-
му ІМ дозволяє спостерігати трансформацію 
тромбів від пристінкових до оклюзуючих і 
навпаки. При проведенні серійного ангіогра-
фічного дослідження при успішній тромболі-
тичній терапії тромбу в оклюзованій артерії 
спочатку відбувається швидке відновлення 
антеградного кровотоку в зоні крайових тром-
ботичних мас (рис. 1.124а, б), що розміщу-
ються всередині просвіту. Після пов ного усу-
нення внутрішньопросвітного тромбу на місці 
тромботичної оклюзії виявляють розщеплену 
бляшку з нависанням фрагментів стенозу та 
нерівними контурами (рис. 1.125). Це саме те 
морфологічне утворення, яке викликало агре-
гацію та утворення тромбу. І саме ця бляшка 
може призвести до реінфаркту або розвитку 
постінфаркт ної стенокардії на етапах реабілі-
тації хворого.

Проте залишається нез̓ясованим, як оці-
нити вплив тромболітику або первинної ангіо-

пластики на інтрамуральні тромби (рис. 1.126). 
У випадках коли значна частина тромбу є ін-
траінтимальною, просвіт судини значно здав-
люється ззовні або випинається інтимальний 
клапан (що утруднює кровотік), який склад-
но усунути за допомогою первинної ПКВ і ще 
складніше провести його лізис тромболітиком. 
Однак шляхом первинного коронарного стен-
тування в період гострого ІМ можна розв̓язати 
цю проблему.

У випадках коли тромболізис комбінували 
з ангіопластикою (проведення рятівної або не-
гайної ПКВ, див. далі), можливе утворення ве-
ликих субінтимальних гематом, що здавлюють 
просвіт судини іззовні. Імовірно, що в деяких 
випадках саме цей фактор знижує ефективність 
рятівної ангіопластики після невдалого тром-
болізису й призводить до ішемічних ускладнень 
при проведенні негайної ПКВ після успішного 
тромболізису.

Ускладнений ріст атеросклеротичної бляшки
Руйнування бляшки 
При патологоанатомічному дослідженні 

коронарних артерій осіб з коронарним атеро-
склерозом, які померли від некоронарогенних 
захворювань (без АГ і цукрового діабету), хоча 
б одна зруйнована атеросклеротична бляш-
ка була виявлена в 8,7% артерій. У померлих, 
в анамнезі яких були вказівки на цукровий діа-
бет і АГ, кількість зруйнованих бляшок збіль-
шувалася до 16,7%. При раптовій кардіаль ній 
смерті осіб, що померли від гострого ІМ і не-
стабільної стенокардії, кількість розщепле-
них бляшок і внутрішньокоронарних тромбів 
значно збільшується. Епізод розриву бляшки 
неминуче призводить до збільшення її обсягу. 
Розмір щілини в бляшці після її розтріскуван-
ня — одна з детермінант утворення внутріш-
ньопросвітних тромбів.

Відновлення бляшки
Репаративні процеси в стінці артерії при 

розтріскуванні і ангіопластиці дуже схожі. 
Проліферація гладком’язових клітин швидко 
«пломбує» малі бляшкові щілини, «замикаючи 
в собі» в такий спосіб тромби всередині бляш-
ки. Організація і перетворення цих «замкне-
них» тромбів у сполучнотканинне утворення 
супроводжуються проростанням нових судин 
і фібробластів із сусідньої медії. Стійкість 
тромботичного матеріалу всередині просві-
ту артерії є чинником, що у подальшому ви-
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значає ступінь резидуального стенозу. Якщо 
протягом 24–28 год не відзначається повного 
лізису резидуального внутрішньопросвітного 
тромбу, то він є каркасом для збільшення як 
кількості ендотеліальних, так і гладком’язових 
клітин, що призводить до нового сполучнот-
канинного утворення всередині просвіту. При 

віддалених спостереженнях пацієнтів з го-
стрим коронарним синдромом відзначено, що 
після стабілізації зруйнованої бляшки репара-
тивні процеси набувають хронічного характе-
ру і на повторних коронарограмах виявляють-
ся відновлені сегменти артерій у місці раніше 
зруйнованих стенозів (рис. 1.127, 1.128). 

а б

Рис. 1.124. Коронарограма хворого з гострим ІМ. Тромботична оклюзія проксимального сегмента ПКА 
до початку проведення внутрішньокоронарного тромболізису (а); коронарограма хворого в пе ріод 
проведення внутрішньокоронарного тромболізису з руйнуванням тромботичних мас в крайовій 
пристінковій ділянці (б) (пояснення в тексті)

Рис. 1.125. Коронарограма хворого з ознаками роз-
тріскування атероматозної бляшки (пояс-
нення в тексті)

Рис. 1.126. Коронарограма хворого з внутрішньо-
бляшковим розміщенням тромбу і конт-
растуванням внутрішньої частини бляш-
ки. Люмінальний кровотік не блокований 
(пояснення в тексті)
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Рис. 1.127. Коронарограма хворого з виразкою бляшки 
в середній третині ПМШГ ЛКА. Перший етап 
руйнування бляшки (пояснення в тексті)

Рис. 1.128. Коронарограма хворого з виразкою бляш-
ки в середній третині ПМШГ ЛКА. Пер-
ший етап відновлення (через 6 міс) бляшки 
 (пояснення в тексті)

Таким чином, результатами щілиноутво-
рення в бляшці можуть бути (рис. 1.129):

1) підвищення ступеня стенозу;
2) залишкові стенози високого ступеня з на-

явністю одноканального просвіту;
3) наявність декількох малих каналів (при 

реканалізації внутрішньопросвітного тромбу);
4) повна хронічна оклюзія.

Рис. 1.129. Схема можливих результатів  розвитку ате-
росклеротичної бляшки (пояснення в текс ті) 

Зв’язок між щілиноутворенням в бляшці, 
крововиливом і васкуляризацією через медію
Щілиноутворення в бляшці неминуче «від-

криває ворота» для проходження крові із про-
світу судини в глибину бляшки. При цьому в об-
ласті щілини накопичується велика кількість 
тромбоцитів. Морфологічні дані свідчать, що 
внутрішні шари бляшки повинні бути відкриті 
в просвіт досить тривалий час, необхідний для 
утворення турбулентного току крові всереди-
ні бляшки, щоб накопичити велику кількість 
тромбоцитів. Звільнення АДФ з еритроцитів є 
одним із факторів, що ініціюють тромбоутво-
рення. На аутопсії в бляшках з великою кіль-
кістю тромбоцитів завж ди виявляють щілину, 
що з̓єднує просвіт судини із внутрішніми ша-
рами бляшки. Ця форма крововиливу в бляшку 
більше відома під назвою «дисекційний крово-
вилив».

Бляшки з інтактним покриттям, без 
з̓єднання ліпідних озер і просвіту судини на-
віть на серійних зрізах можуть містити тільки 
незначну кількість еритроцитів, але не тромбо-
цити. Із сусідньої медії через тканини бляшки 
проходять тонкостінні капіляри, крізь стінки 
яких еритроцити попадають у тканину бляш-
ки. Гематоми всередині бляшки, які достатньо 
великі, щоб значно здавити просвіт ззовні, за-
вжди містять велику кількість тромбоцитів, 
які проникають всередину бляшки із просвіту 
артерії через тріщину(и) в стінці судини. При 
дослідженні 86 зруйнованих бляшок виявлено, 
що у 83% випадків розрив інтими пов̓язує про-
світ з озерами позаклітинних ліпідів. Найбільш 
частим місцем розриву було те, де покрит-
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тя ексцентрично розміщеної багатої ліпідами 
бляшки з̓єднувалося з неураженою частиною 
стінки артерії.

Тромбогенез
Тріада Вірхова (судина, потік і кров) лежить 

в основі складного багатофакторного процесу, 
що називається тромбогенезом. Індивідуальна 
значимість кожного з цих факторів та їх ди-
намічна взаємодія при утворенні коронарного 
тромбу відображені на рис. 1.130.

Морфологія коронарних атеросклеротич-
них бляшок варіює в широких межах, причо-
му на одному краю перебуває «тверда», багата 
на колаген бляшка з невеликим вмістом ліпі-
дів, а на другому — «м̓яка» бляшка з вираже-
ним пулом позаклітинних ліпідів (напіврідких 
при температурі 36–37 °С), що відділена від 
артеріального просвіту ковпачком з фіброзної 
тканини. М̓які бляшки значно небезпечніші, 
оскільки у них вища чутливість до ушкоджен-
ня: фіброзний ковпачок, що покриває ліпідний 
пул, може тріснути і тромбогенний матеріал 
потрапляє в кровотік.

Руйнування (розтріскування) атероматозної 
бляшки (див. рис. 1.130) — основна причина 
фатального коронарного тромбозу, яку вияв-
ляють більше ніж у 75% випадків коронарного 
тромбозу. Роль розриву бляшки як пусково-
го механізму очевидна: у місці розриву тромб 
складається головним чином зі скупчення 
тромбоцитів, атероматозний матеріал бляшки 
часто витісняється і виявляється фіксованим 

глибоко в люмінальному тромбі. Така мікро-
структура є свідченням того, що деструкції 
поверхні стенозу передував процес утворення 
люмінального тромбу. Цей же механізм, оче-
видно, лежить в основі розвитку нефатального 
коронарного тромбозу.

Механізми, що лежать в основі раптового 
розриву поверхні бляшки, точно не встановле-
ні. Розірвані бляшки часто виявляють у коро-
нарних артеріях пацієнтів, що загинули як від 
коронарогенних, так і некоронарогенних при-
чин. Цей факт свідчить про те, що розрив по-
верхні бляшки може бути і випадковою подією 
в процесі розвит ку і росту атеросклеротичного 
ураження. Розірвані ковпачки при патоморфо-
логічному дос лідженні часто визначаються як 
тонкі структури з вираженою інфільтрацією 
пінистими клітинами. Можливо, цей факт ви-
значає чутливість цієї частини бляшки до меха-
нічних і гемодинамічних стресів, які пов̓язані 
з АТ і ЧСС пацієнта.

Проте зруйнована «м̓яка» бляшка 
необов̓язково присутня під коронарними 
тромбами. Приблизно в 20% тромбів, що дослі-
джувалися після смерті пацієнтів, виявляють 
тільки незначне та поверхневе ушкодження ін-
тими, зазвичай у комбінації з вираженим ате-
росклеротичним стенозом. Більшість зруйно-
ваних бляшок дають початок невеликому при-
стінковому тромбу і тільки іноді розвивається 
оклюзуючий коронарний тромб. 

Рис. 1.130. Схема утворення внутрішньокоронарного тромбозу (пояснення в тексті)
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Стимулятори тромбоутворення 
У ході експериментальних досліджень ви-

словлено припущення, що кількість і характер 
тромбогенного матеріалу, що відкрився в про-
світ артерії, мають першорядне значення. Та-
ким чином, можна припустити, що «оголені» 
структури атеросклеротичної бляшки та стінки 
артерії можуть виявляти виражену тромбоген-
ну дію. 

Кров відіграє основну роль у рівновазі між 
тромбозом і тромболізисом. Саме цей факт по-
яснює ефективність використання антитром-
боцитарних і антикоагулянтних препаратів 
(ацетилсаліцилової кислоти), тиклопідину та 
антикоагулянтів (гепарину, варфарину) у па-
цієнтів з високим ризиком розвитку тромбо-
зу. Найбільш вивченим, найменш токсичним 
і широко відомим препаратом групи антиагре-
гантів, що застосовуються при гострих і хроніч-
них проявах ІХС, є ацетилсаліцилова кислота. 
Ефективність цього препарату доведена при лі-
куванні хворих з нестабільною стенокардією і 
гострим ІМ, а також для профілактики гострих 
ускладнень у період проведення коронарної 
ангіопластики і стентування. Проте ацетилса-
ліцилова кислота перешкоджає тільки одно-
му із існуючих шляхів активації тромбоцитів, 
пов̓язаному з тромбоксаном А2. Таким чином 
препарат не може повністю запобігти розви-
тку тромботичних ускладнень. Раціональним 
є сумісне призначення ацетилсаліцилової кис-
лоти та антикоагулянтів, що гальмує активацію 

тромбоцитів і впливає на утворення тромбіну 
(рис. 1.131). Тромбін є не тільки сильним акти-
ватором тромбоцитів, але й посилює утворення 
та сплетення волокон фібрину, що забезпечу-
ють каркас для росту тромбоцитарних тромбів 
(див. рис. 1.131).

Гемодинамічні сили течії крові 
Добре відомо, що стаз зумовлює коагуля-

цію і венозний тромбоз, але та обставина, що 
точно такі самі умови течії крові зумовлюють 
артеріальний тромбоз, не одержало загального 
визнання. В експериментальних дослідженнях 
встановлено, що наслідки розриву бляшки за-
лежать від ступеня вихідного стенозу, а ймо-
вірність оклюзуючого тромбозу збільшується 
з підвищенням ступеня стенозу до його руй-
нування. Однак стаз не завжди має вирішаль-
не значення, оскільки багато атеросклеро-
тичних стенозів, які викликають тромбоз, не 
є гемодинамічно значимими і не викликають 
зниження кровотоку. Проте при найбільш не-
значних ушкодженнях стінки бляшки (артерії) 
наявність поруч розміщеного стенозу може 
різко погіршити клінічну ситуацію. Часто на 
ургентних коронарограмах у пацієнтів у пері-
од гострого ІМ виявляємо два стенози (один 
за одним, «гуськом») в коронарної артерії, що 
зумовила інфаркт, що збільшує ризик розвитку 
тромбозу. Отже, стеноз зумовлює виникнення 
артеріального тромбозу, його причина — ве-
лика швидкість кровотоку, яка підвищується 
у звуженому сегменті й призводить до локаль-

Рис. 1.131. Схема активації тромбоцитів та утворення внутрішньосудинного тромбу (пояснення в тексті)
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ного відтискування тромбоцитів, що сприяє їх 
пристінковому розміщенню в течії крові та ін-
дукує агрегацію in vitro та in vivo. 

Утворення тромбу зазвичай відбувається 
в ме жах стенозу з порушеною поверхнею. Він 
може також утворюватися або поширювати-
ся в постстенотичному напрямку, де розподіл 
потоку рециркуляція — турбулентність ство-
рює ідеальні умови з погляду гемодинаміки 
рідини для прогресуючого збільшення тромбу 
за рахунок подальшої агрегації тромбоцитів 
(див. рис. 1.130). Однак процес постстінкового 
тромбоутворення, як правило, відбувається до 
найближчої великої бічної гілки. Вільно плава-
ючий «хвіст» тромбу, утворений далі за течією 
крові від місця стенозу, що складається з агре-
гованих тромбоцитів, вказує на те, що в осно-
ві цього явища лежить не застій крові, а інші 
тромбогенні фактори (основ ний з яких — руй-
нування атеросклеротичної бляшки).

Патогенез і клінічна значимість тромбів, що 
утворюються в межах стенозів або дистальніше 
них, можливо, відрізняються. Відносно невели-
кий компонент тромбу, що утворився в межах  
стенозу, очевидно, є найнебезпечнішою його 
частиною, оскільки найбільша обструкція пото-
ку крові відбувається в найбільш звуженій час-
тині стенозу; найбільш активний ріст тромбу до 
повної оклюзії відзначається саме тут; тромб, що 
утворився в межах стенозу, є дуже стійким утво-
ренням і може персистувати навіть після успіш-
ного тромболізису (рис. 1.132а, б). З іншого боку, 

«хвіст» тромбу, що вільно плаває витягається за 
напрямком потоку крові, має значно вищий по-
тенціал у відношенні емболізації та периферич-
ної оклюзії дистальної частини коронарного рус-
ла (див. рис. 1.132б).

У >80% тромбів, сформованих у межах стено-
зу, відзначають шарувату структуру з матеріалів 
різного «віку», що свідчить про епізодичний ріст 
за рахунок багаторазових пристінкових відкла-
дань. У пацієнтів, що померли незабаром після 
початку гострого серцевого нападу, тромбоцити є 
головним компонентом найбільш свіжої частини 
тромбу, розміщеної центрально (ранній тромбо-
цитарний тромб), тоді як «старіші» тромби роз-
міщуються ближче до судинної стінки й значно 
більше містять фібрину (консолідований тром-
боцитарний тромб). Таким чином, і тромбоцити, 
і фібрин відіграють роль в еволюції коронарного 
тромбу: первинна перешкода течії крові зазви-
чай виникає внаслідок агрегації тромбоцитів, але 
ранній тромбоцитарний тромб дуже нестабіль-
ний і може бути легко зруйнований течією крові, 
поки фібрин не сплете тромбоцити і тим самим 
не стабілізує тромб. Саме тому пацієнтам з ри-
зиком розвитку коронарного тромбозу показано 
призначення як антитромбоцитарних препара-
тів, так і антикоагулянтів. Результати такої тим-
часової взаємодії між тромбоцитами й фіб рином 
узгоджуються з даними експериментальних до-
сліджень і пояснюють, чому «молоді» тромби 
легше зазнають лізису, ніж «старіші». Саме з цієї 

а б

Рис. 1.132. Ургентна коронарограма хворого  зі стенозом у проксимальному сегменті ПМШГ ЛКА в період про-
ведення внутрішньокоронарного тромболізису. Рівень кровотоку TIMI-3 (а); коронарограма хворого зі 
стенозом у проксимальному сегменті ПМШГ ЛКА. Пристінкові тромби персистують після тромбо-
лізису з емболізацією (вказано стрілкою) фрагментів внутрішньокоронарного тромбу в ДГ ЛКА (б)
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причини ранній тромболізис і первинна ПКВ 
найбільш ефективні для руйнування тромбів.

Більше того, епізодичний ріст, очевидно, 
чергується з фрагментацією тромбу і периферич-
ною емболізацією, що ангіографічно проявля-
ється частим виявленням невеликих фрагментів 
тромбу в дистальній частині коронарного русла 
(див. рис. 1.132а, б). Такі мікроемболи особливо 
часто виникають при раптовій ішемічній смер-
ті, якій передувала нестабільна стенокардія.

Таким чином, коронарний тромбоз — це ди-
намічний процес, при якому тромбоутворення 
наростає й згасає протягом певного періоду, 
створюючи інтермітуючу непрохідність коро-
нарної артерії на фоні процесів тромбозу і тром-
болізису.

Червоний тромб (див. рис. 1.130) може бути 
дов гим (кілька сантиметрів), особливо у веноз-
них транс плантатах, де немає бічних гілок, та 
в правій коронарній артерії з її нечисленними 
бічними дочірніми артеріями. Великий тромб 
може важко піддаватися лізису, що визначає 
один з механізмів, який лежить в основі безу-
спішного тромболізису. Невдалі спроби відкри-
ти обтуровану тромбом артерію за допомогою 
тромболітичної терапії ще не свідчить про те, що 
ця оклюзія є нетромботичною. Проте серйозні 
«бляшкові катастрофи» можуть призводити до 
появи шматків інтими, що виступають у просвіт 
артерії та перешкоджаючих течії крові. У цьому 
випадку коронарна ангіопластика з наступним 
стентуванням артерії, що зумовила інфаркт, 
може бути єдиним способом відновлення коро-
нарного кровотоку.

ІНТЕРВЕНЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ 
Г ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ 
З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST

Первинне ПКВ
Первинне ПКВ можна визначити як втру-

чання, що спрямоване на «винну» судину, ви-
конане протягом перших 12 год від початку за-
грудинного болю або іншої симптоматики, без 
попередньої (повної або фацилітативної) тром-
болітичної або іншої тромборозчинної терапії. 
Перше первинне ПКВ виконане в 1979 р., тобто 
всього через 2 роки після впровадження ПКВ. 
Дотепер рандомізовані контрольовані дослі-
дження демонструють, що в якості ургентного 
лікування первинне ПКВ порівняно з тромбо-
лізисом є кращим видом лікування (краще роз-
криття просвіту судини, менше випадків зворот-
ної ішемії міокарда, менша кількість реоклюзій, 

менше повторних інфарктів, краща резидуальна 
функція ЛШ та кращі клінічні результати, вклю-
чаючи меншу кількість інсультів). Вважається, 
що виконання первинного ПКВ має особливу 
перевагу над тромболізисом у жінок і людей по-
хилого віку (рис. 1.133). 

Протягом перших 3 год тромболізис може 
бути альтернативою ПКВ. Якщо тромболізис 
протипоказаний або хворий належить до групи 
високого ризику, негайно рекомендується на-
правлення на ПКВ, перевага якого над тром-
болізисом у перші 3 год полягає у запобіганні 
інсультів; у період від 3 до 12 год — у кращому 
захисті міокарда та профілактиці інсультів.

Проведений метааналіз 23 рандомізова-
них дос ліджень, у які ввійшло 7739 пацієнтів 
з гост рим ІМ, що не мають протипоказань 
до проведення тромболітичної терапії. Хворі 
були розподілені на групу первинного ПКВ 
і групу тромболізису. Результати аналізу по-
казали, що первинне ПКВ перевершує тром-
болізис за кількістю смертей за короткий 
(4–6 тиж) період спостереження (9,3 проти 
7,0%; p=0,0002), кількості нефатальних по-
вторних інфарктів (6,8 проти 2,5%; p=0,0001), 
кількості інсультів (2,0 проти 1,0%; p=0,0004) 
і за комбінованою кінцевою точкою, що 
включає смерть, нефатальні реінфаркти та 
інсульти (14,5 проти 8,2%; p<0,0001). Дов-
готривале спостереження продемонструвало 
такі ж результати: кількість смертей 12,8 про-
ти 9,6%; кількість реінфарктів — 10,0 проти 
4,8%; комбінована кінцева точка (смерть, ре-
інфаркт, інсульт) — 19 проти 12%.

Найбільш виражена відмінність між первин-
ним ПКВ і тромболізисом відзначена при порів-
нянні рівнів зворотної ішемії при короткотри-
валому (21 проти 6%; p<0,0001) і довготривало-
му спостереженні (39 проти 22%; p<0,0001) (Ре-
комендації щодо первинного ПКВ при гострому 
ІМ з елевацією сегмента ST: IA).

Основними дослідженнями, що підтверди-
ли рівень доказовості IA для первинного ПКВ, 
були PAMI, GUSTO-IIb, C-PORT, PRAGUE-1, 
PRAGUE-2 і DANAMI-2.

Направлення хворих для виконання 
первинного ПКВ
Немає сумнівів у тому, що пацієнти, які ма-

ють протипоказання до тромболізису, у перші 
12 год від початку симптоматики гострого ІМ 
повинні бути направлені в той стаціонар, у яко-
му можливе проведення коронарографії і пер-
винного ПКВ, оскільки первинне ПКВ є для 
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таких хворих єдиною можливістю швидко від-
крити артерію. Абсолютними протипоказання-
ми до тромболізису є наступні стани: дисекція 
аорти, перенесений геморагічний інсульт, зна-
чна недавня травма або операція, шлунково-
кишкова кровотеча протягом останнього мі-
сяця або інші відомі розлади, що викликають 
кровотечу. Відомо, що у пацієнтів, що мають 
протипоказання до тромболізису, рівень по-
казників захворюваності і смертності вищий, 
ніж у інших. Формальна оцінка первинного 
ПКВ у цієї підгрупи хворих у рандомізованих 
контрольованих дослідженнях відсутня, про-
те показано, що ця процедура в більшості ви-
падків виконується успішно (Рекомендації для 
первинного ПКВ у хворих, що мають протипо-
казання до тромболізису: IC).

Рішення про направлення на первинне 
ПКВ залежить від оцінки клінічного ризику 
в кожному окремому випадку. Вибір між ПКВ 
і тромболізисом часто диктується обмежен-
нями в поінформованості та затримкою тран-
спорту. Дос лідженнями, у яких оцінювала-
ся можлива перевага первинного ПКВ перед 
тромболізисом у тих випадках, коли була необ-
хідність переведення хворого з однієї клініки 

в іншу, є Limburg (LIMI — Limburg Myocardial 
Infarction), PRAGUE-1, PRAGUE-2, Air-PAMI і 
DANAMI-2. 

У дослідженні DANAMI-2 вперше вста-
новлена достовірна перевага первинного ПКВ 
з оцінки кінцевих точок (смерть, реінфаркт та 
інсульт), незважаючи на затримки з направ-
ленням хворих. Дослідження PRAGUE-2 було 
достроково припинене внаслідок 2,5-кратного 
перевищення смертності в групі тромболізису 
серед хворих, яким тромболізис проводили 
після 3 год від початку появи симптоматики. 
Смертність у цій групі хворих досягла 15,3%; 
у групі ПКВ — 6% (p<0,02). Відмінності щодо 
смертності серед хворих, яким тромболізис 
або первинне ПКВ виконувалося до 3 год, 
не було (7,4% — при тромболізису і 7,3% — 
при первинному ПКВ). У цьому дослідженні 
у ⅔ хворих тромболізис або ПКВ були вико-
нані до 3 год від початку симптоматики, тому 
шансів досягти кінцевих точок у дос лідженні 
PRAGUE-2 не було.

За даними досліджень PRAGUE-2, 
STOPAMI-1 і -2, MITRA (Maximal Individual 
Therapy in Acute Myocardial Infarction) і MIR 
(Myocardial Infarction Registry), а також дослі-

Рис. 1.133. Інтервенційне лікування гострого ІМ з елевацією сегмента ST протягом перших 12 год
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дження CAPTIM (Comparison of Angioplasty 
and Prehospital Thrombolysis in Acute Myocardial 
Infarction), у якому тромболізис проводили на 
догоспітальному етапі, ранній тромболізис є 
життєздатною альтернативою. Таким чином, 
первинне ПКВ і тромболізис, виконані в перші 
3 год, дають однакові результати щодо змен-
шення зони інфаркту та зниження смертності. 
Піддане сумніву ствердження про перевагу пер-
винного ПКВ перед тромболізисом, проведе-
ним у перші 3 год, вивчалося на підставі ком-
бінованого аналізу у дослідженнях STOPAMI-1 
і -2. «Індекс порятунку міокарда» при первин-
ному ПКВ і тромболізисі, що виконані в перші 
165 хв, не мав достовірної відмінності (0,45 про-
ти 0,56), проте відзначена достовірна перевага 
при виконанні цих процедур у строки від 165 до 
280 хв (0,29 проти 0,57; р=0,003), а також після 
280 хв (0,20 проти 0,57). 

Перевага ПКВ над тромболізисом, що 
пов̓яза на з часом (зі збільшенням часу про-
ведення процедури кількість значних неспри-
ятливих кардіальних подій після тромболізису 
збільшується, а при первинному ПКВ залиша-
ється відносно стабільною), відзначена також в 
метааналізі PCAT (Primary Coronary Angioplasty 
versus Thrombolysis), що розглядав результати 
лікування 2635 хворих, і в реєстрах MITRA і 
MIR, коли догоспітальна відстрочка перевищу-
вала 3 год. Таким чином, «пізно» не означає «за-
надто пізно».

Основна причина, по якій первинне ПКВ має 
перевагу над тромболізисом навіть у перші 3 год 
від початку інфаркту, — профілактика інсультів. 
Метааналіз 23 рандомізованих досліджень по-
казав, що кількість інсультів після первинного 
ПКВ в 2 рази нижча, ніж після тромболізису (1,0 
проти 2,0%). За даними метааналізу PCAT пер-
винне ПКВ порівняно з тромболізисом змен-
шує кількість інсультів у перші 2 год на 0,7%; 
у період від 2 до 4 год — на 1,2%; у період з 4 до 
12 год — на 0,7%. Ці дані можуть бути порівня-
ні з результатами дослідження CAPTIM, у яко-
му кількість інсультів при тромболізисі склало 
1% (4/419); при первинному ПКВ — 0% (0/421). 
Метааналіз досліджень, присвячений вибору лі-
кування хворих з гострим ІМ продемонст рував 
достовірне (на 1,2%) зменшення кількості ін-
сультів: 1,88% — при тромболізисі і 0,64% — при 
первинному ПКВ. Таким чином, перевага пер-
винного ПКВ перед тромболізисом у період від 
3 до 12 год від початку захворювання поясню-
ється не тільки більшим збереженням міокарда 
при ПКВ, але й запобіганням інсультів (Реко-

мендації для первинного ПКВ при гострому ІМ 
у період від 3 до 12 год від початку клініки: IC).

Результати досліджень PRAGUE-2 і 
DANAMI-2 особливо важливі, оскільки в цих 
дослідженнях показано, що первинне ПКВ 
може успішно виконуватися у великих зонах 
частково урбанізованої Європи. Первинне ПКВ 
при гострому ІМ з елевацією ST і високим ризи-
ком ускладнень може виконуватися в лікарнях, 
де кардіальні операції не проводяться, оскільки 
цей метод є безпечним і ефективним (Рекомен-
дації для стентування для хворих з гострим ІМ 
і елевацією сегмента ST: IA).

ФАЦИЛІТИВНЕ ПКВ,  РЯТІВНЕ ПКВ, 
РУТИННА  КОРОНАРОГРАФІЯ І ПКВ 
ПІСЛЯ  ТРОМБОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Фацилітивне ПКВ
Фацилітивне (полегшене) ПКВ — це плано-

ва інтервенція, що виконується в перші 12 год 
від початку інфаркт ної симптоматики, неза-
баром після проведення тромболітичної (clot-
dissolving) терапії, яка проводиться для того, 
щоб з̓єднати розрив між першим лікарським 
контактом і первинним ПКВ. Термін «фаци-
літивне ПКВ» іноді застосовується для позна-
чення інших ситуацій, проте повинен застосо-
вуватися для позначення попередньо заплано-
ваного ПКВ, проведеного незабаром після по-
чатку тромболізису та/або введення інгібіторів 
глікопротеїнових рецепторів тромбоцитів IIb/
IIIa. Таким чином, у всіх дослідженнях, які про-
водять оцінку концепції фацилітивного ПКВ, 
всім хворим, незалежно від того, чи проводи-
лося у них попереднє лікування, повинно бути 
виконане планове первинне ПКВ.

Первинне фацилітивне ПКВ із тромболізисом
Результати фацилітивного ПКВ визнача-

лися в малих групах досліджень PRAGUE-1 і 
SPEED (GUSTO-4 Pilot; SPEED — Strategies 
for Patency Enhancement in the Emergency 
Department). Показано, що застосування поло-
винної дози t-PA (активатор тканинного плаз-
міногену) перед плановим первинним ПКВ 
призводить до збільшення кількості пацієнтів з 
кровотоком (TIMI-3) до моменту їх направлен-
ня в катетеризаційну лабораторію, проте цей 
результат не переходить у клінічне покращан-
ня після проведення ПКВ (PACT (Pravastatin 
in Acute Coronary Treatment)). У досліджен-
ні BRAVE (Bavarian Reperfusion Alternatives 
Evaluation) хворі перед тим як направлятися 
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на планове первинне ПКВ зі стентуванням, 
були рандомізовані на групу половинної дози 
ретеплази + абциксимаб і групу абциксима-
бу. Показано, що раннє введення ретеплази 
та абциксимабу не призводить до зменшення 
зони інфаркту порівняно з введенням одного 
абциксимабу. Хоча концепція «низької дози 
тромболітику», комбінованого із клопідогре-
лом та інгібіторами глікопротеїнових рецеп-
торів тромбоцитів IIb/IIIa, що вводяться хво-
рим з гострим ІМ та елевацією ST незадовго до 
стентування, є цікавою, дослідження, присвя-
чені фацилітивному ПКВ не продемонстрували 
покращання результатів або потенційної шко-
ди. Більшу кількість даних дадуть дослідження 
ASSENT-4 (The ASsessment of the Safety and 
Efficacy of a New Treatment Strategy for Acute 
Myocardial Infarction), які проводяться на сьо-
годні, рандомізуючі хворих на групи фацилі-
тивного ПКВ із застосуванням тенектеплази і 
первинного ПКВ із застосуванням інгібіторів 
глікопротеїнових рецепторів тромбоцитів IIb/
IIIa за необхідністю, і FINESSE (Facilitated 
Intervention with Enhanced Reperfusion Speed to 
Stop Events), рандомізуюче хворих на групи фа-
цилітивного ПКВ із застосуванням ретеплази, 
фацилітивного ПКВ із застосуванням абцик-
симабу і нефацилітивного первинного ПКВ. 
Проте на сьогодні немає підстав рекомендува-
ти фацилітивне ПКВ з тромболізисом.

Первинне фацилітивне ПКВ з інгібіторами глі-
копротеїнових  рецепторів тромбоцитів IIb/IIIa 
Дослідження ADMIRAL (Abciximab before 

Direct Angioplasty and Stenting in Myocardial 
Infarction Regarding Acute and Long-term 
follow-up) показало, що в групі хворих, які 
отримували до проведення ПКВ абциксимаб 
на догоспітальному етапі або в ургентному від-
діленні, результати лікування були кращими, 
ніж у хворих, яким ці лікарські засоби призна-
чалися пізніше, що показало переваги «фаци-
літування». У дослідженні ON-TIME (Ongoing 
Tirofiban In Myocardial infarction Evaluation) 
хворі були проспективно рандомізовані на гру-
пу раннього догоспітального початку введення 
тирофібану (рання група) та групу, у якій ти-
рофібан починали вводити в катетеризаційній 
лабораторії (пізня група). Під час первинної 
коронарографії визначене збільшення, що не 
має вірогідності, кількості хворих з кровотоком 
(TIMI-3) у ранній групі (19 проти 15%). Пере-
ваг після ПКВ за даними коронарографії, а та-
кож за клінічними результатами не виявлено. 

Незважаючи на те що дослідження TIGER-PA 
pilot (Tirofiban Given in the Emergency Room 
before Primary Angioplasty) і BRIDGING (до-
сліджували вплив абциксимабу на ранню ре-
перфузію при ІМ з елевацією сегмента ST до 
або під час первинної перкутанної коронарної 
ангіопластики) показали, що раннє введення 
тирофібану або абциксимабу поліпшують ан-
гіографічні результати лікування хворих, яким 
проводилося первинне ПКВ, і незважаючи на 
те, що метааналіз 6 рандомізованих досліджень 
показав, що раннє введення інгібіторів гліко-
протеїнових рецепторів тромбоцитів IIb/IIIa 
покращує прохідність артерій і відзначається 
тенденція до поліпшення клінічних результа-
тів, на сьогодні немає доказової бази для того, 
щоб рекомендувати первинне фацилітивне 
ПКВ з інгібіторами глікопротеїнових рецепто-
рів тромбоцитів IIb/IIIa.

Рятівне ПКВ після невдалого тромболізису
Рятівним називається ПКВ, що виконуєть-

ся в коронарній артерії, яка залишилася закри-
тою, незважаючи на проведену тромболітичну 
терапію. Безуспішність тромболітичної терапії 
можна припускати в тих випадках, коли через 
45–60 хв від початку тромболізису хворий про-
довжує скаржитися на біль у грудній клітці і на 
ЕКГ не визначається зниження елевації сег-
мента ST. Це згодом підтверджується корона-
рографічно: наявність вираженого ураження 
в епікардіальній артерії, що супроводжується 
зниженням коронарного кровотоку (<TIMI 
3). Цінність рятівного ПКВ після безуспішно-
го тромболізису визначали в Клівлендському 
клінічному дослідженні. У цьому дослідженні 
одній групі хворих після безуспішного тромбо-
лізису призначали медикаментозне лікування 
(ацетилсаліцилова кислота, гепарин, кардіаль-
ні вазодилататори); хворі іншої групи отриму-
вали таку ж терапію, однак їм було проведене 
ПКВ. Рятівне ПКВ достовірно знизило резуль-
тати в кінцевих точках (смерть або тяжка СН) 
з 17 до 6%. Метааналіз досліджень RESQUE 
I, RESQUE II, а також інших клінічних до-
сліджень продемонстрував перевагу рятівного 
ПКВ. З іншого боку, у дослідженні MERLIN 
(Middlesbrough Early Revascularization to Limit 
Infarction) не виявили поліпшення виживанос-
ті в групі рятівного ПКВ, хоча виживаність без 
ускладнень була вищою, в основному за раху-
нок меншої кількості повторних реваскуляри-
зацій. Однак серйозні обмеження дослідження 
MERLIN зробили його недостатньо об̓ємним. 
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Недавно завершене дослідження REACT (Rapid 
Early Action for Coronary Treatment), у яке були 
включені хворі з елевацією ST, що не знизи-
лася протягом 90 хв від початку тромболізису 
мінімум в 2 рази від вихідної, показало, що у 
хворих з відсутністю реперфузії після тромболі-
зису результати рятівного ПКВ кращі, ніж при 
проведенні повторного тромболізису або при 
медикаментозному лікуванні. Протягом 6 міс 
спостереження будь-які ускладнення в групі 
рятівного ПКВ були майже в 2 рази нижчі, ніж 
у групі повторного тромболізису та консерва-
тивного лікування (наприклад смерть — 9 про-
ти 18%). Порівняно з дослідженням MERLIN 
у цьому дос лідженні стентування та інгібіто-
ри глікопротеїнових рецепторів тромбоцитів 
IIb/IIIa застосовували частіше; час від почат-
ку симптоматики ІМ до проведення рятівного 
ПКВ був коротшим. При рятівному ПКВ, як і 
при первинному ПКВ, стентування має пере-
ваги перед простою балонною ангіопластикою 
(Рекомендації для рятівного ПКВ для хворих 
після безуспішного тромболізису: IB).

Рутинна коронарографія в ранній період після 
тромболізису
У дослідження ALKK (Arbeitsgemeinschaft 

Leitende Kardiologische Krankenhausärzte — дос-
лідження подібне GRACIA, яке проводили в Ні-
меччині), у якому були рандомізовані 300 хво-
рих (спочатку планувалося 800) для проведення 
ПКВ або медикаментозного лікування. Перед 
рандомізацією у 63% хворих групи ПКВ і у 57% 
групи медикаментозного лікування був про-
ведений тромболізис. ПКВ в середньому про-
водили протягом перших 24 днів від розвитку 
ІМ з елевацією ST. Показник виживаності без 
ускладнень протягом 1 року в групі ПКВ мав 
тенденцію до поліпшення порівняно з групою 
медикаментозного лікування (90 проти 82%). 
Ця відмінність була зумовлена в основному від-
мінністю в кількості повторних реваскуляриза-
цій (5,4 проти 13,2%; p=0,03).

Багаторівневий аналіз результатів лікування 
хворих, що ввійшли в дослідження ASSENT-2, 
продемонстрував нижчу смертність у тих кра-
їнах, де рівень ПКВ, що виконуються після 
тромболізису, вищий. Метааналіз результатів 
лікування 20 101 хворого, що ввійшли в дослі-
дження TIMI 4, 9 і 10B, а також у досліджен-
ня TIMI-II, показав, що в тих пацієнтів, яким 
ПКВ було виконане в період госпіталізації, рі-
вень внутрішньогоспітальних реінфарктів був 
нижчим (4,5 проти 1,6%; p<0/001), так само, 

як і рівень смертності за 1 рік (11,6 проти 5,6%; 
p<0,001). Проспективне дослідження, прове-
дене Шведським національним реєстром при-
чин смерті, підтримує застосування інвазивної 
техніки в ранній період гострого ІМ. За даними 
дослідження GUSTO-I кількість кардіальних 
катетеризацій і реваскуляризацій, виконаних 
за період стаціонарного лікування хворих з го-
стрим ІМ, у США більша, ніж у Канаді. 5-річна 
смертність серед цих хворих у США становить 
19,6%; у Канаді — 21,4% (p=0,02). Таким чином, 
консервативне лікування таких хворих порівня-
но з тактикою ранньої реваскуляризації дає не-
гативний результат за показником довгостроко-
вої виживаності.

Необхідність проведення рутинної ангіо-
графії і при необхідності стентування пока-
зана в 4 дослідженнях: SIAM III (Southwest 
German Interventional study in Acute Myocardial 
infarction), GRACIA-1, CAPITAL-AMI (Combined 
Angioplasty and Pharmacological Intervention Versus 
Thrombolytics Alone in Acute Myocardial Infarction) 
і LPLS (Leipzig Prehospital Lysis Study). Результа-
ти цих 4 досліджень наведені в табл. 1.43.

Таким чином, дослідження SIAM III, 
GRACIA-1, CAPITAL-AMI і LPLS, а також 
аналіз ASSENT-2, метааналіз досліджень TIMI 
4, 9, 10B, TIMI-II і GUSTO-1 показали, що ре-
інфаркти є «ахілесовою п̓ятою» тромболізису. 
Таким чином, тромболізис, навіть якщо він був 
проведений успішно, не повинен розглядатися 
як остаточний етап лікування: «зараз лізис, по-
тім стент» (Рекомендації для рутинної корона-
рографії і при необхідності ПКВ після успішно-
го тромболізису: IB).

ПКВ після  тромболізису при наявності ішемії
Дослідження DANAMI-1 було першим 

і єдиним проспективним рандомізованим до-
слідженням, у якому порівнювали інвазивну 
тактику (ПКВ, АКШ) лікування хворих з пер-
шим гострим ІМ і елевацією ST, у яких до ви-
писки зі стаціонару були ознаки кардіальної 
ішемії, з консервативною тактикою лікування 
таких хворих. Первинні кінцеві точки (смерть, 
повторний інфаркт, розвиток нестабільної сте-
нокардії) при інвазивній тактиці лікування були 
вірогідно нижчі: 15,4 проти 29,5% протягом 1-го 
року спостереження; 23,5 проти 36,6% протягом 
2 років спостереження й 31,7 проти 44,0% протя-
гом 4 років спостереження. Таким чином, хворі 
з першим гострим ІМ з елевацією ST, яким була 
проведена тромболітична терапія і у яких до ви-
писки відзначалися прояви міокардіальної іше-
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мії, повинні направлятися на коронарографію 
і процедуру реваскуляризації, незалежно від 
інтенсивності проведеного медикаментозного 
лікування (Рекомендації для ПКВ після тром-
болізису при наявності ішемії: IB). 

ПКВ для хворих, яким процедури по віднов-
ленню перфузії  проводили пізніше 12 год
Часто хворі звертаються за лікарською до-

помогою пізно, внаслідок чого реперфузійне 
лікування у них або не проводиться, або не-
ефективне. Пізнім реперфузійним лікуванням 
вважаються ПКВ або тромболізис, які по-
чиналися після 12 год від моменту розвитку 
симптоматики гострого ІМ. Тромболітична 
терапія, що застосовувалася в пізній термін 
гострого ІМ з елевацією ST, не зменшує зони 
інфаркту і не зберігає функцію ЛШ внаслідок 
своєї неефективності у відновленні просвіту 
коронарної артерії. 

Результати досліджень PCAT, PRAGUE-2 
і CAPTIM дозволяють з обережністю зроби-
ти вис новок, що пізнє ПКВ, імовірно, може 
дати позитивні результати. Однак ці висновки 
не узгоджуються з результатами меншого до-
слідження TOAT (The Open Artery Trial), яке 
виявило несприятливий ефект пізнього ПКВ 
в ремоделюванні ЛШ. У дослідженні DECOPI 
(DEsobstruction COronaire en Post-Infarctus) 
хворі з першим Q-ІМ і закритою артерією, що 
зумовила інфаркт, були розділені на групу ме-
дикаментозного лікування та групу, у якій ПКВ 
виконувалося через 2–15 діб від початку роз-
витку симптоматики. Первинними кінцевими 
точками були кардіальна смерть, нефатальний 

ІМ і шлуночкова тахіаритмія. Хоча в 6-місяч-
ному спостереженні виявили достовірну різ-
ницю (5%) у ФВ ЛШ на користь інвазивної 
групи, а кількість відкритих коронарних арте-
рій в інвазивній групі було достовірно більша 
(82,8 проти 34,2%), спостереження протягом 
в середньому 34 міс показало майже однакові 
результати за первинними кінцевими точками 
між групою медикаментозного лікування й гру-
пою ПКВ (8,7 проти 7,3% відповідно). Оскіль-
ки кількість хворих, що брали участь у дослі-
дженні, була меншою запланованої й, отже, 
кількість ускладнень також була меншою, то 
вірогідність результатів цього дос лідження 
суттєво знижена. Таким чином, хоча «гіпотеза 
пізнього відкриття артерії» є привабливою, для 
остаточних висновків необхідні результати до-
слідження OAT (Occluded Artery Trial). На сьо-
годні ще немає повної згоди щодо лікувальних 
рекомендацій для цієї групи хворих.

УРГЕНТНЕ ПКВ ПРИ КАРДІОГЕННОМУ 
ШОЦІ
Клінічно кардіогенний шок визначаєть-

ся наступними показниками: зниженням САТ 
<90 мм рт. ст, капілярним блоком з тиском 
>20 мм рт. ст або серцевим індексом <1,8 л/хв/м² 
(рекомендації Європейського кардіологічного 
товариства щодо ведення гострого ІМ з елева-
цією ST). У цих ситуаціях ПКВ або хірургічне 
втручання є процедурами, що рятують життя 
хворого; їх необхідно виконувати в найкорот-
ший термін. У тих випадках, коли обставини не 
дозволяють провести механічну реваскуляриза-
цію або ж її можна виконати тільки з великою 

Таблиця 1.43
Клінічні результати та розміри зони інфаркту у хворих, яких рутинно направляють 

на коронарографію (РКГ) та при необхідності перкутанне коронарне втручання (ПКВ), після 
тромболітичної терапії (ТЛТ) порівняно тільки з тромболізісом та інвазивною стратегією, 

зумовленою ішемією
Показник SIAM-III GRACIA-1 CAPITAL-AMI LPLS

Кількість хворих 197 500 170 164
Критерії включення ГІМ з ST <12 год ГІМ з ST <12 год ГІМ з ST <6 год ГІМ з ST <4 год
Виконання ТЛТ У лікарні У лікарні У лікарні До лікарні
Тромболітичний препарат Ретеплаза 

(повна  доза)
Ретеплаза 

(прискорена  доза)
Тенек теплаc 
(повна доза)

Півдози ретеп-
лази + абциксімаб

Час між ТЛТ і РКГ в групі 
ПКВ

<6 год <12 год Негайне 
направ лення

Негайне 
направ лення

Первинні кінцеві точки 
(ПКТ)

Смерть, 
ре-ІМ, ішемія, 

реваскуляризація

Смерть, ре-ІМ, 
ревас куляризація

Смерть, ре-ІМ, 
ішемія, інсульт

Зона інфаркта

Період спостереження, міс 6 12 1 6 
Результати по ПКТ (ТЛТ/
ТЛТ + РКГ ± ПКВ)

50,6%/ 25,6%* 21,9%* 21,4%/ 9,3%* 11,6%/ 6,7%*

ПКТ досягнуті Так Так Так Так
*p<0,05.
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відстрочкою, необхідно проводити тромболі-
тичну терапію. Незалежно від виду проведеного 
лікування, смертність від кардіо генного шоку 
у жінок вища, ніж у чоловіків.

У 2 рандомізованих контрольованих до-
слідженнях (SHOCK (Should We Emergently 
Re vascula rize Occluded Coronary Arteries for 
Cardio genic Shock) і SMASH (Swiss Multicenter 
trial of Angioplasty SHock)) оцінювали ранню 
(ПКВ або АКШ) реваскуляризацію у хворих 
з кардіогенним шоком, який виник у резуль-
таті гост рої дисфункції ЛШ при гострому ІМ 
з елевацією сегмента ST. ПКВ при кардіоген-
ному шоці відрізняється від ПКВ при гостро-
му ІМ, що не супроводжується кардіогенним 
шоком, з елевацією ST двома особливостями: 
1) звичайне часове вікно для проведення ПКВ 
(12 год від початку симптоматики) повинно 
бути розширене; 2) при багатосудинному ура-
женні обов̓язково повинна бути розгляну-
та можливість проведення багатосудинного 
ПКВ. Всі дослідження, присвячені первин-
ному ПКВ, розглядали тактику ургентної ре-
васкуляризації тільки однієї судини, що зумо-
вила інфаркт. Тільки при кардіогенному шоці 
рекомендується виконувати ПКВ в місцях усіх 
значних уражень. Обов̓язково повин но бути 
розглянуте питання балонної контрпульсації. 
Якщо не вдається виконати порівняно повну 
перкутанну реваскуляризацію, у таких випад-
ках слід проводити шунтувальну операцію. 
У дос лідженні Benchmark Counterpulsation 
Outcome Registry (25 136 пацієнтів) внутріш-
ньолікарняна смертність серед хворих, яким 
проводили тільки медикаментозне лікування, 
склала 32,5%; при перкутанному втручанні — 
18,8%, при хірургічному втручанні — 19,2%. 
Необхідно пам̓ятати, що смертність серед 
хворих з кардіогенним шоком при гострому 
ІМ без елевації ST така сама, як і серед хворих 
з кардіо генним шоком при гострому ІМ з еле-
вацією ST. Внутрішньогоспітальна смертність 
у хворих з кардіогенним шоком при гострому 
ІМ залишається високою. Серед хворих віком 
старше 75 років з гострим ІМ, ускладненим 
кардіогенним шоком, результати лікування 
будуть краще очікуваних у випадку проведен-
ня раннього ПКВ. У цій групі пацієнтів з тих 
56%, які виживають у стаціонарі, відзначаєть-
ся 75% виживаність протягом 1 року. В останні 
роки відзначають збільшення кількості ревас-
куляризацій серед хворих з кардіогенним шо-
ком, імовірно, внаслідок збільшення частоти 
направлення хворих у стаціонар, де проводять 

такі процедури (Рекомендації для проведення 
ургентного ПКВ хворим з кардіогенним шо-
ком: IC). 

МІНІМІЗАЦІЯ ВІДСТРОЧКИ ПОЧАТКУ 
ЛІКУВАННЯ
Існує одностайна думка, що для всіх ви-

дів інтервенційного лікування пацієнтів з го-
стрим ІМ з елевацією ST (табл. 1.44), повинні 
бути прикладені всі зусилля, щоб максималь-
но зменшити строк від початку розвитку за-
грудинного болю та іншої симптоматики до 
початку безпечної та ефективної реперфузій-
ної тактики лікування хворих з гострим ІМ і 
елевацією ST. Зменшення загального часу 
ішемії є вирішальним не тільки при проведен-
ні тромболізису, але й при виконанні первин-
ного ПКВ (рис. 1.134). Зменшення строків від 
початку симптоматики до початку лікування 
вірогідно поліпшує клінічний результат, у той 
час як збільшення цих строків асоціюється 
з погіршенням перфузії міокарда, незалежно 
від стану епікардіального кровотоку. Зусилля 
з мінімізації відстрочки повинні починати-
ся з підвищення інформованості населення 
й включати поліпшення організації служби 
швидкої допомоги, як і оптимізацію прове-
дення процедур у лікарнях і приватних кліні-
ках (див. рис. 1.134). 

Рис. 1.134. Вірогідні варіанти відстрочки початку 
реперфузійної терапії у хворих з гострим 
ІМ з елевацією ST. 
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Якщо передбачається виконання первинно-
го ПКВ, всі зусилля повинні бути спрямовані 
на те, щоб час від першого контакту з лікарем 
(від моменту госпіталізації) до ПКВ становив 
<90 хв, включаючи час «від дверей до балона». 
Час «від дверей до балона» може бути зменше-
ний при прямому направленні хворих з гострим 
ІМ і елевацією ST у катетеризаційну лаборато-
рію, минаючи блок інтенсивної терапії. Однак 
хворим з більш тривалою відстрочкою також 
повинне проводитися первинне ПКВ, навіть 
якщо час від початку симптоматики становить 
3 год. Питання про проведення реперфузійної 
терапії із застосуванням фібринолітиків друго-
го — третього покоління може бути розгляну-
тий тільки при ймовірній значній відстрочці 
початку первинного ПКВ (>2–3 год від момен-
ту направлення).

Відстрочка початку лікування залежить не 
стільки від доклінічної організації допомоги 
(також як і внутрішньолікарняної допомоги), 
скільки від грамотності хворих, яка дозволяє 
мінімізувати час від початку захворювання до 
дзвінка до швидкої допомоги.

Показання до ПКВ при гострому коронарному 
синдромі з елевацією ST (гострий ІМ з елева-
цією ST)
Можна зробити висновок, що для хворих 

з гострим ІМ і елевацією ST первинне ПКВ 
є операцією вибору, якщо пацієнт перебу-

ває у клініці, де є можливість виконати ПКВ 
і є дос відчений персонал. Хворих, що мають 
протипоказання до тромболізису, слід не-
гайно направити на первинне ПКВ, оскільки 
тільки ця процедура дозволяє відкрити у них 
коронарну артерію. Ургентне ПКВ з повною 
реваскуляризацією  є процедурою, що рятує 
життя хворим з кардіогенним шоком, і її про-
ведення повинно бути розглянуте в найбільш 
ранні строки. У дослідженнях, у яких хворих 
направляли на первинне ПКВ в спеціалізова-
ні кардіохірургічні відділення, відзначили, що 
порівняно з тромболізисом первинне ПКВ дає 
кращі клінічні результати, незважаючи на зна-
чну відстрочку початку лікування від моменту 
рандомізації. Перевага первинного ПКВ над 
тромболізисом особливо виражена в тих ви-
падках, коли первинне ПКВ і тромболізис про-
водять між 3 і 12 год від початку симптоматики. 
Ця перевага виражається в більшій цілості міо-
карда при виконанні первинного ПКВ. Більше 
того, при збільшенні часу від початку захворю-
вання до початку тромболізису збільшується 
кількість значних несприятливих кардіальних 
подій; збільшення часу при виконанні первин-
ного ПКВ не впливає на рівень значних не-
сприятливих кардіальних подій. 

Обидві реперфузійні тактики, що засто-
совуються протягом перших 3 год, однаково 
ефективно зменшують зону інфаркту та зни-
жують смертність. Таким чином, тромболізис 

Таблиця 1.44
Показання до перкутанного коронарного втручання (ПКВ) при гострому коронарному 

синдромі з елевацією ST (гострий ІМ з елевацією ST)

Процедура Показання
Клас рекоменда-
цій і рівень дока-

зовості

Рандомізовані до-
слідження для рівня 

A або B
Первинне ПКВ Хворі з загрудинним болем або іншою симп-

томатикою <12 год; час від кваліфікованого 
лікарського контакту до ПКВ <90; досвідчена 
процедурна бригада

IA PAMI, GUSTO-IIB, 
C-PORT, PRAGUE-1 і 

-2, DANAMI-2

Первинне 
стентування

Стентування під час первинного ПКВ IA Zwolle, Stent-PAMI, 
CADILLAC

Первинне ПКВ При протипоказаннях до тромболізису IC —
Первинне ПКВ Краще тромболізису, якщо час від початку 

симптоматики становить >3 год і <12 год 
IC —

Рятівне ПКВ Якщо тромболізис неефективний протягом 
45–60 хв від моменту його початку

IB REACT

Ургентне (багато-
судинне) ПКВ

При кардіогенному шоці, навіть у строки 
>12 год (до 36 год) з контрпульсатором

IC —

Рутинна коронаро-
графія і по можли-
вості ПКВ

До 24 год після тромболізису, незалежно 
від наявності болю або інших проявів ішемії

IA SIAM III, GRACIA-1, 
CAPITAL-AMI

ПКВ при ішемії піс-
ля успішної ТЛТ

Внутрішньолікарняна стенокардія і/або ішемія 
при (першому) гострому ІМ, яке лікували за 
допомогою ТЛТ

IB DANAMI-1
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все ще можна розглядати як діючу альтерна-
тиву первинному ПКВ, якщо його проводити 
протягом перших 3 год від початку симптома-
тики. Первинне ПКВ порівняно з тромболі-
зисом вірогідно зменшує кількість інсультів. 
Тому з метою профілактики інсультів у пер-
ші 3 год від початку симптоматики необхідно 
проводити первинне ПКВ, а не тромболітичну 
терапію. У строки від 3 до 12 год також слід ви-
конувати первинне ПКВ, оскільки воно краще 
рятує міокард і не ускладнюється такою кіль-
кістю інсультів, як тромболізис. На сьогодні 
немає доказів, що дозволяють рекомендувати 
фацилітивне ПКВ.

У тих випадках, коли тромболітична терапія 
неефективна протягом перших 45–60 хв від її 
початку, рекомендується виконувати рятівне 
ПКВ. Рекомендується проведення рутинної 
коронарографії і при можливості ПКВ про-
тягом перших 24 год після успішного тромбо-
лізису навіть при відсутності симптоматики й 
доказової ішемії, оскільки ця тактика поліп-
шує результати лікування. Якщо проведення 
ПКВ в перші 24 год було неможливим, а у хво-
рих, незважаючи на успішну тромболітичну 
терапію, є докази спонтанної або навантажу-
вальної ішемії, пацієнтів необхідно направ-
ляти на коронарографію і реваскуляризацію, 
незалежно від максимальної медикаментозної 
терапії.
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ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕЛА — це оклюзія основного стовбура чи гі-

лок ЛА частинами тромбу, які формуються у венах 
великого кола кровообігу чи порожнинах правих 
відділів серця і переносяться в мале коло крово-
обігу із плином крові. Тромбоз ЛА — локальне 
тромбоутворення в системі легеневих артерій. 
Іноді дуже складно відрізнити локальне тромбо-
утворення в малому колі кровообігу (у хворих із 
СН, пухлинами тощо) від емболізації з інших су-
динних регіонів, тому найчастіше їх розглядають 
разом як єдиний симптомокомплекс.

Легенева емболія, код за МКХ-10: I26.
ТЕЛА не є самостійним захворюванням, 

а становить поширене і прогностично досить не-
сприятливе ускладнення різних хвороб, травм та 
оперативних втручань.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
ТЕЛА — одне з найпоширеніших ускладнень 

багатьох захворювань, що становить загрозу для 
життя хворого. У світі ТЕЛА вважається тре-
тьою за частотою причиною смерті. Щорічно 
від ТЕЛА помирає 0,1% населення земної кулі. 
За даними Європейського товариства кардіо-
логів у Франції щорічно реєструють до 100 тис. 
випадків ТЕЛА, в Англії та Шотландії — 65 тис., 
в Італії — 60 тис., а в США — близько 650 тис. 
Більшість випадків ТЕЛА розвивається у ста-
ціонарах, причому 70–80% становлять хворі 
терапевтичного профілю. Серед пацієнтів тера-
певтичного профілю найчастіше ТЕЛА розви-
вається при інсульті (56%), ІМ (22%), гострих 
терапевтичних захворюваннях (16%), новоутво-
реннях (>15% випадків), а також у осіб похило-

го віку (9%). При загальній хірургічній патоло-
гії частота ТГВ становить 32%, при переломах 
голівки стегнової кістки — 45%, множинних 
травмах — 50%, при гінекологічних операці-
ях із приводу злоякісних новоутворень — 22%, 
при гінекологічних операціях з приводу добро-
якісних новоутворень — 14%.

За даними Фремінгемського дослідження 
смертність від ТЕЛА становить 15,6% всієї гос-
пітальної смертності (18% — хворі хірургічного 
профілю, 82% — з терапевтичною патологією). 
Суттєві відмінності епідеміологічних даних по-
яснюються відсутністю точної статистики по-
ширеності ТЕЛА, що зумовлено об’єктивними 
причинами: в більшості випадків епізоди ТЕЛА 
залишаються не поміченими, оскільки її клінічні 
симптоми подібні з іншими захворюваннями ле-
геневої та серцево-судинної системи, а при ауто-
псії часто лише ретельне дослідження ЛА дозво-
ляє виявити тромби чи залишкові ознаки пере-
несеної ТЕЛА.

Точні статистичні дані щодо частоти випадків 
ТЕЛА в Україні відсутні, а ймовірна частота за-
хворювання становить близько 50 тис. випадків 
на рік, в тому числі з летальним результатом — 
більше 10 тис. В Україні розвиток ТЕЛА усклад-
нює 0,1–0,3% оперативних втручань і є причи-
ною 20–40% смерті в післяопераційний період. 
Не рідше ТЕЛА виявляють і у хворих терапевтич-
ного профілю.

За даними Європейського товариства кардіо-
логів прижиттєво ТЕЛА діагностують приблиз-
но у 25% випадків. Рівень смертності при нелі-
кованій ТЕЛА досягає 30%, проте проведення 
адекватної антикоагулянтної терапії дозволяє 
знизити його до 2–8%. Імовірність рецидивів 
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ТЕЛА в нелікованих хворих становить близько 
50%, у половини з яких також несприятливий 
прогноз.

ЕТІОЛОГІЯ
Венозний тромбоз будь-якої локалізації може 

ускладнитися розвитком ТЕЛА. Найбільшу за-
грозу становить басейн нижньої порожнистої 
вени, з тромбоутворенням у якому пов’язано 
близько 90% всіх епізодів ТЕЛА. Часта причина 
ТЕЛА (70%) — гострий ТГВ ілеофеморального 
сегмента і проксимальних відділів вен нижніх 
кінцівок (підколінно-стегновий сегмент).

Венозний тромбоз із локалізацією в дис-
тальних відділах глибоких вен нижніх кінці-
вок (гомілка) ускладнюється ТЕЛА із частотою 
1–5%, а тромбоз поверхневих вен майже ніколи 
не приводить до розвитку ТЕЛА. Часто відзна-
чають тромбоз одночасно глибоких і поверхне-
вих вен гомілки (рис. 1.1). Найбільшу загрозу 
становлять так звані флотуючі тромби. Вони ма-
ють єдину точку фіксації в дистальному відділі, 
а довжина їх іноді досягає 15–20 см. Виникнен-
ня флотуючих тромбів часто зумовлено поши-
ренням процесу з вен невеликого калібру у ве-
ликі венозні судини. При оклюзивному флебо-
тромбозі флотуюча верхівка тромбу може стати 
потенційним емболом (рис. 1.2). Слід зазначи-
ти, що при флотуючому тромбі не відзначають 
будь-яких клінічних проявів, оскільки кровотік 
в ураженій вені зберігається.

При тромбах, які повністю закривають просвіт 
судини, ТЕЛА не розвивається. Є повідомлення 
про випадки ТЕЛА з басейну верхньої порож-
нистої вени (до 3,5%) внаслідок введення веноз-
них катетерів у відділеннях реанімації та блоках 
інтенсивної терапії. Значно рідше до розвитку 
ТЕЛА призводять тромби із локалізацією у пра-
вому передсерді за умови його дилатації чи фіб-
риляції передсердь.

Відриваючись від венозної стінки в місці 
утворення, тромби з потоком крові потрапляють 
у ЛА. Локалізація тромбоемболів у судинному 
руслі легень багато в чому залежить від їх розмі-
рів. Зазвичай емболи затримуються в місцях роз-
галуження артерій, викликаючи часткову або, що 
трапляється рідше, повну оклюзію дистальних гі-
лок. У 65% випадків уражується ЛА обох легень, 
у 20% — лише правої легені, у 10% — лише лі-
вої легені, причому нижні сегменти уражуються 
в 4 рази частіше, ніж верхні. У хворих з відкритим 
овальним вікном за наявності високої легене-
вої гіпертензії тромбоемболи можуть потрапити 
в артерії великого кола кровообігу (парадоксаль-

Рис. 1.1. Схема міграції тромбоембола із стегнової 
вени в легеню

Рис. 1.2. Утворення ембола
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на тромбоемболія) і призвести до емболії артерій 
мозку, черевного відділу аорти, магістральних 
артерій нижніх кінцівок та ін.

За даними Французького реєстру в 50% ТЕЛА 
джерело емболії та фактори ризику встановити 
не вдається. Імовірно, у багатьох випадках має 
місце локальне тромбоутворення в системі ЛА. 
Первинний тромбоз ЛА частіше розвивається 
при застійних явищах у малому колі кровообігу 
при тяжких захворюваннях серця та легень, а та-
кож при вродженій схильності до тромбозу. Важ-
ливе значення мають зміни в системі гемостазу, 
спонтанного фібринолізу, ретракції та організа-
ції венозних тромбів.

ФАКТОРИ РИЗИКУ 
Оскільки тромбоз магістральних вен і ТЕЛА — 

прояви однієї патології, вони мають загальні фак-
тори ризику. Виокремлюють первинні (спадкові) 
та вторинні (набуті) фактори ризику тромбозу 
глибоких вен нижніх кінцівок і ТЕЛА (табл. 1.1). 
Багато пацієнтів мають спадкову схильність 
до тромбозу, що розвивається під впливом про-
вокуючих факторів. Різні фактори ризику можуть 
поєднуватися один із одним, хоча у значної части-
ни хворих класичні сприятливі фактори відсутні.

Вроджена схильність до тромбозу як само-
стійний фактор ризику вважають надзвичайно 
рідкісним явищем, хоча реальне її поширення 
невідоме. Припустити наявність генетичних 
дефектів слід у разі розвитку тромбозу неясно-
го генезу у осіб віком до 40 років, рецидивного 
тромбозу глибоких вен і ТЕЛА чи обтяженого 
анамнезу. Частота тромбоемболічних усклад-
нень підвищується з віком, хоча ця тенденція 
може відображати розвиток захворювань, що 
є об’єктивними факторами ризику розвитку 
тромбозу.

Одним із провідних факторів, що спричи-
няє тромбоутворення у глибоких венах нижніх 
кінцівок, — гіподинамія. Значне зменшення ро-
боти м’язів нижніх кінцівок призводить до спо-
вільнення кровотоку у венах, що спричиняє 
утворення тромбів. Тромбоемболії часто вияв-
ляють при серцево-судинних захворюваннях, 
у тому числі у 30–60% пацієнтів із інсультом, 
5–35% — із гострим ІМ і у 12% — із хронічною 
СН. Розвиток тромбозу глибоких вен і ТЕЛА 
спричиняє іммобілізація пацієнта, навіть не-
тривала (на 1 тиж), і хірургічні втручання (на-
приклад після оперативних втручань із приводу 
перелому стегнової кістки частота тромбоембо-
лії за відсутності профілактичної терапії стано-
вить 50–75%).

Вагомий фактор ризику розвитку ТЕЛА — по-
дорожі на великі відстані. Так, при тривалих пе-
рельотах, починаючи з 2500 км, імовірність роз-
витку ТЕЛА підвищується зі збільшенням відста-
ні (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Імовірність розвитку ТЕЛА залежно від 
дальності перельоту (Lapostolle F. et al., 
2001)

Тому при тривалості польоту >6 год паса-
жирам рекомендується не перетискати одягом 
нижні кінцівки та запобігати розвитку дегідра-
тації, а за наявності додаткових факторів ризику 
ТЕЛА — проводити профілактичну компресію 
ніг за допомогою медичних трикотажних виробів 
або еластичного бинта. Альтернативний метод — 
одноразове введення перед польотом низькомо-
лекулярного гепарину (НМГ) у профілактичній 
дозі. Профілактичне застосування ацетилсаліци-
лової кислоти не рекомендується.

До важливих факторів ризику ТЕЛА (близь-
ко 30%) належать злоякісні новоутворення, які 
супроводжуються синдромом гіперкоагуляції 
і пригнічення системи фібринолізу. Часто ТЕЛА 
ускладнює перебіг післяопераційного періо-
ду (оперативні втручання на матці, яєчниках, 
передміхуровій залозі, сечовому міхурі, шлун-
ку, товстій кишці тощо), особливо за наявності 
гнійно-септичних ускладнень.

У період вагітності ризик розвитку тромбо-
емболії підвищується у 5 разів. Замісна гормо-
нальна терапія в період менопаузи призводить 
до підвищення ризику тромбозів та емболії 
у 3 рази. До самостійних факторів ризику нале-
жать також тютюнопаління та ожиріння. У клі-
нічних дослідженнях і під час аутопсій виявити 
джерело тромбу при ТЕЛА вдавалося у 50–70% 
випадків. Із них у 70–90% джерелом ТЕЛА був 
тромбоз судин, що впадають у нижню порож-
нисту вену, а у 10–20% — у верхню порожнисту 
вену.
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ПАТОГЕНЕЗ
Більше сторіччя тому, в 1856 г., Рудольф Вір-

хов установив, що до розвитку венозного тром-
бозу призводять три фактори:

• локальне ураження ендотелію;
• підвищення згортальної здатності крові;
• локальне сповільнення кровотоку (стаз).
Початковим етапом тромбогенезу в більшос-

ті випадків є пошкодження ендотелію судинної 
стінки. Відомо, що ендотелій має потужний 
вплив на стан коагуляційного гемостазу. В нор-
мі клітини ендотелію синтезують ендотелін, 
простациклін, оксид азоту — речовини, які по-
переджують спазм судин і тромбоутворення, 
гальмують адгезію та агрегацію тромбоцитів. 
Крім цього, ендотеліальні клітини виділяють 
тканинний активатор плазміногена, що іні ціює 
фібриноліз у відповідь на тромбоутворення. 
При пошкодженні поряд із пригніченням за-
хисного впливу ендотелію на згортальні влас-

тивості крові відбувається вивільнення у крово-
тік прокоагулянтних речовин, зокрема фактора 
Віллебранда і тканниного фактора. Крім того, 
оголений субендотеліальний шар судин сам 
стає потужним стимулятором адгезії та агре-
гації тромбоцитів, із яких вивільняється ряд 
біологічно активних речовин (АДФ, серотонін, 
фактор ІІІ, тромбопластин та ін.). Активація 
тромбоцитів стимулює запуск коагуляційного 
каскаду за участю всіх факторів згортання крові 
з утворенням тромбіну, що перетворює фібри-
ноген у фібрин і призводить до формування 
фібрин-тромбоцитарного тромбу.

Тромб від місця утворення переноситься із 
плином крові в ПШ, де частково руйнується 
і у вигляді окремих фрагментів потрапляє в мале 
коло кровообігу. Тому в більшості випадків від-
значають множинну оклюзію декількох гілок ЛА 
різного калібру, часто двосторонню — немасивну 
ТЕЛА. Значно рідше відбувається масивна тром-
боемболія головних гілок або стовбура ЛА, що 
супроводжується гострим розвитком клінічної 
картини тяжкої тромбоемболії, що закінчується 
швидкою раптовою серцевою смертю. При суб-
масивній ТЕЛА емболізуються дольові й сегмен-
тарні гілки ЛА.

Механічна обструкція артеріального русла ле-
гень тромбоемболом, у якій значну роль відіграє 
спазм ЛА у відповідь на механічне подразнення, 
і нейрогуморальна реакція, що виникає у відпо-
відь, мають провідне значення в генезі респіра-
торних і гемодинамічних розладів, вираженості 
клініч них проявів і ступеня тяжкості ТЕЛА. Дія 
гуморальних факторів не залежить від розмірів 
тромбу, тому емболія навіть дрібної гілки ЛА 
може призвести до значних порушень гемодина-
міки. Це пояснює часту невідповідність між об-
сягом емболічної оклюзії легеневих судин і тяж-
кістю клінічної картини ТЕЛА.

Гемодинамічні розлади
Внаслідок часткової чи повної механічної 

обструкції легенево-артеріального русла тром-
боемболом відбувається різко виражений ге-
нералізований спазм артеріол малого кола (пре-
капілярна гіпертензія), переважно за рахунок ба-
рорефлексу та вивільнення вазоконстрикторних 
субстанцій (тромбоксану А2, серотоніну, гістамі-
ну тощо) із тромбоцитів, які осідають на поверх-
ні тромбоембола. В результаті цього легеневий 
судинний опір значно зростає і розвивається ле-
генева гіпертензія. У осіб без супутніх захворю-
вань серця та легень гостра гіпертензія малого 
кола кровообігу виникає при обструкції близько 
40–50% легеневого артеріального русла. Оклю-

Таблиця 1.1
Фактори ризику розвитку тромбозів 

(рекомендації Європейського кардіологічного 
товариства, 2000)

Первинні Вторинні
Дефіцит антитромбіну
Вроджена дисфібрино-
генемія
Дефіцит тромбомоду-
ліну
Гіпергомоцистеїнемія
Антитіла до кардіолі-
піну
Підвищення активності 
інгібітора активатора 
плазміногена
Мутація 20210А про-
тромбіну
Дефіцит протеїну С
Фактор V Лейдена
Дефіцит плазміногена
Дисплазміногенемія
Дефіцит протеїну S 
Дефіцит фактора XII

Травма/переломи
Інсульт
Похилий вік
Наявність катетера в цент-
ральній вені
Хронічна венозна недо-
статність
Тютюнопаління
Вагітність/післяпологовий 
період
Хвороба Крона
Нефротичний синдром
Підвищена в’язкість кро-
ві (поліцитемія, хвороба 
Вальденстрема)
Тромбоцитарні порушен-
ня
Хірургічні втручання
Іммобілізація пацієнта
Злоякісне новоутворення 
та хіміотерапія
Ожиріння
СН
Подорожі на великі 
відстані
Прийом пероральних 
конт рацептивів
Системний червоний 
вовчак
Наявність штучних тканин
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зія 60–75% легеневої циркуляції є критичною 
і призводить до розвитку гострої правошлуноч-
кової недостатності і різкого зменшення об’єму 
циркулюючої крові. Необхідно відзначити, що 
при ТЕЛА ступінь оклюзії просвіту судини зго-
дом може збільшуватися за рахунок приєднання 
вторинного місцевого тромбозу, що збільшує 
розміри тромбоембола щодо об’єму кровотоку. 
Нерідко це призводить до трансформації нема-
сивної ТЕЛА в масивну (табл. 1.2).

При першому епізоді субмасивної і навіть 
масивної ТЕЛА, що не призводить до раптової 
смерті, систолічний тиск у ЛА найчастіше зали-
шається відносно невисоким (40–50 мм рт. ст.). 
Негіпертрофований ПШ не може забезпечити 
систолічний тиск >70 мм рт. ст. Високі значення 
цього показника, як правило, свідчать про посту-
пове формування легеневої гіпертензії в резуль-
таті декількох епізодів ТЕЛА чи про наявність 
хронічної легеневої гіпертензії іншого генезу.

Підвищення легеневого судинного опору су-
проводжується зростанням напруження у стінці 
ПШ серця і його дилатацією, внаслідок цього 
міжшлуночкова перегородка випинається в по-
рожнину ЛШ і звужує його просвіт, а стиснен-
ня правої коронарної артерії викликає ішемію, 
а іноді й ІМ ПШ серця.

Підвищення легеневого судинного опору 
і надмірне навантаження на ПШ серця (підви-
щення постнавантаження) на фоні значного 
зменшення ємкості артеріального русла (зни-
ження переднавантаження) призводить до зна-
чного обмеження венозного припливу крові 
в ліві відділи серця і розвитку синдрому мало-
го серцевого викиду: зменшуються хвилинний 
об’єм, серцевий індекс, знижується рівень АТ, 
порушується кровопостачання життєво важли-
вих органів (головного мозку, серця, нирок). По-
рушення центральної гемодинаміки при ТЕЛА 
можуть бути різного ступеня вираженості: від 
помірно вираженої дилатації ПШ серця з ком-
пенсаторною гіперфункцією і без істотного 
зменшення серцевого викиду в стані спокою 
до обструктивного кардіогенного шоку з висо-
ким центральним венозним тиском і зниженим 
АТ внаслідок порушення наповнення ЛШ серця 
в діастолу. Це може призвести до зменшення ко-
ронарного кровотоку і погіршити перфузію міо-
карда, переважно ПШ серця. У деяких випадках 
можливий розвиток гострого набряку легень, 
що має складний патофізіологічний механізм. 
Велике значення має рефлекторний викид нор-
адреналіну у відповідь на ураження великого 
обсягу легеневої тканини, що викликає спазм 

легеневих артеріол і перевантаження ЛШ сер-
ця. Крім того, різка дилатація ПШ серця при-
зводить до здавлювання ЛШ і підвищення тиску 
в лівому передсерді і, таким чином, збільшує 
легеневу гіпертензію. У патогенезі набряку ле-
гень при емболіях дрібних гілок ЛА істотну роль 
відіграє підвищення проникності альвеолярно-
капілярної мембрани у поєднанні зі збільшен-
ням легеневого кровотоку по гілках ЛА, в яких 
оклюзія відсутня (схема 1.1).

Респіраторні розлади
Повне або часткове припинення легеневого 

кровотоку в результаті ТЕЛА призводить до вира-
женого порушення вентиляційно-перфузійного 
співвідношення, внаслідок чого розвивається 
дихальна недостатність і артеріальна гіпоксемія. 
В результаті припинення кровотоку в добре вен-
тильованих альвеолах відбувається збільшення 
внутрішньолегеневого «мертвого простору» і по-
гіршення газообміну. Порушення вентиляційно-

Таблиця 1.2 
Гемодинамічні наслідки легеневої 

емболії  (рекомендації Європейського 
кардіологічного товариства, 2000)

Патологічні зміни Клінічні наслідки
А. Порушення легеневої гемодинаміки

Прекапілярна гіпертензія Зменшення судинного 
русла, бронхоконстрикція, 
артеріолоконстрикція

Розкриття колатералей Бронхопульмональні 
артеріальні анастомози, 
легеневі артеріовенозні 
шунти
Перерозподіл кровотоку

Порушення кровотоку Відновлення кровотоку 
(лізис тромба)

Б. Порушення системного кровотоку і функції серця
Артеріальна гіпотензія
Тахікардія
Перевантаження і дила-
тація ПШ серця
Підвищення центрально-
го венозного тиску
Зміна геометрії ЛШ серця

В. Порушення коронарного кровотоку
Зниження транскоронар-
ного градієнта тиску

Системна артеріальна 
гіпотензія
Підвищення тиску в пра-
вому передсерді

Зменшення міо-
кардіального кровотоку
Відносна гіпоперфузія 
субендокардіального 
шару міокарда ПШ
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перфузійного співвід ношення посилюється ви-
раженим бронхоспаз мом, по в’язаним із дією 
на гладкі м’язи дрібних бронхів біологічно ак-
тивних речовин, які виділяються із тромбоци-
тів (тромбоксан А2, серотонін та ін.). Крім того, 
внаслідок ішемії альвеол, зумовленої їх недо-
статньою перфузією, порушується не лише вен-
тиляція, але й продукція сурфактанта, що може 

призвести до розвитку ателектазів на 1–2-й добі 
після тромбоемболії.

Внаслідок недостатності кровопостачання 
альвеол може розвинутися інфаркт легені. Крім 
того, зниження вентиляції альвеол зі збереже-
ною перфузією ще більше порушує газообмін 
у легенях і призводить до посилення артеріаль-
ної гіпоксемії. Нарешті, в результаті підвищення 
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Схема 1.1. Патогенез ТЕЛА (зі змінами за Г.Є. Ройтверг, А.В. Струтинським)
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тис ку проксимальніше місця оклюзії відкрива-
ються артеріоло-венозні анастомози і відбуваєть-
ся шунтування крові з артеріол у вени, що також 
збільшує артеріальну гіпоксемію.

При альвеолярно-інтерстиціальному набряку 
легень відбувається стимуляція юкстакапілярних 
рецепторів в альвеолярно-капілярній мембра-
ні. Це призводить до підвищення вагусної афе-
рентної активності з подальшою стимуляцією 
респіратор них нейронів довгастого мозку, в ре-
зультаті чого виникає гіпервентиляція та гіпер-
капнія (табл. 1.3).

Слід підкреслити, що далеко не завжди 
при ТЕЛА відзначають всі порушення гемо-
динаміки та альвеолярної вентиляції. Це зале-
жить, насамперед, від масивності тромбо емболії, 
локалізації тромбоембола і вихідного кардіопуль-
монального статусу хворого. Рецидивна оклюзія 
великих ЛА викликає розвиток тяжкої гіпертен-
зії малого кола кровообігу і розвиток хронічного 
легеневого серця. Ступінь вираженості хронічної 
легеневої гіпертензії залежить від багатьох фак-
торів: повноти спонтанного чи медикаментоз-
ного лізису тромбу, рецидивів ТЕЛА, утворення 
тромбів навколо ділянки первинної тромбоембо-
лії, процесів організації та внутрішньосудинного 
ремоделювання тромбів, перебудови мікроцир-
куляторного русла легень.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕЛА
Згідно з МКХ-10-го перегляду ТЕЛА нале-

жить до захворювань серцево-судинної системи.
Міжнародна класифікація передбачає ви-

окремлення 2 основних груп ТЕЛА — масивну 
і немасивну.

ТЕЛА вважають масивною, якщо у пацієн-
тів розвиваються явища кардіогенного шоку 
та/ чи артеріальна гіпотензія (зниження САТ 
<90 мм рт. ст., або зниження на ≥40 мм рт. ст. від 
початкового рівня, що триває >15хв і не пов’язане 
з гіповолемією, сепсисом, аритмією). Масивна 
ТЕЛА розвивається при обструкції >50% судин-
ного русла легень.

Немасивну ТЕЛА діагностують у пацієнтів зі 
стабільною гемодинамікою без виражених ознак 
правошлуночкової недостатності. Немасивна 
ТЕЛА розвивається при обструкції <50% судин-
ного русла легень.

Серед пацієнтів із немасивною ТЕЛА, за умо-
ви виявлення ознак гіпокінезії ПШ (при про-
веденні ехоКГ) і стабільної гемодинаміки, вио-
кремлюють підгрупу субмасивної ТЕЛА. Субма-
сивна ТЕЛА розвивається при обструкції ≥30% 
судинного русла легень.

По гостроті розвитку патологічного проце-
су виокремлюють такі форми ТЕЛА:

• гостра — характеризується раптовим почат-
ком, болем за грудиною, задишкою, зниженням 
АТ, ознаками гострого легеневого серця, можли-
вим розвитком обструктивного шоку;

• підгостра — характерні прогресування ди-
хальної та правошлуночкової недостатності, 
ознаки тромбоінфарктної пневмонії;

• хронічна рецидивна — характерні повторні 
епізоди задишки, симптоми тромбоінфарктної 
пневмонії, поява та прогресування ХСН із пе-
ріодами загострення, поява та прогресування 
ознак хронічного легеневого серця.

КЛІНІКА
Клінічна картина захворювання неспецифічна 

і характеризується поліморфізмом симптомів — 
від виражених гемодинамічних порушень і роз-
витку гострої правошлуночкової недостатнос ті 
до безсимптомного перебігу захворювання. Ви-
раженість клінічних проявів визначається об-
сягом емболізації легеневого судинного русла, 

Таблиця 1.3
Респіраторні наслідки легеневої 

емболії (рекомендації Європейського 
кардіологічного товариства, 2000)
Патологічні 

зміни
Клінічні 
наслідки

А. Порушення легеневої вентиляції
Гіпервентиляція Легенева АГ, зменшення 

податливості легень
Ателектази легень

Підвищення опору ди-
хальних шляхів

Локальна гіперкапнія
Вивільнення медіаторів

Б. Порушення альвеолярної вентиляції
Альвеолярна гіпервен-
тиляція (гіпокапнія, 
алкалоз) 
Відносна альвеолярна гі-
повентиляція

В. Порушення легеневої механіки
Зниження динамічної 
піддатливості легень

Зменшення продукції 
сурфактанта
Ателектази
Бронхоконстрикція

Г. Порушення дифузних властивостей легень
Зменшення об’єму капі-
лярної крові
Зменшення проникності 
альвеолярно-капілярної 
мембрани

Д. Порушення вентиляційно-перфузійного співвідно-
шення
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локалізацією тромбоембола, рівнем легеневої 
гіпертензії, ступенем гемодинамічних розладів, 
вихідним кардіопульмональним статусом хворо-
го, на явністю інфаркту легень, тромбоінфаркт-
ної пневмонії та іншими факторами. У 90% ви-
падків ТЕЛА можна запідозрити на підставі на-
явності таких клінічних симптомів: задишка, біль 
у грудній клітці та втрата свідомості. Сукупність 
задишки, тахіпное та болю в грудній клітці вияв-
ляють у 97% хворих.

При аналізі даних міжнародного реєстру 
ICOPER встановлено, що з 2454 пацієнтів у біль-
шості (89%) відзначали клінічні ознаки ТЕЛА 
при збереженні стабільної гемодинаміки, в 4% — 
нестабільну гемодинаміку (САТ <90 мм рт. ст.), 
а у 7% — безсимптомний перебіг захворювання. 
Частота реєстрації основних клінічних ознак 
ТЕЛА наведена в табл.1.4.

ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ СИНДРОМИ
Кардіальний синдром
Гостра недостатність кровообігу (переважно 

правошлуночкова) проявляється артеріальною 
гіпотензією. Артеріальна гіпотензія (транзиторна 
чи стійка) — характерна ознака ТЕЛА, зумовлена 
різким зниженням серцевого викиду, що розви-
вається внаслідок гострого перевантаження пра-
вих відділів серця і різкого зменшення припливу 
крові до лівих відділів серця. Виражена артері-
альна гіпотензія, як правило, свідчить про наяв-
ність масивної ТЕЛА.

Обструктивний шок розвивається приблизно 
у 20% хворих.

Синдром гострого легеневого серця виникає 
при масивній ТЕЛА. При об’єктивному обсте-
женні визначається набрякання шийних вен, па-
тологічна пульсація в епігастральній ділянці, роз-

ширення правої межі серця, акцент і роздвоєння 
II тону над ЛА, систолічний шум над мечоподіб-
ним відростком або в четвертому міжребер’ї по лі-
вому краю грудини; в п’ятому міжребер’ї по ліво-
му краю грудини прослуховується патологічний 
III тон (правошлуночковий протодіастолічний 
ритм галопу). Майже завжди відзначають підви-
щення цент рального венозного тиску, збільшен-
ня печінки і абдомінально-югулярний рефлюкс.

Ангінозний біль за грудиною, що нагадує сте-
нокардію, пов’язаний з дилатацією винос ного 
тракту ПШ, легеневого конуса та різким змен-
шенням коронарного кровотоку внаслідок зни-
ження УОК і ХОК.

Тахікардія зазвичай буває синусовою, можли-
ве виникнення тахісистолічної форми фібриляції 
чи тріпотіння передсердь, суправентрикулярної 
тахікардії. Часто розвивається гостра блокада 
правої ніжки пучка Гіса. Можуть виникати за-
грозливі для життя порушення ритму: шлуноч-
кова тахікардія та фібриляція шлуночків.

Гострий набряк легень при ТЕЛА виникає рід-
ко, переважно за наявності супутньої патології 
серцево-судинної системи.

Легенево-плевральний синдром
Задишка — основний і найбільш характерний 

симптом ТЕЛА, що є проявом дихальної недо-
статності. Задишка виникає раптово у стані спо-
кою, має інспіраторний характер і буває різно го 
ступеня вираженості. Ізольована задишка, яка 
виникає гостро, зазвичай є результатом масив-
ної ТЕЛА, що нерідко супроводжується болем 
за грудиною та вираженими гемодинамічними 
порушеннями. Іноді, при немасивній ТЕЛА, за-
дишка розвивається поступово протягом декіль-
кох тижнів. За відсутності хронічних бронхолеге-
невих і серцево-судинних захворювань задишка 
не супроводжується дистанційними хрипами, 
диханням, що клекоче, і не залежить від локалі-
зації ТЕЛА, ортопное не відзначають. Зазвичай 
задишка супроводжується тахіпное і тахікардією, 
ступінь вираженості яких залежить від масив-
ності ТЕЛА та вихідного кардіопульмонального 
статусу хворого. Підвищення показників часто-
ти дихання >40 за 1 хв і ЧСС >120 уд./хв має не-
сприятливе прогностичне значення.

Біль у грудній клітці плеврального характеру, 
що посилюється при диханні, кашлі, зумовлений 
розвитком інфаркту легені, інфарктної пневмо-
нії чи сухого плевриту (легенево-плевральний 
синд ром) і не є провідним діагностичним крите-
рієм. Кашель непродуктивний. У 10–30% хворих 
виявляють кровохаркання, зумовлене розвитком 
інфаркту легень, часто у вигляді прожилок крові 

Таблиця 1.4 
Частота реєстрації основних 

клінічних симптомів у хворих із ТЕЛА 
за даними реєстру ICOPER (n=24) 

(зі змінами за S. Coldhaber et al., 1999)
Клінічні 
ознаки

Частота виявленої 
ознаки, %

Задишка 82
Тахіпное (частота дихан-
ня >20 за 1 хв) 

60

Тахікардія 
(ЧСС >100 уд./хв)

40

Біль у грудній клітці 49
Кашель 20
Втрата свідомості 14
Кровохаркання 7
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в мокротинні, можлива легенева кровотеча. Ха-
рактерна блідість шкірних покривів, які набува-
ють попелястого відтінку. При масивній ТЕЛА 
з’являється виражений «чавунний» ціаноз ділян-
ки шиї та верхньої половини тулуба.

Притуплення перкуторного звуку, посилення 
голосового тремтіння, вологі хрипи і крепітацію 
відзначають при інфаркті легені та інфарктній 
пневмонії. У період формування інфаркту легені 
з’являється шум тертя плеври, що прослухову-
ється протягом декількох годин або днів і зникає 
при зменшенні вираженості явищ фібринозного 
плевриту або накопиченні ексудату в плевральній 
порожнині. Ексудативний плеврит розвивається 
у 50% хворих з інфарктом легені. Іноді виявляють 
стійкий ексудативний плеврит, що сприяє затяж-
ному перебігу захворювання. Можуть також від-
значати помірно виражений бронхообструктив-
ний синдром.

Температура тіла підвищується, як прави-
ло, з 1–2-го дня хвороби, зберігається кілька 
днів (рідше — 1–3 тиж), зазвичай субфебриль-
на, а при розвитку інфарктної пневмонії підви-
щується до 38,5–39 °С.

Церебральний синдром
При масивній ТЕЛА можуть відзначати по-

рушення з боку ЦНС (втрата свідомості, судоми, 
блювання, кома), в основі яких лежить гіпоксія 
головного мозку.

Нирковий синдром
Іноді перебіг ТЕЛА ускладнюється розвит-

ком ГНН, в патогенезі якої провідна роль нале-
жить різкому зниженню рівня АТ у поєднанні 
з констрикцією юкстагломерулярних судин, що 
призводить до зниження фільтраційного тиску 
в клубочках нирок.

Абдомінальний синдром
Можуть відзначати різкий біль у правому 

підребер’ї, що супроводжується парезом кишеч-
нику, гикавкою, симптомами подразнення оче-
ревини. Це пов’язане з гострим збільшенням пе-
чінки при правошлуночковій недостатності або 
із розвитком великого інфаркту правої легені.

Масивна ТЕЛА розвивається при обструк-
ції >50% легеневого артеріального русла. Пере-
біг захворювання характеризується бурхливою 
симптоматикою і часто закінчується раптовою 
смертю. Клінічна картина тромбоемболії стовбу-
ра чи великих гілок ЛА в більшості випадків ха-
рактеризується гострим початком захворювання, 
бурхливим прогресуванням симптомів емболії, 
розвитком дихальної правошлуночкової недо-
статності, зниженням АТ та порушенням перфу-
зії внутрішніх органів.

Виокремлюють три форми масивної ТЕЛА:
– миттєва — закінчується раптовою смертю;
– циркуляторна — характеризується розвит-

ком кардіогенного шоку з вираженою картиною 
правошлуночкової недостатності;

– респіраторна — характеризується вираже-
ною задишкою, тахіпное, дифузним ціанозом.

Субмасивна ТЕЛА розвивається при обструк-
ції >30% легеневого артеріального русла. Харак-
теризується дисфункцією ПШ і стабільною гемо-
динамікою. Проте ці хворі мають високий ризик 
розвитку ускладнень, в тому числі фатальних (го-
стре легеневе серце, кардіогенний шок). Має пере-
біг із вираженими клінічними симптомами.

Немасивна ТЕЛА зазвичай розвивається 
при обструкції <30% легеневого артеріального 
русла. Часто має перебіг із менш вираженими 
симптомами чи безсимптомно і залишається не-
розпізнаною. У більшості випадків немасивна 
ТЕЛА має перебіг під маскою інших захворювань 
і синдромів. У клінічній картині на перший план 
виступають явища тромбоінфарктної пневмонії. 
Маніфестує задишкою, що виникає гостро і по-
силюється при переході пацієнта у вертикальне 
положення, кровохарканням, тахікардією, болем 
у грудній клітці в місці ураження легені (внаслі-
док залучення в патологічний процес плеври).

Слід підкреслити, що часто тяжкість клінічної 
картини захворювання не відповідає обсягу тром-
боемболічної оклюзії. Так, емболія дрібних гілок 
ЛА може мати перебіг із чітко вираженими симп-
томами інфаркту легені, інтенсивним плевраль-
ним болем, ознаками дихальної не достатності та 
артеріальною гіпотензією, тоді як деякі випадки 
масивної ТЕЛА можуть проявлятися лише по-
мірно вираженою задишкою і тахікардією.

Інфаркт легені
У 10–30% випадків перебіг ТЕЛА усклад-

нюється розвитком інфаркту легені. Інфаркт ле-
гені розвивається переважно при тромбоембо лії 
дольових і сегментарних гілок ЛА. Велике значен-
ня в поширенні інфаркту легені має пригнічення 
ендогенного фібринолізу. Необхідною умовою 
його розвитку, поряд із оклюзією гілок ЛА, є зни-
ження кровотоку в бронхіальних артеріях, розви-
ток колатералей і порушення прохідності бронхів. 
Тому найчастіше інфаркт легені розвивається 
при ТЕЛА, що ускладнює перебіг застійної СН, 
мітрального стенозу, пневмонії, ХОХЛ. Зазвичай 
інфаркт легені має геморагічний характер за раху-
нок крововиливу з бронхіальних артерій у легене-
ву тканину і зворотного потоку крові з легеневих 
вен. Формування інфаркту легені починається че-
рез 24 год після початку захворювання, а повний 
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його розвиток відбувається через 5–6 діб. Інфіку-
вання інфаркту легені призводить до розвитку пе-
рифокальної пневмонії.

Клінічні ознаки інфаркту легені — раптовість 
виникнення, гострий біль у грудній клітці, кро-
вохаркання, задишка, тахікардія, крепітація та 
вологі хрипи при аускультації над відповідною 
ділянкою легені, підвищення температури тіла.

Біль, зумовлений реактивним плевритом над 
ураженою ділянкою легені, з’являється у відпо-
відній половині грудної клітки і ха рактеризується 
посиленням при глибокому ди ханні, кашлі, іно-
ді при натисканні на відповідні міжреберні про-
міжки. При накопиченні ексудату в плевральній 
порожнині біль зникає. У разі залучення в па-
тологічний процес діафрагмальної плеври мо-
жуть відзначати псевдосимптоми гост рого живо-
та. Кровохаркання при інфаркті легені виникає 
у 10–56% хворих, у більшості випадків незначне. 
Підвищення температури тіла, як правило, від-
значають з 1–2-го дня хвороби. Температура тіла 
субфебрильна, при розвитку інфарктної пнев-
монії підвищується до 38,5–39 °С. Притуплен-
ня перкуторного звуку, посилення голосового 
тремтіння, вологі хрипи і крепітацію визначають 
лише при великих інфарктах легені та інфарктних 
пневмоніях. У період формування інфаркту леге-
ні з’являється шум тертя плеври. Ексудативний 
плеврит розвивається у половини хворих інфарк-
том легені при його субплевральній локалізації. 
Серозний або геморагічний ексудат має невели-
кий об’єм. Іноді розвивається стійкий ексудатив-
ний плеврит, що спричиняє затяжний перебіг за-
хворювання. Зрідка інфаркт легені може усклад-
нюватися розвитком абсцедивної пневмонії, ем-
піеми плеври і спонтанного пневмотораксу.

Рецидивна ТЕЛА
У осіб, які перенесли перший епізод ТЕЛА, 

відзначають високий ризик рецидиву у най-
ближчі роки. Рецидивний перебіг захворюван-
ня відзначають у 9,4–34,6% пацієнтів із ТЕЛА. 
У третини хворих із масивною ТЕЛА її розвитку 
передують емболії дрібних гілок ЛА, а впродовж 
4–6 тиж після першого епізоду існує високий 
ризик повторної ТЕЛА. Цей ризик приблизно 
в 2,5 раза вищий у чоловіків, ніж у жінок. Крім 
того, ризик рецидиву ТЕЛА у 2 рази вищий у жі-
нок, які приймають гормональні контрацептиви, 
і у пацієнтів з ідіопатичною формою захворюван-
ня. Рецидивна ТЕЛА найчастіше виникає на фоні 
серцево-судинних захворювань, що мають пере-
біг із порушеннями ритму і СН, злоякісних но-
воутворень, а також після оперативних втручань 
на органах черевної порожнини. У більшості ви-

падків рецидивна ТЕЛА не має яскравих клініч-
них проявів, має латентний перебіг, під маскою 
інших захворювань, що створює значні труднощі 
при діагностиці, особ ливо якщо не вдається ви-
явити фактори ризику тромбозу.

Рецидиви ТЕЛА можуть проявлятися:
• немотивованою задишкою (епізоди, які 

раптово виникають і швидко проходять);
• повторними пневмоніями, частина яких 

має перебіг як плевропневмонія;
• швидкоминущим сухим плевритом, ексуда-

тивним плевритом, особливо з геморагічним ви-
потом; 

• повторними «немотивованими» непритом-
ностями, колапсом, які нерідко поєднуються із 
відчуттям нестачі повітря і тахікардією;

• почуттям стиснення у грудній клітці, що 
виникає раптово;

• лихоманкою невстановленого походження, 
стійкою до терапії антибактеріальними препара-
тами;

• пароксизмальною задишкою із відчуттям 
нестачі повітря і тахікардією;

• появою чи прогресуванням СН, резистент-
ної до терапії;

• появою та прогресуванням симптомів під-
гострого чи хронічного легеневого серця за від-
сутності даних в анамнезі щодо хронічних захво-
рювань бронхолегеневого апарату.

Рецидивний перебіг ТЕЛА призводить до роз-
витку пневмосклерозу, емфіземи легень, легене-
вої гіпертензії, прогресуючої правошлуночкової 
недостатності. Черговий рецидив захворювання 
може призвести до раптової смерті хворого від 
масивної емболії.

ДІАГНОСТИКА
Своєчасна діагностика ТЕЛА дотепер пред-

ставляє значні труднощі у зв’язку з неспе цифічніс-
тю та поліморфізмом клінічних синдромів, що роз-
виваються, раптовістю розвитку, катастрофічною 
швидкістю перебігу захворювання і неможливістю 
використання в багатьох лікувальних закладах ви-
сокоінформативних методів дослідження (сцинти-
графія легень, ангіопульмонографія, КТ). При жит-
ті захворювання діагностують у 50–70% випадків, 
гіпердіагностика — у 65%. Величезне значення 
у своєчасній діагностиці ТЕЛА має настороже-
ність лікаря, що ґрунтується на оцінці факторів 
ризику та клінічних симптомів захворювання.

Визначення клінічної імовірності ТЕЛА
Визначення клінічної імовірності — важливий 

компонент ведення пацієнтів із підозрою на ТЕЛА. 
У клінічній практиці найчастіше використовують 
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правило (шкалу) P.S. Wells і женевський рахунок. 
Так, у 2000 р. P.S. Wells і M. Rodger запропонува-
ли шкалу оцінки виявлених клінічних ознак у ба-
лах (табл. 1.5).

Таблиця 1.5
Шкала оцінки ймовірності ТЕЛА на підставі 
клінічних ознак (Wells P.S., Rodger M., 2000)

Ознака Бали*
Клінічні симптоми тромбозу глибоких вен 
нижніх кінцівок (як мінімум — їх набряк 
і болючість при пальпації по ходу глибо-
ких вен)

+3

При проведенні диференційного діагно-
зу ТЕЛА більш вірогідна, ніж альтерна-
тивний діагноз

+3

Тахікардія (ЧСС >100 уд./хв) +1,5
Іммобілізація чи хірургічне втручання 
протягом останніх 4 тиж

+1,5

ТГВ нижніх кінцівок або ТЕЛА в анам-
незі

+1,5

Кровохаркання +1
Онкологічні захворювання на сьогодні 
або давністю ≤6 міс

+1

*Якщо сума балів за шкалою ≤2, імовірність ТЕЛА низь-
ка; при 2–6 — помірна; >6 балів — імовірність висока.

Недолік використання цього тесту — введен-
ня в рахунок нестандартизованого клінічного 
судження про більш імовірний альтернативний 
діагноз. У свою чергу, шкала женевського рахун-
ку (табл. 1.6) дуже складна. У ній передбачено ви-
значення газового складу артеріальної крові, що 
часто недоступно в реальній клінічній практиці 
і не рекомендовано Європейським товариством 
кардіологів у зв’язку з незначною інформатив-
ністю та неспецифічністю змін при ТЕЛА.

З огляду на вищезазначене швейцарські 
і французькі вчені, які брали участь у розробці 
женевського рахунку, створили нове прогнос-
тичне правило для оцінки клінічної імовірнос-
ті ТЕЛА, що базується винятково на доступних 
клінічних даних (табл. 1.7). Шкала перегляну-
того женевського рахунку ґрунтується на ретро-
спективному аналізі даних 965 пацієнтів, госпі-
талізованих із підозрою на ТЕЛА.

Інформативність цього правила була перевіре-
на на незалежній когорті учасників (n=749) про-
спективного дослідження. Період спостереження 
становив 3 міс. Точність прогнозу виявилася поді-
бною до ретроспективних даних первісної когорти 
хворих, на яких розробляли правило. Перегляну-
тий женевський рахунок має велике клінічне зна-
чення і рекомендований для використання Єв-
ропейським товариством кардіологів як перший 
етап діагностики ТЕЛА.

Лабораторна діагностика
На сьогодні існують різні маркери тромбо-

утворення: тромбін-антитромбіновий комплекс, 
фібринопептид А, розчинні фібрин-мономірні 
комплекси, проте, найбільше значення має ви-
значення D-димера у плазмі крові.

Таблиця 1.6
Женевський рахунок клінічної вірогідності 

ТЕЛА (Wicki J. et al., 2001)
Показник Бали*

Вік:
60–79 років +1
>80 років +2

Попередні ТЕЛА чи тромбоз глибоких 
вен

+2

Недавнє хірургічне втручання +3
ЧСС >100 уд./хв +1
РаСО2 (кПа)

<4,8 +2
4,8–5,19 +1

РаО2 (кПа)
<6,5 +4
6,5–7,99 +3
8,0–9,49 +2
9,5–10,99 +1

Рентгенограма органів грудної 
клітки:

дископодібні ателектази легень +1
підйом купола діафрагми +1

*При сумі балів ≤4 клінічна вірогідність вважається 
низькою (10,3% в оригінальному дослідженні), при 
5–8 — проміжною (38%), при ≥9 — високою (81%).

Таблиця 1.7
Переглянутий женевський рахунок клінічної 

вірогідності ТЕЛА 
(Le Gal G. et al., 2006)

Показник Бали*
Вік >70 років +1
Попередні ТЕЛА чи тромбоз глибоких вен +3
Хірургічне втручання (під загальною 
анестезією) або травма (нижніх кінцівок) 
протягом попереднього місяця

+2

Активне злоякісне новоутворення +2
Кровохаркання +2
ЧСС

75–94 уд./хв +3
≥94 уд./хв +5

Однобічний біль у нижніх кінцівках +3
Біль при пальпації по ходу глибоких вен і 
однобічний набряк нижньої кінцівки

+4

*При сумі 0–3 бали клінічна вірогідність ТЕЛА 
низька, 4–10 — проміжна, ≥11 — висока.
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D-димер
У більшості пацієнтів із венозним тромбозом 

відзначають ендогенний фібриноліз, що недостат-
ньо ефективний для відкриття судини, але викликає 
руйнування певної кількості фібрину з утворенням 
продукту розпаду пере хреснозв’язаного фібрину — 
D-димера. Під вищення концентрації D-димера, 
визначеного методом імуноферментного аналізу 
(ELISA), >500 мкг/л свідчить про спонтанну ак-
тивацію фібринолітичної системи крові у відпо-
відь на тромбоутворення у венозній системі. Метод 
характеризується високою чутливістю (96–99%) 
і негативною передбачувальною цінністю (99,6%), 
проте низькою специфічністю (приблизно 50%). 
Це пов’язане з тим, що концентрація продуктів 
розпаду фібрину підвищується при багатьох станах, 
зокрема при сепсисі, гострому ІМ, злоякісних но-
воутвореннях, запаленні, після оперативних втру-
чань, при деяких системних захворюваннях тощо. 
Необхідно підкреслити, що у багатьох пацієнтів 
після перенесеної ТЕЛА рівень D-димера у пери-
феричній крові залишається підвищеним протягом 
декількох місяців, незважаючи на антикоагулянтну 
терапію. Тому при рецидивній ТЕЛА підвищення 
рівня D-димера не є маркером повторного тром-
боутворення, хоча нормальні значення показни-
ка дозволяють виключити рецидив захворювання 
(чутливість приблизно 100%).

Таким чином, нормальний рівень D-димера 
у периферичній крові хворого з високою імо-
вірністю дозволяє виключити ТЕЛА, а під-
вищений — потребує продовження обстеження 
пацієнта з використанням інструментальних ме-
тодів діагностики.

Дослідження газового складу крові
При масивній ТЕЛА можуть виявляти розви-

ток гіпоксемії, гіпокапнії та дихального алкалозу. 
Проте проспективне вивчення методів діагнос-
тики ТЕЛА (дослідження PIOPED) показало, що 
всупереч класичній точці зору, аналіз досліджен-
ня газового складу крові не має діагностичної 
цінності. У ході випробування не виявлено ко-
реляції між змінами РаО2, РаСО2 і результатами 
ангіопульмонографії.

Інструментальна діагностика
Електрокардіографія
Найчастіше відзначають і коригують з тяж-

кістю ТЕЛА зміни на ЕКГ, що гостро виникли, 
які відображають гостре перевантаження пра-
вих відділів серця і легеневу гіпертензію:

– поява зубця Q у III відведенні, одночасне 
збільшення амплітуди зубця S у I відведенні 
і негативного зубця Т у III відведенні (синдром 
МакДжина — Уайта, або синдром SI–QIII);

– поява негативних симетричних зубців Т 
у відведеннях V1–V3;

– підйом сегмента ST у відведеннях III, aVF, 
aVR й V1–V3;

– блокада правої ніжки пучка Гіса;
– Р-pulmonale;
– зміщення перехідної зони вліво до відве-

день V5–V6;
– синусова тахікардія та/чи інші порушення 

ритму (фібриляція/тріпотіння передсердь, екс-
трасистолія тощо) (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Синдром SI–QIII, негативний зубець T 
у відведеннях III і V1, згладжений зу-
бець Т у відведенні V2 і двофазний у V3, 
неповна блокада правої ніжки пучка Гіса 
при ТЕЛА

Після ефективного лікування ТЕЛА та нор-
малізації тиску в ЛА вираженість цих явищ швид-
ко зменшується і вони зникають.

Ознаки гострого перевантаження ПШ часті-
ше спостерігають при емболії стовбура та голов-
них гілок ЛА, ніж при ураженні дольових і сег-
ментарних гілок. Слід зазначити, що у 20–25% 
хворих із ТЕЛА зміни на ЕКГ взагалі можуть бути 
відсутніми. Крім того, всі зазначені ЕКГ-ознаки 
не є специфічними для ТЕЛА, оскільки можуть 
реєструватися при інших захворюваннях, що су-
проводжуються явищами гострого гемодинаміч-
ного перевантаження ПШ.

Рентгенографія органів грудної клітки
У більшості випадків ТЕЛА супроводжуєть-

ся появою на рентгенограмі непостійних і мало-
специфічних рентгенологічних ознак. Найбільш 
специфічними є симптоми гострого легеневого 
серця: збільшення правих відділів серця, розши-
рення верхньої порожнистої вени, вибухання леге-
невого конуса по лівому контуру серцевої тіні. Час-
та ознака — збільшення розміру цент ральних ЛА. 
Збіднення легеневого малюнка (симптом Вестер-
марка) — специфічна, але відносно рід кісна ознака 
ТЕЛА (виявляють не більш ніж в 5% випадків), що 
свідчить про масивну емболію ЛА. Високий і мало-
рухомий стан купола діафрагми в ділянці ураження 
легені відзначають в 40% випадків, найбільш імо-
вірно, це зумовлено рефлекторним зморщуванням 
легені у відповідь на емболію. У розвитку цього 
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синдрому можлива також участь й інших факто-
рів: ураження діафрагмальної плеври, зменшене 
кровонаповнення ураженого сегмента або долі, 
збільшення об’єму печінки, рефлекторний вплив 
на діафрагмальний і поворотний нерви, зменшен-
ня легеневого об’єму в результаті появи ателектазів 
і запальних інфільтратів.

Дископодібні ателектази легень, зазвичай, 
передують розвитку інфаркту легені. Інфіль-
трати легеневої тканини — часто двосторонні, 
харак терні для інфарктної пневмонії і можуть су-
проводжуватися плевральним випотом. Досить 
рідко можна виявити класичні ознаки інфаркту 
легені — клиноподібну тінь в легеневому полі, 
що звернена основою до плеври (симптом Хемп-
тона) (рис. 1.5).Проте у зв’язку з інфільтрацією 
легеневої тканини навколо зони інфаркту затем-
нення частіше приймає округлу або неправильну 
форму. У деяких хворих можна виявити ознаки 
застою в малому колі кровообігу. Корні легень 
можуть бути розширені внаслідок підвищення 
тиску в ЛА проксимальніше місця її оклюзії.

Рис. 1.5. Рентгенографічні ознаки ТЕЛА, описані 
F.G. Fleichner (1965): 1 — розширення правої 
межі серця; 2 — вибухання легеневого конуса 
по лівому контуру серцевої тіні; 3 — розши-
рення тіні верхньої порожнистої вени; 4 — ви-
соке і малорухоме стояння купола діафрагми; 
5 — інфільтрати легеневої тканини; 6 — 
дископодібні ателектази; 7 — збіднення леге-
невого малюнка (симп том Вестермарка)

Всі описані рентгенологічні ознаки лише з пев-
ним ступенем імовірності можуть бути асоційовані 
з виникненням ТЕЛА, причому тільки в тих випад-
ках, коли вони поєднуються з клінічними симпто-
мами захворювання. Слід підкреслити, що відсут-

ність змін на рентгенограмі органів грудної клітки 
не виключає діагнозу ТЕЛА. Так, в дослідженні 
ICOPER, при аналізі рентгенограм 2322 пацієнтів 
із доведеною ТЕЛА, у 24% із них рентгенологічних 
змін не виявлено. Найбільш частими патологічни-
ми змінами на оглядовій рентгеногорамі органів 
грудної клітки були: розширення тіні серця (27%), 
плевральний випіт (23%), високе стояння купола 
діафрагми (20%), розширення ЛА (19%), ателек-
тази (18%) й інфільтрати легеневої тканини (17%), 
симптоми застою в легенях (14%). Збіднення леге-
невого малюнка виявлене у 8% випадків, інфаркт 
легені — в 5% (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Рентгенограма легень у прямій проекції 
при інфаркті легені. Клиноподібна тінь 
у середній долі правої легені

Ехокардіографія
Тривалий час катетеризація правих відділів 

серця була єдиним методом, що дозволяв оці-
нювати стан правих відділів серця, одержувати 
характеристики внутрішньосерцевого кровото-
ку, визначати тиск у правих відділах серця і ЛА. 
Проте інвазивність цієї методики визначає ряд 
обмежень і труднощів у її використанні. ЕхоКГ-
дослідження дозволяє неінвазивним способом 
у режимі реального часу оцінити розміри і рух 
серцевих структур, одержати характеристики 
внутрішньосерцевої гемодинаміки, визначити 
тиск у камерах серця та ЛА, при цьому доведена 
хороша порівняність результатів ехоКГ з даними, 
отриманими при катетеризації порожнин серця.

ЕхоКГ-дослідження при ТЕЛА дозволяє та-
кож виключити ряд захворювань, які мають 
подібні клінічні симптоми і можуть бути при-
чиною гострої легеневої гіпертензії: ІМ, гостра 
декомпенсована СН, гострий міокардит, пери-
кардит, розшаровуюча аневризма аорти і т.д.
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Основні зміни при ехоКГ-дослідженні 
при ТЕЛА відносяться до правих відділів серця.

ЕхоКГ-ознаками ТЕЛА є:
• гіпокінезія і дилатація ПШ (рис. 1.7);
• парадоксальний рух міжшлуночкової перего-

родки (рис. 1.8);
• трикуспідальна регургітація (рис. 1.9);
• відсутність/зменшення інспіраторного спа-

діння нижньої порожнистої вени;
• дилатація ЛА;
• ознаки легеневої гіпертензії;
• тромб у порожнині правого передсердя і шлу-

ночка; 
• можуть визначати перикардіальний випіт, 

шунтування крові справа наліво через відкрите 
овальне вікно.

Структурна перебудова серця та зміни внут-
рішньосерцевої гемодинаміки, що виявляють 
при ТЕЛА, можуть викликати порушення сис-
толічної функції як ПШ, так і ЛШ серця. Ви-
ражене перевантаження ПШ тиском приводить 
до зниження серцевого викиду, що клінічно 
проявляється гемодинамічною нестабільністю.

Імовірність виявлення дисфункції ПШ 
при ехоКГ-дослідженні пов’язана зі ступенем 
обтурації легеневих судин. Так, її визначають 
більш ніж в 90% випадків при закритті емболом 
>1/3 загальної площі легеневих судин. Вод ночас 
дисфункція ПШ у хворих із нормальною перфу-
зією >70% легеневих сегментів малоймовірна 
(<15% хворих). Особливістю дисфункції ПШ 
при ТЕЛА є виражене порушення скоротності 
вільної стінки ПШ (базальні та середні сегмен-
ти) при збереженій або незначно порушеній 
скоротності верхівки ПШ (ознака МакКоннел-
ла). Ця ознака має високу специфічність щодо 
ТЕЛА і дозволяє проводити диференційну діа-
гностику з первинною легеневою гіпертензією, 
при якій визначають рівномірне зниження ско-
ротності ПШ серця (табл. 1.8).

Застосування допплєрівських режимів дослід-
ження підвищило діагностичні можливості ехоКГ, 
що особливо інформативно щодо визначення сту-
пеня легеневої гіпертензії. Допплєрівська реєстра-
ція швидкості потоку в ЛА дозволяє не лише якіс-
но, але й кількісно оцінити вираженість легеневої 
гіпертензії, ви значити середній тиск у ЛА. Проте 
найбільше значення для виявлення легеневої гіпер-
тензії має вираженість трикуспідальної регургітації. 
Використання струменя трикуспідальної регур-
гітації лежить в основі неінвазивного ви значення 
систолічного тиску в ЛА. Для розрахунку тиску 
необхідно до градієнта тиску на трикуспідальному 
клапані додати значення величини тиску в право-

 
Рис. 1.7. Розширення правих відділів серця, апікальна 

чотирикамерна позиція, діастола, дво мірне 
дослідження. ПШ значно більше ЛШ і займає 
верхівку серця. Міжшлуночкова перегородка 
вибухає в бік ЛШ (ознака перевантаження 
об’ємом ПШ), міжпередсердна перегородка 
вибухає в бік лівого передсердя

 
Рис. 1.8. ПШ, парастернальна коротка вісь ЛШ, 

двомірне і М-модальне дослідження. Пара-
доксальний рух міжшлуночкової перегород-
ки (стрілка)

Рис. 1.9. Трикуспідальна регургітація у хворої з ле-
геневою гіпертензією, апікальна чотири-
камерна позиція, кольорове допплєрівське 
дослідження. Постійно-хвильове досліджен-
ня струменя трикуспідальної регургітації
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му передсерді. Цей метод оцінки тиску в ЛА най-
більш точний серед неінвазивних.

Слід відзначити, що в деяких випадках тиск 
у ЛА, визначений відповідно до потоку трикус-
підальної регургітації, може бути недооціне-
ним, оскільки систолічний тиск у ЛА залежить 
від ударного об’єму ПШ серця.

За величиною систолічного тиску в ЛА ви-
окремлюють такі ступені легеневої гіпертензії:

• помірній гіпертензії відповідає систо ліч-
ний тиск у ЛА, що становить 30–50 мм рт. ст.;

• значній гіпертензії — 50–80 мм рт. ст.;
• вираженій гіпертензії — >80 мм рт. ст.
За швидкістю струменя регургітації на стул-

ках клапана ЛА можна розрахувати кінцево-
діастолічний тиск у ЛА. Він складається із гра-
дієнта тиску між ЛА і ПШ серця наприкінці 
діастоли, розрахований за швидкістю струменя 
легеневої регургітації та діастолічного тиску 
у правому передсерді.

Таблиця 1.8
Діагностична значимість трьох груп ехоКГ- 

критеріїв для визначення ТЕЛА у хворих 
з попередньою серцево-легеневою патологією 

та без такої

Ознака

Пере-
наван-
тажен-
ня ПШ

60/60

Мак-
Коннел-

ла

Пацієнти з попередньою серцево-легеневою патологією
Специфічність, % 21 89 100
Чутливість, % 80 26 20
ППЗ, % 65 82 100
НПЗ, % 36 40 40
Пацієнти без попередньої серцево-легеневої патології
Специфічність, % 78 100 100
Чутливість, % 81 25 19
ППЗ, % 90 100 100
НПЗ, % 64 37 35

Критерії перевантаження ПШ — наявність 
≥1 з чотирьох ознак: 1) тромб в правих порож-
нинах серця; 2) діаметр ПШ >30 мм (парастер-
нальна позиція) чи ПШ/ЛШ >1; 3) систолічне 
згладження міжшлуночкової перетинки; 4) час 
прискорення <90 мс або градієнт тиску недо-
статності тристулкового клапана >30 мм рт. ст. 
за відсутності гіпертрофії ЛШ.

Ознака 60/60 — час прискорення на ЛА <60 мс  
та градієнт тиску недостатності тристулкового кла-
пана ≤60 мм рт ст

Ознака МакКоннела — нормо- чи гіперкі-
незія апікального сегмента за наявності гіпо- 

та акінезії  інших сегментів вільної стінки ПШ 
(Kurzyna M. et al., 2002). 

Останнім часом все більше поширення одер-
жує проведення черезстравохідного ехоКГ- дос-
лідження (рис. 1.10). Метою цього діагностичного 
методу, перш за все, є виявлення тромбу в основ-
них гілках ЛА, а також ви значення побічних ознак 
легеневої гіпертензії. У проведених досліджен-
нях показана позитивна роль черезстравохідного 
ехоКГ-дослідження у хворих із незʼясованою зу-
пинкою кровообігу чи з ознаками електромеханіч-
ної дисоціації. Це дослідження також допомагає 
виявити тромби-наїзники та відбирати пацієнтів 
для проведення тромболітичної терапії, катетерної 
чи хірургічної емболектомії.

Рис. 1.10. Черезстравохідне ехоКГ-дослідження. 
Тромб у стволі ЛА

Велике значення надають також викорис-
танню ехоКГ-дослідження для стратифікації 
ризику, вибору оптимальної тактики лікуван-
ня та контролю проведеної терапії у хворих 
із ТЕЛА. Виявлення дисфункції ПШ серця 
при ТЕЛА за даними ехоКГ у різних дослі-
дженнях асоціювалося із 6-разовим підви-
щенням госпітальної смертності та 2-разовим 
під вищенням ризику смерті протягом 90 днів 
спостереження. Несприятливе прогностичне 
значення щодо 5-річної виживаності у хво-
рих із ТЕЛА мало також вихідне підвищен-
ня рівня систолічного тиску в системі ЛА 
>50 мм рт. ст. (за даними допплєрівського 
ехоКГ-дослідження).

Таким чином, ехоКГ — зручний і безпечний 
метод дослідження, що дозволяє в найкорот-
ший термін одержати дані про вплив емболії 
ЛА на функцію ПШ, а також визначити ступінь 
ризику розвитку ускладнень і здійснити дифе-
ренційований підхід до лікування цієї категорії 
хворих. Успіх або невдача того чи іншого мето-
ду лікування також можуть бути оцінені за до-
помогою ехоКГ-дослідження. Проте ехоКГ має 
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цілий ряд обмежень і її роль у діагностиці та ви-
значенні ризику хворих із ТЕЛА не слід переоці-
нювати (чутливість методу становить 60–70%).

Катетеризація правих відділів серця
Катетеризація ЛА дозволяє одержати най-

більш точну і повну інформацію про порушення 
гемодинаміки у правих відділах серця. Метод до-
зволяє виміряти тиск у ЛА, правому передсерді, 
ПШ, оцінити тиск в лівому передсерді за тиском 
заклинювання в ЛА (ТЗЛА), визначити легене-
вий судинний опір, серцевий викид (методом 
термодилюції) і насичення змішаної венозної 
крові киснем.

Для катетеризації ЛА використовують катетер 
Свана — Ганца, який має балончик і термістор. 
Катетер вводять через одну із цент ральних вен 
у порожнисту вену і праве передсердя. Тут балон-
чик роздувають і катетер проводять в ПШ, а по-
тім у ЛА, де просувають до точки заклинювання. 
Положення катетера визначають за формою кри-
вої тиску, а якщо це не вдається, то рентгеноло-
гічно (рис. 1.11).

Рис. 1.11. а — схема введення плаваючого катетера 
Свана — Ганца для виміру тиску в порожнині 
ПП, ПШ і у ЛА; б — криві тиску (Р) у ПП, 
ПШ, ЛА та ТЗЛА

Катетеризація ЛА дозволяє виявити гемо-
динамічні порушення і визначити ступінь їх ви-
раженості при ТЕЛА (табл. 1.9). У типових ви-
падках виявляють підвищення тиску в правому 
передсерді, середнього тиску в ЛА, зниження 
серцевого індексу, нормальний ТЗЛА, підви-
щення легеневого судинного опору.

Вентиляційно-перфузійна сцинтиграфія легень 
Ключову роль у діагностиці ТЕЛА має 

вентиляційно-перфузійна сцинтиграфія легень 
(ВПСЛ) — поєднання радіонуклідного дослі-
дження регіональних порушень легеневої вен-
тиляції (пневмосцинтиграфії) та перфузії легень 
(пульмоносцинтиграфії).

Таблиця 1.9
Характер гемодинамічних розладів при ТЕЛА 

за даними катетеризації правих відділів серця 
(Савельєв В.С., 1985)

Параметр гемоди-
наміки

Вираженість гемодинаміч-
них розладів

Помір-
ні

Вира-
жені

Різко ви-
ражені

Тиск в аорті,
мм рт. ст.

>100 >100 <100

САТ у ПШ, мм рт. ст. <40 40–59 ≥60
Кінцево-діастолічний 
тиск у ПШ, мм рт. ст.

<10 10–14 ≥15

Середній тиск у ПШ, 
мм рт. ст.

<19 19–24 ≥25

САТ у стволі ЛА, 
мм рт. ст.

<25 25–34 ≥35

ДЗЛА, мм рт. ст. 6–12 6–12 6–12
Серцевий індекс, 
л/(хв•м2)

≥2,5 ≥2,5 <2,5

Найбільше значення має методика перфузій-
ної пульмоносцинтиграфії із внутрішньовенним 
вве денням мікросфер альбуміну, мічених 99mTc. 
При оклюзії гілок ЛА порушується заповнення ка-
пілярного русла радіоактивним препаратом нижче 
ділянки звуження (рис. 1.12). Метод перфузійної 
сцинтиграфії відрізняється високою чутливістю, 
проте недостатньо специфічний, оскільки багато 
патологічних процесів у легенях супроводжуються 
регіональним зниженням перфузії (пухлини леге-
ні, пневмонії, обструктивні захворювання легень, 
пневмосклероз тощо). Одночасна оцінка венти-
ляції легень шляхом інгаля ції ізотопу інертного 
радіо активного газу (зазвичай ксенону чи крипто-
ну) підвищує специфіч ність методу. В свою чер-
гу, інформативність ВПСЛ значно зростає при зі-
ставленні її резуль татів із даними рентгенографії.

Перфузія Вентиляція

Дефект перфузії
Рис. 1.12. Перфузійна і вентиляційна сцинтиграми 

при ТЕЛА 
Високоймовірний критерій ТЕЛА — сег-

ментарна відсутність кровотоку в легенях, що 
не супроводжується змінами вентиляції в цьому 
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сегменті та змінами на оглядовій рентгенограмі 
грудної клітки (рис. 1.13). За відсутності суво-
рої сегментарності та множинності пер фузійних 
дефектів на сцинтиграмах імовірність діагнозу 
ТЕЛА середня. У цьому разі необхідне проведен-
ня диференційного діагнозу між пневмонією, 
ателектазом, пухлиною, туберкульозом та ін-
шими захворюваннями легень. Як правило, для 
встановлення діагнозу необхідне проведення ан-
гіопульмонографії. Якщо результати перфузійної 
сцинтиграфії легень відповідають нормі, то ймо-
вірність ТЕЛА низька і проведення вентиляцій-
ної сцинтиграфії недоцільне.

Рис. 1.13. Перфузійна і вентиляційна сцинтигра-
ми. Численні розсіяні сегментарні й під-
сегментарні (стрілки) дефекти перфузії 
при нормальній вентиляції

Труднощі діагностики ТЕЛА методом ВПСЛ 
виникають, якщо тромбоемболія ускладнюється 
розвитком інфаркту легені. У таких випадках ра-
зом зі зменшенням перфузії, як правило, відбува-
ється і локальне зниження вентиляції, а на рент-
генограмі з’являються ознаки ущільнення леге-
невої тканини. За наявності порушень вентиля-
ції в зоні перфузійних дефектів підтвердити чи 
виключити діагноз ТЕЛА важко, у зв’язку з чим 
необхідне проведення ангіопульмонографії.

У результаті проведення ВПСЛ можна визна-
чити перфузійний дефіцит. Так, легкий ступінь 
порушення перфузії характеризується перфузій-
ним дефіцитом до 29%, середній — 30–40%, тяж-
кий — 45–59%, дуже тяжкий — ≥60%.

Зауважимо, що діагностика ТЕЛА, за дани-
ми ВПСЛ, можлива лище при зіставленні її ре-
зультатів із клінічною картиною захворювання. 
Якщо результати аналізу даних ВПСЛ суперечать 
клінічним (низька клінічна ймовірність ТЕЛА 
і висока — за даними ВПСЛ, або висока клініч-
на ймовірність при нормі за даним ВПСЛ), то 
обов’язковим є подальше обстеження пацієнта.

У проспективному дослідженні з вивчення 
методів діагностики ТЕЛА (PIOPED) проведе-
на спроба розробити сцинтиграфічні критерії 
ТЕЛА. У результаті їх використання при високій 

імовірності ТЕЛА діагноз підтверджували ангіо-
пульмонографією у 87% випадків, при серед-
ній — у 30%, при низькій — у 14%, при нормаль-
ній сцинтиграмі — лише у 4% випадків. Згодом 
у дослідженні PISAPED діагностичні критерії 
ВПСЛ було переглянуто, що дозволило підвищи-
ти чутливість і специфічність методу в діагнос-
тиці ТЕЛА (до 92 і 87% відповідно). Проте у осіб 
із хронічними легеневими захворюваннями зна-
чимість ВПСЛ у діагностиці ТЕЛА істотно ниж-
ча, що зумовлено вихідними порушеннями вен-
тиляції легень. Так, у дослідженні COPD у осіб із 
хронічними захворюваннями легень проведення 
сцинтиграфії легенів дозволило підтвердити діа-
гноз ТЕЛА у 25% пацієнтів, а у 25% — виключи-
ти. У інших 50% хворих результати були визнані 
сумнівними. У цих пацієнтів необхідне прове-
дення ангіопульмонографії.

Ангіопульмонографія 
Селективна ангіопульмонографія — це рент-

генологічний метод дослідження судин легень 
і легеневого кровотоку, при якому контрастна 
речовина вводиться безпосередньо в легеневе 
судинне русло. Метод дає можливість одержа-
ти максимальну інформацію про анатомічний 
і функціональний стан судин легень. Селектив-
на ангіопульмонографія на сьогодні залишається 
еталонним методом діагностики ТЕЛА.

Виділяють специфічні та неспецифічні 
ангіо графічні критерії ТЕЛА.

Специфічні ангіографічні критерії:
1. Дефект наповнення у просвіті судини — най-

більш характерна ангіографічна ознака ТЕЛА. 
2. Повна обструкція судини (ампутація су-

дини, обрив її контрастування). При масивній 
ТЕЛА цей симптом на рівні дольових артерій від-
значають у 5% випадків, частіше (у 45%) його ви-
являють на рівні дольових артерій, дистальніше 
тромбоембола, розташованого в головній ЛА.

Неспецифічні ангіографічні критерії:
1. Розширення головних ЛА.
2. Зменшення кількості контрастованих пе-

риферичних гілок (симптом мертвого чи підрі-
заного дерева).

3. Деформація легеневого малюнка.
4. Відсутність або затримка венозної фази 

контрастування.
Інформативність неспецифічних ознак не вста-

новлена. Діагноз ТЕЛА вважається підтвердже-
ним лише за наявності специфічних критеріїв 
(рис. 1.14).

Слід зазначити, що локальна відсутність 
конт растування дистальних розгалужень ЛА 
(зони відсутності васкуляризації) та формуван-
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ня кукси артерії виявляють не лише при ТЕЛА, 
але й при інших патологічних станах (рак леге-
ні, абсцес, велика повітряна порожнина тощо). 
У цих випадках для встановлення правильного 
діагнозу необхідно враховувати дані інших мето-
дів дослідження (рентгенологічного, ВПСЛ, спі-
ральної КТ), у зіставленні з клінічною картиною 
захворювання. Ангіопульмонографія дозволяє 
не лише підтвердити діагноз ТЕЛА та встановити 
її локалізацію, але також оцінити обсяг ураження 
судинного русла легень за допомогою ангіогра-
фічного індексу.

Рис. 1.14. Ангіопульмонограма легень при тромбо-
емболії гілки ЛА. Стрілками показаний 
артеріальний дефект наповнення в ділянці 
локалізації ембола у правій верхній дольовій 
артерії та обрив наповнення у правій 
середній дольовій артерії

Доцільність проведення ангіографії визна-
чається доступністю неінвазивних методів, ста-
ном хворого та необхідністю встановлення точ-
ного діагнозу.

Проведення ангіопульмонографії показане 
у разі:

• невизначених даних, отриманих при сцин-
тиграфії легень, і відсутності ознак флеботром-
бозу за результатами УЗД, флебографії або пле-
тизмографії; при підозрі на розвиток ТЕЛА, що 
базується на клінічних даних;

• вирішення питання про проведення тром-
боемболектомії у хворих із гострим легеневим 
серцем та/чи кардіогенним шоком (зокрема 
за наявності протипоказань до тромболітичної 
та/чи антикоагулянтної терапії);

• рецидивної ТЕЛА (результати ВПСЛ у цих 
випадках можуть не відображати гостроти про-
цесу і обсягу ураження судин легень);

Слід враховувати, що, хоча безпека ангіопуль-
монографії ЛА значно підвищилася за останні 
роки, проте при проведенні дослідження можли-
ві серйозні ускладнення:

• алергічна реакція на контрастну речовину 
(можливе проведення дослідження під прикрит-
тям кортикостероїдних і антигістамінних препа-
ратів);

• прогресування ниркової недостатності як 
реакція на контрастну речовину;

• перфорація серця (у 0,3% випадків);
• порушення ритму серця;
• розвиток СН у хворих із дисфункцією ЛШ 

(при введенні великого об’єму контрастної речо-
вини);

• наростання легеневої гіпертензії під час 
проведення процедури;

• підвищення тяжкості стану хворого (у 2–4% 
випадків);

• летальний кінець (<0,2%).
Чутливість ангіопульмонографії в діагнос тиці 

ТЕЛА становить близько 98%, а спе цифічність — 
95–98%. Слід зазначити, що надійність діагности-
ки ТЕЛА при проведенні ангіопульмонографії зни-
жується при зменшенні калібру судин. При ТЕЛА 
нижче субсегментарних артерій інтерпретація 
одержаних результатів ускладнена. Знижується 
чутливість методу і у хворих із хронічними легене-
вими і серцево-судинними захворюваннями.

Комп’ютерна томографія (КТ)
В останні роки в діагностиці ТЕЛА все час-

тіше використовують спіральну КТ із внут-
рішньовенним введенням рентгеноконтрастного 
препарату, що дозволяє одержувати високоякіс-
не зображення легеневих судин і визначати точ-
ну локалізацію тромбоемболів. При зіставленні 
результатів спіральної КТ і ангіопульмонографії 
у хворих із ТЕЛА, чутливість КТ становила 100%, 
специфічність — 96%, а негативна передбачуваль-
на цінність — 99%. Метод дозволяє не лише під-
твердити діагноз ТЕЛА, але й отримати інформа-
цію про альтернативні захворювання. Крім того, 
КТ дає цінну інформацію про розміри і функцію 
ПШ серця. Якщо раніше вважали, що КТ корисна 
лише для діагностики тромбоемболії центральних 
і дольових артерій, то за допомогою мультидатчи-
ків останніх поколінь можна виявляти структури 
розміром від 0,5 мм, тим самим значно підвищу-
ючи можливість виявлення тромбоемболів у сег-
ментарних, субсегментарних і більш дрібних су-
динах легеневого судинного русла (рис. 1.15). КТ 
все ширше використовують у клінічній практиці 
як метод скринінгу ТЕЛА чи в комбінації з сцин-
тиграфією легень і ехоКГ.
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Рис. 1.15. Спіральна КТ з контрастуванням ЛА. 
Тромбоз правої та лівої ЛА

Магнітно-резонансна ангіографія (МРА)
Значення МРА легень у діагностиці ТЕЛА 

на сьогодні не визначене. Проте порівняно 
з ангіо графією та КТ метод має ряд переваг: за-
безпечує кращу візуалізацію судин, проводиться 
без опромінення пацієнта і введення контрастної 
речовини, практично не викликає ускладнень, 
дозволяє оцінити розміри і функцію шлуночків 
серця. МРА можна використати у пацієнтів із по-
рушеною функцією нирок, у разі непереносимос-
ті рентгеноконтрастних речовин. Крім того, мож-
ливе одночасне проведення магнітно-резонансної 
венографії (МРВ), що підвищує значимість мето-
ду. На сьогодні (з квітня 2006 р.) проводиться ба-
гатоцентрове дослідження PIOPED 3, метою яко-
го є вивчення діагностичної цінності проведення 
МРА самостійно та у поєднанні з МРВ із метою 
виявлення пацієнтів із ТЕЛА.

ДІАГНОСТИКА ТРОМБОЗУ 
ГЛИБОКИХ ВЕН НИЖНІХ 

КІНЦІВОК (ТГВ)
За даними аутопсій джерелом ТЕЛА у 90% ви-

падків є тромби в глибоких венах нижніх кінці-
вок. Діагностика ТГВ при підозрі на ТЕЛА має 
важливе значення, оскільки наявність тромбу 
в венах нижніх кінцівок сама по собі обґрунтовує 
застосування антикоагулянтної терапії і знижує 
необхідність у проведенні додаткових (зокрема 
інвазивних) досліджень.

До ранніх клінічних ознак ТГВ належать:
• спонтанний біль у ділянці стопи і гомілки, 

що посилюється під час ходи;

• поява болю в литкових м’язах при тильному 
згинанні стопи (симптом Хоманса);

• локальна болючість при пальпації по ходу 
вен;

• однобічний набряк гомілки, стопи і стегна, 
що виявляють при огляді в горизонтальному та 
вертикальному положенні пацієнта.

Існує шкала оцінки ймовірності наявності 
ТГВ (Wells P.S., 1995) на підставі основних і до-
даткових прогностичних ознак, зокрема клініко-
анамнестичних даних та результатів об’єктивного 
огляду.

Прогностичні ознаки, що дозволяють визначити 
передтестову ймовірність наявності ТГВ

Основні прогностичні ознаки:
• рак (лікування, проведене в цей час; протя-

гом попередніх 6 міс; паліативна терапія);
• параліч, парез, нещодавня іммобілізація 

нижніх кінцівок за допомогою гіпсової пов’язки;
• недавнє захворювання із дотриманням по-

стільного режиму протягом >3 днів і/або велике 
оперативне втручання в попередні 4 тиж;

• локальна болючість по ходу глибоких вен;
• набряклість стегна і гомілки (слід виміряти 

їх окружність);
• окружність набряклої гомілки, що обмі-

рювалась на 10 см нижче виростка велико-
гомілкової кістки, на 3 см більша окружності не-
ураженої гомілки;

• виражена сімейна схильність до ТГВ (наяв-
ність ТГВ в анамнезі у ≥2 найближчих родичів).

Додаткові прогностичні ознаки:
• недавня (<60 днів) травма набряклої кін цівки;
• набряк, при натисненні на який утворюєть-

ся ямка, виявляють лише на ураженій кінцівці;
• неварикозне розширення поверхневих вен 

відзначають лише на ураженій кінцівці;
• перебування в стаціонарі попередні 6 міс;
• еритема.
Передтестова ймовірність наявності ТГВ
Висока (≥80%):
• наявність ≥3 основних ознак та відсутність 

альтернативного діагнозу;
• наявність ≥2 основних ознак, ≥2 додатко-

вих ознак, відсутність альтернативного діагнозу.
Низька (≤19%):
• наявність 1 основної, 1–2 додаткових ознак 

і альтернативного діагнозу;
• наявність 1 основної, 1 додаткової ознаки 

і відсутність альтернативного діагнозу;
• відсутність основних ознак, наявність 1–3 до-

даткових ознак і альтернативного діагнозу;
• відсутність основних ознак і альтернатив-

ного діагнозу, наявність1–2 додаткових ознак.
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Помірна (20–79%):
• всі інші поєднання.
Слід зазначити, що виражені клінічні ознаки 

ТГВ нижніх кінцівок виявляють лише у 20% хво-
рих із підтвердженими результатами флебографії 
і радіонуклідних досліджень. У 80% випадків ТГВ 
характеризується безсимптомним перебігом. 
Відсутність клінічних проявів ТГВ може бути зу-
мовлена неоклюзивним характером тромбозу чи 
збереженням відтоку крові по інших венах. Тому 
проведення інструментальних досліджень вен 
нижніх кінцівок обов’язкове для всіх хворих із 
підозрою на ТЕЛА.

У минулому для діагностики тромбозу вико-
ристовували імпендансну плетизмографію, про-
те чутливість цього методу виявилася низькою 
(приблизно 60%), тому на сьогодні основним ме-
тодом діагностики ТГВ є УЗД з допплєрографією 
вен нижніх кінцівок.

УЗД вен нижніх кінцівок
Ультразвукове дуплексне ангіосканування із ко-

льоровим картуванням кровотоку дозволяє оці-
нити стан стінок і просвіту вен, наявність у них 
тромботичних мас, характер тромбу (оклюзив-
ний, пристінковий, флотуючий), його дистальну 
і проксимальну границі, прохідність глибоких 
і перфорантних вен, і навіть орієнтовно оцінити 
давність процесу за ступенем організації тромбу 
та вираженістю запальної інфільтрації підшкір-
ної клітковини (рис. 1.16, 1.17).

Ознаками тромбозу при УЗД вен нижніх 
кінцівок вважають непіддатливість стінок вени 
при стисненні та підвищену ехогенність порів-
няно з кров’ю, що рухається. Критеріями ТГВ 
при ультразвуковій допплєрографії є: відсутність 
або зниження швидкості кровотоку, відсутність 
або послаблення кровотоку при дихальних про-
бах, збільшення кровотоку при стисненні ноги 
дистальніше досліджуваного сегмента, поява ре-
троградного кровотоку при стисненні ноги про-
ксимальніше досліджуваного сегмента.

УЗД дозволяє надійно діагностувати прокси-
мальний ТГВ за наявності клінічних симптомів 
(специфічність 97%), але має низьку чутливість 
при виявленні безсимптомного тромбозу. Нор-
мальний результат УЗД не виключає наявнос-
ті ТЕЛА, оскільки ТГВ вдається виявити лише 
у 30–50% пацієнтів із підтвердженою ТЕЛА. Про-
те, з огляду на простоту, доступність і відсутність 
побічних ефектів, УЗД є обов’язковим методом 
дослідження у хворих із підозрою на ТЕЛА.

Рентгеноконтрастна флебографія 
При діагностиці флеботромбозу нижніх кін-

цівок використовують також радіонуклідну фле-

бографію із застосуванням макроагрега ту альбу-
міну, міченого 99mТс, що вводять у поверх неві вени 
стоп. На сьогодні рентгеноконтрастна флебогра-
фія є еталоном діагностики венозного тромбозу 
і рідко викликає ускладнення. Її використовують 
при сумнівних результатах неінвазивних дослі-
джень вен нижніх кінцівок, а також при поши-
ренні тромбозу вище проекції пахвинної зв’язки, 
коли точному визначенню локалізації верхівки 
тромбу за допомогою ульт развукового ангіоска-
нування перешкоджає наявність газу в кишечни-
ку. Чутливість і специ фічність методу наближа-
ються до 100%.

Рис. 1.16. Флотуючий тромб у підколінній вені 
(ульт развукова ангіосканограма)

Рис. 1.17. Флотуючий тромб у підколінній вені 
(ульт развукова ангіосканограма з кольоро-
вим картуванням кровотоку)

Альтернативними методами виявлення ТГВ 
можуть бути КТ нижньої кінцівки або МРТ.
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ДИФЕРЕНЦІЙНА 

ДІАГНОСТИКА
Виражений поліморфізм клінічних симпто-

мів, відсутність специфічних ознак захворювання 
при загальнодоступних дослідженнях (ЕКГ, рент-
генографія, лабораторні показники) визначають 
складність діагностики ТЕЛА і необхідність про-
ведення диференційної діагностики з багатьма за-
хворюваннями.

Захворювання, із якими доводиться диферен-
ціювати ТЕЛА:

• ІМ, нестабільна стенокардія;
• пневмонія, бронхіт, ХОХЛ у фазі загострення;
• СН;
• БА;
• перикардит;
• первинна легенева гіпертензія;
• пневмоторакс, перелом ребра;
• синдром Тітце, артралгія та міалгія.

ДІАГНОСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ
Жоден із лабораторних та інструментальних 

методів, що застосовується окремо, не має до-
сить високої чутливості та специфічності при діа-
гностиці ТЕЛА. Тому крім клінічних проявів, які 
можуть свідчити про низьку, помірну чи високу 
ймовірність наявності ТЕЛА, у більшості випад-
ків для підтвердження чи виключення цього діа-
гнозу необхідно провести ряд досліджень.

Ангіопульмонографія поки залишається ета-
лоном діагностики ТЕЛА. Проте це дорогий 
метод дослідження, пов’язаний із ризиком роз-
витку ускладнень, а його результати іноді важко 
інтерпретувати, особливо при ураженні дрібних 
гілок ЛА. Тому необхідно провести комплекс 
лабораторних і неінвазивних інструментальних 
досліджень, що дозволить зменшити кількість 
показань для проведення ангіографії; водночас 
буде досить надійним у діагностиці цього тяжко-
го захворювання.

У клінічній практиці необхідно визначити, 
яким пацієнтам які дослідження і в якій послі-
довності слід проводити. Від одержаних резуль-
татів залежить обсяг невідкладних лікувальних 
заходів і подальша тактика ведення хворих.

Сучасний алгоритм діагностики ТЕЛА базу-
ється переважно на використанні КТ. Цей ал-
горитм складається з послідовності дій, кожна 
з яких дозволяє чітко і швидко сортувати паці-
єнтів, уникаючи використання зайвих та висо-
ковартісних методів дослідження. Він допома-
гає точно і в найкоротший термін встановити 
діагноз та своєчасно розпочати лікування. Вод-
ночас результати останніх досліджень свідчать, 

що недотримання визначеного алгоритму діа-
гностики призводить до затримки призначення 
анти коагулянтної терапії та підвищення ризику 
раптової серцевої смерті. 

Стратегія діагностики ТЕЛА визначається 
ступенем ризику розвитку ускладнень і відрізня-
ється у гемодинамічно стабільних і нестабільних 
пацієнтів (схеми 1.2 та 1.3).

У гемодинамічно нестабільних хворих з підоз-
рою на ТЕЛА найбільш оптимальним методом 
для початку діагностики є ехоКГ, яка у більшості 
випадків дозволяє виявити непрямі ознаки ле-
геневої гіпертензії та перенавантаження право-
го шлуночка, а також виключити інші причини 
нестабільності (гострий ІМ, розшаровуюча анев-
ризма аорти, перикардит). ЕхоКГ може бути під-
ставою для встановлення діагнозу ТЕЛА і почат-
ку тромболітичної терапії за відсутності інших 
методів діагностики чи неможливості швидкої 
стабілізації стану пацієнта. У всіх інших випадках 
необхідне проведення КТ. Ангіографія не реко-
мендована у зв’язку з підвищенням летальності 
у гемодинамічно нестабільних хворих та ризику 
кровотеч при проведенні тромболітичної терапії.

Діагностична стратегія у гемодинамічно ста-
більних пацієнтів з підозрою на ТЕЛА починаєть-
ся з визначення імовірності цього захворювання 
на підставі клінічних даних. З цією метою доціль-
но використовувати правило (шкалу) P.S. Wells 
і женевський рахунок (див. табл. 1.5 та 1.7). Такий 
підхід у комбінації з визначенням рівня D-димера 
дозволяє виключити діагноз ТЕЛА приблизно 
у 30% хворих. У пацієнтів із позитивним рівнем 
D-димера рекомендоване проведення мультиде-
текторної КТ, на підставі даних якої роблять ви-
сновок щодо доцільності проведення специфічної 
терапії. У хворих з високою клінічною ймовірніс-
тю ТЕЛА, а також у пацієнтів, госпіталізованих 
на момент розвитку симптоматики захворюван-
ня, КТ має бути першим кроком діа гностичного 
алгоритму. У разі негативного результату мульти-
детекторної КТ діагноз ТЕЛА може бути виключе-
ний, але якщо використовується однодетекторна 
КТ для остаточного виключення ТЕЛА, необхідне 
також проведення ультразвукового сканування 
вен нижніх кінцівок. 

Стратифікація ризику
Прояви ТЕЛА можуть варіювати від незначно 

вираженої задишки до шоку, проте у більшості 
пацієнтів середній ступінь вираженості симп-
томів. Швидка і точна стратифікація ризику має 
дуже важливе значення, оскільки пацієнтам із 
високим ризиком потрібна більш агресивна лі-
кувальна тактика. Тому в обстеження хворих зі 
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Ï³äîçðà íà ÒÅËÀ âèñîêîãî ðèçèêó
(øîê àáî àðòåð³àëüíà ã³ïîòåíç³ÿ)

ÊÒ íàÿâíà íåãàéíî*

Â³äñóòíÿ                             Íàÿâíà

Íåãàòèâíà                             Ïîçèòèâíà

Ïîçèòèâíà                         Íåãàòèâíà

Ñòàá³ëüíèé
ïàö³ºíò

ÅõîÊÃ

ÊÒ

²íø³ ïðè÷èíè
Òðîìáîë³çèñ/ 
åìáîëåêòîì³ÿ 

íå ïîêàçàí³

Â³äñóòí³ñòü ³íøèõ 
òåñò³â** àáî êë³í³÷íî 
íåñòàá³ëüíèé ïàö³ºíò

ÒÅËÀ
Ïðîâåäåííÿ 

òðîìáîë³çèñó/ 
åìáîëåêòîì³¿ 

²íø³ ïðè÷èíè
Òðîìáîë³çèñ/ 
åìáîëåêòîì³ÿ 

íå ïîêàçàí³

Схема 1.2. Алгоритм діагностики та лікувальної тактики при ТЕЛА з високим ризиком розвитку усклад-
нень (рекомендації Європейського товариства кардіологів, 2008):

*Можливість проведення КТ визначається як її наявністю, так і відносною стабільністю стану пацієнта для її 
проведення; 
**трансезофагеальна ехоКГ, венозна компресійна ультрасонографія (виявлення ТГВ).

Íåãàòèâíà                             Ïîçèòèâíà

 Ïîçèòèâíà                               Íåãàòèâíà                      
Íåãàòèâíà

Ìóëüòèäåòåêòîðíà
ÊÒ

Ìóëüòèäåòåêòîðíà
ÊÒ

Ï³äîçðà íà ÒÅËÀ – áåç âèñîêîãî ðèçèêó
(áåç øîêó àáî àðòåð³àëüíî¿ ã³ïîòåíç³¿)

Íèçüêà/ñåðåäíÿ ³ìîâ³ðí³ñòü  Âèñîêà ³ìîâ³ðí³ñòü

D-äèìåð

ÒÅËÀ íåìàº
Ñïåöèô³÷íà 

òåðàï³ÿ 
íå ïðîâîäèòüñÿ

ÒÅËÀ
Ïðîâåäåííÿ 
ñïåöèô³÷íî¿ 

òåðàï³¿

Òåðàï³ÿ ÒÅËÀ 
íå ïðîâîäèòüñÿ 
àáî ïîäàëüø³ 
äîñë³äæåííÿ

Схема 1.3. Алгоритм діагностики та лікування гемодинамічно стабільних пацієнтів з підозрою на ТЕЛА  
(рекомендації Європейського товариства кардіологів, 2008)
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стабільною гемодинамікою необхідно включати 
оцінку ризику несприятливого результату.

Прогноз захворювання залежить від поши-
рення емболії, вихідного стану серцево-судинної 
та дихальної систем, багатьох інших факторів.

Безсумнівно, що визначаючим значенням 
для перебігу і результату захворювання має обсяг 
ураження і вираженість гемодинамічних пору-
шень. Закономірно, що у пацієнтів із масивною 
ТЕЛА прогноз значно гірший порівняно з нема-
сивною. За даними реєстру ICOPER у хворих із 
масивною ТЕЛА 90-денна летальність становила 
52,4%, а у хворих з немасивною — 14,7%. Крім 
того, при масивній ТЕЛА частіше відзначають 
тромбоз ПШ і виражену супутню патологію. 
Вік старше 70 років, виражена СН, злоякісні 
новоутворення, хронічні захворювання легень 
в анамнезі були незалежними предикторами не-
сприятливого 3-місячного прогнозу як у хворих 
із масивною, так і немасивною ТЕЛА.

Багато клінічних ознак має велике значення 
для прогнозу захворювання. Виражена задиш-
ка, втрата свідомості, зниження рівня АТ, та-
хікардія, набрякання шийних вен, збільшення 
розмірів печінки є клінічними проявами сис-
толічної дисфункції ПШ і, відповідно, свідчать 
про несприятливий прогноз. У хворих із вира-
женими проявами гемодинамічних порушень 
вірогідно частіше розвиваються госпітальні 
кровотечі, рецидив ТЕЛА. При цьому повтор-
ний епізод емболії є незалежним предиктором 
90-добової смертності. Крім того, в результаті 
вивчення даних реєстру RIETE (3391 пацієнт 
з ТЕЛА без супутньої патології) встановлено, 
що у хворих із гемодинамічним колапсом або 
ізольованою задишкою (без болю плевраль-
ного характеру і кровохаркання) летальність 
була в 2 рази вищою, ніж у хворих з інфарктом 
легені і супутньою задишкою, болем у грудній 
клітці та кровохарканням. Більше того, тяж-
кість подальших рецидивів ТЕЛА у хворих із 
епізодом гемодинамічного колапсу чи наявніс-
тю ізольованої задишки також виявилася більш 
серйозною.

Традиційно для оцінки прогнозу у хворих 
із ТЕЛА використовують шкалу переглянуто-
го женевського рахунку (табл. 1.10). Ця шка-
ла визначає ризик настання смерті, повторної 
емболізації ЛА або клінічно значимої крово-
течі у хворих із ТЕЛА. Враховують 6 показни-
ків, причому наявність супутнього злоякісного 
новоутворення і артеріальної гіпотензії мають 
найбільше значення. Ця модель розроблена 
для виявлення хворих із низьким ризиком.

Таблиця 1.10
Розрахункова шкала для оцінки прогнозу 
у хворих із ТЕЛА (Wicki S. et al., 2000)

Показник Бали
Злоякісне новоутворення +2
СН +1
Попередній ТГВ +1
Артерільна гіпотензія +2
Гіпоксемія +1
ТГВ при УЗД +1

Якщо сума не перевищує 2 балів, то імовір-
ність розвитку ускладнень низька; при сумі 
2–6 балів — помірна; >6 балів — висока.

ЕКГ у 12 відведеннях також допомагає ви-
явити хворих із високим ризиком несприятливих 
подій при ТЕЛА. Так, інверсія зубця T у відведен-
нях V2 і V3 і псевдоінфарктний зубець Qr у V1, як 
правило, з’являються при дисфункції та дилатації 
ПШ серця і є маркерами несприятливого прогно-
зу, включаючи летальний результат.

Дилатація і дисфункція ПШ серця, виявлені 
при ехоКГ, є незалежними предикторами по-
дальших тромбоемболічних подій і смерті. На-
віть у пацієнтів зі стабільною гемодинамікою 
(САТ ≥90 мм рт. ст.) гіпокінезія ПШ — незалеж-
ний фактор розвитку ранньої смерті (в 2 рази під-
вищується ризик летального результату в 30-ден-
ний період). Цей факт має важливе клінічне зна-
чення, оскільки дозволяє виявити пацієнтів із 
високим ризиком (смертність 17%), що здаються 
гемодинамічно стабільними у зв’язку з відсутніс-
тю артеріальної гіпотензії.

Несприятливим фактором є розвиток леге-
невої гіпертензії. Так, систолічний тиск у ЛА 
>50 мм рт. ст. у гострий період ТЕЛА в 3 рази 
підвищує ризик персистувальної легеневої гіпер-
тензії та дисфункції ПШ серця, легеневої гіпер-
тензії протягом року після розвитку захворюван-
ня. У цих осіб може бути подальше погіршення 
захворювання із розвитком хронічної легеневої 
гіпертензії.

В обстеження хворих ТЕЛА з метою виявлен-
ня групи високого ризику необхідно включати 
визначення рівня тропоніну (Тn) і мозкового 
нат рійуретичного пептиду (МНУП — ВNP). Вна-
слідок ішемії міокарда ПШ у крові виявляють 
підвищення рівня ТnІ і Т, які є чутливими мар-
керами необоротно ушкоджених кардіоміоцитів. 
Необхідно відзначити, що при ТЕЛА, порівняно 
з гострим ІМ, рівень тропонінів у периферич-
ній крові значно нижчий і визначається протя-
гом коротшого проміжку часу. Підвищення рів-
ня Тn тісно корелює з вираженістю дисфункції 
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ПШ, підвищенням летальності, ускладнень і ре-
цидивів ТЕЛА. Так, негативна передбачувальна 
цінність розвитку внутрішньогоспітальної смер-
ті при виявленні ТnТ становить від 97 до 100%, 
при рівні показника від ≥0,04 до 0,09 нг/мл за да-
ними різних авторів.

Із багатьох проведених досліджень найбільш 
переконливими є дані К. Janata та співавторів 
(2003), де рівень ТnТ ≥0,09 нг/мл передбачав гос-
пітальну смерть із чутливістю 80%, специфічністю 
92%, причому негативна передбачувальна цінність 
досягла 99%, а позитивна — 34%.

Інший важливий маркер несприятливого про-
гнозу — рівень МНУП (ВNP) у крові. У відповідь 
на перерозтягнення кардіоміоцитів ПШ серця 
внаслідок його перевантаження і дилатації вже 
через кілька годин в міокарді ПШ починає ви-
роблятись прогормон ВNP (проВNP), що індукує 
появу біологічно активного ВNP і кінцевої части-
ни проВNP (NТ-проВNP). Підвищення у крові 
рівня цих біомаркерів є предиктором дисфункції 
ПШ серця, розвитку правошлуночкової недо-
статності та підвищення смертності. Так, рівень 
ВNP <50 пкг/мл, визначений у периферичній 
крові хворого, свідчить про низький ризик роз-
витку СН у хворих із ТЕЛА (негативна передба-
чувальна цінність — близько 100%), тоді як рівень 
≥90 пкг/мл — про високий ризик. Рівень тропоні-
ну та МНУП слід визначати через 6–12 год з мо-
менту розвитку захворювання. Результати вико-
ристовують в основному для розмежування груп 
низького та середнього ризику серед гемодина-
мічно стабільних пацієнтів. Хворі з нормальним 
рівнем біомаркерів Тn і ВNP належать до групи 
низького ризику за госпітальною смертністю (не-
гативна передбачувальна цінність — 97–100%). 
Підвищені рівні Тn і ВNP — незалежні маркери 
несприятливого госпітального і віддаленого про-
гнозу. Цим пацієнтам обов’язково слід проводити 
ехоКГ. При виявленні дисфункції ПШ таких хво-
рих відносять до групи високого ризику розвит-
ку госпітальної смерті. Їм необхідне проведення 
більш агресивної терапії.

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ТЕЛА
Терапію хворих із ТЕЛА слід проводити відпо-

відно до клінічного статусу пацієнта, обсягу ем-
болізації, наявністю супутньої серцево-легеневої 
патології, рівнем маркерів некрозу міокарда (тро-
понін), а також зі ступенем дисфункції правих від-
ділів серця, що оцінюють на підставі фізикального 
обстеження, ЕКГ і ехоКГ. Пацієнтам із високим 
ризиком розвитку несприятливих подій необхідно 
проводити тромболітичну терапію чи емболекто-

мію для відновлення прохідності магістральних ЛА 
на фоні введення гепарину для профілактики по-
вторної емболізації. Водночас пацієнти з низьким 
ризиком мають необхідність лише у проведенні 
адекватної антикоагулянтної терапії. Черезшкірні 
катетерні втручання (інтервенційні процедури) мо-
жуть стати альтернативою хірургічній емболектомії 
у пацієнтів із високим ризиком розвитку усклад-
нень або у хворих із протипоказаннями для про-
ведення тромболітичної терапії.

Тромболітична терапія
Тромболітична терапія дозволяє врятувати жит-

тя хворим із кардіогенним шоком на фоні ТЕЛА. 
Фізичне розчинення тромбу, що закриває просвіт 
магістральної ЛА, приводить до запобігання швид-
копрогресуючого розвитку правошлуночкової не-
достатності та зменшення вивільнення серо тоніну 
та інших нейрогуморальних факторів, що сприя-
ють посиленню легеневої гіпертензії. У хворих із 
легеневою гіпертензією та низьким серцевим ви-
кидом на фоні ТЕЛА проведення тромболітичної 
терапії супроводжується зниженням середнього 
тиску в ЛА на 30% і підвищенням серцевого ін-
дексу на 15% вже через 2 год від її початку. Через 
72 год підвищення серцевого індексу досягає вже 
80%, а зниження середнього тиску в ЛА — 40%. 
Відзначено також значне зменшення кінцево-
діастолічного розміру ПШ через 3 год від початку 
тромболітичної терапії. Водночас застосування 
лише гепарину не зумовлює зміни вищезазначе-
них параметрів. Системна тромболітична терапія 
також сприяє розчиненню тромбів у малому тазу 
та/чи глибоких венах нижніх кінцівок, які можуть 
бути джерелом рецидивування ТЕЛА.

Ідеальний лікарський засіб, насамперед, має 
забезпечувати максимальну клінічну ефектив-
ність при мінімальному ризику побічних ефек-
тів. Ідеальний фібринолітичний препарат для за-
стосування у хворих із ТЕЛА повинен мати чіткі 
певні показання для застосування, відрізнятися 
швидкістю розвитку терапевтичного ефекту у по-
єднанні з низькою частотою побічних реакцій, 
серед яких найбільш значимими є кровотечі, а та-
кож впливати на подальший прогноз захворюван-
ня. Крім того, важливо, щоб препарат був зручним 
і простим у застосуванні, в тому числі при підборі 
режиму дозування, а також забезпечував розум-
не співвідношення ефективність/вартість. Тако-
го фіб ринолітичного агента в нашому арсеналі 
на сьогодні немає. У клінічних дослідженнях про-
ведено тестування декількох фібринолітичних 
препаратів (альтеплаза, стрептокіназа, урокіназа) 
для лікування хворих із ТЕЛА. Незважаючи на де-
які відмінності між різними препаратами і режи-
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мами їх введення щодо впливу на показники цен-
тральної гемодинаміки в ранні строки, не вста-
новлено достовірних розходжень між окремими 
режимами за впливом на смертність (табл. 1.11). 

Таблиця 1.11
Рекомендовані режими тромболітичної 

терапії при ТЕЛА
Діюча 

речовина
Звичайна

схема
Прискорена 

схема
Стрептокіназа 250 тис. МО 

за 30 хв, потім 
100 тис. МО/год 

протягом 12–
24 год

1,5 млн МО 
протягом 2 год

Урокіназа 4400 МО/кг 
за 10 хв, потім 

4400 МО/кг/год 
протягом 12–

24 год

3 млн МО 
протягом 2 год

Альтеплаза 100 мг протягом 
2 год

0,6 мг/кг протя-
гом 15 хв (макс. 

доза — 50 мг)

За даними останніх досліджень, введення аль-
теплази (100 мг протягом 2 год) дозволяє швид-
ше досягти тромболітичного і гемодинамічного 
ефекту, ніж введення урокінази (4400 МО/кг/год 
протягом 12–24 год), стрептокінази (1,5 млн МО 
протягом 2 год) або альтеплази (0,6 мг/кг маси 
тіла протягом 15 хв). При цьому розходження між 
режимами достовірні лише протягом 1-ї години 
після початку терапії.

На відміну від ІМ, терапевтичне вікно для 
ефективного проведення тромболітичної тера-
пії у хворих із ТЕЛА набагато ширше і становить 
до 14 днів від розвитку симптомів захворювання. 
Така ефективність, імовірно, зумовлена існуван-
ням колатерального бронхіального кровообігу. 
Таким чином, хворих із підозрою на ТЕЛА варто 
розглядати як потенційних кандидатів для про-
ведення тромболітичної тера пії при розвитку но-
вих симптомів захворювання протягом 2 тиж, що 
передували госпіталізації.

Проведено декілька рандомізованих контро-
льованих клінічних досліджень, у яких оцінюва-
ли ефективність і безпеку тромболітичної терапії 
на фоні застосування гепарину порівняно із вве-
денням гепарину в режимі монотерапії у хворих 
із гострою ТЕЛА. Метааналіз 9 із них (сумарно 
включений 461 хворий) не виявив достовірного 
зниження смертності (рис. 1.18) або повторної 
емболізації ЛА при застосуванні фібринолітич-
них засобів. Проте зниження частоти розвитку 
кожної з несприятливих подій практично на 40% 
при застосуванні тромболітичної терапії при-

пускає необхідність включення більшої кількості 
хворих для досягнення статистично достовір-
них відмінностей. Хоча показання до проведен-
ня тромболітичної терапії при ТЕЛА досі чітко 
не визначені, пацієнти з масивною ТЕЛА (гемо-
динамічна нестабільність і дисфункція ПШ) тео-
ретично повинні мати максимальну перевагу від 
її проведення.

Â³äíîñíèé ðèçèê 95% Ä²
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Рис. 1.18. Відносний ризик смерті при проведенні 
тромболітичної терапії порівняно з гепа-
рином (за даними метааналізу G. Thabut 
і співавторів, 2002)

Невелике дослідження, в яке було включено 
8 хворих із масивною ТЕЛА та шоком, на сьогод-
ні єдине, у якому продемонстровано достовірне 
зниження смертності внаслідок застосування 
фібринолітичних препаратів при цій патології. 
Це дослідження було припинене з етичних мір-
кувань після того, як 4 хворих, яким проводи-
ли тромболітичну терапію (стрептокіназа в дозі 
1,5 млн МО внутрішньовенно протягом 1 год 
на фоні антикоагулянтної терапії гепарином), 
залишилися живі, а 4 пацієнти, які одержували 
лише гепарин, померли. У 2004 р. опублікований 
аналіз 5 досліджень, що включали хворих із ма-
сивною ТЕЛА. Застосування тромболітичної те-
рапії у цієї категорії пацієнтів супроводжувалося 
зниженням ризику смерті або розвитку повтор-
ної емболізації на 55% (табл. 1.12).

У 1997 р. S. Konstantinides і співавтори при ана-
лізі даних неконтрольованого обсер ваційного 
дослідження встановили зниження смертнос-
ті при застосуванні тромболітичних препаратів 
у групі гемодинамічно стабільних хворих із ТЕЛА 
та перевантаженням ПШ (субмасивна ТЕЛА). 
У більш пізньому контрольованому дослідженні 
ці дані не підтвердилися, проте відзначене змен-
шення потреби у проведенні ургентних інвазив-
них втручань у цієї категорії хворих після тром-
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болітичної терапії. За даними українських авто-
рів (Полівінок І.В. та співавт., 2002), проведення 
тромболітичної терапії стрептокіназою (в дозі 
1,5 млн МО протягом 60–90 хв) дозволяло віро-
гідно знизити смертність хворих із субмасивною 
ТЕЛА (на 21,3%). Проте підвищення частоти ве-
ликих кровотеч ставить під сумнів переваги фіб-
ринолітичної терапії у цих хворих. 

Наприкінці 2007 р. розпочалося проспек-
тивне рандомізоване подвійне сліпе плацебо-
контрольоване багатоцентрове дослідження 
PEITHO (Pulmonary Embolism International 
Thrombolysis Study), в якому досліджується ефек-
тивність терапії тенектеплазою у пацієнтів із суб-
масивною ТЕЛА. Тенектеплаза — відносно новий 
тромболітичний препарат — має ряд істотних пе-
реваг перед своїми попередниками, що полягають 
у більшій фібриноспецифічності, резистентності 
до інактивації, а також можливості внутрішньо-
венного болюсного введення (5–10 с) і дозуванні 
залежно від маси тіла пацієнта. Результати цього 
дослідження дозволять вирішити питання доціль-
ності тромболітичної терапії у нормотензивних 
хворих з доведеною ТЕЛА. 

Застосування тромболітичних засобів у хворих 
зі стабільною гемодинамікою без ознак переван-
таження ПШ серця не приводить до поліпшення 
клінічного перебігу захворювання і тому вважа-
ється необґрунтованим. За даними окремих до-
сліджень і проведених метааналізів, застосування 
тромболітичних препаратів призводить до збіль-
шення кількості великих кровотеч (внутрішньоче-
репні, ретроперитонеальні чи зовнішні кровотечі, 
що потребували переливання крові) приблизно 
у 2 рази (рис. 1.19). Ризик розвитку кровотеч після 
фібрнолізу для хворих, після проведення ангіогра-
фії становить близько 14%. При цьому у приблиз-
но 40% загальної їх кількості відзначають кровотечі 
з місця пункції, а внутрішньочерепні крововиливи 
становлять 1,9% загальної кількості геморагічних 
ускладнень. Імовірність розвитку геморагій у осіб 

із неінвазивною діагностикою ТЕЛА вивчена не-
достатньо, хоча у двох проведених дослідженнях 
великих кровотеч у цих хворих не відзначено. Та-
ким чином, у кожного пацієнта перед проведен-
ням тромболітичної терапії слід оцінити ступінь 
ризику розвитку геморагічних ускладнень. Це та-
кож зумовлено тим, що більшість хворих із ТЕЛА 
мають цілий ряд супутніх захворювань.

Â³äíîñíèé ðèçèê 95% Ä²
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Рис. 1.19. Відносний ризик великих кровотеч при про-
веденні тромболітичної терапії порівняно 
з гепарином (за даними метааналізу 
G. Thabut і співавторів, 2002)

Загалом ймовірність кровотечі у хворих із 
масивною ТЕЛА висока, незалежно від того, чи 
проводиться лише антикоагулянтна терапія, а чи 
спільно антикоагулянтна і тромболітична тера-
пія. Імовірність кровотеч підвищується з віком 
хворого. Так, середній вік хворих, у яких відзна-
чали розвиток великої кровотечі після проведен-
ня тромболітичної терапії, становить 63 роки, 
тоді як середній вік хворих без геморагічних 
ускладнень — 56 років (p=0,005). Встановлено, 
що кожен наступний рік життя підвищує імо-
вірність кровотечі приблизно на 4%. Підвищен-
ня ІМТ (>30 кг/м2) або недостатня (<70 кг) маса 

Таблиця 1.12 
Частота смерті/рецидиву ТЕЛА у хворих, які одержували тромболітичну терапію чи гепарин 

за результатами контрольованих рандомізованих досліджень
Дослідження Смерть/рецидив ТЕЛА Відношення 

ризиків
95% ДІ

Тромболізис Гепарин
UPET (1973) 10/82 14/78 0,63 0,26–1,53
Тиббут і співавт. (1974) 0/13 1/17 0,41 0,02–0,83
Лі та співавт. (1978) 1/14 2/11 0,35 0,03–4,42
Доттер і співавт. (1979) 1/15 3/16 0,31 0,03–3,36
Джерджес — Санчес 
і співавт. (1995)

0/4 4/4 0,01 0,00–0,77

Усього 12/128 24/126 0,45 0,22–0,92
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тіла, жіноча стать, АГ і проведення ангіографії та-
кож є незалежними факторами ризику розвитку 
геморагії. Абсолютні й відносні протипоказання 
до проведення тромболітичної терапії у хворих із 
ТЕЛА наведені в табл. 1.13.

Таблиця 1.13 
Протипоказання до проведення 

тромболітичної терапії у хворих із ТЕЛА
Абсолютні протипоказання

Активна внутрішньочерепна кровотеча
Внутрішньочерепний крововилив

Відносні протипоказання
Значне хірургічне втручання, розродження, органна 
біопсія чи пункція судини, яку неможливо притиснути, 
протягом найближчих 10 днів
Геморагічний інсульт, перенесений у попередні 
2 міс
Перенесена в попередні 10 днів шлунково-кишкова 
кровотеча
Травма, перенесена в попередні15 днів
Нейро- чи офтальмологічне хірургічне втручання 
протягом найближчого місяця
Неконтрольована АГ (САТ >180 мм рт. ст.; 
ДАТ >110 мм рт. ст.)
Проведення серцево-легеневої реанімації
Кількість тромбоцитів <100 000/мм3, 
протромбіновий час <50%
Період вагітності
Бактеріальний ендокардит
Діабетична геморагічна ретинопатія

Досі жоден із тромболітичних препаратів 
не продемонстрував переваг перед іншими щодо 
ефективності лікування хворих із ТЕЛА. Проте ри-
зик прогресування артеріальної гіпотензії при за-
стосуванні стрептокінази у хворих із масивною 
ТЕЛА робить призначення альтеплази і урокінази 
більш оптимальним. При застосуванні урокінази 
(4400 МО/кг/год протягом 12–24 год) ризик роз-
витку великих кровотеч становить приблизно 28%, 
при введенні альтеплази в дозі 100 мг протягом 
2 год — 21–24%, а в дозі 0,6 мг/кг маси тіла протя-
гом 15 хв — 11%. Введення альтеплази (100 мг про-
тягом 2 год) дозволяє швидше досягти тромболі-
тичного і гемодинамічного ефекту, ніж проведення 
інших режимів тромболітичної терапії. У зв’язку 
з цим єдиним фібринолітичним режимом, схва-
леним Управлінням щодо контролю за харчовими 
продуктами та лікарськими засобами США (FDA) 
для застосування у хворих із масивною ТЕЛА, є 
введення альтеплази (тканинний аткиватор плаз-
міногена) в дозі 100 мг протягом 2 год. Відповідно 
до існуючих рекомендацій перед введенням аль-
теплази інфузію гепарину необхідно припинити. 
Після закінчення тромболітичної терапії визнача-

ють АЧТЧ. При його значенні <80 с відновлюєть-
ся інфузія гепарину без попереднього болюсного 
введення, а при значенні АЧТЧ >80 с — антикоа-
гулянтна терапія не проводиться. При цьому АЧТЧ 
повторно визначають через 4 год. У переважній 
більшості випадків повторний аналіз дозволяє від-
новити терапію гепарином (АЧТЧ <80 с).

Таким чином:
• Терапевтичне «вікно» для проведення тром-

болітичної терапії у хворих із ТЕЛА становить 
до 14 днів від розвитку симптомів

• Тромболітична терапія показана всім хво-
рим із масивною ТЕЛА

• Більшість протипоказань для проведення 
тромболітичної терапії при масивній ТЕЛА — 
відносні

• З урахуванням ефективності та безпеки кра-
щим режимом тромболітичної терапії при ТЕЛА 
є системне введення 100 мг альтеплази протягом 
2 год

• Ефективність тромболітичних препаратів 
у хворих із субмасивною ТЕЛА (гіпокінезія ПШ) 
не доведена, проте у зв’язку із клінічною доціль-
ністю терапія може проводитися на розсуд лікаря

• Тромболітична терапія не показана гемо-
динамічно стабільним хворим без ознак переван-
таження/дисфункції ПШ.

Хірургічна емболектомія
Незважаючи на відсутність великих рандо-

мізованих клінічних досліджень, які продемон-
стрували б зниження летальності при проведенні 
тромболітичної терапії у хворих із ТЕЛА, згідно 
з існуючими рекомендаціями ця методика прове-
дення реперфузії залишається кращою. Водночас 
за даними ряду міжнародних реєстрів у реальній 
клінічній практиці кількість хворих із проти-
показаннями для проведення фібринолітичної 
терапії більша і частота її ускладнень істотно 
вища, ніж у ретельно контрольованих клінічних 
дослідженнях. Так, за даними реєстру MAPPET 
(Management Strategies and Prognosis in Patients 
with Pulmonary Embolism), у 40% хворих із ТЕЛА, 
яким проводили фібринолітичну терапію, було 
хоч одне відносне протипоказання. При цьому 
в близько 1/3 пацієнтів із масивною ТЕЛА — аб-
солютні протипоказання для фібринолітичної 
терапії. У реєстрі ICOPER із 304 хворих, яким 
проводили тромболітичну терапію, у 66 (21,7%) 
відзначали великі, а у 9 (3%) — внутрішньочереп-
ні кровотечі. Такі невтішні дані привели до по-
шуку нових методів лікування ТЕЛА і відроджен-
ня методів хірургічної корекції. 

Висока частота периопераційних ускладнень 
і висока смертність хворих при проведенні хірур-
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гічної емболектомії протягом ряду років обмежу-
вали використання цього методу лікування. Проте 
вдосконалення техніки оперативного втручання 
і методів анестезіологічної підтримки дозволило 
дещо поліпшити результати хірургічного лікування. 
На сьогодні хірургічна емболектомія — метод ліку-
вання хворих із масивною ТЕЛА, пацієнтів із проти-
показаннями до проведення тромболітичної терапії, 
а також у разі неефективності останньої. Наявність 
тромбу в правих відділах серця чи незакриття оваль-
ного отвору в міжпередсердній перегородці — до-
даткові критерії на користь хірургічного втручання. 
Результати оперативного лікування значно кращі 
при можливості його проведення до розвитку стій-
кого зниження АТ і/чи кардіогенного шоку.

На сьогодні використовують кілька методик 
емболектомії з ЛА. Емболектомія в умовах тимча-
сової оклюзії порожнистих вен не потребує склад-
ного технічного забезпечення, і у разі екстреної 
необхідності її може успішно виконати досвідче-
ний хірург загального профілю. Одним із найне-
безпечніших етапів подібного втручання є вступ-
ний наркоз, коли може виникнути брадикардія, 
гіпотензія й асистолія. Посилення гемодинаміч-
них розладів пов’язане з тим, що різко дилатовані 
праві відділи серця надзвичайно чутливі до знач-
них коливань внутрішньоплеврального тиску, які 
виникають під час штучної вентиляції легень. Всі 
маніпуляції щодо видалення емболів після пере-
жимання порожнистих вен мають тривати не дов-
ше 3 хв, оскільки цей інтервал критичний для 
хворих, операцію яким проводять в умовах тяжкої 
вихідної гіпоксії. На жаль, подібна операція су-
проводжується дуже високою смертністю.

Проводиться також емболектомія в умовах 
штучного кровообігу з використанням через-
стернального доступу. Допоміжну веноарте-
ріальну перфузію проводять на першому етапі 
оперативного втручання (до вступного наркозу) 
шляхом канюлювання стегнових судин. Штуч-
ний кровообіг дозволяє значною мірою зробити 
більш безпечним проведення емболектомії у хво-
рих із дуже тяжкими гемодинамічними розлада-
ми. І все ж смертність після подібних втручань 
досягає 20–50%.

Проведення оперативного втручання на пра-
цюючому серці без пережаття аорти з екстракцією 
лише видимого тромбу з основних гілок ЛА дозво-
лило знизити смертність до 11%.

За відносними показаннями при однобічно-
му ураженні можливе проведення хірургічної 
дезобструкції судинного русла з бічного тор-
акотомного доступу в умовах пережаття відпо-
відної ЛА.

Черезшкірна емболектомія, катетерна фраг-
метація і тромбектомія

У хворих із ТЕЛА найчастіше виявляють ці-
лий ряд супутніх захворювань, які не дозволяють 
провести їм тромболітичну терапію чи хірургіч-
не видалення тромбу. Доступність цілодобової 
хірургічної допомоги цим хворим в Україні, як 
і у світі в цілому, також обмежена. Єдиним аль-
тернативним методом лікування у цьому разі є 
черезшкірна катетерна тромбектомія.

Ідеальний катетер для проведення через-
шкірної тромбектомії при ТЕЛА характеризуєть-
ся такими властивостями:

1) висока маневреність, що дозволяє здійсни-
ти його швидкий пасаж по правих відділах серця 
з подальшою установкою в магістральні ЛА;

2) висока ефективність у видаленні обтуру-
вального тромбу з магістральних ЛА, що дозво-
ляє швидко поліпшити гемодинаміку, усунути 
недостатність ПШ і кардіогенний шок;

3) висока безпека, що полягає у відсутності 
ушкоджувальної дії на структури серця чи ЛА.

На сьогодні розроблено цілий ряд різних ка-
тетерів для лікування ТЕЛА. Деякі призначені 
для витягування, інші — для фрагментації, ще 
інші — для аспірації тромбу.

Більшість доступних на сьогодні катетерів 
не усувають тромб повністю, а розбивають його 
на фрагменти, які мігрують у більш дрібні розга-
луження ЛА (рис. 1.20). Поперечний зріз перифе-
ричних судин малого кола кровообігу приблизно 
у 2 рази більший, ніж магістральних ЛА. Таким 
чином, перерозподіл великого цент рального 
тромбу по дистальних судинах може швидко по-
ліпшити гемодинаміку з істотним збільшенням 
загального легеневого кровотоку та поліпшен-
ням функції ПШ.

Рис. 1.20. Принцип катетерної терапії ТЕЛА. Тромб 
не усувається повністю, а розбивається 
на фрагменти, які мігрують у більш дрібні 
розгалуження ЛА
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Успіх тромболітичної терапії, механічної 

тромб ектомії чи катетерної фрагментації тромбу 
тим вищий, чим більш свіжим і пухким є тромб, що 
викликав оклюзію. Тромбектомію можна застосо-
вувати у пацієнтів із давністю тромбу до 3 тиж.

На підставі анамнезу захворювання та даних 
ангіографії виокремлюють три групи хворих із різ-
ною ефективністю катетеризаційних втручань:

Тип 1 — пацієнти із «свіжим» тромбом, що 
призвів до недавньої емболізації ЛА — хороший 
результат втручання з відновленням периферич-
ного легеневого кровотоку та оксигенації крові.

Тип 2 — пацієнти зі старим організованим 
тромбом, що призвів до недавньої емболізації 
ЛА — нижча ефективність тромбектомії, але не-
зважаючи на високу ймовірність наявності рези-
дуальних тромбів, шанси на поліпшення легене-
вого кровотоку хороші.

Тип 3 — пацієнти з ТЕЛА в анамнезі та пов-
торному погіршенні самопочуття у зв’язку з ре-
цидивною емболізацією — поганий результат 
механічної тромбектомії.

Першим катетером, розробленим для ліку-
вання масивної ТЕЛА, який використовують 
у клініці вже протягом 3 десятиліть, є катетер 
Greenfi eld. Пристрій призначений для видалення 
неорганізованих «свіжих» тромбів ручним спосо-
бом за допомогою великого шприца. У більшості 
випадків процедура проводиться шляхом багато-
разового повторного витягування частин тромбу 
для відновлення адекватного кровотоку в ЛА. 
Ефективність тромбектомії за допомогою цього 
катетера становить 76% за даними його винахід-
ника і значно нижча за даними інших авторів.

Інші механічні чи реолітичні пристрої для 
тромбектомії в дольових і сегментарних гілках ЛА 
вивчали в невеликих клінічних дослідженнях.

Високоефективним пристроєм для механіч-
ної катетерної тромбектомії при масивній ТЕЛА 
є пристрій Aspirex. Основною частиною катетера 
є захищений змійовик, що обертається з вели-
кою швидкістю, через L-подібний отвір у нако-
нечнику якого відбувається аспірація, мацерація 
та видалення тромбу (рис. 1.21).

Рис. 1.21. Пристрій Aspirex для катетерної 
тромбектомії при масивній ТЕЛА

На сьогодні використовують також фрагмен-
тацію тромбу без емболектомії шляхом балонної 
ангіопластики чи з використанням ротаційного 
катетера. Механічна фрагментація тромбу за допо-
могою балонної ангіопластики, проведена одно-
часно з фармакологічним тромбо лізисом (введен-
ня урокінази в дозі 80–100 тис. МО/год протягом 
8–24 год) у хворих із масивною ТЕЛА, виявилася 
досить ефективною. В окремих випадках застосо-
вують також стентування ЛА.

У деяких випадках катетери використовують 
для спрямованого введення фібринолітичного 
препарату, що дозволяє прискорити лізис тром-
бу і швидше відновити легеневий кровоток. Дані 
останніх років свідчать, що системна інфузія 
тромболітичних препаратів іноді не призводить 
до необхідного ефекту у зв’язку з недостатнім кон-
тактом лікарського засобу із тромбом у гілці ЛА, 
що піддалася оклюзії (рис. 1.22). Тромболітичну 
терапію у разі катетеризації проводять шляхом 
внутрішньовенного болюсного введення препара-
ту з подальшою його інфузією протягом 12–24 год 
на фоні системної антикоагулянтної терапії.

Рис. 1.22. Схематичне зображення кровообігу в ЛА 
при ТЕЛА

Режими катетерної тромболітичної терапії:
• урокіназа: внутрішньовенна інфузія зі 

швидкістю 250 тис. МО/год одночасно з 2000 МО 
гепарину протягом 2 год з подальшим введенням 
урокінази зі швидкістю 100 тис. МО/год протя-
гом 12–24 год;

• альтеплаза:
1) болюсне внутрішньовенне введення в дозі 

10 мг із подальшою інфузією в дозі 40 мг протя-
гом 2 год;

2) внутрішньовенна інфузія в дозі 100 мг про-
тягом 7 год;

3) болюсне внутрішньовенне введення в дозі 
20 мг з катетерною фрагментацією тромбу і по-
дальшою інфузією в дозі 80 мг протягом 2 год.

При проведенні катетерних процедур, зокре-
ма катетерної тромбектомії, можливий розвиток 
ряду ускладнень, які включають перфорацію чи 
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дисекцію центральних судин і стінок серця, ге-
мотампонаду, легеневу кровотечу і емболізацію 
судин великого кола кровообігу. Можливий та-
кож розвиток порушень ритму і блокад серця, 
втрати крові, контраст-індукованої нефропатії, 
анафілактичних реак цій та цілого ряду усклад-
нень у місці пункції судини (гематома, фістула, 
псевдоаневризма тощо). Для зниження ризику 
перфорації чи диссекції тромбектомію необхід-
но проводити лише в основних і дольових ЛА 
і не застосовувати цю методику в сегментарних 
артеріях. Процедуру слід припиняти при досяг-
ненні адекватного гемодинамічного ефекту неза-
лежно від результатів ангіографії.

Антикоагулянтна терапія
Антикоагулянтна терапія — основний ме-

тод лікування хворих із ТЕЛА вже >40 років, 
з часу опублікування результатів дослідження 
Barrit і Jordan (1960). Нефракціонований гепарин 
зв’язується з антитромбіном III і підвищує актив-
ність останнього, що запобігає тромбо утворенню 
та сприяє розчиненню тромбів, що вже сформу-
валися, шляхом активації ендогенних фібрино-
літичних механізмів. Таким чином, гепариноте-
рапія в основному спрямована на джерело тром-
боемболії, а не на тромб-ембол у ЛА, а основною 
її метою є профілактика повторних тромбозів та 
емболізації. Актуальність такої профілактики по-
яснюється тим, що за відсутності антикоагулянт-
ної терапії у хворих, які перенесли епізод ТЕЛА, 
ймовірність повторної емболії з летальним ре-
зультатом коливається від 18 до 30%.

Гепарин необхідно призначати всім хворим 
з підозрою на ТЕЛА (за відсутності протипока-
зань) ще на етапі діагностики. Після підтверджен-
ня діагнозу більшість протипоказань для гепари-
нотерапії, таких як активна кровотеча, вроджені 
чи набуті порушення гемостазу, неконтрольована 
АГ чи недавно перенесене хірургічне втручання 
слід розглядати як відносні. Починати антикоа-
гулянтну терапію при ТЕЛА із самостійного при-
значення пероральних анти коагулянтів без по-
переднього введення гепарину менш ефективно, 
а в деяких випадках це може призвести до погір-
шення клінічного стану хворого (початковий про-
тромбогенний ефект непрямих антикоагулянтів).

У рекомендаціях Європейського товариства 
кардіологів міститься нижченаведена схема вве-
дення нефракціонованого гепарину при ТЕЛА. 
Спочатку внутрішньовенно струйно (болюсно) 
вводять 5–10 тис. МО гепарину. Потім почина-
ють внутрішньовенне краплинне введення пре-
парату. Початкова швидкість інфузії залежить 
від маси тіла хворого і розраховується за номо-

грамою, проте не має бути нижчою 1250 МО/год. 
Гепаринотерапію виконують під обов’язковим 
контролем показника АЧТЧ. Перше визначення 
АЧТЧ проводять через 4–6 год від початку тера-
пії, а швидкість наступної інфузії коригується за-
лежно від досягнутого антикоагулянтного ефек-
ту. Рекомендоване підтримання показника АЧТЧ 
на рівні в 1,5–2,5 раза вище, ніж контрольне зна-
чення для даної лабораторії (табл. 1.14).

Приводом до призначення гепарину в та-
ких високих дозах є емпіричне спостереження 
недостатньої антикоагулянтної ефективності 
стандартних доз, при цьому відсутність адекват-
ної антикоагуляції може стати фатальною для 
хворого. У пацієнтів із масивною ТЕЛА тактика 
гепаринотерапії має бути ще більш агресивною. 
При цьому рекомендують для болюсного введен-
ня застосовувати дозу не нижче 10 тис. МО, а ці-
льовий рівень АЧТЧ при інфузійній терапії має 
становити не менше 80 с. Гепаринотерапію не-
обхідно проводити протягом 7–10 днів, оскільки 
саме в ці строки відбувається лізис та/чи органі-
зація тромбу.

Таблиця 1.14
Номограма для проведення 
гепаринотерапії при ТЕЛА 

(Raschke et al., 1993)

Показник
80 МО/кг внутрішньовенно 
болюсно, далі зі швидкістю 

18 МО/кг/год
АЧТЧ 
<35 с (<1,2 × конт-
роль)

АЧТЧ 35–45 с (1,2–
1,5 × контроль)

АЧТЧ 36–70 с (1,5–
2,3 × контроль)
АЧТЧ 71–90 с (2,3–
3,0 × контроль)
АЧТЧ >90 c 
(>3,0 × контроль)

80 МО/кг болюсно, підви-
щення швидкості інфузії 
на 4 МО/ кг/год

40 МО/кг болюсно, підви-
щення швидкості інфузії 
на 2 МО/кг/год
Без змін

Зниження швидкості інфузії 
на 2 МО/кг/год
Припинення введення 
на 1 год, зниження швидкості 
інфузії на 3 МО/кг/год

Застосування гепарину пов’язується із під-
вищеним ризиком розвитку кровотеч. Проведення 
інвазивних втручань, тромболітичної терапії, на-
явність супутніх місцевих уражень вроджених або 
набутих порушень гемостазу, в свою чергу, також 
підвищують імовірність кровотеч. Тому ретельний 
контроль АЧТЧ — обов’язкова умова адекватності 
й безпеки антикоагулянтної терапії гепарином.

Другим за частотою ускладненням гепарино-
терапії є гепарин-індукована тромбо цитопенія (ГІТ). 



848  _______________________________________  ТРОМБОЕМБОЛІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ

С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

0
ТР

О
М

БО
ЕМ

БО
Л

ІЯ
 Л

ЕГ
ЕН

ЕВ
О

Ї 
А

РТ
ЕР

ІЇ
Описано два типи ГІТ, які характеризуються різ-
ними проявами і підходами до терапії. ГІТ I типу 
відзначається частіше і має сприятливий перебіг. 
Механізм її розвитку зумовлений неімунною вза-
ємодією між гепарином і тромбоцитами, що ви-
кликає появу тромбоцитопенії з перших днів ге-
паринотерапії. При цьому кількість тромбоцитів 
рідко зменшується нижче 100 тис. у 1 мкл і часто 
повертається до норми, незважаючи на продо-
вження застосування гепарину. Пацієнтам із ГІТ 
I типу не потрібне призначення специфічного 
лікування. ГІТ II типу відзначають у 1–5% всіх 
хворих, які одержують гепарин. Критерієм її діа-
гностики є зменшення кількості тромбоцитів <100 
· 109/л, або >50% їх вихідного рівня. У середньому 
кількість тромбоцитів при цьому типі тромбоци-
топенії зменшується до 40–60 тис./мкл. Патогенез 
ГІТ II типу пов’язаний з імунними механізмами 
і тому вона розвивається на 5-й добі після почат-
ку гепаринотерапії. Імунну реакцію в більшості 
випадків запускає комплекс гепарину з IV факто-
ром тромбоцитів (IV ФТ), що стимулює утворення 
антитіл, переважно Ig. Імунні комплекси (гепа-
ринів/IV ФТ/Ig) адсорбуються на поверхні тром-
боцитів. Ig взаємодіють із тромбоцитарними Fc-
рецепторами (FcγRIIA) і призводять до активації, 
агрегації і подальшої деструкції тромбоцитів із ви-
вільненням великої кількості біологічно активних 
речовин. У результаті утворюються тромбоцитарні 
мікрочастинки, багаті фосфоліпідами з вираже-
ною прокоагулянтною активністю. Ig також акти-
вують клітини ендотелію, зв’язуючись із IV ФТ/
гепаринсульфатним комплексом на їх поверхні, 
внаслідок чого синтезується велика кількість тка-
нинного фактора (тканинний тромбопластин), що 
ініціює зовнішній шлях згортальної системи крові. 
Тому найчастішими та клінічно значимими про-
явами ГІТ II типу є тромбози і тромбоемболії, які 
відзначають у 30–55% випадків. Особливо час то 
при ГІТ виявляють тромбози глибоких вен нижніх 
кінцівок і рецидиви ТЕЛА. Тромбози артеріальних 
судин частіше проявляються у вигляді ішемії ниж-
ніх кінцівок, порушень мозкового кровообігу, ІМ. 
При цьому застосування непрямих антикоагулян-
тів (аценокумарол, варфарин тощо) у хворих з ГІТ 
II парадоксально підвищує ризик розвитку тром-
ботичних ускладнень. На сьогодні немає опти-
мального лабораторного методу діагностики ГІТ, 
а більшість існуючих методик мають обмежене ви-
користання у клінічній практиці (табл. 1.15).

При ГІТ II типу необхідна негайна відміна гепа-
рину, а в більшості випадків — призна чення альтер-
нативної антикоагулянтної та анти тромбоцитарної 
терапії. Для профі лактики та лікування тромбозів 

використовують прямі інгі бітори тромбіну (гіру-
дин, бівалірудин) і анти тромбоцитарні препарати, 
за необхідності — хірургічні втручання (тромбек-
томія, фрагментація тощо). Із метою профілакти-
ки ГІТ при проведенні гепаринотерапії необхідно 
проводити контроль кількості тромбоцитів крові 
через день. Значного зниження імовірності ГІТ до-
сягають також при застосуванні НМГ і пентасаха-
риду (фондапаринукс натрій).

Таблиця 1.15
Лабораторі методи діагностики ГІТ

(за T.E. Warkentin, 1997)
1. Визначення кількості тромбоцитів
2. Функціональні тести:
– тест агрегації тромбоцитів для визначення ГІТ-IgG;
– тест секреції серотоніну для визначення ГІТ-IgG 
3. Антигенні тести:
– визначення титру ГІТ-IgG методом імунофер-
ментного аналізу (ELISA)

В останні роки для лікування хворих із ТЕЛА 
успішно використовують НМГ. Вони мають ряд 
переваг перед нефракціонованим гепарином. 
Для НМГ характерні підвищена біодоступність 
при підшкірному введенні, більш тривалий пе-
ріод напіввиведення, низька частота розвитку 
тромбоцитопенії та остеопорозу. НМГ мають 
також більш передбачуваний антикоагулянтний 
ефект, оскільки в меншій мірі, ніж нефракціо-
новані гепарини, зв’язуються з білками плазми 
крові. Це дозволяє призначати їх із урахуванням 
маси тіла хворого. Необхідність у спеціально-
му лабораторному контролі при їх застосуванні 
в більшості випадків відсутня.

У 2004 р. проведено метааналіз усіх рандо-
мізованих досліджень, в якому порівнювали без-
пеку та ефективність застосування нефракціо-
нованого гепарину і НМГ у хворих із симптом-
ною і безсимптомною (ТГВ) ТЕЛА. Не виявлено 
істотних відмінностей між двома видами терапії 
за частотою розвитку повторних симптомних ве-
нозних тромбоемболічних ускладнень і смерті як 
на момент припинення лікування, так і за резуль-
татами 3-місячного спостереження (табл. 1.16).

У пацієнтів із симптомною ТЕЛА розвиток по-
вторних венозних тромбоемболій та смерті також 
не відрізнялися і становили для нефракціоновано-
го гепарину і НМГ — 2,3% проти 1,7% на момент 
закінчення лікування і 4,3% проти 3,3% через 
3 міс спостереження (p>0,05) відповідно. Ймовір-
ність розвитку великих і малих кровотеч на фоні 
застосування різних видів гепаринотерапії була 
однаковою. Таким чином, застосування НМГ, 
як мінімум, настільки ж ефективне і безпечне для 
лікування гострої немасивної ТЕЛА, як і нефрак-
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ціонованого гепарину. Зручність застосування, 
низька ймовірність розвитку алергічних реакцій 
і ГІТ, у свою чергу, роблять НМГ більш привабли-
вими для лікування цієї категорії пацієнтів. Вод-
ночас застосування нефракціонованого гепарину 
залишається єдиним методом антикоагулянтної 
терапії, рекомендованим для застосування у хво-
рих із масивною ТЕЛА. При застосуванні НМГ 
слід пам’ятати, що основний шлях їх виведен-
ня —через нирки, в той час як нефракціонований 
гепарин в основному метаболізується в печінці. 
У пацієнтів із хронічними захворюваннями нирок, 
вираженим ожирінням, непередбаченими крово-
течами, а також повторними ТЕЛА (незважаючи 
на проведену терапію НМГ в адекватних дозах), 
і в період вагітності слід проводити лабораторне 
моніторування при терапії НМГ.

Цілий ряд НМГ тестували для лікування та про-
філактики тромбозу глибоких вен і ТЕЛА (енок-
сапарин натрій, дальтепарин натрій, надропарин 
кальцій, тинзапарин, ревіпарин, цертопарин, ар-
депарин тощо). Згідно з даними вище описаного 
метааналізу, не було відзначено переваг того чи ін-
шого НМГ для лікування ТЕЛА. Із зареєстрованих 
на сьогодні в Україні НМГ найбільш вивченим для 
терапії хворих із тромбозом глибоких вен і ТЕЛА є 
еноксапарин натрій (зареєстрований FDA для лі-
кування ТЕЛА). Його застосовують у дозі 1 мг/кг 
маси тіла через 12 год або 1,5 мг/кг 1 раз на добу. 
Тривалість лікування хворих із ТЕЛА із застосуван-
ням НМГ становить 5–10 днів. 

Альтернативним методом антикоагулянтної 
терапії при ТЕЛА є використання селективного 
інгібітора Х фактора згортання крові — фондапа-
ринукса. Його підшкірне введення у фіксованій 
дозі (5 мг для хворих з масою тіла <50 кг, 75 мг — 
50–100 кг, 10 мг — >100 кг) один раз на добу у до-
слідженні H.R. Baller та співавторів було настільки 
ж ефективним, як введення нефракціонованого 
гепарину. Але фондапаринукс не рекомендова-

ний для застосування у хворих з масивною ТЕЛА, 
а також для пацієнтів із супутньою нирковою не-
достатністю (кліренс креатініну <20 мл/хв).

Одночасно із застосуванням гепарину хворим 
із ТЕЛА призначають непрямі антикоагулянти, ме-
ханізм дії яких полягає в порушенні нормального 
метаболізму вітаміну К в печінці. Вітамін К необ-
хідний для синтезу цілого ряду факторів згорталь-
ної системи крові (II, VII, IX, Х). Вітамін К також 
відіграє роль в активації протеїнів С і S, що мають 
антикоагулянтні властивості. Оскільки період на-
піввиведення протеїнів С і S менший, ніж факто-
рів згортальної системи крові, то протягом перших 
кількох днів прийому пероральні антикоагулянти 
можуть викликати тимчасовий парадоксальний 
стан гіперкоагуляції. У зв’язку з цим, а також ви-
ходячи з необхідності 4–5-денного періоду для до-
сягнення адекватного антикоагулянтного ефекту, 
прийом непрямих антикоагулянтів необхідно по-
чинати вже з перших днів гепаринотерапії.

Із препаратів цієї групи в Україні зареєстровані 
варфарин, аценокумарол, феніндіон. Ці препара-
ти добре абсорбуються в кишечнику і при потра-
плянні у кров зв’язуються з білками плазми крові 
(на 97–99%), метаболізуються в печінці і потім 
екскретуються з сечею. Період напіввиведення 
варфарину становить 42 год, аценокумаролу — 
9 год, феніндіону — 5 год. Встановлено, що зі 
збільшенням періоду напіввиведення знижуються 
коливання антикоагулянтного ефекту та кратність 
прийому препарату, водночас збільшується три-
валість дії препарату після його відміни, що стає 
актуальним у разі розвитку геморагічних усклад-
нень. Період напіввиведення варфарину дозволяє 
призначати препарат 1 раз на добу і забезпечує не-
значні коливання його антикоагулянтного ефек-
ту. Тому саме варфарин одержав найбільше по-
ширення у світовій клінічній практиці й успішно 
застосовується протягом >50 років.

Таблиця1.16
Частота розвитку повторних симптомних венозних тромбоемболічних ускладнень 

та летального кінця (%) у хворих із ТЕЛА на фоні різних режимів антикоагулянтної терапії

Ускладнення НМГ Нефракціонований 
гепарин Відношення ризиків (95% ДІ)

На момент закінчення терапії
Повторний ТГВ 0,1 0,8 0,47 (0,17–1,26)
Повторна ТЕЛА 1,4 1,7 0,91 (0,45–1,85)
Летальний кінець від усіх причин 1,4 1,2 1,20 (0,59–2,45)
Через 3 міс спостереження
Повторний ТГВ 1,7 2,4 0,64 (0,33–1,25)
Повторна ТЕЛА 1,8 2,5 0,78 (0,41–1,47)
Летальний кінець від усіх причин 4,7 6,1 0,77 (0,52–1,15)
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Початкова доза варфарину у хворих із ТЕЛА 

зазвичай становить 5 мг. Існують різні схеми на-
сичення варфарином, при цьому найбільше по-
ширення одержала схема, наведена в табл. 1.17.

Час появи протитромботичного ефекту одна-
ковий для всіх непрямих антикоагулянтів і в се-
редньому становить 3–5 днів. Це пов’язане з тим, 
що повноцінна протитромботична дія настає лише 
тоді, коли знижується концентрація всіх чотирьох 
вітамін К-залежних факторів. При цьому фактор 
VII, що має найбільш короткий період напіввиве-
дення, починає зникати з плазми крові вже через 
кілька годин після початку прийому препаратів. 
Саме ці спостереження дозволили відмовитися від 
застосування непрямих антикоагулянтів в удар-
них дозах для насичення, які не дають додаткових 
переваг, а можуть призвести до різкого зниження 
рівня фактора VII у перші 48 год, викликаючи ге-
морагічні ускладнення та некрози шкіри.

Похідні індандіону (феніндіон) мають подіб ну 
до кумаринів антикоагулянтну дію, але їх не ре-
комендують застосовувати як препарати першо-
го ряду у зв’язку з високою частотою їх побічних 
ефектів (різноманітні шкірні прояви і гепатоток-
сична дія). Виняток становлять хворі з гіперчут-
ливістю до похідних кумарину і ті, які доб ре пе-
реносять тривалий прийом індандіонів.

Таблиця 1.17
Схема насичувальної терапії варфарином 

(Kovacs M.J. et al., 2003)

День Показник МНВ 
(INR)

Доза варфарину, 
мг/добу

1-й – 5 
2-й – 5 
3-й <1,5

1,5–1,9
2,0–2,9

>3,0

10 
5 

2,5
0

4-й <1,5
1,5–1,9
2,0–2,9

>3,0

10 
7,5
5 
0

5-й <2,0
2,0–2,9

>3,0

10
5
0

6-й <1,5
1,5–1,9
2,0–2,9

>3,0

10 
7,5
5 
0

Протягом усього періоду клінічного застосу-
вання непрямих антикоагулянтів основним ме-
тодом контролю є визначення протромбінового 
часу (ПЧ). Цей метод заснований на активації 
згортання крові тканинним екстрактом — тром-
бопластином. У цю реакцію залучаються фак-

тори «зовнішнього» каскаду фібриноутворення, 
вміст яких головним чином знижується під дією 
препаратів цього ряду.

На сьогодні для активації згортання крові 
або плазми крові при виконанні цього тесту ви-
користовують близько 30 тромбопластинів. Їх 
одержують із різних джерел (трупний мозок лю-
дини, мозок кролика чи бика та ін.). Вони роз-
різняються за чутливістю до змін згортання крові 
під дією антикоагулянтів, у неоднаковому ступе-
ні інгі буються PIVKA (білками, що утворюються 
за відсутності вітаміну К). Це зумовлює значні 
розбіжності в результатах досліджень ПЧ, що 
проводяться різними лабораторіями, і утруднює 
розробку єдиного оптимального рівня гіпокоагу-
ляції. На підставі пропозиції ВООЗ були відкалі-
бровані найпоширеніші у світі тромбопластини 
і створено єдину стандартну шкалу ви значення 
інтенсивності гіпокоагуляції (відносно Британ-
ського порівняльного тромбопластина). Єдиний 
показник результатів визначення ПЧ одержав 
наз ву Міжнародного нормалізованного відно-
шення (МНВ). Для перевірки рівня гіпокоа-
гуляції стали застосовувати референтні плазми 
крові, приготовлені як штучно, так і одержані 
з крові хворих, які приймають непрямі антикоа-
гулянти. Встановлені у процесі стандартизації 
тромбопластинів калібровані константи, так 
званий міжнародний індекс чутливості (МІЧ), 
дозволили порівнювати результати ПЧ незалеж-
но від тромбопластина, який використовується. 
На сьогодні, як правило, в інструкції до тромбо-
пластину зазначають МІЧ, за допомогою якого 
за формулою можна визначити МНВ:

МНВ = (ПЧ хворого/ПЧ донора)МІЧ.
Після насичення варфарином подальшу ко-

рекцію дози здійснюють залежно від МНВ, що 
має залишатися на рівні 2,0–3,0.

Слід пам’ятати, що цілий ряд продуктів хар-
чування та лікарських засобів можуть впливати 
на антикоагулянтний ефект варфарину, оскільки 
є джерелом надходження вітаміну К або вплива-
ють на метаболізм варфарину. Продукти, що міс-
тять вітамін К у великій кількості, і тим самим 
знижують ефективність кумаринових похідних, 
а також препарати, які знижують/підвищують їх 
ефективність, наведені в табл. 1.18.

Загальна тривалість лікування непрямими ан-
тикоагулянтами має становити не менше 3 міс. 
У деяких випадках, наприклад у хворих з чітко 
вираженим гіперкоагуляційним синдромом, не-
прямі антикоагулянти застосовують протягом 
≥1 року. Схема проведення антикоагулянтної те-
рапії у хворих із ТЕЛА наведена на рис. 1.23.
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Таблиця 1.18
Продукти харчування та лікарські засоби, 

що впливають на ефективність пероральної 
антикоагулянтної терапії варфарином

Продукти, 
що містять 

велику 
кількість 

вітаміну К

Лікарські засоби, які змінюють 
ефективність терапії варфарином

Знижують Підвищують

Брюсельска 
капуста
Білокачанна 
капуста
Зелений чай
Шпинат
Авокадо
Броколі
Кольорова 
капуста
Салат
Печінка
Соя, олія
сої
Зелена цибуля

Гризеофульвін
Естрогени
Фенітоїн
Барбітурати
Спіронолактон
Пероральні конт-
рацептиви
Сукральфат
Рифампіцин
Колестирамін
Колестипол
Карбамазепін

Саліцилати
Сульфаніламіди
Хлоралгідрат
Етакринова кис-
лота
Клофібрат
Гемфіброзил
Кетоконазол
Анаболічні сте-
роїди
Циметидин
Алопуринол
Пероральні анти-
біотики
Метронідазол
Парацетамол
Суліндак

До найчастіших ускладнень терапії непрямими 
антикоагулянтами належать кровотечі, тому їх 
застосування протипоказане пацієнтам із пептич-
ною виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки, 
неспецифічним виразковим колітом, геморагіч-

ними діатезами та іншими захворюваннями, що 
характеризуються підвищеним ризиком розвитку 
геморагії. При виникненні кровотечі на фоні при-
йому непрямих антикоагулянтів необхідно відмі-
нити прийом цих препаратів. Внутрішньовенно 
вводять антагоніст непрямих антикоагулянтів — 
вітамін К в дозі 5–10 мг щоденно. Слід пам’ятати, 
що максимальну ефективність препарату відзна-
чають лише через 20–24 год після введення. Тому 
за необхідності термінової зупинки кровотечі не-
обхідно провести трансфузію свіжозамороженої 
плазми крові в дозі 10–20 мл/кг маси тіла, одно-
часно розпочавши терапію вітаміном К.

Профілактика тромбоемболічних ускладнень 
у хворих, які перебувають на лікуванні у стаціонарі

Профілактика ТЕЛА і тромбозу глибоких вен 
нижніх кінцівок — одне з основних завдань так-
тики ведення пацієнтів, які перебувають на ліку-
ванні у стаціонарі. Саме цей пункт займає 1-ше 
місце серед 79 основних профілактичних заходів, 
які можуть підвищити безпеку хворого, відповід-
но до останнього звіту Агентства з вивчення якості 
охорони здоров’я США (The Agency for Healthcare 
Research and Quality, США). Проте, незважаючи 
на наявність ефективних і безпечних методів про-
філактики, використання їх у повсякденній клініч-
ній практиці залишається не на належному рівні. 
Парадоксально, але сьогодні у хворих терапевтич-
ного, а не хірургічного профілю частіше виявляють 
розвиток ТГВ нижніх кінцівок, що пояснюється, 

Рис. 1.23. Алгоритм проведення антикоагулянтної терапії у хворих із ТЕЛА
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імовірно, більш адекватною його профілактикою 
в хірургічних клініках. За даним Goldhaber і спів-
авторів, у 33 із 100 хворих, які перебували у відді-
ленні інтенсив ної терапії терапевтичного профілю 
>48 год, за допомогою УЗД виявлено ТГВ нижніх 
кінцівок.

Питання про необхідність профілактики та 
вибору її методу ґрунтується на класифікації хво-
рих за ступенем ризику розвитку цих ускладнень, 
а основні її принципи полягають в наступному:

• у кожного хворого необхідно оцінити ступінь 
ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень;

• при встановленні ризику у всіх пацієнтів слід 
проводити профілактику залежно від його ступеня;

• профілактику потрібно здійснювати доти, 
доки є ризик розвитку тромбоемболічних усклад-
нень (табл. 1.19).

Пацієнтам, у яких виявлені фактори ризику 
розвитку ТГВ, потрібно щодня проводити огляд 
нижніх кінцівок із визначенням симптомів Хо-
манса і Мозеса, а за необхідності — УЗД вен ниж-

ніх кінцівок. Із метою профілактики ТГВ/ТЕЛА 
проводять немедикаментозні (механічні), меди-
каментозні заходи; у пацієнтів із високим ризи-
ком можлива також їх комбінація.

Немедикаментозні засоби профілактики 
включають ранню активізацію хворих у після-
операційний період, при ІМ, інсульті головного 
мозку; еластичну компресію ніг (еластичні бин-
ти, протитромбозні панчохи та гольфи, перерив-
часта пневматична компресія).

Накладання еластичних бинтів проводять вже 
при госпіталізації хворого, оскільки перебування 
у стаціонарі завжди пов’язане з обмеженням рухо-
вої активності. Бинт розтягують з початку кожного 
туру і накладають від рівня плюснефалангових су-
глобів у положенні стопи під прямим кутом до го-
мілки та її супінації, захоплюючи половину шири-
ни попереднього туру бинта і поступово знижую-
чи компресію від щиколотки до верхньої третини 
стегна. Необхідно прагнути, щоб тиск, який чи-
нить бинт, становив у нижньо-середній третині го-

Таблиця 1.19
Фактори ризику розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень у госпіталізованих хворих

Ступінь ризику Перелік факторів
Високий Анамнез ТГВ/ТЕЛА

Сімейний анамнез тромбоемболічних ускладнень
Гостра інфекційна патологія
Злоякісне новоутворення
Вік >75 років
СН
Інсульт
Тривала іммобілізація (>4 днів)
Період вагітності чи ранній післяпологовий період
Гостре чи хронічне захворювання легень
Гостре захворювання запального генезу, в тому числі ревматичного
Шок

Вірогідний Парапротеїнемія
Порушення плазміногена чи активатора плазміногена
Нефротичний синдром
Поліцитемія
Пароксизмальна нічна гемоглобінурія
Підвищення рівня гомоцистеїну в плазмі крові
Дисфібриногенемія
Мієлопроліферативні порушення
Вік >41 року
Сепсис (<1 міс в анамнезі)

Можливий Терапія естрогенами у високих дозах
Надмірна маса тіла (ІМТ >25 кг/м2)
Варикозне розширення вен нижніх кінцівок
ГІТ
Урождена чи набута тромбофілія
Дефіцит антитромбіну
Антифосфоліпідний синдром
Дефіцит протеїну С та/чи протеїну S
Підвищення антитіл до антикардіоліпіну
20210А мутація гена протромбіну
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мілки — 15–20 мм рт. ст., на рівні нижньої третини 
стегна — 8–10 мм рт. ст. Простіші та ефективніші 
у використанні спеціальні панчохи дозованої комп-
ресії, що самостійно забезпечують необхідний гра-
дієнт тиску. Проте потрібно провести їх попередній 
підбор, і вони не завжди забезпечують адекватний 
ступінь компресії в найближчий післяопераційний 
період. Панчохи дозованої компресії створюють 
градієнт тиску до 30–40 мм рт. ст. з максимальним 
тис ком у ділянці носка та мінімальним — в ділян-
ці стегна, що супроводжується зменшенням (при-
близно на 70%) обсягу венозного судинного русла 
та підвищенням швидкості венозного кровотоку 
в нижніх кінцівках. Застосування панчіх дозова-
ної компресії після порожнинних, гінекологічних 
і нейрохірургічних втручань дозволяє знизити ри-
зик розвитку тромбозу глибоких вен більше ніж 
у 3 рази, а також поряд із використанням НМГ 
є найбільш ефективним методом профілактики 
у хворих після операцій на тазостегновому суглобі. 
Можливе застосування перемежованої пневматич-
ної компресії ніг, для проведення якої використо-
вують спеціальний пристрій. Еластична компре-
сія нижніх кінцівок, крім прискорення венозного 
кровотоку та зменшення стазу крові, приводить 
до стимуляції ендогенних фібринолітичних меха-
нізмів за рахунок незначного ушкодження клітин 
ендотелію, а також зміни реологічних характерис-
тик та перфузійного тиску в судинах нижніх кінці-
вок. Проводити еластичну компресію слід до від-
новлення звичайного рухового режиму хворого, 
продовжуючи її в амбулаторних умовах.

Важливу роль відіграє лікувальна фізкультура 
(ЛФК), заняття якою також проводять для всіх без 

винятку хворих. ЛФК приводить до збільшення 
об’ємної швидкості кровотоку і венозного відтоку 
і є важливим чинником профілактики розвитку 
тромбозів. Крім того, регулярна фізична актив-
ність — один зі стимуляторів синтезу і вивільнення 
в кровоток простацикліну, що знижує імовірність 
пристінкового тромбоутворення. Застосовують 
також інші засоби неспецифічної профілактики, 
спрямовані на активізацію кровотоку в нижніх 
кінцівках. Певний ефект може дати горизонталь-
не положення хворого з піднятими гомілками (кут 
згинання в колінних і тазостегнових суглобах має 
становити 20–30°). Ефективна також інтраопера-
ційна електроміостимуляція, для проведення якої 
необхідна наявність спеціальної апаратури, тому 
вона поки не набула великого поширення.

Методи фармакологічної профілактики
Із метою медикаментозної профілактики за-

стосовують антикоагулянтну (нефракціонований 
гепарин/НМГ, фондапаринукс натрій, непрямі 
антикоагулянти) і антиагрегантну терапію.

Великий крок вперед щодо поперд ження ТГВ/
ТЕЛА зроблений після появи НМГ, а згодом 
і фондапаринуксу натрію. У трьох рандомізова-
них подвійних сліпих плацебо-конт рольованих 
дослідженнях у хворих нехірургічного профілю 
встановлено, що застосування НМГ (еноксапа-
рину натрію чи дальтепарину натрію) чи синте-
тичного пентасахариду (фондапаринуксу натрію) 
1 раз на добу є безпечним і дозволяє практично 
наполовину знизити ризик розвитку тромбозу 
глибоких вен порівняно з плацебо. Основні дані 
цих досліджень наведені в табл. 1.20.

Таблиця 1.20
Основні дослідження з профілактики тромбоемболічних ускладнень у хворих нехірургічного профілю

Показник MEDENOX PREVENT ARTEMIS
Кількість пацієнтів, включених 
у дослідження

1102 3706 849

Препарат Еноксапарин натрій Дальтепарин натрій Фондапаринукс натрій
Режим дозування 20 мг/добу

40 мг/добу
5000 МО/добу 2,5 мг/добу

Тривалість терапії, дні 6–14 днів 14 днів 6–14 днів
Діагностика ТГВ Венографія УЗД Венографія
Первинна кінцева точка Тромбоемболічні 

ускладнення
Тромбоемболічні 

ускладнення + раптова 
смерть

Тромбоемболічні 
ускладнення

Період спостереження 3 міс 90 днів
(первинну кінцеву точку 
оцінювали на 21-й день)

32 дні
(первинну кінцеву точку 
оцінювали на 15-й день)

Зниження ризику розвитку 
первинної кінцевої точки, %

63 (в дозі 40 мг/добу) 45 49

Великі кровотечі (препарат), % 1,7 0,5 0,2
Великі кровотечі (плацебо), % 1,1 0,2 0,2
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При цьому в дослідженні ARTEMIS тера пія 

фондапаринуксом натрію зумовлювала достовір-
не зниження частоти фатальної ТЕЛА (р=0,029), 
а також відзначена тенденція до зниження за-
гальної смертності у групі, яка отримувала фон-
дапаринукс натрій через 32 дні спостереження 
(табл. 1.21).

Протягом тривалого часу з метою профі лактики 
тромбоемболічних ускладнень засто совували не-
фракціонований гепарин в дозі 5000 МО 2–3 рази 
на добу. Проте дані різних досліджень щодо ефек-

тивності та безпеки нефрак ціонованого гепарину 
суперечливі. У 2003 р. обнародувані результати 
дослідження THE-PRINCE, в якому встановле-
но, що введення нефракціонованого гепарину 
в дозі 5000 МО 3 рази на добу за ефек тивністю та 
безпекою еквівалентно 40 мг еноксапарина на-
трію 1 раз на добу.

Хворим хірургічного профілю антикоагулянт-
ну терапію та механічну профілактику тромбозу 
глибоких вен необхідно проводити залежно від 
виду хірургічного втручання (табл. 1.22).

Тривалість лікування нефракціонованим ге-
парином/НМГ — не менше 7–10 днів (до пов ної 
мобілізації пацієнта). При ургентних опе раціях, 
а також у разі небезпеки виникнення інтраопе-
раційної кровотечі гепаринотерапію починають 
після завершення втручання, але не пізніше, ніж 
через 12 год. Під час операції застосовують засо-
би прискорення венозного кровотоку. У разі за-
стосування спінальної чи епідуральної анестезії 
при призначенні НМГ дотримуються таких пра-
вил (рекомендації FDA США):

1) спінальну пункцію можна проводити лише 
через 10–12 год після введення початкової про-
філактичної дози НМГ;

Таблиця 1.21 
Результати дослідження ARTEMIS

Показник

Фондапари-
нукс натрій 

(n=425), 
n (%)

Плацебо
(n=414), 

n (%)

Фатальна ТЕЛА 3 (0,7) 7 (1,7)
Фатальна кровотеча 2 (0,5) 1 (0,2)
Летальний кінець, не 
пов’язаний з ТЕЛА чи 
кровотечею

9 (2,1%) 17 (4,1%)

Загальна смертність 14 (3,3%) 25 (6,0%)

Таблиця 1.22
Рекомендації щодо медикаментозної та немедикаментозної профілактики 

тромбоемболічних ускладнень у хворих хірургічного профілю
Профіль 
хворих

Методи антикоагулянтної 
профілактики

Методи механічної 
профілактики

Загальна 
хірургія

Нефракціонований гепарин в дозі 5000 МО 3 рази 
на добу підшкірно
Еноксапарин натрій 40 мг 1 раз на добу підшкірно
Дальтепарин натрій в дозі 2500 або 5000 МО 1 раз 
на добу підшкірно

—

Ортопедія Варфарин (МНВ 2,0–3,0)
Еноксапарин натрій 30 мг 2 рази на добу підшкірно
Еноксапарин натрій 40 мг 1 раз на добу підшкірно
Дальтепарин натрій 2500 або 5000 МО 1 раз на добу 
підшкірно
Фондапаринукс натрій 2,5 мг 1 раз на добу підшкірно

—

Нейрохірургія Нефракціонований гепарин  5000 МО 2 рази на добу 
підшкірно
Еноксапарин 40 мг 1 раз на добу підшкірно

Панчохи дозованної компресії/
переривчаста пневматична компресія

Онкологічна 
хірургія

Еноксапарин натрій 40 мг 1 раз на добу підшкірно —

Торакальна 
хірургія

Нефракціонований гепарин 5000 МО 3 раза на добу 
підшкірно

Панчохи дозованної компресії/
переривчаста пневматична компресія

Терапевтич-
ний профіль

Нефракціонований гепарин 5000 МО 3 рази на добу 
підшкірно
Еноксапарин натрій 40 мг 1 раз на добу підшкірно
Дальтепарин натрій 2500 або 5000 МО 1 раз на добу 
підшкірно
Фондапаринукс натрій 2,5 мг 1 раз на добу підшкірно

Панчохи дозованної компресії/
переривчаста пневматична компресія:
– для хворих з протипоказаннями для 
антикоагулянтної терапії;
– для хворих високого ризику
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2) перед початком введення гепарину, якщо 
можливо, слід видалити спінальний катетер;

3) якщо катетер залишається на місці, його ви-
даляють через 10–12 год після останньої ін’єкції 
НМГ і за 2 год до наступної;

4) необхідно відкласти застосування анти-
коагулянтів при травматичній спінальній/епіду-
ральній пункції;

5) слід дотримуватися обереж ності при засто-
суванні НПЗП.

Введення нефракціонованого гепарину/НМГ 
із профілактичною метою відміняють, як прави-
ло, без подальшого призначення непрямих анти-
коагулянтів.

Вторинна профілактика ТГВ/ТЕЛА. Усім па-
цієнтам, які перенесли ТГВ/ТЕЛА, показане лі-
кування непрямими антикоагулянтами:

• при первинному епізоді ТГВ/ТЕЛА, при-
чина розвитку яких встановлена, тривалість лі-
кування має становити 3 міс;

• при первинному епізоді ідіопатичного ТГВ 
тривалість терапії — 3–6 міс (у хворих віком мо-
лодше 50 років необхідно виключити наявність 
тромбофілії);

• при первинному епізоді ТГВ/ТЕЛА у осіб із 
тромбофілією лікування слід проводити довічно;

• при повторому розвитку ТГВ/ТЕЛА, за ви-
нятком випадків транзиторного існування їх яв-
ної причини, лікування проводять довічно;

• при терапевтичному значенні МНВ 2,0–
3,0 основними методами хірургічної профілак-
тики є тромбектомія, в тому числі з викорис-
танням ендоваскулярних методів, перев’язка 
магістральних вен (стегнової вени нижче устя 
глибокої вени стегна), плікація нижньої по-
рожнистої вени та імплантація кава-фільтра 
(КФ). На сьогодні найширше застосовують 
черезшкірну імплантацію КФ, показаннями 
до якої є:

• наявність протипоказань до антикоагулянт-
ної терапії чи тяжкі геморагічні ускладнення 
при її застосуванні;

• рецидив ТЕЛА чи проксимальне поширен-
ня флеботромбозу на фоні адекватної антикоагу-
лянтної терапії;

• тромбоемболектомія з ЛА;
• протяжний флотуючий тромб в ілеокаваль-

ному венозному сегменті;
• ТГВ/ТЕЛА у хворих із низьким кардіопуль-

мональним резервом і тяжкою легеневою гіпер-
тензією;

• високий ризик розвитку ТГВ/ТЕЛА (великі 
оперативні втручання, переломи кісток і хребта) 
у хворих, які перенесли ТЕЛА;

• ТЕЛА у вагітних (як доповнення до терапії 
гепарином або за наявності протипоказань до за-
стосування антикоагулянтів);

• безуспішність раніше використаних методів 
лікування ТГВ/ТЕЛА;

• тромбендартеректомія, проведена хворим із 
постемболічною легеневою гіпертензією;

• ТГВ/ТЕЛА у хворих, які перенесли транс-
плантацію нирки чи серця.

Протипоказання до імплантації КФ — тяжка 
коагулопатія за наявності ризику виникнення 
кровотечі; обструктивний тромбоз тієї частини 
вени, у яку має бути імплантований КФ; септич-
на емболізація та септикопіємія. При септичній 
тромбоемболії КФ не перешкоджає проходжен-
ню дрібних бактеріальних емболів, тому в таких 
випадках проводиться перев’язка нижньої по-
рожнистої вени. При септичному тромбофлебі-
ті малого таза, крім того, перев’язують ліву яєч-
никову вену. Техніка виконання черезшкірної 
імплантації КФ різних конструкцій (зонтичний 
Мобіна — Уддіна, Грінфільда, Амплатца, «пта-
шине гніздо», «тюльпан Гюнтера», РЕПТЕЛА, 
«піскові годинники») має багато спільного. Імп-
лантацію КФ роблять у рентгенопераційному 
кабінеті. Для оцінки стану нижньої порожнистої 
вени та одержання інформації про ембологен-
ність тромбу спочатку здійснюють ретроградну 
чи антеградну ілеокаваграфію. Вибір доступу 
(ретроградний — яремний, підключичний; ан-
теградний — стегновий) залежить від імовірної 
локалізації тромбу: проведення катетера через 
тромбовані вени може призвести до фрагмента-
ції тромбу з розвитком ТЕЛА.

КФ імплантують безпосередньо нижче устя 
ниркових вен. При низькому положенні фільтра 
внаслідок утворення між ним та устями нирко-
вих вен мертвого простору підвищується ризик 
тромбоутворення і розвитку ТЕЛА. Після імп-
лантації КФ проводять контрольну рентгеногра-
фію для визначення місця його розташування. 
Протягом 2 діб хворому показаний постільний 
режим; призначають антибіотики на 5–6 днів, 
проводять лікування гепарином. Протиемболічні 
КФ надійно запобігають ТЕЛА: частота розвитку 
післяопераційної емболії не перевищує 1,2%. Ре-
зультати рандомізованого клінічного дослідження 
PREPIC, у ході якого оцінювали ранні та віддалені 
наслідки застосування КФ з метою профілактики 
розвитку ТЕЛА у хворих із проксимальним ТГВ, 
свідчать, що імплантація КФ попереджає розви-
ток ТЕЛА протягом  перших 12 діб, але підвищує 
ризик виникнення ТГВ протягом наступних 2 ро-
ків. За час спостереження смертність в обох групах 
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була однаковою. З урахуванням результатів цього 
дослідження перспективними слід визнати засто-
сування таких конструкцій КФ, які можна витяга-
ти з нижньої порожнистої вени по мірі усунення 
загрози розвитку ТЕЛА. На сьогодні у клінічній 
практиці з успіхом використовують знімний КФ 
«Парасолька».
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ВИЗНАЧЕННЯ
Легенева (артеріальна) гіпертензія (ЛГ) — син-

дром, пов’язаний з групою різних за своєю приро-
дою захворювань, при якому відзначають складні 
порушення функції ендотелію легеневих судин, 
його проліферацію та ремоделювання легеневих 
судин. Перебіг захворювання характеризується 
прогресуючим підвищенням легеневого судин-
ного опору (ЛСО), що призводить до порушення 
функції ПШ, СН і передчасної смерті. Основною 
клінічною ознакою ЛГ є рівень середнього АТ 
в ЛА >25 мм рт. ст. у спокої і 30 — під час наванта-
ження. ПШ — насос системи низького тиску, що 
добре адаптується до навантаження об’ємом, але 
дуже погано — до навантаження тиском, що при-
зводить до його гіпертрофії та дисфункції. Легене-
ве серце (сor pulmonale) визначають при розвитку 
дисфункції ПШ внаслідок ЛГ, асоційованої з хро-
нічними захворюваннями паренхіми легень. 

КЛАСИФІКАЦІЯ
ЛГ включає ідіопатичну або первинну форму ЛГ, 

у тому числі так звану сімейну форму, ЛГ при ура-
женні судин при системних захворюваннях сполуч-
ної тканини, при вроджених вадах серця внаслідок 
шунтування крові з великого кола кровообігу в ма-
лий, портальній гіпертензії, ВІЛ- інфекції, хронічній 
рецидивуючій ТЕЛА, ураженні лівої половини серця 
і захворювань легень. Всі ці хвороби мають загальні 
патофізіологічні механізми, що включають прогре-
суючі зміни легеневої мікроциркуляції. 

Сучасна клінічна класифікація ЛГ (Venice 
expert meeting, 2003) наведена в табл. 1.1. 

Згідно з МКХ-10 первинна ЛГ кодується 
I.27.0, інші уточнені форми ЛГ — I.27.8, неуточ-
нені форми ЛГ — I.27.9, а ЛГ після ТЕЛА — I.26.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
Дані щодо поширення ЛГ мають різнорідний 

характер практично внаслідок відсутності чітких 

реєстрів і значної кількості нозологічних форм, 
віднесених до цього синдрому. В Україні офі-
ційних статистичних даних щодо поширення ЛГ 
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Таблиця 1.1 
Клінічна класифікація ЛГ

1. ЛГ 
1.1. Ідіопатична ЛГ 
1.2. Сімейна ЛГ 
1.3. ЛГ, асоційована із: 
- захворюваннями сполучної тканини; 
- вродженими вадами серця із шунтуванням крові 
зліва направо; 
- портальною гіпертензією;
- ВІЛ-інфекцією; 
- лікарськими засобами чи токсинами; 
- іншими захворюваннями (хвороби щитовидної 
залози, глікогенопатії, хвороба Гоше, вроджена ге-
морагічна телеангіектазія, гемоглобінопатії, мієло-
проліферативні захворювання, спленектомія) 
1.4. ЛГ, асоційована з хворобами вен або капілярів: 
- легенева венооклюзивна хвороба;
- гемоангіоматоз легеневих капілярів 
1.5. Персистувальна ЛГ немовляти 
2. ЛГ при захворюваннях лівої половини серця 
2.1. ЛГ при захворюванні лівого передсердя чи ЛШ 
2.2. ЛГ при клапанних вадах лівої половини серця
3. ЛГ при захворюваннях легень і/чи гіпоксії 
3.1. ЛГ при ХОХЛ
3.2. ЛГ при інтерстиціальних захворюваннях легень
3.3. ЛГ при порушеннях сну 
3.4. ЛГ при гіповентиляційній патології альвеол 
3.5. ЛГ при хронічному перебуванні на високогір’ї
3.6. ЛГ при вадах розвитку легень 
4. ЛГ внаслідок хронічного тромбозу чи емболії 
4.1. ЛГ внаслідок тромбоемболічної обструкції про-
ксимальних гілок ЛА
4.2. ЛГ внаслідок тромбоемболічної обструкції дис-
тальних гілок ЛА
4.3. ЛГ внаслідок нетромботичної емболізації ЛА 
(пухлина, паразити, сторонні матеріали)
5. Рідкіcні форми (саркоїдоз, гістіоцитоз Х, лімфоан-
гіоматоз легеневих судин, внаслідок компресії ЛА — 
аденопатія, пухлина, фіброзивний медіастиніт) 
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немає. За даними американських реєстрів, ідіо-
патичну ЛГ виявляють в 1–4 випадках на 1 млн 
населення. Водночас експерти відзначають, що 
ця частота може бути більшою при більш агре-
сивному використанні діагностичних інстру-
ментальних методик. Співвідношення чоловіки/
жінки серед хворих з ЛГ становить 1:2. Середній 
вік при встановленні діагнозу — 36 років. Серед-
ня тривалість симптомів захворювання до вста-
новлення діагнозу становить приблизно 2 роки, 
виживаність протягом 1 року — 68%, протягом 
3 років — 48%, 5 років — 34%. Середня тривалість 
життя після встановлення діагнозу 2,8 року. 

ЕТІОЛОГІЯ
Сімейна форма ЛГ становить 6–10% усіх ви-

падків цього захворювання. Розвиток сімейних 
форм ЛГ пов’язують з мутаціями рецепторів сі-
мейства факторів росту TGF-β. Понад 50% ви-
падків сімейної форми ЛГ і до 20% спорадичних — 
рідкісні мутації рецепторів морфогенетичного про-
теїну кісткового мозку. Цей цитокін — потужний 
регулятор та індуктор росту гладком’язових клі-
тин судинної стінки та апоптозу.

Нечасто відзначають такий вроджений варі-
ант ЛГ, як спадкова геморагічна телеангіектазія. 
Це захворювання зумовлене мутацією іншого 
гена — ALK 1. Знання про генетичні мутації, асо-
ційовані з ЛГ, постійно розширюються, можли-
во, будуть виявлені ще й інші гени, які відіграють 
роль у розвит ку цього захворювання. 

При системних захворюваннях сполучної 
тканини можлива ЛГ як з ураженням парен-
хіми легень, так і без нього. За даними різних 
реєстрів лише приблизно 40% пацієнтів із сис-
темними захворюваннями сполучної тканини 
не мають ураження паренхіми або судин ле-
гень. Серед інших 60% хворих 19% мають ізо-
льовану ЛГ, 22% — ураження паренхіми легень 
і 19% — поєднану патологію. ЛГ виявляють 
у 37% пацієнтів із системною склеродермією, 
у 14% — із системним червоним вовчаком і 
у 5% — із ревматоїдним артритом. За цими да-
ними ще близько 13% пацієнтів із системними 
захворюваннями сполучної тканини мають не-
діагностовану ЛГ. 

Поширеність ЛГ внаслідок вроджених вад 
серця із шунтуванням крові зліва направо точ-
но не встановлене, але з урахуванням того, що 
частота вроджених вад серця становить близь-
ко 0,8% від всіх живонарождених, в Україні це 
означає появу 5 тис. випадків вроджених вад сер-
ця щорічно. Кількість таких хворих продовжує 
збільшуватися, зокрема внаслідок поліпшення 

надання їм допомоги, удосконалення хірургічно-
го лікування. Розмір і локалізація шунта, а також 
генетичні фактори та реакція системи нейро-
ендокринної регуляції визначають швидкість і 
ступінь розвитку ЛГ. За даними американських 
дослідників, виживаність цих хворих дещо кра-
ща, ніж пацієнтів з іншими типами ЛГ; за умов 
хірургічної корекції 1-річна виживаність стано-
вить 92%, 2-річна — 89%, 3-річна — 77% і 5-річ-
на — 77%. 

Легенево-печінкові судинні порушення 
на пізніх стадіях ураження печінки включають 
гепатопульмональний синдром і портопульмо-
нальну АГ. Гепатопульмональний синдром, який 
відзначають у 20% пацієнтів з хворобами печін-
ки, характеризується прогресуючою гіпоксемією 
внаслідок вазодилатації внутрішньолегеневих 
судин. Цей стан не викликає ЛГ і проходить піс-
ля трансплантації печінки. Портопульмональ-
ний тип ЛГ характеризується підвищенням тиску 
в ЛА без зниження оксигенації крові, його вияв-
ляють приблизно у 20% хворих на пізніх стадіях 
ураження печінки. 

Виділяють три гемодинамічні типи: (а) гі-
пердинамічний тип, при якому відзначають 
помірне підвищення тиску в ЛА (при цьому 
значно збільшується серцевий викид), нор-
мальний легеневий капілярний тиск (тиск за-
клинювання) і знижений ЛСО; (б) гіперволе-
мічний тип, при якому збільшується ОЦК, по-
мірно зростає тиск у ЛА, збільшується серцевий 
викид, підвищується тиск у легеневих капіля-
рах при нормальному ЛСО; (в) вазопроліфе-
ративний тип — найбільш рідкий і пов’язаний 
зі значним підвищенням тиску в ЛА та ЛСО, 
помірним початковим зниженням легеневого 
капілярного тиску і помірним збільшенням з 
подальшим зменшенням у динаміці серцевого 
викиду. Взагалі після транс плантації печінки 
ЛГ зменшується або зникає, але в ряді випад-
ків проведення операції пов’язане з високим 
ризиком. 

ЛГ, асоційована з ВІЛ-інфекцією, становить 
0,5% всіх випадків. Деякі експерти вбачають 
асоціа цію ЛГ зі змішаним інфікуванням люди-
ни ВІЛ та вірусом герпесу 8-го типу, при якому 
розвивається саркома Капоші. Виживаність ста-
новить 58% на 1-му році, 39% — за 2 роки і 21% — 
протягом 3 років. 

Препарати і токсини, пов’язані з розвитком 
ЛГ, включають анорексигенні препарати, які ви-
користовувалися раніше — амінорекс, амфета-
міни, а також кокаїн. Застосування цих засобів 
протягом >3 міс підвищує ризик розвитку ЛГ у 30 
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разів порівняно зі здоровим населенням. Вважа-
ють, що розвиток ЛГ може бути опосередкова-
ний порушенням функціонування транспортера 
серотоніну, який локалізується в гладких м’язах 
судин легеневого басейну. 

Встановлено, що 20–40% пацієнтів із β- тала-
семією і серповидно-клітинною анемією схильні 
до розвитку ЛГ. Розвиток ЛГ погіршує прогноз 
захворювання: смертність при серповидно-
клітинній анемії з ЛГ значно вища, ніж 
при серповидно-клітинній анемії без ЛГ. 

Розвиток ЛГ часто відзначають у пацієнтів 
з тяжкими захворюваннями бронхів і легень. 
Відповідно до сучасних уявлень ХОХЛ — стан, 
який характеризується прогресуючою необо-
ротною обструкцією дихальних шляхів з па-
тологічною запальною відповіддю і фіброзом 
легень внаслідок впливу шкідливих часточок 
і газів. Прогресування обструкції дихальних 
шляхів настає внаслідок як запалення бронхі-
ол, так і зниження еластичності паренхіми ле-
гень через її запальну деструкцію, еластолізис 
і втрату відповідних альвеол. Морфологічно це 
проявляється хронічним бронхітом, бронхіолі-
том та емфіземою. Збуджені ділянки легеневої 
та бронхіальної тканини виділяють реактивні 
продукти перекисного окиснення, які у свою 
чергу вивільняють прозапальні цитокіни. 
При ХОХЛ у легеневій судинній мережі також 
підвищена експресія ендотеліну-1, особливо 
в період загострення захворювання. 

Ураження паренхіми легень може бути наслід-
ком системних захворювань сполучної тканини, 
описаних вище, або наслідком ідіопатичного ле-
геневого фіброзу (фіброзивний альвеоліт) і дуже 
рідко — саркоїдозу легень. 

Залежно від етіології поширеність ЛГ 
при ХОХЛ може варіювати. Так, ЛГ виявляють 
у 31% хворих з ідіопатичним легеневим фібро-
зом. Наявність ЛГ призводить до більш значного 
функціонального обмеження і супроводжується 
більш високою смертністю. Відзначають лінійну 
зворотну кореляцію між тиском у ЛА та клініч-
ним прогнозом. Смертність за наявності симпто-
мів ЛГ в 3 рази вища, ніж без ЛГ.

Синдром нічного апное — найнебезпеч-
ніша форма порушення сну: його виявляють 
у 5–15% дорослого населення. Наслідком син-
дрому нічного апное є АГ, інсульт, аритмії та 
блокади серця, а також ЛГ, особливо у пацієн-
тів з ХОХЛ. Точного патогенетичного зв’язку 
між синдромом нічного апное та ЛГ не ви-
явлено. Можливо, що розвитку ЛГ сприяють 
ті ж самі фактори, що характерні при інших 

зазначених патологічних станах: гіпоксемії, 
порушенні вегетативної регуляції, гіперсим-
патикотонії, дисфункції ендотелію, гіпера-
грегації тромбоцитів, активації прозапальних 
і протромботичних факторів тощо. На думку 
більшості експертів, провідний фактор для 
формування ЛГ при синдромі нічного апное — 
порушення функції ендотелію та гіперсекреція 
ендотеліну-1. Зазвичай пацієнти із синдромом 
нічного апное та ЛГ — це особи старшого віку 
зі зниженою функцією легень. При синдромі 
нічного апное ЛГ має помірний характер і, як 
правило, спостерігається позитивна відповідь 
на застосування специфічного лікування син-
дрому нічного апное — використання дихан-
ня з позитивним тиском наприкінці видиху 
(СРАР-терапія). 

ЛГ внаслідок хронічного тромбозу чи емболії 
розвивається в 0,1–4% хворих, які перенесли го-
стру легеневу емболію. Проте, на думку багатьох 
авторів, її поширення недооцінене. Тромбоембо-
лічні події відзначають в анамнезі у 60% хворих 
з ЛГ, а порушення коагуляції (найчастіше по-
зитивний титр вовчакового антикоагулянта) — 
у 30% пацієнтів. Поліморфізм гена транспортера 
серотоніну виявляють у 30% хворих з хронічною 
тромбоемболічною ЛГ. Наявність цього генетич-
ного поліморфізму, можливо, несприятливо мо-
дулює клінічний перебіг хвороби. Правильний 
діагноз цієї форми ЛГ вкрай важливий, оскільки 
деякі пацієнти можуть бути вилікувані методом 
хірургічної тромбектомії. 

Хронічна ЛГ може бути наслідком уражен-
ня лівої половини серця — СН внаслідок на-
бутих вад серця та/чи порушення його ско-
ротної здатності (ІХС, ДКМП і міокардит) або 
наповнення (АГ, ГКМП і рестриктивна кар-
діоміопатія). Близько ⅔ хворих із лівосторон-
ньою СН мають порушення систолічної функ-
ції ЛШ і ⅓ — діастолічної функції. Хронічну 
СН із систолічною дисфункцією ЛШ відзна-
чають приблизно в 1% населення, що в Укра-
їні становить близько 500 тис. Кількість цих 
хворих збільшується щороку. Це пов’язане як 
з природним процесом старіння населення, 
так і підвищенням ефективності лікування і 
виживаності хворих з хронічною СН. Часті-
ше при цих станах ЛГ має м’який характер, 
але приблизно в ⅓ хворих може бути тяжкою. 
Прогноз цілком залежить від прогнозу осно-
вного захворювання. Відповідно слід прово-
дити більш ретельне обстеження всіх хворих з 
хронічною СН з метою виявлення ЛГ. 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

1
Л

Е
ГЕ

Н
Е

В
А

 Г
ІП

Е
РТ

Е
Н

ЗІ
Я

 ЛЕГЕНЕВА ГІПЕРТЕНЗІЯ ____________________________________________________  861

ПАТОГЕНЕЗ
Патогенез ЛГ досі недостатньо досліджений. 

Участь основних патогенетических механізмів 
у формуванні ЛГ наведена на рис. 1.1. У процес 
формування ЛГ різною мірою на різних стадіях 
процесу втягуються системи регуляції кровообі-
гу, вазоактивні субстанції, фактори росту, медіа-
тори запалення, тромбоцитарні фактори, компо-
ненти системи згортання крові.

Ключовий момент патогенезу ЛГ — дисфунк-
ція ендотелію легеневих судин. Остання може 
виникнути внаслідок спадкових механізмів та під 
впливом факторів зовнішнього середовища, що 
змінюють природний баланс метаболізму окси-
ду азоту, з одного боку, та ендотеліну і тромбо-
ксану — з іншого. Це призводить до порушення 
вазореактивності легеневих судин та їх вазокон-
стрикції. Внаслідок цього дисбалансу активують-
ся внутрішньоклітинні механізми, що запуска-
ють гіперплазію та гіпертрофію гладком’язових 
елементів, апоптоз, проліферацію фібробластів, 
запалення й ангіогенез. 

Важливою ланкою патогенезу ЛГ є активація 
рецепторів ендотеліну. Ця активація може мати 
гострі й хронічні наслідки. До гострих відносять 
вазоконстрикцію і запалення, до  хронічних — 
проліферацію фібробластів, надмірний синтез 
компонентів екстрацелюлярного матриксу, ре-
моделювання легеневих судин, підвищення сек-
реції реніну й альдостерону, утворення ангіо-
тензину II, гіпертрофію кардіоміоцитів. Причи-
ною росту концентрації ендотеліну може бути як 

збільшення його продукції, так і зменшення його 
утилізації в легенях. Значне підвищення вмісту 
ендотеліну відзначають при ідіопатичній формі 
ЛГ, вроджених вадах серця, захворюваннях спо-
лучної тканини. Ефекти ендотеліну реалізують-
ся за допомогою ендотелінових рецепторів А- і 
В-типів. А-тип локалізується на клітинах гладких 
м’язів, а В-тип — на клітинах ендотелію. Блока-
да ефектів ендотеліну може включати як змен-
шення його утворення (інгібірування ендотелін-
конвертуючого ферменту), так і блокаду його ре-
цепторів (селективну чи неселективну).

Іншим важливим механізмом у патогенезі є 
порушення синтезу та/або доступності NO. Про-
яв порушення функції ендотелію при ЛГ — зни-
ження синтезу оксиду азоту. З однієї сторони, це 
є наслідком зниження активності ендотеліальної 
NO-синтази. З іншої — відзначають зниження 
біодоступності оксиду азоту у зв’язку з гіпоксі-
єю, оксидантним стресом і зниженням вмісту 
L-аргініну внаслідок зростання активності аргі-
нази у клітинах ендотелію та еритроцитах. У хво-
рих з ЛГ інгаляції NO приводять до зниження 
тиску в ЛА та клінічного поліпшення. Іншим 
клінічно значущим механізмом підвищення кон-
центрації оксиду азоту в легеневих судинах є зни-
ження його розпаду під впливом ФДЕ, особливо 
її ізоензиму-5. У легеневому судинному басейні 
виявляють значну кількість цього типу ФДЕ і 
відповідно вплив на неї є важливим терапевтич-
ним механізмом.

Рис. 1.1. Сучасні уявлення про патогенез ЛГ (адаптовано за S. Stewart, 2005). 
ФРП — фактори росту пухлин
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Вагомий елемент у патогенезі захворю-
вання — порушення або зниження нормаль-
ної функції вольтажзалежних калієвих каналів 
гладком’язових клітин легеневих судин. Внаслі-
док цих порушень додатково виводиться калій і 
збільшується внутрішньоклітинний зміст каль-
цію, що призводить до вазоконстрикції. Акти-
вація тромбоцитів супроводжується звільнен-
ням цілого ряду біологічно активних субстанцій: 
тромбоцитарного фактора росту, серотоніну, 
факторів згортання крові та проагрегації. На-
слідком цього є прокоагулянтний стан у системі 
ЛА і виникнення тромботичних ускладнень. За-
значені зміни призводять до того, що дисфункція 
ендотелію легеневих судин прогресує.

Ще один важливий компонент у патогенезі 
ЛГ — зниження синтезу простацикліну. При ЛГ 
відзначають зниження експресії простациклін-
синтетази в ЛА малого і середнього діаметра. 
Відповідно підвищується концентрація антаго-
ніста простацикліну — тромбоксану. Описані 
порушення частіше виявляють у хворих з ідіопа-
тичною ЛГ і з ЛГ при захворюваннях сполучної 
тканини. 

Ураження міокарда ЛШ і його структурно-
функціональна перебудова (ремоделювання) — 
основні компоненти розвитку СН. Провідну 
участь у формуванні СН беруть нейрогуморальні 
системи регуляції кровообігу: РААС, альдосте-
рон, симпатоадреналова система, ендотелінова, 
кінінова, оксиду азоту, простагландинова та ін. 
Взаємодія систем нейрогуморальної регуляції 
запускає певні механізми, які призводять до до-
даткового порушення регуляції судинного тонусу 
в системі ЛА. Наслідок цього каскаду реакцій — 
формування стійкої ЛГ з ремоделюванням леге-
невих судин, гіпертрофією та ремоделюванням 
ПШ: порочне коло замикається. При вроджених 
вадах серця ремоделювання легеневих судин — 
наслідок впливу сил стресу розтягнення (shear-
stress) під дією високого тиску в ЛА. На пізніх ста-
діях процесу з його хронізацією ЛГ ідіопатичного 
генезу патофізіологічно не буде відрізнятися від 
ЛГ внаслідок колагенових хвороб, вроджених вад 
серця чи лівошлуночкової СН.

КЛІНІКА ТА ДІАГНОСТИКА
Без належного лікування при ЛГ спостеріга-

ється швидкий розвиток і прогресування гіпер-
трофії ПШ, його дилатації та правошлуночкової 
СН. Це основна причина смерті. При проведенні 
патогенетичної терапії швидкість прогресування 
захворювання значно уповільнюється,  як і роз-

виток правошлуночкової СН та відповідно зни-
жується смертність.

Діагностичний підхід при ЛГ потребує про-
ведення серії досліджень з метою підтвердження 
ЛГ, визначення функціональних змін (клініч-
ний клас), з’ясування причини виникнення ЛГ 
та оцінки реакції на призначене лікування. Цей 
послідовний підхід використовують, навіть якщо 
деякі дослідження надають суперечливу інфор-
мацію. 

Для практичних цілей можуть бути рекомен-
довані такі 4 етапи встановлення діагнозу ЛГ: 

1) підозра на наявність захворювання; 
2) виявлення;
3) визначення ФК; 
4) оцінка гемодинамічних змін і реакції на 

призначене лікування.
1. Підозра на наявність ЛГ 
Специфічних симптомів для ЛГ немає. По-

чаткові прояви ЛГ можуть бути мінімальними, 
що може призвести до запізнення діагности-
ки на ранній стадії захворювання. Найчастіше 
при підозрі на ЛГ використовують скринінговий 
метод. Підозра на ЛГ має виникнути з появою 
таких загальних симптомів, як задишка, втома, 
слабкість, біль у грудях (за типом стенокардії), 
серцебиття, синкопальні стани, кашель (іно-
ді кровохаркання), відчуття тяжкості у правому 
підребер’ї та збільшення об’єму живота. Симпто-
ми у стані спокою відзначають, як правило, у го-
стрих або запущених випадках, а також при дуже 
швидкому прогресуванні ЛГ. В інших випадках 
симптоми розмиті й неспецифічні та часто при-
зводять до неправильної діагностики інших за-
хворювань серця і легень.

ЛГ може бути виявлена в пацієнтів без будь-
яких симптомів при скринінгових досліджен-
нях, особливо серед хворих групи ризику або зі 
схильністю до розвитку ЛГ: системні захворю-
вання сполучної тканини, портальна гіпертензія, 
ВІЛ-інфекція, вроджені вади серця, ХОХЛ, ліво-
шлуночкова СН.

Іноді підозра на наявність ЛГ виникає при ви-
падковому обстеженні: рентгенографії, ЕКГ, 
ехоКГ. 

2. Виявлення ЛГ 
Діагностика ЛГ потребує проведення кількох 

рутинних досліджень, таких як загальне клінічне 
обстеження, ЕКГ, рентгенологічне дослідження 
органів грудної клітки і трансторакальної ехоКГ 
з допплєром. 

При загальному клінічному обстеженні у хво-
рих з розвиненою ЛГ визначають розширення 
границь серця вправо, прослуховують акцент 
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II тону на ЛА, пансистолічний шум регургітації 
на трикуспідальному клапані, діастолічний шум 
недостатності клапана ЛА, а також III тон. Вияв-
ляють розширення шийних вен, гепатомегалію, 
периферичні набряки, асцит і похолодіння кін-
цівок. Зазначені симптоми характерні для хво-
рого з уже розвиненими симптомами правошлу-
ночкової недостатності. Часто це супроводжу-
ється центральним і периферичним ціанозом. 
При перкусії та аускультації легень всі звукові 
феномени зазвичай нормальні. 

ЕКГ. Рутинне ЕКГ-дослідження може свідчи-
ти про підозру чи додатково підтвердити діагноз 
ЛГ: виявляють гіпертрофію ПШ, ознаки його 
розтягнення чи перенавантаження (найчастіше 
повна блокада правої ніжки пучка Гіса). Подібні 
феномени можуть бути виявлені і для правого 
передсердя. Проте відсутність змін на звичайній 
ЕКГ у спокої не виключає наявності ЛГ. 

Рентгенологічне дослідження органів груд-
ної клітки дозволяє виявити патологічні зміни 
у 90% випадків. Серед найчастіших симптомів: 
розширення кореня ЛА, що контрастує з втра-
тою малюнка периферичних кровоносних судин 
у легенях. Можливе виявлення розширення ті-
ней, що належать до правого передсердя і ПШ. 
При рентгенографії чітко визначають супутні 
захворювання легень — ХОХЛ або застійні яви-
ща в легеневих венах внаслідок лівошлуночкової 
недостатності, що відповідають зміні тіні серця 
за наявності вроджених вад та ін. 

Трансторакальна ехоКГ з допплєром — най-
більш інформативне неінвазивне скринінго-
ве дослідження хворих з підозрою на ЛГ. Ме-
тод дозволяє досліджувати швидкість потоку 
регургітації на трикуспідальному клапані та 
обчислити САТ у ЛА та ПШ. Згідно з дани-
ми у здорових осіб м’яку ЛГ можна визна-
чити при САТ у ЛА близько 36–50 мм рт. ст. 
або швидкості потоку регургітації на трикуспі-
дальному клапані 2,8–3,4 м/с (при припущен-
ні, що нормальний тиск у правому передсерді 
становить 5 мм рт. ст.). Незважаючи на висо-
ку інформативність методу, слід зазначити, що 
існують категорії хворих з хибно-позитивним 
діагнозом за даними ехоКГ: особи похилого і 
старечого віку за наявності симптомної СН ви-
сокого ФК. У цьому разі рекомендують прово-
дити верифікацію діагнозу методом катетери-
зації правих відділів серця і ЛА. 

Метод ехоКГ дає можливість оцінити розмі-
ри порожнин серця і порожнистої вени, функ-
ціональний стан шлуночків, наявність випоту 
в перикарді, наявність вад серця із шунтуванням 

крові, ступінь дисфункції клапанів серця. Для ЛГ 
характерне збільшення порожнини ПЖ, перед-
сердя і порожнистої вени, зниження функціо-
нальної здатності ПШ, зменшення розміру ЛШ. 
Дослідження може бути доповнене внутрішньо-
венним введенням контрастного для ультразвуку 
речовини з метою кращого виявлення потоків 
крові за наявності вади серця. 

Обстеження хворих з підозрою на ЛГ має 
включати проведення функціональних дослід-
жень легень: дослідження функції зовнішнього ди-
хання і газового складу крові (в тому числі для ви-
значення ХОХЛ). У хворих з ЛГ зазвичай виявля-
ють зниження легеневої дифузії CO2 (на 40–80% 
належного рівня) і помірне зниження дихального 
об’єму легень. Парціальний тиск кисню в арте-
ріальній крові (PaO2) при диханні атмо сферним 
повітрям, як правило, нормальний, парціаль-
ний тиск вуглекислоти в артеріальній крові 
(PaCO2) — нормальний або трохи знижений вна-
слідок гіпер вентиляції. 

Важливий метод обстеження для виявлен-
ня хворих з хронічною ТЕЛА — вентиляційно-
перфузійне сканування легень. У хворих з ідіо-
патичною ЛГ показники вентиляційно-пер-
фузійного сканування, як правило, у нормі. 
Можливі невеликі периферичні дефекти пер-
фузії, що анатомічно не відповідають легене-
вим сегментам. При хронічній ТЕЛА типовим 
є визначення дефектів перфузії, які відпо-
відають сегментарним або частковим ділян-
кам при нормальних показниках вентиляції. 
При ХОХЛ, навпаки, — типове виявлення де-
фектів перфузії, що супроводжуються відпо-
відними дефектами вентиляції.

КТ легень може більш точно виявити захво-
рювання паренхіми легень, наявність стовщень 
плеври (особливо міждольової), локального ви-
поту та патології лімфовузлів. Також за допо-
могою цього методу дослідження можна краще 
діагностувати тип ураження легень за наявності 
ознак посилення інтерстиціального малюнка 
на звичайній рентгенограмі легень та відсутнос-
ті ознак лівошлуночкової СН. Проведення КТ 
з контрастуванням судин допомагає діагносту-
вати хронічну ТЕЛА. У таких випадках визна-
чають оклюзії та стенози, ознаки реканалізації 
тромбу, дефекти перфузії. Остаточне показан-
ня для проведення ендартеректомії визначають 
при прямій ангіографії ЛА.

3. Визначення ФК
Об’єктивна оцінка функціонального стану 

хворих неможлива без проведення наванта-
жувальних тестів. Найпростіший для прак-
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тичного використання тест з 6-хвилинною 
ходьбою. Для проведення тесту необхідно 
провести оцінку дистанції, яку хворий зможе 
пройти протягом зазначеного проміжку часу. 
Складніший метод ергоспірометрії, при яко-
му можна оцінити не лише здатність хворого 
до виконання фізичного навантаження, але й 
показники газообміну, і головне — споживан-
ня кисню. Метод набагато складніший і його 
використання обмежене спеціалізованими 
стаціонарами. Дані про відповідність резуль-
татів навантажувальних тестів функціональ-
ному стану наведено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 
Об’єктивізація ФК за даними 
навантажувальних тестів

ФК

Дистанція ходьби, 
яку здатний 

подолати хворий 
за 6 хв, м

Максимальне 
споживання кисню, 

мол/м2 за 1 хв

I
II
III
IV

426–550
300–425
150–300

<150

18,1–22,0
14,1–18,1
10,1–14,0

<10

4. Оцінка гемодинамічних змін і реакції на 
лікування

Золотий стандарт у встановленні діагнозу 
ЛГ — катетеризація правих відділів серця і ЛА. 
При цьому підтверджується діагноз і безпо-
середньо встановлюється ступінь ЛГ, а також 
з’являється можливість визначити вазореак-
тивність легеневих судин у відповідь на засто-
сування лікарських засобів. При катетеризації 
визначають тиск у ЛА, серцевий викид, ЛСО, 
тиск у правому передсерді, тиск заклинювання 
в легеневих капілярах. ЛГ визначають при під-
вищенні АТ в ЛА >25 мм рт. ст. у стані спокою 
або >30 мм рт. ст. при навантаженні, при рів-
ні тиску заклинювання в легеневих капілярах 
≤15 мм рт. ст. і рівні ЛСО >3 мм рт. ст./л/хв. 
При катетеризації беруть кров з різних порож-
нин серця і ЛА для визначення газового складу 
і насичення крові киснем. Це може допомог-
ти у визначенні локалізації шунтів. Крім того, 
показники гемодинаміки мають прогностичне 
значення: низька величина серцевого викиду, 
високий тиск у ЛА і правому передсерді, низь-
ке насичення центральної венозної крові кис-
нем асоціюється з дуже поганим прогнозом. 
У разі необхідності при катетеризації можливе 
проведення ангіопульмонографії. При катете-
ризації ЛА слід проводити тести з вазодилата-
торами. На жаль, таке тестування можна про-

водити лише з препаратами короткої дії. Для 
цих цілей використовують внутрішньовенне 
введення простацикліну чи аденозину фос-
фату та інгаляції оксиду азоту. Позитивною 
вважають відповідь, коли відзначають зни-
ження САТ у ЛА на 10 мм рт. ст., досягнен-
ня абсолютного значення тиску <40 мм рт. ст. 
при збільшенні чи незмінній величині серце-
вого викиду. У хворих з позитивним результа-
том тесту встановлено стійку тривалу відпо-
відь при лікуванні вазодилататорами, перш за 
все антагоністами кальцію. Саме в цих хворих 
тривала монотерапія антагоністами кальцію 
супроводжується поліпшенням ФК і, можли-
во, підвищенням виживаності. Зазвичай по-
зитивну відповідь виявляють лише у 10–15% 
хворих з ідіопатичною ЛГ. Емпіричне призна-
чення антагоністів кальцію у високих дозах 
без визначення вазореактивності часто супро-
воджується погіршенням стану чи тяжкими 
побічними ефектами цієї терапії.

Відповідно до рекомендацій Американської 
колегії фахівців з торакальної медицини в узго-
джених рекомендаціях по АГ вважається, що цей 
тест необхідно рутинно використовувати в усіх 
хворих з ЛГ. Водночас його не слід застосовувати 
у осіб, яким не показана терапія антагоністами 
кальцію, як правило, це пацієнти з IV ФК.

Використання неінвазивного визначення ре-
акції тиску в ЛА на вазодилататори методом ехо-
КГ може призводити до значних помилок і не 
може замінити катетеризацію.

Останній крок при діагностиці ЛГ — визна-
чення її типу та асоційованих захворювань або 
станів. Як ми вже відзначали, дані ехоКГ дозво-
ляють визначити наявність вроджених вад серця 
із шунтуванням крові, дисфункції ЛШ, ступінь 
порушення функції ПЖ. Біохімічне та імуноло-
гічне дослідження сироватки крові дозволяє ви-
явити системні захворювання сполучної тканини 
та СНІД; рентгенологічне дослідження (рутинне, 
а за необхідності КТ) — підтвердити наявність 
ХОБЛ. Біохімічне дослідження сироватки крові 
у поєднанні з УЗД органів черевної порожнини 
дозволяє виявити хворих з ураженням печінки 
та портальною гіпертензією. КТ із контрастуван-
ням, вентиляційно-перфузійним скануванням і 
ангіопульмонографією дають можливість вияви-
ти пацієнтів з хронічною ТЕЛА. 

Згідно з рекомендаціями експертів ВООЗ 
(1998) для хворих з ЛГ адаптована функціональ-
на класифікація NYHA, яка початково була за-
пропонована для осіб з ХСН (табл. 1.3). 
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Як правило, у хворих з IV ФК відзначають 
симптоми розвиненої правобічної СН. Цілком 
зрозуміло, що прогресування ФК від I до IV відо-
бражає еволюцію/прогресування правошлунко-
вої СН. 

 ЛІКУВАННЯ ЛГ
Мета лікування ЛГ — зменшення вираже-

ності симптомів, уповільнення прогресування 
захворювання, поліпшення якості життя хворих 
і збільшення його тривалості. Лікування необ-
хідно починати одразу ж після встановлення 
діагнозу.

Хворі з ЛГ мають уникати надмірних фізичних 
навантажень, різких змін пози тіла (ризик орто-
статичних реакцій і синкопе), тютюнопаління, 
надмірного споживання кухонної солі. Не слід 
використовувати протизаплідні засоби, що міс-
тять естрогени, необхідно також запобігати ва-
гітності у зв’язку з високим ризиком материн-
ської смертності (50%). Рекомендується уникати 
прийому препаратів (в тому числі рослинного 
походження), що містять потенційні вазокон-
стрикторні речовини. Бажано запобігати про-
студним захворюванням, проводити вакцинацію 

проти грипу. Хворим з ЛГ слід виключити підйом 
у гори (>1 тис. м над рівнем моря), а при пере-
льотах у літаку бути готовими до користування 
кисневими масками. 

При тривалій подорожі рекомендується роби-
ти короткі перерви для нетривалих прогулянок 
кожні 2 год. У літаках рекомендується вставати з 
крісла і ходити по салону.

При проведенні хірургічного лікування необ-
хідно пам’ятати, що загальна анестезія та інтуба-
ція трахеї пов’язані з дуже високим ризиком роз-
витку вагусних ускладнень. 

Основний алгоритм лікування включений 
у заключний документ Всесвітнього симпозіуму 
щодо ЛГ (Венеція, 2003). У 2007 р. провідні екс-
перти США його дещо доповнили відповідно 
до нових даних доказової медицини (рис. 1.2). 

Загальна терапія хворих з ЛГ включає прийом 
антикоагулянтів, діуретиків та дигоксину, а та-
кож інгаляції кисню. Результати короткочасних 
досліджень свідчать про зменшення вираженос-
ті симптомів і зниження вмісту катехоламінів 
у крові при застосуванні дигоксину в терапії ЛГ. 
Дигоксин також показаний з метою поліпшення 
контролю ЧСС при фібриляції передсердь. 

Діуретики рекомендовані як для лікування, 
так і профілактики застійних явищ. Відповідь 
на прийом діуретиків може значно змінюватися, 
тому дози препаратів підбирають індивідуально. 
Слід ретельно моніторувати функцію нирок і по-
казники електролітного обміну для запобігання 
розвитку ускладнень хронічної діуретичної тера-
пії. Антагоністи альдостерону (спіронолактон) 
можна використовувати при розвитку хронічної 
СН III–IV ФК. 

Застосування кисню сприяє поліпшенню 
оксигенації крові. Мета лікування — підтримка 
насичення гемоглобіну киснем на рівні не мен-
ше 90%. У деяких випадках тривале застосування 
кисню, особливо у високих дозах, може спри-
чинити легеневу вазоконстрикцію і привести 
до погіршення стану хворого. Використання 
кисню особливо ефективне у пацієнтів з ХОХЛ, 
Водночас при вроджених вадах серця його засто-
сування буде практично неефективним. 

Застосування непрямих антикоагулянтів (вар-
фарину) при ЛГ, за даними ретроспективних 
аналізів, привело до поліпшення результатів лі-
кування хворих з ідіопатичною ЛГ. Результатів 
проспективних досліджень ефективності варфа-
рину при цій патології немає. Також є певні до-
кази ефективності кумаринових похідних у хво-
рих з ЛГ внаслідок ТЕЛА. Рутинне застосування 
варфарину при ЛГ, пов’язаній з колагенозами 

Таблиця 1.3 
Функціональна класифікація ЛГ 

за ВООЗ (1998)
ФК Симптоматика

I Хворі з ЛГ без обмеження фізичної 
активності. Звичайні фізичні на-
вантаження не призводять до появи 
задишки, втоми, болю в грудях та 
синкопальних станів

II Пацієнти з ЛГ і незначним обмежен-
ням у виконанні фізичного наван-
таження. У стані спокою симптоми 
відсутні. Звичайне фізичне наванта-
ження спричиняє задишку, втому, 
біль у грудях або синкопальні стани

III Хворі з ЛГ і значним обмеженням 
фізичної активності. У стані спокою 
вони відчувають себе комфортно. 
Фізичне навантаження менше, ніж 
звичайне, спричиняє у них значну 
задишку або втому, біль у грудях або 
синкопальні стани

IV Пацієнти з ЛГ, які не можуть ви-
конувати будь-які фізичні наван-
таження без появи симптомів. У 
хворих є симптоми правобічної СН. 
Задишку і слабкість відзначають 
у стані спокою. Дискомфорт по-
силюється при будь-якій фізичній 
активності
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чи вродженими вадами серця, може значно під-
вищувати ризик розвитку шлунково-кишкових 
кровотеч і гемоптозу. Цільовим рівнем при при-
значенні кумаринів є МНВ 1,5–2,5. 

Огляд основних медикаментозних засобів для 
терапії ЛГ та їх ефективність за даними доказової 
медицини наведені в табл. 1.4. 

Антагоністи кальцію показали високу ефек-
тивність щодо зниження тиску в ЛА, поліпшен-
ня симптомів і якості життя, а також підвищення 
виживаності у хворих з ідіопатичною ЛГ. Цей 
ефект лікування проявляється лише у хворих 

з позитивною відповіддю тесту на вазодилатацію. 
Частка цих пацієнтів становить близько 10% усіх 
хворих з ідіопатичною ЛГ. В осіб без позитивної 
відповіді при проведенні функціонального тесту 
призначення антагоністів кальцію може спричи-
нити погіршення, зниження оксигенації крові, 
тяжку системну гіпотензію. Вважають, що до-
стовірний результат тесту можна одержати лише 
при інвазивному дослідженні, дані УЗД в цьому 
разі неінформативні. Антагоністи кальцію слід 
використовувати у високих дозах. Вважають, що 
ефективність антагоністів кальцію підвищуєть-

Рис. 1.2. Алгоритм лікування ЛГ (адаптовано з Updated ACCP Clinical Practice Guidelines, 2007).
АК – антагоністи кальцію 
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Таблиця 1.4 
Сучасні лікарські засоби для лікування ЛГ

Лікарський засіб Показання Протипоказання Коментарі
Антикоагулянти: 
варфарин (клас 
рекомендацій IIА)

Запобігання тромбо-
зів ЛА

Обмеження при системних захво-
рюваннях сполучної тканини

Асоціюється з подовженням 
життя у хворих з ідіопатичною 
та сімейною ЛГ. Даних щодо 
ефективності варфарину при 
інших формах ЛГ практично 
немає

Кисень (клас 
рекомендацій IIА)

Особливо при ЛГ 
у осіб з ХОХЛ. Реко-
мендовано застосову-
вати низькі концен-
трації О2 (2 л/хв)

Може викликати вазоконстрик-
цію. Слід застосовувати з обереж-
ністю під моніторингом

Є інтегрованим компонентом 
лікування всіх форм ЛГ

Підтримувальна 
симптоматична 
терапія: діуретики 
(клас 
рекомендацій I), 
дигоксин (клас
рекомендацій IIВ)

Застосовують при 
правошлуночковій 
СН. Дигоксин поліп-
шує серцевий викид 
у хворих із симптома-
ми, що зберігаються, 
на фоні стандартного 
лікування

У хворих похилого віку дигок-
син застосовують з обережністю 
у зв’язку з підвищенням ризику 
токсичності

Дигоксин лишається золотим 
стандартом лікування право-
бічної СН з ознаками пере-
навантаження рідиною. При 
інших формах СН ефективні-
ші інгібітори АПФ і блокатори 
β-адренорецепторів

Антагоністи каль-
цію: дилтіазем, ні-
федипін, 
амлодипін (клас 
рекомендацій I)

Знижують тиск у ЛА. 
Знижують смертність 
у хворих з позитивною 
реакцією на лікування. 
Терапію слід розпо-
чинати у стаціонарі, 
ретельно титрувати 
дозу під контролем 
АТ, оксигенації крові 
і толерантності до на-
вантажень

Антагоністи кальцію не призна-
чають без тесту на вазодилатацію. 
У хворих з негативною відповід-
дю антагоністи кальцію не вияв-
ляють позитивних ефектів і часто 
викликають побічні. При низь-
кому тиску в ЛА (≤10 мм рт. ст.) 
і низькій величині серцевого ви-
киду (≤2,1 л/хв/м2) антагоністи 
кальцію протипоказані

Частина хворих зі стійкою 
позитивною реакцією на ліку-
вання антагоністами кальцію 
становить близько 10%

Тривала терапія 
простагландинами: 
епопростенол (клас 
рекомендацій I), 
ілопрост (вну-
трішньовенно чи 
інгаляційно) (клас 
рекомендацій IIА), 
трепростиніл (клас 
рекомендацій IIА)

Ремоделювання 
судин у системі ЛА, 
зменшення ураження 
клітин і гіперкоагу-
ляції. Показано всім 
хворим з ЛГ, в яких 
відсутня відповідь на 
звичайне лікування. 
Терапія перед транс-
плантацією 

Дуже дороге лікування. Звичайне 
лікування необхідно продовжу-
вати. Антагоністи кальцію слід 
відмінити. Відзначають ефект 
рикошету при відміні (різкий 
підйом тиску в ЛА). Дозу проста-
гландинів титрують до зменшен-
ня вираженості симптомів

Терапія простагландинами 
була першим доведеним спо-
собом поліпшення прогнозу   
у хворих з ЛГ. Слід проводити 
у спеціальних центрах, що ма-
ють відповідний досвід

Антагоністи ендо-
телінових рецепто-
рів: бозентан (клас 
рекомендацій I), 
ситаксентан (клас 
рекомендацій IIА), 
амбризентан (клас 
рекомендацій IIА)

Для лікування ідіо-
патичної ЛГ або ЛГ 
при системних захво-
рюваннях сполучної 
тканини у хворих III 
або IV ФК

Протипоказано при вагітності, 
помірній чи тяжкій дисфункції 
печінки, під час прийому цикло-
спорину, глібенкламіду, 
при гіперчутливості

Терапія викликала зменшення 
вираженості симптомів, підви-
щення толерантності до наван-
таження, поліпшення показни-
ків гемодинаміки і структурних 
змін у легеневих судинах. 
Відзначено вповільнення про-
гресування захворювання, під-
вищення якості життя і збіль-
шення її тривалості

Інгібітори 
фосфодіестерази-5: 
сильденафіл (клас 
рекомендацій I)
 

Для лікування ідіо-
патичної ЛГ у хворих 
II–IV ФК (для інших 
типів ЛГ — клас реко-
мендацій IIА)

Протипоказано хворим, які при-
ймають органічні нітрати чи дона-
тори оксиду азоту. При тривалому 
прийомі відзначають порушення 
кольоросприйняття

Доведено зменшення вира-
женості симптомів, зниження 
тиску в ЛА, підвищення толе-
рантності до навантаження, 
уповільнення прогресування 
захворювання
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ся при одночасному застосуванні з варфарином. 
У хворих із СН перевагу слід віддати амлодипіну. 
Водночас вважається, що при IV ФК антагоністи 
кальцію не показані. Терапію потрібно починати 
у стаціонарі, ретельно титрувати дозу під контро-
лем АТ, контролювати показники оксигенації 
крові й толерантність до навантажень.

Антагоністи рецепторів ендотеліну-1. Як 
зазначено вище, ендотелін-1 відіграє одну із 
провідних ролей у формуванні та прогресу-
ванні ЛГ при її ідіопатичній формі, захворю-
ваннях сполучної тканини і вроджених вадах 
серця. Це визначає важливу роль блокаторів 
рецепторів ендотеліну-1 в терапії ЛГ. Бозентан 
став першим блокатором рецепторів ендотелі-
ну-1 А- і В-типів для перорального прийому. 
У проспективних рандомізованих досліджен-
нях встановлена його здатність знижувати тиск 
у ЛА, ЛСО і поліпшувати серцевий викид у хво-
рих III–IV ФК. Це супроводжувалося значним 
поліпшенням ФК, зменшенням вираженості 
симптомів і підвищенням толерантності до на-
вантаження та якості життя. Також відзначали 
уповільнення прогресування захворювання, 
зниження ступеня ремоделювання ПШ. Основ-
ним результатом терапії бозентаном стало під-
вищення виживаності протягом 1 року (96%) і 
2 років (89%) порівняно з контроль ною групою 
(69 і 57% відповідно). Таким чином, бозентан 
показаний для лікування ЛГ ідіопатичного ге-
незу, при системних захворюваннях сполучної 
тканини, вроджених вадах серця, дії токсичних 
речовин, а також при ВІЛ-інфекції. Доза бо-
зентану на початку лікування становить 62,5 мг 
2 рази на добу, через 4 тиж терапії за умов хо-
рошої переносимості дозу подвоюють. При по-
гіршенні стану хворих бозентан відміняють і 
призначають альтернативну терапію. Дослі-
дження ефективності бозентану при ЛГ II ФК 
на момент написання настанови ще не закін-
чено. Протягом останніх років отримано по-
зитивні результати клінічних досліджень щодо 
інших блокаторов рецепторів ендотеліну-1  — 
ситаксентану та амбризентану. 

Простагландини (простаноїди). Як відзначено 
вище, простаноїди беруть активну участь у регу-
ляції функції ендотелію, адгезії та агрегації, запа-
ленні та проліферації клітин у легеневих судинах. 
Відповідно недостатність простацикліну (абсо-
лютна чи відносна) може відігравати значну роль 
у патогенезі ЛГ. Отже, призначення екзогенного 
простацикліну (парентерально чи інгаляційно) 
при ЛГ патогенетично обґрунтоване. 

Найбільш досліджений препарат, який від-
повідно має найбільшу доказову базу серед про-
станоїдів — це епіпростенол (синтетичний ана-
лог простацикліну). Внутрішньовенна терапія 
епіпростенолом протягом 12 тиж поліпшувала 
гемодинаміку, симптоми захворювання, якість 
життя та сприяла покращанню результатів тес-
ту 6-хвилинної ходьби. Прогресуюче ремоде-
лювання ПШ зменшувалося, і цей позитивний 
результат зберігався у віддалений період. У де-
яких дослідженнях встановлене підвищення ви-
живаності хворих, які одержували цю терапію, 
порівняно зі стандартною терапією ЛГ. Вну-
трішньовенна терапія епіпростенолом ефектив-
на у пацієнтів з ідіо патичною ЛГ, при дифузних 
захворюваннях сполучної тканини, дії токсинів, 
вроджених вадах серця із шунтуванням крові 
справа наліво III–IV ФК. Початкова доза ста-
новить 2 нг/кг/хв з подальшим її підвищенням 
за умови хорошої переносимості до 30 нг/кг/хв. 
Можна застосовувати і більш високі дози, але 
при цьому підвищується ймовірність розвитку 
побічних ефектів. Побічні ефекти терапії епі-
простенолом включають гіперемію з припли-
вами крові, нудоту, блювання, діарею, біль у ді-
лянці щелепи, скелетно-м’язовий біль, шкірні 
висипання еритематозного характеру, а також 
ускладнення, пов’язані з тривалим застосуван-
ням центрального катетера. З огляду на склад-
ність проведення цю терапію необхідно при-
значати лише в центрах, що мають відповідний 
досвід.

Інший препарат простаноїдів з доведеною 
ефективністю — ілопрост, який можна вико-
ристовувати як для інфузій, так і в інгаляцій-
ній формі. Інгаляційна терапія ілопростом для 
хворого є більш простою у порівнянні з інфу-
зією, також поліпшує гемодинаміку, сприяє 
збільшенню дистанції ходьби за  6 хв, знижує 
ФК захворювання, симптоми і якість життя 
після 12 тиж її застосування. Побічні ефекти 
включають кашель, припливи крові з почерво-
нінням, головний біль, біль у щелепі, нудоту й 
гіпотензію. Ця терапія ефективна в осіб з ідіо-
патичною ЛГ, при дифузних захворюваннях 
сполучної тканини, дії токсинів, врождених 
вадах серця із шунтуванням крові справа налі-
во, тромбоемболічній хворобі та III–IV ФК ЛГ. 
Рекомендована доза — 6–9 інгаляцій 2,5 мкг 
ілопросту щодня з використанням портатив-
ного розпилювача. Дозу можна підвищувати 
до 5 мкг за умов хорошої переносимості. Цей 
спосіб терапії простагландинами має певні 
переваги, але віддалена ефективність (вплив 
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на смертність) її не доведена. Внутрішньовен-
на терапія ілопростом мало відрізняється від 
застосування епіпротенолу. 

Ще один препарат простаноїдів — трепрости-
ніл — бензидиновий аналог простацикліну, який 
можна вводити внутрішньовенно чи підшкірно. 
Профіль побічних ефектів внутрішньовенної те-
рапії трепростинілом подібний до такого у епі-
простенолу. Початкова доза становить 5 нг/кг/хв 
з поступовим підвищенням до 60 нг/кг/хв. 

Безперервне підшкірне введення трепрос-
тинілу протягом 12 тиж викликало клінічне по-
ліпшення зі збільшенням дистанції 6-хвилин-
ної ходьби. Це супроводжувалося позитивною 
динамікою симптомів, показників гемодина-
міки та якості життя. Підшкірне введення тре-
простинілу показане пацієнтам з ідіопатичною 
ЛГ, при захворюваннях сполучної тканини, 
вроджених вадах серця при II–IV ФК. Побіч-
ні ефекти цієї терапії включають біль у місці 
ін’єкції, діарею, біль у щелепі та набряки. По-
чаткова доза становить 1,25 нг/кг/хв із посту-
повим підвищенням до 22,5 нг/кг/хв. Техноло-
гія введення включає використання спеціаль-
ного інфузійного мікронасосу, який створює 
додатковий тиск для постійного введення. Цей 
лікарський засіб також слід застосовувати лише 
в центрах із достатнім досвідом застосування 
цієї терапії. 

Інгібітори фосфодіестерази (ФДЕ)-5. З огля-
ду на важливу роль дисфункції ендотелію в па-
тогенезі ЛГ застосування препаратів, що спри-
чиняють безпосередній вплив на продукцію 
оксиду азоту, стало ще одним перспективним 
напрямком у лікуванні цього захворювання. 
Перший з них — сильденафіл — специфіч-
ний інгібітор ФДЕ-5. Цей фермент відповідає 
за розпад цГМФ, за допомогою якого реалізу-
ються ефекти оксиду азоту. Широко представ-
лений у легеневому судинному руслі. Основним 
показанням для призначення сильденафілу 
до останнього часу була еректильна дисфунк-
ція. Також встановлено, що цей препарат після 
12 тиж прийому здатний знижувати тиск і су-
динний опір у ЛА, збільшувати серцевий викид 
у пацієнтів з ЛГ. У цей період відзначали змен-
шення вираженості симптомів, збільшення 
дистанції 6-хвилинної ходьби і зниження ФК, 
крім цього відзначене збільшення періоду клі-
нічного поліпшення стану хворих. Ефект пре-
парату не залежить від дози. Засіб добре пере-
носиться, найчастіші побічні явища — носова 
кровотеча, головний біль і закладеність носа. 
Ефективність сильденафілу доведена у пацієн-

тів II–IV ФК з ідіопатичною ЛГ, при дифузних 
захворюваннях сполучної тканини, вроджених 
вадах серця із шунтуванням крові справа лі-
воруч. Припускають, що препарат може бути 
ефективним у хворих з ЛГ тромбоемболічного 
походження. Рекомендована доза становить 
20 мг 3 рази на добу. Препарат протипоказаний 
хворим, які приймають органічні нітрати чи 
донатори оксиду азоту. 

У прямих порівняльних дослідженнях ефек-
тивності щодо сурогатних точок з бозентаном 
(дистанція 6-хвилинної ходьби, маса міокарда 
ПШ) встановлена практично однакова ефектив-
ність протягом 12-тижневого курсу лікування. 
Ефективність інших блокаторов ФДЕ-5 (у тому 
числі тадалафілу) при ЛГ на момент написання 
настанови проходить етап дослідження. 

Комбінована медикаментозна терапія. У клі-
нічній практиці для досягнення більшого ефек-
ту раціонально застосовувати лікарські засоби з 
різними механізмами дії, які можуть впливати 
на різні ланки патогенезу і таким чином потен-
ціювати ефекти один одного. Однак у терапії ЛГ 
при виборі комбінації препаратів різних класів 
спираються більш на інтуїцію, ніж на дані дока-
зової медицини 

Існують одиничні пілотні дослідження, в яких 
вивчали ефективність і безпеку різних комбіна-
цій: епопростенолу і бозентану, ілопросту та бо-
зентану. Кілька невеликих досліджень проведено 
для оцінки ефективності та безпеки комбінова-
ної терапії простаноїдами та інгібіторами ФДЕ-5. 
Встановлено більш значний гемодинамічний 
ефект комбінованого лікування порівняно з мо-
нотерапією. Але досі віддалені результати такої 
терапії залишаються невизначеними: є відомості 
як про позитивний, так і про негативні наслідки. 
Не виявлено клінічно значущих взаємодій між 
наведеними лікарськими засобами при їх одно-
часному призначенні.

Комбінована терапія бозентаном і сильдена-
філом приводить до більш значного, ніж моноте-
рапія, збільшення дистанції 6-хвилинної ходьби, 
цей ефект зберігається протягом 6–12 міс. Це су-
проводжувалося також позитивною динамікою 
показника максимального споживання кисню. 
Проспективних досліджень ефективності такої 
терапії на момент написання настанови немає. 
Водночас відомо, що бозентан значно знижує 
концентрацію сильденафілу в плазмі крові, але 
клінічні наслідки такої взаємодії залишаються 
невивченими. 

Можливо, у найближчому майбутньому ком-
біноване лікування пероральними та інгаляцій-
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ними препаратами зможе відмінити необхідність 
застосування тривалої парентеральной терапії 
у хворих з ЛГ. Для цього необхідно провести ре-
тельно сплановані клінічні випробування. Однак 
слід враховувати фармакоекономічні фактори. 
Усі сучасні препарати для лікування ЛГ дорогі, 
і необхідно визначити не просто ефективність, 
а реальне співвідношення вартість/ефективність 
для перспективних стратегій комбінованої тера-
пії ЛГ.

Інтервенційне та хірургічне лікування ЛГ. Іс-
нує кілька типів інтервенційного та хірургічного 
лікування ЛГ. Огляд основних типів втручань і їх 
ефективність за даними доказової медицини на-
ведені в табл. 1.5. 

Передсердна септостомія (паліативна про-
цедура) — створення отвору в міжпередсерд-
ній перегородці для скидання крові, яке при-
зводить до зниження тиску в правих відділах 
серця, особливо у хворих з тяжкими формами 
ЛГ (IV ФК). У деяких пацієнтів спостерігається 
спонтанне відкриття овального отвору з відпо-
відним клінічним ефектом. Процедуру прово-
дять за допомогою спеціального балонного ка-
тетера. Показана хворим з рефрактерними фор-
мами ЛГ, коли тривала патогенетична терапія 
(бозентан або простагландини) не приводить 
до поліпшення їх клінічного стану. Не показа-
на хворим з термінальними стадіями правошлу-
ночкової СН або зі значною лівошлуночковою 
СН. Ризик летального кінця при проведенні 
цієї процедури становить 5–6%, виконувати 
її слід лише у відповідних центрах. Віддалені 

результати балонної передсердної септостомії 
невідомі. 

Легенева тромбоендартеріектомія — ефек-
тивний метод лікування ЛГ, яка виникла вна-
слідок хронічного тромбозу та/чи емболії ЛА. 
Важливий елемент успішного проведення опе-
ративного втручання — відбір пацієнтів. Важ-
ливо, щоб саме тяжкість тромботичної оклюзії 
визначала тяжкість ЛГ. При цьому сама вели-
чина тиску в ЛА не має значення для проведен-
ня оперативного втручання, оскільки у паці-
єнтів з найвищим рівнем тиску буде досягнуто 
найвищого ефекту від такого втручання. Для 
відбору хворих слід використовувати дані кате-
теризації правих відділів серця та ангіопульмо-
нографії. Периопераційна смертність у кращих 
медичних центрах варіює від 5 до 11%. Хоча 
на сьогодні не проведені контрольовані до-
слідження ефективності такого оперативного 
лікування, користь від нього виявляють майже 
відразу: у більшості хворих регресують симп-
томи, підвищується переносимість фізичного 
навантаження, поліпшуються гемодинамічні 
показники та якість життя. За даними ретро-
спективного аналізу 5-річна виживаність після 
вдало проведеного оперативного лікування до-
сягає 75%. 

Трансплантація легень або комплексу легень 
і серця — радикальний хірургічний метод ліку-
вання хворих з ЛГ. Операція показана при про-
гресуючій ЛГ, коли, незважаючи на адекватне 
медикаментозне лікування, стан пацієнта від-
повідає III–IV ФК. Усі хворі за результатами 

Таблиця 1.5 
Хірургічне лікування ЛГ

Спосіб лікування Показання Протипоказання Коментарі
Передсердна септостомія: 
паліативна процедура, за допомогою 
якої створюється отвір для скидання 
крові, що веде до зниження тиску 
в правих відділах серця, особливо у 
хворих з тяжкими формами ЛГ 
(клас рекомендацій IIА)

Тяжка форма ЛГ, реф-
рактерна до терапії 
простагландинами, що 
супроводжується по-
вторними синкопаль-
ними станами

Термінальна стадія 
правошлуночкової 
СН або значна ліво-
шлуночкова СН

Втручання слід прово-
дити в спеціалізованих 
центрах з відповідно 
підготовленими спеціа-
лістами

Тромбоендартеріектомія: хірургічне 
видалення організованих тромбо-
тичних матеріалов і внут рі шньої 
оболонки артерії починаючи зі 
стовбура до сегментарних гілок ЛА 
(клас рекомендацій IIА)

Посттромбоемболічна 
форма  ЛГ. Рекомендо-
вана хворим усіх віко-
вих  категорій

Тяжкі захворювання 
легень

Прогноз у хворих з ЛГ 
внаслідок хронічної тром-
боемболії несприятливий: 
5-річна виживаність стано-
вить 10%

Трансплантація серця і легень 
(клас рекомендацій I)

Прогресуюча ЛГ, коли, 
незважаючи на адек-
ватне медикаментозне 
лікування, стан паці-
єнта відповідає III–IV 
ФК 

Кандидати мають 
відповідати міжна-
родним стандартам 
трансплантації сер-
ця та легень 

Трансплантація 
органів — лімітована опе-
рація, її проведення мож-
ливе лише у відповідних 
цент рах 
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тесту 6-хвилинної ходьби <400 м можуть роз-
глядатися як кандидати для проведення транс-
плантації. При трансплантації лише легень 
рекомендують проводити пересадження обох 
легень, а за наявності значних структурно-
функціональних змін ПШ операцією вибору є 
трансплантація серця і легень. Трансплантація 
органів — лімітована операція, її проведення 
можливе лише у відповідних центрах. Хворі 
після операції мають отримувати імуносупре-
сивну терапію. Виживаність після трансплан-
тації серця і легень у хворих з ідіо патичною ЛГ 
у кращих центрах становить: через 1 рік — 64% 
(в останні роки — до 74%), через 3 роки — 54%, 
через 5 років — 44%. У пацієнтів з вродженими 
вадами серця результати операції, як правило, 
гірші. Відбір кандидатів для транс плантації 
серця і легень значно варіює в різних центрах. 
Водночас бажано, щоб пацієнти були молод-
шими 50 років, без наявних системних захво-
рювань, таких як неконтрольований цукровий 
діабет з ураженням органів, виражений атеро-
склероз, злоякісні новоутворення.

Лікування інших форм ЛГ. На сьогодні з погля-
ду доказової медицини не визначена пріоритетна 
терапія лікування ЛГ у осіб з ХОХЛ. Мета терапії 
цих пацієнтів — максимальне збереження функції 
легень і попередження прогресування бронхооб-
струкції. Стандартна терапія може включати по-
хідні еуфіліну, стимулятори β-адренорецепторів, 
антигістамінні препарати і стероїдні гормони. 
Слід запобігати розвитку фібриляції передсердь. 
При її розвитку можливе призначення дигоксину 
для контролю ЧСС. Є дані про позитивний вплив 
статинів, які попереджають деструкцію легеневої 
тканини.

Пацієнтам з ідіопатичним легеневим фібро-
зом показана терапія імунодепресантами і цито-
статиками відповідно до стандартів лікування 
цього захворювання. Особи з лівошлуночковою 
СН мають отримувати стандартну терапію ді-
уретиками, інгібіторами АПФ і блокаторами 
β-адренорецепторів, антагоністами альдостерону 
та за необхідності дигоксином. Можливо, у цих 
хворих буде позитивною відповідь на призначен-
ня антагоністів рецепторів ендотеліну-1.

Спостереження хворих з ЛГ 
Після встановлення діагнозу і призначення 

патогенетичної терапії хворим з ЛГ рекомен-
довано перебувати на диспансерному обліку 
за місцем проживання. Терапію ЛГ признача-
ють довіч но. Мета спостереження — визначення 
ефекту призначеного лікування і його своєчасна 
корекція, формулювання прогнозу щодо життя 

і працездатності. Слід максимально використо-
вувати неінвазивні процедури в динаміці спо-
стереження: тест із 6-хвилинною ходьбою (1 раз 
на 3 міс) і ехоКГ (1 раз на 6 міс). Погіршення 
стану і відсутність ефекту від проведеної тера-
пії — показання для госпіталізації та проведен-
ня катетеризації серця з визначенням подальшої 
тактики лікування. 

Прогноз
Прогноз при ЛГ значно відрізняється залежно 

від її етіології. Прогноз ідіопатичної ЛГ неспри-
ятливий, у середньому тривалість життя хворого 
становить 2,8 року. Для ЛГ при системній скле-
родермії тривалість життя становить лише 1 рік. 
Прогноз залежить від строків приєднання СН. 
За її наявності прогноз вкрай несприятливий. 
Вважається, що сучасне раціональне лікування 
здатне продовжити період життя цих пацієнтів; 
проведена терапія в окремих випадках дає час 
для підготовки до трансплантації серця й легень. 
Це положення відображене в заключному доку-
менті Всесвітнього симпозіуму щодо ЛГ (Venice 
expert meeting, 2003).
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Визначення
НЦД — поліетіологічне функціональне захво-

рювання серцево-судинної системи нейроген-
ного генезу, в основі якого лежать розлади ней-
роендокринної регуляції, що супроводжуються 
різноманітними клінічними симптомами, які ви-
никають або посилюються внаслідок стресових 
впливів, відрізняються доброякісним перебігом і 
сприятливим прогнозом. Термін НЦД був запро-
понований Н.Н. Савицьким (1948) і Г.Ф. Лангом 
(1950) і вживається тільки в країнах СНД.

Епідеміологія
Функціональні порушення діяльності серце-

во- судинної системи надзвичайно розповсюдже-
ні, особливо серед осіб молодого й середнього 
віку. По даним численних епідеміологічних до-
сліджень у популяції вегетативні порушення від-
значають у 25–80% спостережень. У загальній 
структурі серцево-судинних захворювань НЦД, 
в основі якої лежать вегетативні розлади, стано-
вить 32–50%.

Етіологія
Причини розвитку НЦД невідомі. Функціо-

нальні порушення діяльності серцево- судинної 
системи можуть виникати внаслідок різнома-
нітних впливів — стресу, інфекції, гормональ-
них порушень, спадково-конституціональної 
схильності, дії фізичних і хімічних чинників. 
Основне значення має тривале психоемоційне 
напруження, що виникає внаслідок гострих або 
хронічних стресових ситуацій, труднощів соці-
альної адаптації, у де яких випадках — психічної 
або черепно-мозкової травми. Велике значення 
мають розумова і фізична перевтома, тютюно-
паління, зловживання алкоголем, вплив профе-
сійних шкідливих чинників: високої температу-
ри навколишнього середовища (перегрівання), 
шуму, вібрації, тривалого впливу іонізуючого й 

неіонізуючого випромінювання в малих дозах, 
дії деяких хімічних агентів, надмірного фізично-
го навантаження при заняттях спортом.

Патогенез
Функціональні розлади реалізуються у вигля-

ді порушень функції вегетативної нервової сис-
теми, яка регулює діяльність системи кровообігу 
через симпатичний та парасимпатичний відділи 
вегетативної нервової системи.

Під впливом етіологічних чинників від-
бувається дезінтеграція нейрогормонально-
метаболічної регуляції на рівні кори головного 
мозку, лімбічної зони і гіпоталамуса, що при-
зводить до порушення регуляції функції авто-
номної нервової системи в цілому і гіпоталамо-
гіпофізарно-наднирникової системи зокрема, 
зміни нейроендокринної реактивності, системи 
мікроциркуляції і функції ендотелію, що зумов-
лює розвиток НЦД. Встановлено зв’язок стресу 
з маркерами запалення, включаючи активність 
молекул адгезії, адгезію/агрегацію лейкоци-
тів, фагоцитарну активність, маркери активації 
Т- лімфоцитів і прозапальних цитокінів.

Найважливіші ланки патогенезу, що відпо-
відають за появу основних клінічних симптомів 
НЦД, можна звести до наступних:

• порушення корково-гіпоталамічної і гіпо-
таламо- вісцеральної взаємодії;

• надмірна симпатоадреналова стимуляція 
з клінічними ефектами гіперкатехоламінемії;

• підвищена реактивність периферичних ве-
гетативних утворень, відповідальних за функцію 
внутрішніх органів;

• порушення функції внутрішніх органів тро-
фічного, обмінного і регуляторного характеру, 
зумовлені їх надмірною стимуляцією або зміною 
нейроендокринної регуляції.

Хворі із НЦД становлять групу ризику, оскіль-
ки у них частіше згодом розвиваються органічні 
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захворювання серцево-судинної системи, вклю-
чаючи ІХС і АГ. Окрім безпосередніх фізіологіч-
них механізмів, негативні емоції можуть впли-
вати на основні фактори ризику, включаючи 
паління, надмірне споживання їжі, знижену фі-
зичну активність, порушення сну, зловживання 
алкоголем і вживання наркотиків.

Класифікація
Згідно з МКХ-10 НЦД належить до сомато-

формної дисфункції вегетативної нервової систе-
ми (рубрика F45.3), що має перебіг із порушенням 
нервової регуляції системи кровообігу.

В Україні прийнята класифікація НЦД, у якій 
виділяють наступні типи: 

• кардіальний, який включає кардіалгічний 
та аритмічний варіанти; 

• гіпертензивний;
• гіпотензивний; 
• змішаний. 
НЦД за кардіальним типом відповідає кар-

діальному неврозу за МКХ-10: у цих хворих ве-
гетативні розлади, що проявляються переважно 
з боку серцево-судинної системи, супроводжу-
ються кардіалгією і порушеннями ритму серця 
(найчастіше синусовою тахікардією й екстрасис-
толічною аритмією).

Гіпертензивний і гіпотензивний типи НЦД 
відповідають нейроциркуляторній астенії за 
МКХ-10. Ці стани характеризуються змінами 
АТ у бік підвищення або зниження в результаті 
стресових перевантажень, метеозалежності і т.п. 
Підвищення АТ короткочасне, не перевищує 
160/100 мм рт. ст., його нормалізація відбуваєть-
ся без медикаментозного або немедикаментоз-
ного втручання.

Змішаний тип НЦД характеризується по-
єднанням кардіального неврозу з істотними ко-
ливаннями судинного тонусу — гіпотензією або 
транзиторною (переважно систолічною) гіпер-
тензією.

Клінічна картина
Клінічна картина захворювання у межах кож-

ного типу НЦД складається із загальноневротич-
ного, цереброваскулярного, кардіального, респі-
раторного, периферичного судинного синдромів 
і їх поєднань. У багатьох хворих відзначають ви-
ражену метеолабільність. 

Кардіалгічний синдром відзначають у 80–100% 
хворих з НЦД: біль в ділянці серця різноманітного 
характеру, може виникати після фізичного наван-
таження або тривалої ходи, продовжуватися протя-
гом декількох годин і навіть доби. 

Кардіалгія на фоні гіпертонусу симпатичної 
нервової системи супроводжується занепокоєн-
ням, підвищенням рівня АТ, тахікардією, озно-
бом, блідістю шкіри, зниженням температури 
тіла.

Кардіалгія на фоні активації парасимпатичної 
нервової системи супроводжується брадикар-
дією, зниженням рівня АТ, гіперемією шкіри. 
Прийом нітрогліцерину або Валідолу, як прави-
ло, не дає ефекту, кардіалгія зникає внаслідок 
прийому анальгетиків, відволікаючих процедур 
(гірчичники).

У хворих часто виникають серцебиття і по-
рушення ритму серця, що іноді супроводжується 
пульсацією судин шиї, голови, відчуттям завми-
рання, тимчасової «зупинки» серця. Найбільш 
характерною є тахікардія, ЧСС при цьому варіює 
від 90 до 130–140 уд./хв у стані спокою, на фоні 
якої часто спостерігається підвищення АТ (особ-
ливо САТ). У 15% хворих тахікардія переважає 
у клінічній картині, простежується протягом ба-
гатьох років і погано піддається терапії.

Респіраторний синдром виникає лише епі-
зодично, в основному під час емоційного на п ру-
ження і характеризується прискореним поверх-
невим диханням при фізичному навантаженні 
і хвилюванні, відчуттям незадоволеності вдихом, 
потребою періодично глибоко вдихати повітря 
(«тужливе зітхання»). Іноді порушення дихання 
досягають ступеня «ядухи» або «невротичної аст-
ми», дихального кризу з підвищенням частоти 
дихання до 30–50/хв, часто супроводжуються за-
памороченням, серцебиттям, тривожністю, стра-
хом задихнутися, померти. Аускультативно хрипи 
в легенях не визначаються, видих укорочений, 
багато хворих не можуть зробити форсований ви-
дих.

Астенічний синдром періодично відзначають 
у всіх хворих, а у багатьох — постійно. Клінічно 
він проявляється погіршенням фізичного стану 
(слабкість, втома зранку або поступово нарос-
таюча до середини дня, порушення координації 
і точності рухів та ін.), зміною настрою, а також 
розумовою втомлюваністю, зниженням пам’яті 
та вольових якостей, нездатністю до концентра-
ції уваги, при цьому часто виникають порушення 
сну.

Із великою частотою відзначають розлади 
судинного тонусу (дистонія), які клінічно про-
являються головним болем, почервонінням 
шкіри тіла (плями) або шиї («судинне намисто») 
і верхньої частини тулуба, вираженим червоним 
дермографізмом («гра вазомоторів»), лабільніс-
тю артеріального і венозного тиску, тимчасовим 
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порушенням зору, «мерехтінням мурашок» перед 
очима, відчуттям пульсації в голові, пульсуючим 
шумом у вухах, похолоданням кінцівок.

У деяких хворих відзначають субфебрильну 
температуру тіла.

При фізикальному обстеженні виявляють 
болісність м’яких тканин і вегетативних точок 
у лівій половині грудної клітини (гіпералгезія 
кардіа льної ділянки), відносні розміри серця ви-
значаються у межах норми; найбільш характер-
ною і частою ознакою є систолічний шум над 
зоною проекції верхівки серця, що нерідко по-
ширюється на судини шиї.

Частими й найбільш клінічно значущими 
проявами НЦД є вегетативні кризи (у 64% хво-
рих), які виникають зазвичай раптово і нібито 
безпричинно, частіше вночі під час сну або про-
будження. 

Для симпатоадреналового кризу (1-й тип) ха-
рактерні:

• відчуття тривоги, неконтрольованого страху;
• виражений головний біль, відчуття пульса-

ції в голові;
• неприємні відчуття або біль в ділянці сер-

ця;
• підвищення АТ;
• мідріаз;
• відчуття вираженого серцебиття, тахікардія, 

перебої в роботі серця;
• блідість та сухість шкіри;
• озноб з тремором тіла, гіпертермія.
Криз закінчується раптово, супроводжується 

поліурією, виділенням сечі з низькою питомою 
вагою, загальною слабкістю.

Для вагоінсулярного (парасимпатичного) 
кризу (2-й тип) характерні:

• слабкість, запаморочення, нудота;
• артеріальна гіпотензія;
• відчуття завмирання і перебоїв у роботі сер-

ця, брадикардія;
• порушення дихання, відчуття нестачі повіт-

ря;
• легке запаморочення, відчуття «провалю-

вання»;
• вологість і гіперемія шкіри, підвищена піт-

ливість;
• дисфункція травного тракту;
• виражена післякризова астенія.
Змішаний криз (3-й тип) поєднує симптоми 

симпатоадреналового і вагоінсулярного кризів.
За ступенем тяжкості кризи поділяють на 

легкий — із переважанням моносимптомати-
ки, вираженими вегетативними порушеннями 
тривалістю 10–15 хв; середньої тяжкості — з по-

лісимптоматикою, вираженими вегетативними 
порушеннями тривалістю від 15–20 хв до 1 год 
із вираженою післякризовою астенією протягом 
24–36 год і тяжкий — полісимптомний криз із 
тяжкими вегетативними розладами, гіперкінеза-
ми, судомами, тривалістю більше 1 год із після-
кризовою астенією протягом декількох днів.

Діагностика
На ЕКГ у більшості пацієнтів патологічних 

змін не виявляють, іноді відзначають неспе-
цифічні зміни зубця Р, іноді — розлад функції 
автоматизму і збудливості (синусова тахікар-
дія, міграція водія ритму, політопна екстрасис-
толія), а також такі порушення ритму, як су-
правентрикулярна пароксизмальна тахікардія. 
Частота екстрасистолічної аритмії у пацієнтів 
з НЦД коливається у межах 3–30%. Екстрасис-
толи час то виникають у стані спокою, особли-
во вночі, а також під впливом різних емоцій-
них чинників. Звичайно антиаритмічні засоби 
малоефективні, може виникати тривала спон-
танна ремісія.

У частини хворих (2–50%) на ЕКГ виявляють 
неспецифічні зміни зубця Т:

• зубець Т асиметричний, неправильної фор-
ми, з пологим спадним і більш крутим висхідним 
коліном, нерідко двогорбий, двофазний;

• гігантські зубці Т у правих грудних відве-
деннях;

• при повторній реєстрації ЕКГ можлива 
спонтанна різнонаправлена динаміка зубців Т;

• невідповідність негативного зубця Т і бо-
льового синд рому;

• стабільність змін зубця Т протягом багато-
річних спостережень;

• відсутність групування негативних зубців Т 
у відведеннях, що вказують на ураження певного 
коронарного басейну;

• лабільність негативного зубця Т залежно 
від прийому їжі, дихання, положення тіла, мен-
струального циклу (часто стає негативним у пе-
редменструальний період), прийому симпатолі-
тиків.

При виявленні змін зубця Т діагностичне зна-
чення мають наступні ЕКГ-проби:

1) проба з гіпервентиляцією: форсоване дихан-
ня протягом 35–45 с. Проба вважається позитив-
ною при підвищенні ЧСС на 50–100% і появі не-
гативних зубців Т переважно у грудних відведен-
нях (у 75% хворих з НЦД);

2) ортостатична проба: запис ЕКГ проводять 
у положенні лежачи і через 10 хв після повернен-
ня у вертикальне положення. Проба вважається 
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позитивною при підвищенні ЧСС, інверсії пози-
тивних зубців Т і поглибленні негативних зубців Т 
у грудних відведеннях (у 52% хворих із НЦД);

3) калієва: пробу виконують ранком натще, 
пацієнт приймає 6–8 г калію хлориду в 50 мл 
чаю, запис ЕКГ проводять повторно через 40 хв 
і 1,5 г. Проба вважається позитивною при ревер-
сії початково негативних зубців Т (у 74% хворих 
із НЦД);

4) проба з блокатором β-адренорецепторів:  
запис ЕКГ роблять через 60 і 90 хв після при-
йому 60–120 мг пропранолола. Проба вважа-
ється позитивною при реверсії негативних зуб-
ців Т і збільшенні вольтажу сплощених зубців Т 
(у 49% хворих із НЦД).

5) проба з дозованим фізичним навантажен-
ням при НЦД має наступні особливості:

• толерантність до фізичного навантаження 
нижче, ніж у нормі;

• швидке і неадекватне підвищення ЧСС 
(більш ніж на 50% від вихідного значення на 
1–2-й хвилині виконання навантаження);

• відновлювальний період супроводжується 
тривалою (20–30 хв) залишковою тахікардією.

Стан тонусу вегетативної нервової системи 
досліджують за допомогою спеціальних анкет 
(опитувальників), що заповнюється пацієнтом, 
а також схеми, яка заповнюється лікарем, що до-
зволяє виявити об’єктивні ознаки вегетативної 
дисфункції. 

Маркером вегетативної дисфункції є по-
рушення добових ритмів діяльності серцево-
судинної системи, що визначається при вивчен-
ні варіабельності ритму серця при безперервній 
реєстрації  ЕКГ (холтерівське моніторування) 
і розрахунком часових і частотних показників.

Основою діагностики НЦД є виключення 
всіх органічних захворювань, що мають перебіг 
з аналогічними симптомами.

Лікування
Лікування слід починати з формування пра-

вильного способу життя, нормалізації режиму 
праці та відпочинку, створення умов для повно-
цінного відпочинку. Пацієн там необхідне зба-
лансоване харчування, повноцінний сон, виклю-
чення тютюнопаління та вживання алкоголю.

Комп лексне лікування при НЦД повинно 
включати психотерапевтичні методи, індивіду-
альний підхід до призначення медикаментозного 
лікування, застосування фізіотерапії, лікувальної 
фізкультури.

Раціональна психотерапія і аутотренінг — 
основні немедикаментозні лікувальні засоби, які 

проводять із метою зменшення стресу, досягнен-
ня психологічного комфорту і нормалізації пси-
хологічного стану пацієнта. Значний лікувальний 
ефект мають різноманітні релаксаційні методики 
(діафрагмальне дихання, м’язове розслаблен-
ня), а також психологічні тренінги з елементами 
раціо нальної психотерапії (створення візуальних 
образів, набуття навичок розв’язування проб-
лем). Значний позитивний ефект при психо-
емоційній перевтомі має підвищення фізичної 
активності: пішохідні прогулянки, дозоване фі-
зичне навантаження, плавання, не зважаючи на 
можливе тимчасове посилення симптомів.

Для медикаментозного лікування хворим 
призначають Валідол, комбіновані засоби, що 
містять фенобарбітал, ментол, настоянку кореня 
валеріани, конвалії, глоду, кропиви собачої, бе-
ладони. 

Препаратами вибору при проведенні терапії 
НЦД є транквілізатори, що мають анксиолітичну 
та вегетостабілізуючу дію, зменшують невротич-
ну симптоматику, виявляють седативний ефект. 
Вегетативні пароксизми повністю зникають або 
виникають рідше, стають менш тяжкими і три-
валими.

Транквілізатори (феназепам, діазепам, хлор-
діазепоксид) мають значний антифобічний ефект, 
у хворих зникає емоційне напруження, постійна 
фіксація уваги на симптомах захворювання, дум-
ки про інвалідізацію. Транквілізатори, що мають 
переважно седативну дію, слід призначати з обе-
режністю особам, робота яких потребує швидкості 
психічних та психомоторних реакцій (водіям тран-
спорту, робітникам, праця яких потребує концент-
рації уваги, точності і зосере дження).

У випадку вираженої психічної астені зації, 
підвищеної втомлюваності, слабкості, помірних 
вегета тивних порушень хороший ефект відзнача-
ють при призначенні діазепама у низьких дозах. 
У випадку вираженої іпохонд рії, стійкого знижен-
ня настрою, при чітко вираженій кардіофобії, що 
супроводжується страхом смерті, вегетативних па-
роксизмах симпатоадреналового типу покращан-
ня стану пацієнта відбувається при призначенні 
діазепама і феназепама в середніх та відносно ви-
соких дозах. Найбільш позитивний терапевтичний 
вплив феназепам виявляє при наявності симптомів 
тривоги, поганого настрою, роздратованості, пору-
шеннях сну.

При різкому припиненні прийому транквілі-
заторів часто виникає синдром відміни — збіль-
шення симптоматики захворювання. При при-
значенні транквілізаторів необхідно пам’ятати, 
що їх дозу підбирають  індивідуально з урахуван-
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ням особливостей реагування пацієнта на препа-
рат та його віку, при цьому підвищення дози про-
водять поступово. З метою запобігання синд рома 
відміни необхідно проводити поступове знижен-
ня дози препарата.

Для пацієнтів, які ведуть активний спосіб 
життя і продовжують працювати, препаратами 
вибору можуть бути так звані «денні» транквілі-
затори (гідазепам, мебікар, фенібут), які не впли-
вають негативно на працездатність, ефективні 
при значних вегетативних порушеннях і мають 
вегеторегулю чу та активуючу дію. Фенібут ви-
являє особливий ефект при неврозі, психопатич-
ному стані, а також призначається в кінці курсу 
лікування більш сильними транквілізаторами 
перед їх відміною або з метою тривалої підтриму-
вальної терапії.

Новим патогенетично обґрунтованим засо-
бом лікування астенії є сальбутіамін. Препарат 
являє собою синтетичну сполуку, за структурою 
подібною до тіаміну, легко проникає через ГЕБ 
і вибірково накопичується в клітинах ретику-
лярної формації, що посилює захоплення холіна 
і призводить до прохолінергічної дії, потенціює 
серотонінергічну активність, відновлює циркад-
ні ритми сну. Також покращує процеси мислен-
ня, запам’ятовування, інтелект. Ефективність 
сальбутіаміна вивчали в багатьох дослідженнях, 
найбільше з них було проведене в 13 медичних 
цент рах Росії. Результати свідчать, що у хворих 
з функціональним астенічним синд ромом, що 
розвинувся на фоні перевтоми і психоемоційних 
навантажень, сальбутіамін виявляв значний про-
тиастенічний, вегетокоригуючий, активізуючий 
і адаптогенний ефекти, що сприяло нормалізації 
сну, зменшенню тривожних і депресивних тен-
денцій. Тривалість курсу лікування сальбутіамі-
ном — 1–2 міс.

Патогенетичній терапії найбільше відповідає 
застосування блокаторів β-адрено рецепторів, 
призначення яких входить у перелік обов’язкових 
медичних послуг хворим з симпатоадреналовими 
кризами і тахікардією (наказ МОЗ України № 436 
від 03.07.2006 р.). Показання для призначення 
препаратів цієї групи:

• тахікардія ≥90 уд./хв у стані спокою і не-
адекватне підвищення ЧСС до ≥120 уд./хв при 
переході з горизонтального у вертикальне по-
ложення, мінімальному фізичному наванта-
женні, легкому емоційному напруженні, під час 
прийнят тя їжі;

• часті вегетосудинні пароксизми, які не зни-
кають спонтанно;

• пароксизмальні больові синдроми;

• схильність до підвищення АТ;
• екстрасистолія або пароксизмальні пору-

шення ритму (пароксизми суправентрикулярної 
тахікардії);

• низька толерантність до фізичного наван-
таження у поєднанні зі схильністю до тахікардії 
та підвищення АТ.

Тривалий прийом блокаторів β- адренорецепто-
рів хворими з НЦД не супроводжується звиканням 
або розвитком побічних ефектів.

Респіраторний синдром добре піддається ліку-
ванню дихальними вправами. Астенічний синд-
ром може зменшуватися під впливом блокаторів 
β- адренорецепторів, окрім того доцільно призна-
чати курс адаптогенів, вітамінів групи В, препа-
ратів з метаболічною дією (триметилгідразинію 
пропіонат).

Слід враховувати, що серцеві глікозиди при 
НЦД абсолютно не ефективні (не знижують 
ЧСС) і їх погано переносять хворі. Анти аритмічні 
засоби рекомендовані при аритмії з симптома-
тикою, проте вони не зменшують вираженість 
тахікардії. Найбільш суттєвий антиаритмічний 
ефект зумовлює сумісне застосування блокаторів 
β- адренорецепторів і психотропних засобів.

При НЦД з симпатоадреналовими кризами 
необхідно поєднувати психотера пію з прийомом 
блокаторів β- адренорецепторів в ефективних до-
зах та анксиолітиками. При наявності протипо-
казань до призначення блокаторів β- адреноре-
цепторів психо тропні засоби комбінують з бло-
каторами α- адрено рецепторів (пророксан).

У період ремісії можливе зниження дози лі-
карських препаратів, включаючи психотропні 
засоби, і навіть повна їх відміна. З часом потреба 
в тривалому прийомі лікарських засобів зникає, 
їх призначають лише в період загострення.

Позитивний ефект дають фізіотерапевтичні 
процедури: циркулярний, віяльний і контраст-
ний душ.

Лікувальна фізкультура підвищує адаптаційні 
можливості організму, сприяє нормалізації спів-
відношення процесів гальмування і збу дження 
в корі і підкорковій зоні головного мозку, дозво-
ляє тренувати систему кровообігу, нервову систе-
му та скелетні м’язи. На початку курсу лікування 
більшу частину вправ рекомендується виконува-
ти в положенні лежачи або сидячи.
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Визначення
Пролапс мітрального клапана — провисан-

ня (пролабування) однієї або обох стулок мі-
трального клапана в порожнину лівого перед-
сердя в систолу ЛШ. Термін запропонований 
J.M. Criley і співавторами у 1966 р.

Епідеміологія
Частота реєстрації пролапса мітрального кла-

пана в різних популяціях становить від 5 до 20%, 
ехоКГ-методом — 10%, методом ангіографії — 43%. 
Синдром пролапса можливий у зовсім здорових 
людей (5–15% у різних популяціях), у спортсменів, 
що мали високі спортивні досягнення. У Фремін-
гемському дослідженні час тота пролабування сту-
лок мітрального клапана була трохи вище у жінок 
(2,7%), ніж у чоловіків (2,1%). При спостереженні 
в різних етнічних групах час тота виявлення про-
лапса мітрального клапана була найбільшою у осіб 
європеоїдної раси — 3,1%, у народів Близького 
Сходу — 2,7%, у китайців — 2,2%.

Етіологія і патогенез
Етіологія первинного пролапса мітрального 

клапана дотепер остаточно не встановлена, про-
те часте поєднання його з вродженими метабо-
лічними і структурними порушеннями сполучної 
тканини свідчить на користь його генетичної де-
термінованості. Первинний пролапс являє собою 
звичайно доброякісне спадкове захворювання, 
при якому патологія зумовлена своєрідною «над-
мірністю» мітрального клапана або довшими, 
ніж в нормі, сухожильними хордами.

Пролапс мітрального клапана може розви-
нутися в результаті міксоматозного ураження 
клапанного апарату, внаслідок вродженої анома-
лії розвитку серця і судин (об̓ємна надмірність, 
фестончатість і потовщення стулок) або генетич-
но зумовленої слабкості сполучної тканини.

Найбільш важлива міксоматозна дегенера-
ція мітрального клапана, характерною ознакою 
якої є нагромадження кислих мукополісахари-
дів, що призводить до значного підвищення гід-
рофільності стулок і більш пухкої їх структури. 
Міксоматозна дегенерація клапана асоційована 
з підвищенням активності матрикс них метало-
протеїназ, синтезом аномального фібриліну, 
що призводить до втрати нормальної щільності 
колагенової структури і фрагментації колагено-
вих волокон, вона може поширюватися не тіль-
ки на клапан, але також на сухожильні нитки 
і AV- кільце. На даний час розшифрований один 
із хромосомних локусів (Xq28), відповідальних за 
розвиток міксоматозної дегенерації.

Первинний пролапс мітрального кла-
пана може успадковуватися за аутосомно-
домінантним типом; виявлено локус MMVP1 
у хромосомі 16p11.2-p12.1 і локус MMVP2 у хро-
мосомі 11p15.4. Проте більш переконливо вигля-
дає концепція полігенної моделі успадкування, 
оскільки можлива поява пролапса мітрального 
клапана при спадкових захворюваннях, у розвит-
ку яких беруть участь мутації різних генів.

Деякі автори розглядають пролапс мітраль-
ного клапана у рамках феномена дисплазії спо-
лучної тканини, вважаючи, що особливості бу-
дови структур мітрального клапана можуть бути 
зумовлені генетично детермінованими дефекта-
ми сполучної тканини. У хворих з синдромами 
Елерса — Данло, Марфана, доброякісної гіпер-
мобільності встановлений звbязок між генетично 
детермінованими особливостями сполучної тка-
нини і пролапсом мітрального клапана, на даний 
час ідентифіковане точне розташування і варіан-
ти мутацій на хромосомах у хворих з синдромом 
Елерса — Данло.

Нещодавно виявлено, що поліморфізм екзона 
31-го гена колагену типу III — альфа 1 (COL3А1) 

ГЛАВА 2  ПРОЛАПС МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай

Визначення
Епідеміологія
Етіологія і патогенез
Класифікація 

Клінічна картина
Діагностика
Лікування

ЛІТЕРАТУРА.......................................884



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

2
Х

В
О

РО
БИ

 П
Е

РИ
К

А
РД

А
, М

ІО
К

А
РД

А
,

ЕН
Д

О
К

А
РД

А
 І 

К
Л

А
П

А
Н

ІВ
 С

ЕР
Ц

Я

ГЛАВА 2  ПРОЛАПС МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА __________________________________  881

впливає на ймовірність виникнення пролапса 
мітрального клапана: при наявності алеля G ри-
зик його виникнення зростав у 2,3 раза, а в осіб 
гомозиготних за даним алелем — у 7,4 раза, полі-
морфізм екзона 52-го гена COL3А1 такого впли-
ву не мав (Chou H.T. et al., 2004).

Вторинний пролапс мітрального клапана ви-
никає при різних системних, запальних захворю-
ваннях, ІХС (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Основні причини і стани, що поєднуються 

з пролапсом мітрального клапана
Встановлена
 або ймовірна

 причина

Можлива
причина

Загальне ураження сполуч-
ної тканини:
• синдром Марфана
• синдром Елерса — Данло
• синдром Холта — Орама
• синдром Шерешевсько-
го — Тернера
• синдром Дауна
Ревматизм 
Інфекційний ендокардит
ІХС
ГКМП
Міокардит
Перикардит
Операції на мітральному 
клапані
Травма
Міксома лівого передсердя
Системні захворювання 
сполучної тканини
WPW-синдром

Вроджені вади серця: 
• дефект міжперед-
сердної перегородки
• дефект міжшлуноч-
кової перегородки
• відкрита артеріальна 
протока
• мембранозний суб-
аортальний стеноз
• аномалія Ебштейна
• коригована транспо-
зиція магістральних 
судин

«Спортивне» серце
Вроджений синдром 
подовженого інтервалу 
Q–Т 

Класифікація
Класифікація пролапса мітрального клапана 

зумовлена ступенем провисання стулки мітраль-
ного клапана в ліве передсердя за даними транс-
торакальної ехоКГ:

• I ступінь — пролабування стулки на 3–6 мм;
• II ступінь — пролабування стулки на 7–9 мм;
• III ступінь — пролабування стулки понад 

9 мм;
• окремо описується ступінь вираженості су-

путньої мітральної регургітації. 
Розрізняють первинний (ідіопатичний) і вторин-

ний (придбаний) пролапс мітрального клапана.

Клінічна картина
У більшості пацієнтів клінічні ознаки можуть 

бути відсутні навіть при пролабуванні клапана 
I–II ступеня, що не супроводжується гемодина-
мічно значимою мітральною регургітацією. До 

загальних скарг належать астеноневротичні: під-
вищена дратівливість, емоційна лабільність, по-
рушення сну, головний біль, зниження працез-
датності, швидка стомлюваність.

Частою ознакою є біль в ділянці серця (50–
65%), що носить різноманітний характер і лока-
лізується зазвичай у зоні проекції верхівки серця 
або за грудиною, триває від декількох секунд до 
доби, не пов̓язаний з фізичним навантаженням, 
не купірується нітрогліцерином.

У походженні больового синдрому при про-
лапсі мітрального клапана провідну роль відво-
дять вегетативній нервовій системі, поліморфізм 
болю свідчить про існування різних механізмів 
вегетативних порушень у таких хворих.

Відчуття серцебиття і перебої в роботі серця 
відзначають у 25–79% хворих.

В окремих випадках пацієнти періодично чу-
ють «писк» або шум у грудях, що посилюється 
при фізичному і психоемоційному навантажен-
ні, часто супроводжується кардіальним і психо-
емоційним дискомфортом. 

При аускультації визначається голосний «му-
зичний» систолічний шум над проекцією вер-
хівки серця, що частіше буває ізольованим, але 
може нашаровуватися на певну частину систо-
лічного шуму, його звучання залежить від поло-
ження тіла хворого.

У 15–32% пацієнтів виникає задишка в стані 
спокою або при незначному фізичному наванта-
женні, незадоволеність вдихом, а також відчуття 
нестачі повітря або перешкоди на шляху повітря 
під час видиху, потреба періодично робити гли-
бокий вдих.

Нерідко єдиними скаргами хворих є ліпоти-
мія (комплекс відчуттів, що передують втраті сві-
домості) і синкопальний стан (4–86%). Провідна 
роль у патогенезі синкопальних станів приділя-
ється пароксизмальним порушенням серцевого 
ритму (пароксизмальній шлуночковій, супра-
вентрикулярній тахікардії і екстрасистолії), ор-
тостатичну гіпотензію виявляють у 14% хворих. 
У пацієнтів з пролапсом мітрального клапана ви-
падки непритомності не зумовлюють несприят-
ливого впливу на прогноз, також немає доказів 
щодо їх ролі як провісників раптової смерті.

У хворих виявляють велику розмаїтість про-
явів дисфункції вегетативної нервової системи, 
включаючи епізоди підвищення АТ і ортостатич-
ної  гіпотензії, скарги на підвищене потовиділен-
ня, немотивоване відчуття жару, гіперемію окре-
мих частин тіла. Різного роду парестезії, розлади 
терморегуляції, судинні прояви на шкірі кінцівок 
(блідість, мармуровий малюнок, синюшність), 
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порушення за типом феномена Рейно (похоло-
діння і оніміння пальців кистей і стоп), підви-
щену стомлюваність зі зниженням толерантності 
до фізичного навантаження відзначають у 9–60% 
випадків. Внаслідок емоційно-афективних і веге-
тативних розладів можуть виникати вегетативні 
кризи або «панічні атаки», в ряді випадків вони є 
основою стану непритомності.

У 30% хворих із первинним пролабуванням  
мітрального клапана вдається виявити зовнішні 
ознаки дисплазії сполучнотканинних структур, 
які відповідають повному або неповному синд-
рому Марфана або Елерса — Данло.

Гемодинамічні порушення залежать від наяв-
ності і ступеня мітральної регургітації, що істот-
но впливає на прогноз і підвищує ризик різних 
ускладнень — фібриляції передсердь, СН, іше-
мічного інсульту, інфекційного ендокардиту.

Діагностика
При аускультації найбільш характерними 

ознаками є додатковий тон (клацання) у період, 
що відповідає середині систоли і/або виникнен-
ня після нього зростаючого систолічного шуму, 
що триває до появи аортального компонента 
II тону. У багатьох хворих специфічна звукова 
картина відсутня і не відображає вираженості 
пролабування стулки клапана.

До достовірних аускультативних проявів про-
лапса мітрального клапана належать:

• ізольоване мезосистолічне клацання 
(50–54%);

• ізольоване пізнє систолічне клацання/шум;
• множинне систолічне клацання;
• пансистолічний (голосистолічний) шум.
Зміни ЕКГ неспецифічні, у більшості паці-

єнтів у стані спокою відхилення від норми від-
сутні. Найбільш чутливим для виявлення пору-
шень ритму і провідності у хворих із пролапсом 
мітрального клапана є 24-годинне (холтерівське) 
моніторування. На ЕКГ можуть визначати:

• сплощені, двогорбі або негативні зубці Т 
у відведеннях II, III і aVF, рідше в V5–6 і високі 
зубці Т у відведеннях V1–2;

• зниження інтервалу S–Т у поєднанні з ін-
версією зубця Т у тих же відведеннях;

• подовження інтервалу Q—T;
• різні порушення ритму і провідності: най-

більш часто — шлуночкова і передсердна екстра-
систолічна аритмія, пароксизмальна передсердна 
і шлуночкова тахікардія, фібриляція передсердь. 

ЕхоКГ і допплєрівська ехоКГ є ключовими 
дос лідженнями в діагностиці пролапса мітраль-
ного клапана. До специфічних ехоКГ-ознак на-

лежать мезосистолічне, пізніше і голосистолічне 
«гамачне» провисання задньої або обох стулок міт-
рального клапана в порожнину лівого передсердя 
(рис. 2.1). Мезосистолічне провисання визнача-
ється найбільш часто і досить стабільно корелює 
з аускультативними і ангіографічними проявами.

Рис. 2.1. Пролапс мітрального клапана. В-режим, 
апікальна чотирикамерна позиція

На ехоКГ у М-режимі пролабування має ви-
гляд «знака запитання, повернутого приблизно 
на 90° за годинниковою стрілкою» (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Пролапс мітрального клапана. М-режим
Неспецифічними, але високочутливими є 

нас тупні ехоКГ-ознаки:
• дилатація мітрального кільця;
• збільшення екскурсії мітрального клапана, 

діастолічний контакт стулок із міжшлуночковою 
перегородкою;

• збільшення амплітуди діастолічної роз-
біжності стулок і швидкості відкриття передньої 
стулки клапана;

• систолічний зсув передньої й задньої сту-
лок мітрального клапана (>3 мм) в ліве перед-
сердя нижче закриття мітральної лінії ;
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• потовщення стулок мітрального клапана;
• ознаки міксоматозної дегенерації клапана 

(рис. 2.3);
• різний ступінь мітральної регургітації (рис. 2.4).

Рис. 2.3. Пролапс мітрального клапана. B-режим, 
парастернальна позиція, коротка вісь

Рис. 2.4. Пролапс мітрального клапана. Колірний 
М-режим

Різновидом пансистолічного пролапса є так 
званий клапан, що бовтається (fl oppy mitral 
valve), який відзначають зазвичай при розриві 
хордальних ниток або відриві папілярного м̓ яза. 
При B-скануванні чітко видно нефіксований па-
пілярний м̓яз, нефіксовану стулку мітрального 
клапана, що робить неправильні, довільні рухи 
в фазу діастоли і що «провалюється» у порожни-
ну лівого передсердя в фазу систоли шлуночків. 
У М-режимі відмінними ехоКГ-особливостями 
такого клапана є наявність додаткових ехо-
сигналів від стулки мітрального клапана в по-
рожнини лівого передсердя в систолу шлуночка, 
діастолічного тремтіння передньої стулки або 
парадоксального руху задньої мітральної стулки 
в систолу і діастолу.

Хворим з вираженою мітральною регургітаці-
єю, наявністю міксоматозної дегенерації, збіль-

шенням стулок, подовженням хорд необхідно 
не рідше одного разу на півроку проводити ЕКГ 
і ехоКГ-дослідження з метою своєчасного попе-
редження ускладнень.

Радіонуклідний метод дослідження дає мож-
ливість неінвазивним шляхом кількісно розраху-
вати обzєм регургітації і об̓єктивно оцінити сту-
пінь недостатності мітрального клапана.

Ангіокардіографія в більшості випадків допов-
нює клінічні ехоКГ-результати і показана в нас-
тупних випадках:

• наявність чинників ризику хвороб серця 
і судин;

• виражений біль в ділянці серця (при ІХС);
• наявність тяжкої мітральної регургітації  

(обzєм регургітації ≥60 мл/скорочення, фракція 
регургітації ≥50%, ефективна площа отвору ре-
гургітації ≥0,40 см2);

• необхідність проведення диференціальної 
діагностики з недостатністю мітрального кла-
пана ревматичної або дегенеративної етіології 
з ГКМП;

• наявність пролапса мітрального клапана у по-
єднанні з дефектом міжпередсердної перегородки; 

• наявність афонічного («німого») пролапса  
мітрального клапана.

Лівобічна вентрикулографія вважається най-
більш надійним і точним методом діагностики 
пролапса мітрального клапана, її конфігурація 
в систолу при ангіографії допомагає діагносту-
вати патологію. Також можна визначити кальци-
фікацію мітрального отвору, дилатацію і низьку 
скоротність базального відрізка ЛШ.

У 15% хворих (у чоловіків частіше, ніж у жі-
нок) розвиваються серйозні ускладнення, до 
яких належать раптова смерть, інфекційний ен-
докардит, тромбоемболія, у тому числі цереб-
ральних артерій, що призводять до виникнення 
ішемічного інсульту.

У рекомендаціях робочої групи по раптовій 
смерті Європейського кардіологічного товари-
ства (2006) наведені основні маркери ризику рап-
тової смерті у хворих із пролапсом мітрального 
клапана: 

• зупинка серця або шлуночкова тахіаритмія 
в анамнезі;

• міксоматозні зміни і збільшення розмірів 
стулок;

• раптова смерть близьких родичів.
Пролапс мітрального клапана виявляють у 10–

30% дорослих хворих з інфекційним ендокарди-
том, ризик його розвитку при пролапсі мітрального 
клапана у 3,5–8,2 раза вищий, ніж у загальній по-
пуляції, і підвищується при наявності міксоматоз-
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ної дегенерації стулок, їх збільшенні і потовщенні, 
а також при наявності мітральної регургітації.

Лікування
При шлуночковій і надшлуночковій аритмії 

препаратами вибору є блокатори β- адренорецеп-
торів. У багатьох хворих антиаритмічна терапія 
не виправдана, оскільки прояви порушень сер-
цевого ритму і провідності є незначними.

Абсолютними показаннями для призначення 
антиаритмічної терапії є:

1) клінічно виражена аритмія, що проявляєть-
ся серцебиттям, запамороченням, синкопе, синд-
ромом Морганьї — Адамса — Стокса;

2) часті суправентрикулярні шлуночкові екст-
расистоли (>10–12/хв), особливо якщо вони 
ранні, групові або політопні при суправентри-
кулярній або шлуночковій тахікардії, синоаури-
кулярних, AV- і внутрішньошлуночкових (моно- 
і біфасцикулярних) блокадах.

Розповсюджені хірургічні методи лікування 
небезпечних порушень ритму серця, ефектив-
на радіочастотна абляція додаткових провідних 
шляхів. Пацієнтам, які перенесли епізод зупинки 
серця, з метою вторинної профілактики раптової 
смерті рекомендується імплантація кардіоверте-
ра- дефібрилятора.

Деякими авторами показана ефективність ін-
гібіторів АПФ у хворих з пролапсом мітрального 
клапана і вираженій мітральній регургітації з ме-
тою запобігання прогресування зниження ско-
ротності ЛШ.

Ацетилсаліцилову кислоту й дипіридамол мож-
на застосовувати профілактично для запобігання 
емболії мозкових судин у хворих, що мали навіть 
один церебральний епізод невизначеного генезу.

Методом вибору у пацієнтів з мітральною 
регургітацією є хірургічне лікування (вальвуло-
пластика, протезування мітрального клапана), 
що поліпшує прогноз, зумовлює зниження ризи-
ку інфекційного ендокардиту, усуває порушення 
ритму серця.

Хворі без клінічних симптомів пролапса міт-
рального клапана підлягають профілактичним 
оглядам кожні 2–3 роки.

Пацієнтів із пролапсом мітрального клапана 
відносять до групи ризику розвитку інфекційного 
ендокардиту, перед проведенням різних хірургіч-
них втручань, у тому числі на дихальних шляхах, 
стоматологічних маніпуляціях (екстракція зуба, 
установка імпланта), урологічних втручаннях 
(операція на передміхуровій залозі, цистоскопія) 
у них рекомендується проводити антибіотико-
профілактику за наступними показаннями:

• наявність систолічного клацання у сполу-
ченні з систолічним шумом;

• наявність ізольованого систолічного клацання 
у сполученні з ехоКГ-ознаками пролапса мітраль-
ного клапана і мітральної регургітації;

• наявність ізольованого систолічного кла-
цання у сполученні з ехоКГ-ознаками високого 
ризику: потовщення стулок, подовження хорд, 
збільшення лівого передсердя або ЛШ.

Тактика первинної профілактики тромбоем-
болічних ускладнень пролапса мітрального кла-
пана не розроблена.
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Визначення
Вроджені вади серця являють собою струк-

турні аномалії та деформації клапанів, отворів 
або перегородок між камерами серця або судин, 
що відходять від нього, що порушують внутріш-
ньосерцеву та системну гемодинаміку, що при-
зводить до розвитку гострої або хронічної недо-
статності кровообігу.

Епідеміологія
Частота вроджених вад серця становить до 1% 

всіх захворювань серця.

Етіологія
Виникнення вад ембріонального розвитку 

може бути зумовлене генними мутаціями, різ-
ними інфекційними процесами та інтоксика-
ціями (ендогенними і екзогенними) у період 
вагітності. 

Із вродженими вадами серця пов̓язані певні 
хромосомні порушення, найбільш часто — три-
сомія 21 (синдром Дауна), а також трисомії 13, 14, 
15 і 18. У більш ніж 50% пацієнтів із синд ромом 
Дауна відзначають вроджені вади серця (най-
більш часто атріовентрикулярні або шлуночкові 
септальні дефекти).

Мутації в декількох специфічних генах іден-
тифіковані в деяких випадках вроджених вад 
серця. Мутації в TBX5 виявляють у більшості па-
цієнтів з синдромом Хольта — Орама, аутосом-
ним захворюванням із септальними дефектами. 
Мутації в гені еластину були ідентифіковані як 
причина надклапанного аортального стенозу, 
мутації в NKX2.5 пов̓язані з аутосомним домі-
нантним фенотипом дефекту передсердної пере-
городки при тетраді Фалло.

Патогенез
Вроджена вада серця є наслідком порушен-

ня нормального процесу розвитку первинної 
та вторинної міжпередсердних перегородок та 
ендокардіальних подушок у період його ембріо-
нального формування. При порушенні розвитку 
мbязової частини міжшлуночкової перегородки 
в ній утворюються поодинокі або множинні 
отвори, частіше в мембранозній її частині, при 
цьому можуть утворитися високі або низькі її 
дефекти, які нерідко захоплюють розташова-
ні нижче частини мbязової перегородки. По-
рушення розвитку аортолегеневої перегородки 
може бути локальним, на невеликій ділянці, тоді 
формується вада по типу аортолегеневої нори-
ці. Іноді поділу артеріального стовбура на аорту 
й ЛА взагалі не відбувається та формується вада, 

яка називається загальним артеріальним стов-
буром. У процесі формування цієї перегородки 
напрямок її росту може порушитися і йти не по 
спіралі, як звичайно, а прямо — у таких випад-
ках формується вада, яка називається транспо-
зицією аорти й ЛА. У ряді випадків порушен-
ня розвитку перегородки артеріального конуса 
призводять до її відхилення в той чи інший бік, 
внаслідок чого виникає звуження аорти або ЛА. 
До звуження останньої часто приєднується по-
рушення розвитку складок конуса в місці, де 
вони беруть участь у формуванні мембраноз-
ної частини перегородки, — в ній утворюється 
дефект, розширена аорта зміщується вправо та 
розташовується прямо над дефектом — розви-
вається вада, яка отримала назву «тетрада Фал-
ло».

Виникнення ряду вроджених вад серця та 
магістральних судин пов̓язане з порушеннями 
в постнатальний період. Порушення в процесі 
нормального закриття артеріальної протоки при-
зводить до формування відкритої артеріальної 
протоки. При поєднанні незарощення овального 
отвору з недорозвиненням вторинної перегород-
ки формується дефект міжпередсердної перего-
родки в ділянці овального вікна.

Класифікація 
За етіологією врождені вади поділяються на 

дві групи:
1. Вади, зумовлені порушенням формоутворен-

ня, що є патологією ембріонального розвитку сер-
цево- судинної системи.

2. Вади, що розвинулися внаслідок захворю-
вань ендокарда, перенесених у внутрішньоутроб-
ний період.

Із урахуванням морфології ураження серед вро-
джених вад серця виділяють:

• аномалії розташування серця;
• аномалії передсердної, міжшлуночкової пе-

регородки;
• аномалії ЛА, артеріальної протоки, аорти;
• переміщення великих судин;
• аномалії клапанного апарата серця.
Систематизація вроджених вад серця 
Загальні
• вроджена коригована транспозиція магі-

стральних артерій;
• аномалії розташування серця;
• уроджена повна блокада серця.
Вади серця «білі» з шунтуванням крові зліва на-

право:
1. Шунт крові на рівні передсердь:
1) дефект міжпередсердної перегородки;
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2) дефект міжпередсердної перегородки в спо-
лученні з мітральным стенозом (синдром Лютам-
баше);

3) часткове аномальне приєднання легеневих 
вен.

2. Шунт крові на рівні шлуночків:
1) дефект міжшлуночкової перегородки;
2) дефект міжшлуночкової перегородки в спо-

лученні з недостатністю клапана аорти;
3) дефект міжшлуночкової перегородки зі ски-

данням крові з ЛШ у праве передсердя.
3. Шунт крові з устя аорти в праву частину серця:
1) розрив аневризми синуса Вальсальви;
2) коронарна артеріовенозна фістула;
3) аномальне відгалуження виходу лівої коро-

нарної артерії зі стовбура ЛА.
4. Шунт крові між аортою та ЛА:
1) аортопульмональне вікно;
2) відкрита артеріальна протока.
5. Багаторівневі шунти крові:
1) повний загальний передсердно-шлуночковий 

канал;
2) поєднання дефекту міжшлуночкової перего-

родки з дефектом міжпередсердної перегородки;
3) поєднання дефекту міжшлуночкової пере-

городки з відкритою артеріальною протокою.
Вади серця «білі» без шунтування крові:
1. Вади лівих відділів серця:
1) вроджена обструкція притоку крові в ліве пе-

редсердя;
2) мітральна недостатність;
3) первинний дилатуючий фіброеластоз ендо-

карда;
4) стеноз устя аорти;
5) недостатність аортального клапана;
6) коарктація аорти.
2. Вади правих відділів серця:
1) аномалія тристулкового клапана (Ебштейна) 

без ціанозу;
2) стеноз ЛА;
3) уроджена недостатність клапана ЛА;
4) ідіопатичне розширення стовбура ЛА.
Вади серця «сині»:
Із посиленим легеневим кровотоком:
1. Повна транспозиція магістральних артерій.
2. Синдром Тауссіг — Бінга.
3. Артеріальний стовбур.
4. Повна аномалія приєднання легеневих вен.
5. Єдиний шлуночок без стенозу легеневого 

стовбура. 
6. Загальне передсердя.
7. Тетрада Фалло з атрезією легеневого стов-

бура з посиленням колатерального артеріального 
кровотоку.

8. Атрезія тристулкового клапана з великим 
дефектом міжшлуночкової перегородки без сте-
нозу легеневого стовбура.

9. Гіпоплазія лівих відділів серця (атрезія аор-
ти й мітрального клапана).

З нормальним або зменшеним легеневим 
кровотоком:

1. Атрезія тристулкового клапана.
2. Аномалія Ебштейна з шунтуванням крові 

з правого передсердя в ліве.
3. Атрезія легеневого стовбура з інтактною 

міжшлуночковою перегородкою.
4. Стеноз або атрезія легеневого стовбура з де-

фектом міжшлуночкової перегородки (тетрада 
Фалло).

5. Стеноз легеневого стовбура із шунтуванням 
крові з правого передсердя в ліве.

6. Повна транспозиція магістральних судин 
у поєднанні зі стенозом легеневого стовбура.

7. Відходження обох судин, які виносять-
ся з ПШ у сполученні зі стенозом легеневого 
стовбура. 

8. Єдиний шлуночок зі стенозом легеневого 
стовбура.

9. Артеріовенозні нориці легень.
10. Сполучення між порожнистими венами та 

лівим передсердям. 

Лікування
Відповідно до протоколу надання медичної 

допомоги пацієнтам із вродженими вадами серця 
лікувальна програма передбачає перелік та обсяг 
обовbязкових медичних послуг, в які включене 
оперативне лікування вад серця й лікування СН 
та її ускладнень (наказ МОЗ України № 436 від 
03.07.2006 р.).

АНОМАЛІЇ ПОЛОЖЕННЯ СЕРЦЯ
До аномалій внутрішьогрудного положен-

ня серця відносять порушення розташування 
верхівки серця, її відповідності характеру по-
ложення органів черевної порожнини та ви-
падки неправильного формування серця, такі 
як зворотнє або невизначене розташування 
ембріональних закладок правого й лівого пе-
редсердь.

Епідеміологія
Частота цих аномалій становить 1,5% се-

ред усіх вроджених вад серця, найбільш час-
тими серед них є правосформоване правороз-
ташоване серце — ізольована декстрокардія 
(рис. 3.1) і лівосформоване праворозташоване 
серце (рис. 3.2) — «дзеркальна декстрокардія» 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

2
Х

В
О

РО
БИ

 П
Е

РИ
К

А
РД

А
, М

ІО
К

А
РД

А
,

ЕН
Д

О
К

А
РД

А
 І 

К
Л

А
П

А
Н

ІВ
 С

ЕР
Ц

Я

ГЛАВА 3  ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ _____________________________________________  889

(відповідно в 54 і 33% хворих із правобічним 
положенням серця). У першому випадку роз-
ташування інших органів грудної клітки та 
топографія органів черевної порожнини відпо-
відають фізіологічній нормі, у другому випад-
ку відзначають повне зворотне розташування 
внутрішніх органів.

Рис. 3.1. Правосформоване праворозташоване 
серце.Тут і далі на рисунках: ПП — праве 
передсердя; ЛП — ліве передсердя

Рис. 3.2. Лівосформоване праворозташоване серце

Клінічна картина й діагностика
Якщо будову серця і судин не порушено, 

воно в цілому функціонує нормально, пору-
шення кровообігу не відбувається.

При пальпації серцевий поштовх розташо-
вується в п̓ятому міжребер̓ї праворуч по серед-
ньоключичній лінії. Аускультативно тони серця 
найкраще прослуховуються праворуч відповідно 
до загальноприйнятих аускуль тативних точок, 

симетрично зміщеним на праву половину груд-
ної клітини. 

На ЕКГ при ізольованій декстрокардії ха-
рактерний позитивний зубець Р у I, aVL, aVF, 
V1–4- відведеннях. У грудних відведеннях воль-
таж комплексів QRS прогресивно підвищується 
від V6R до V1–2 і далі знижується до V6, вказуючи 
на правобічне положення серця. При цьому по-
тенціали ПШ у формі комплексів r або RS реє-
струють у відведеннях від V6R до V2–3, лівого — 
у вигляді q або qRS — у V3–6.

На ЕКГ при істинній декстрокардії харак-
терний негативний зубець Р у I, aVL, V5–6- відве-
деннях, позитивний Р у II, III, V1- відведеннях, 
негативні комплекси QRS у I, aVR, підвищення 
їхнього вольтажу від V1 до V6R і зниження — від 
V1 до V6, негативні Т у I, aVL, V5–6. У I стандарт-
ному відведенні реєструють зубці, що мають 
протилежний зазвичай напрямок: II стандарт-
не відведення відповідає нормальному III і, 
навпаки, III стандартне відведення — II, від-
ведення aVL відбиває відведення aVR й, навпа-
ки, aVR–aVL, відведення V1 рівноцінно V2R, 
V3–V3R, V4–V4R, V5–V5R, V6–V6R. Відведення 
aVF не змінюється. Якщо поміняти місцями 
елект роди правої й лівої руки й накласти грудні 
електроди дзеркально до нормального серця, 
то ЕКГ можна аналізувати як при нормальному 
положенні серця.

Рентгенологічне дослідження виявляє тінь 
серця переважно в правій половині грудної 
клітки, верхівка серця орієнтована вправо.

Аномальне положення серця підтверджу-
ється при ехоКГ-обстеженні.

Лікування
Аномальне розташування серця саме по собі 

не супроводжується розладами гемодинаміки. 
Хірургічному лікуванню підлягають лише хворі 
із супутніми вадами серця.

АНОМАЛІЇ МІЖПЕРЕДСЕРДНОЇ 
ПЕРЕГОРОДКИ

ДЕФЕКТ МІЖПЕРЕДСЕРДНОЇ
ПЕРЕГОРОДКИ

Визначення
Дефект міжпередсердної перегородки — вро-

джена вада серця, при якій є сполучення між дво-
ма передсердями, що розвивається в результаті 
аномального розвитку первинної й вторинної 
міжпередсердних перегородок та ендокардіаль-
них подушок.
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Дефект міжпередсердної перегородки в спо-
лученні зі стенозом лівого атріовентрикулярного 
отвору називається синд ромом Лютамбаше.

Епідеміологія
Поширеність дефекту міжпередсердної пе-

регородки становить 5–10% усіх вроджених 
вад, є найбільш частою вадою серця у дорослих 
(30%), у жінок відзначають частіше, ніж у чоло-
віків (2:1).

Патологічна анатомія
Існує кілька морфологічних типів дефекту 

міжпередсердної перегородки. Найбільш частий 
варіант — високий дефект міжпередсердної пе-
регородки типу ostium secundum (75% випадків), 
що виникає внаслідок порушення розвитку вто-
ринної перегородки, локалізується в центральній 
частині міжпередсердної перегородки в ділянці 
овальної ямки (рис. 3.3).

Дефект типу ostium primum (15%) являє со-
бою варіант дефекту ендокарда, виникає вна-
слідок неповного розвитку первинної перего-
родки, розташовується в нижньому відділі пере-
городки безпосередньо над рівнем передсердно-
шлуночкових отворів, поєднується з розщеплен-
ням стулок мітрального й рідше тристулкового 
клапанів.

Поєднання порушення розвитку перегородок 
передсердя з неправильним розташуванням ве-
нозного синуса призводить до утворення склад-
них дефектів.

Дефекти венозного синуса (10%) частіше 
відзначають високо в міжпередсердній пере-
городці поблизу від впадання верхньої порож-
нистої вени, пов̓язані з атиповим впаданням 
легеневих вен у праве передсердя або верхню 
порожнисту вену. Набагато рідше дефекти ве-
нозного синуса можуть локалізуватися в ниж-
ній частині перегородки над устям нижньої по-
рожнистої вени.

У деяких випадках відзначають загальне пе-
редсердя — відсутність більшої частини між-
передсердної перегородки або наявність тільки 
рудиментарних її елементів, часто поєднується 
з розщепленням атріовентрикулярних клапа-
нів.

Відкритий овальний отвір, що не закриваєть-
ся в 20% дорослих, не слід розглядати як різновид 
дефекту міжпередсердної перегородки, оскільки 
при істинному дефекті є недостатність тканини, 
а при відкритому овальному вікні сполучення 
здійснюється за рахунок клапана, що відкрива-
ється при особливих обставинах.

Синдром Лютамбаше морфологічно харак-
теризується наявністю дефекту міжпередсерд-
ної перегородки (частіше вторинного) і зву-
женням лівого атріовентрикулярного отво-
ру (вродженого або набутого). Характерним 
є розширення ЛА, що іноді вдвічі перевищує 
розмір аорти.

Рис. 3.3. Анатомічні варіанти дефекту міжперед-
сердної перегородки

Порушення гемодинаміки
Наявність дефекту міжпередсердної перего-

родки призводить до скидання артеріальної крові 
з лівого передсердя в праве внаслідок наявності 
градієнта тиску між ними. У результаті виникає 
перевантаження обbємом правої половини серця, 
дилатація ПШ і збільшення ОЦК у малому колі. 
При більших дефектах це може призводити до 
легеневої гіпертензії, однак виражена гіпертензія 
в малому колі в перші 20 років виникає у близько 
2% хворих. 

Основну роль у компенсації порушення кро-
вообігу грає ПШ, робота якого збільшується 
в кілька разів. Недостатність ПШ розвивається 
після 10 років існування вади, у більш старшо-
му віці приєднується недостатність ЛШ. Остан-
ня, викликаючи зменшення його піддатливості, 
може призводити до збільшення обсягу шунта 
зліва направо.

При синдромі Лютамбаше величина шун-
та збільшується пропорційно зростанню сте-
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нозуючого дефекту мітрального отвору, крім 
цього відбувається порушення відтоку крові 
з малого кола та виникнення легеневої гіпер-
тензії.

Клінічна картина
Клінічні прояви вади залежать від ступеня 

порушення гемодинаміки та змінюються з віком. 
При відносно невеликому дефекті в молодому 
віці хворі можуть не мати скарг і ваду виявляють 
при випадковому обстеженні. Скарги на задиш-
ку та напади серцебиття при фізичному наванта-
женні виникають у віці старше 40 років, потім на-
ростають слабкість і стомлюваність, зbявляються 
різні аритмії, СН, що зумовлена вираженою ле-
геневою гіпертензією.

При більших дефектах міжпередсердної пере-
городки задишка є одним із симптомів захворю-
вання вже у молодому віці. У хворих часто вини-
кають напади серцебиття.

При перкусії відзначають розширення гра-
ниць серця переважно вправо, а при більших де-
фектах — вліво. В окремих випадках описано на-
явність серцевого горба (за рахунок збільшення 
правих відділів серця), а також систолічне трем-
тіння з лівого краю грудини.

Характерна аускультативна картина: над ЛА 
ліворуч біля грудини вислуховується систоліч-
ний шум помірної інтенсивності, що виникає 
внаслідок збільшеного кровотоку через клапан 
ЛА. Другий тон над ЛА посилений та роздво-
єний. Рідше визначають діастолічний шум над 
нижньою частиною грудини, повbязаний із від-
носним стенозом отвору тристулкового кла-
пана при збільшеній кількості крові, що про-
ходить через нього. Після того як збільшений 
легеневий судинний опір призводить до зни-
ження величини скидання крові зліва направо, 
інтенсивність шумів знижується, зbявляється 
діастолічний шум, викликаний недостатністю 
клапана ЛА.

Діагностика
На ЕКГ електрична вісь серця у хворих із вто-

ринним дефектом відхилена вправо, з первин-
ним — вліво. При кожному з дефектів виявляють 
різний ступінь перевантаження і гіпертрофії ПШ 
і правого передсердя, вираженість якої залежить 
від величини тиску в легеневому стовбурі. Ви-
являють ознаки часткової блокади правої ніжки 
пучка Гіса (феномен rSR�� або rsR� у правих груд-
них відведеннях), можуть визначати передсердну 
екстрасистолічну аритмію, пароксизмальну су-
правентрикулярну тахікардію. У хворих із синд-

ромом Лютамбаше нерідко виявляють фібриля-
цію передсердь.

На рентгенограмі серце збільшене в попереч-
нику, в косих проекціях визначається збільшен-
ня правих відділів серця. Дуга ЛА вибухає, дуга 
аорти зменшена, посилений судинний малюнок 
легень, корені легень розширені, характерна їхня 
пульсація.

Діагноз встановлюють методом транстора-
кальної та допплєрівської ехоКГ, за допомогою 
якої можна встановити локалізацію, розмір де-
фекту (добре візуалізується оstium secundum 
та primum), а також напрямок скидання кро-
ві. При ехоКГ-обстеженні виявляють наступні 
ознаки:

• збільшення порожнини правого передсердя 
й ПШ;

• парадоксальний рух міжшлуночкової пере-
городки;

• гіпердинамічний рух стінок лівого перед-
сердя;

• ознаки легеневої гіпертензії;
• ознаки розщеплення мітрального та три-

стулкового клапанів з проявами їхньої недостат-
ності при первинному дефекті (рис. 3.4);

• пролапс мітрального клапана при вторин-
ному дефекті;

• стеноз мітрального отвору при синдромі 
Лютамбаше;

• шунтування крові між передсердями зліва 
направо або cправа наліво (рис. 3.5а, б).

Дефекти венозного синуса вимагають додат-
кових діагностичних підходів — черезстравохідне 
ехоКГ забезпечує найкращу візуалізацію міжпе-
редсердної перегородки, легеневих вен, особли-
во в дорослих пацієнтів з недостатніми «акустич-
ними вікнами».

Рис. 3.4. Розщеплення передньої стулки мітраль-
ного клапана. В-режим, парастернальна 
позиція, коротка вісь
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а

б
Рис. 3.5. Дефект міжпередсердної перегородки. 

В-режим: а) субкостальна позиція, довга 
вісь; б) апкальна чотирикамерна позиція, 
шунт зліва направо (ліве передсердя — 
праве передсердя)

Катетеризації порожнин серця зазвичай не 
потрібно, крім випадків супутньої легеневої гі-
пертензії або коли неінвазивне дослідження не-
повноцінне. Наявність дефекту міжпередсердної 
перегородки підтверджується проведенням ка-
тетера із правого передсердя через перегородку 
в ліве й підвищенням насичення крові киснем 
у порожнині правого передсердя порівняно із 
пробами крові, взятої біля устя порожнистих вен. 
Різниця в 2 об. % і більше (або 8–10%) розгляда-
ється як абсолютна ознака шунтування крові.

Коронароангіографію звичайно проводять 
пацієнтам у віці старше 40 років перед планова-
ною хірургічною корекцією вади.

Дефект міжпередсердної перегородки та-
кож може бути діагностовано за допомогою КТ 
(рис. 3.6) або МРТ, що є методом вибору для 
оцінки позасерцевої анатомії, у тому числі вели-

ких судин, гілок ЛА, а також системних та леге-
невих венозних зbєднань.

Рис. 3.6. Дефект міжпередсердної перегородки. 
Мультиспіральна КТ, апікальний зріз

Лікування
Хірургічне закриття дефекту рекомендоване, 

якщо співвідношення легеневого до системного 
кровотоку більш ніж 1,5:1 і відношення легене-
вого до системного судинного опору менше 0,7. 
Немає єдиної думки щодо хірургічного лікуван-
ня асимптомних хворих у віці 25–40 років, однак 
воно виправдано для попередження прогресуван-
ня симптомів. Унаслідок можливості збільшення 
скидання крові зліва направо, появи фібриля-
ції передсердь і розвитку легеневої гіпертензії 
з віком бажане виконання хірургічної корекції 
вади до появи ознак погіршення функції серця. 
У симптомних хворих у віці старше 40 років хі-
рургічне закриття дефекту поліпшує толерант-
ність до фізичного навантаження й виживаність 
порівняно з медикаментозною терапією та запо-
бігає подальшому погіршенню функціонального 
стану, хоча не знижує ризик розвитку суправен-
трикулярної аритмії, СН і цереброваскулярних 
подій. Хірургічне втручання в 80% хворих віком 
старше 60 років зі значним скиданням крові при-
водить до поліпшення симптомів. У 70% хворих 
старшого віку після операції зберігаються пору-
шення ритму, в 10–25% вони виникають уперше, 
підвищується ризик системної АГ невідомої етіо-
логії. 

Показання до хірургічного лікування
• неефективна медикаментозна терапія СН;
• значне артеріовенозне скидання;
• відставання у фізичному розвитку;
• підвищення тиску в малому колі кровообігу.
Протипоказання до оперативного втручання
1. Веноартеріальне (справа наліво) скидання, 

оскільки це ознака вираженої гіпертензії й часто 
незворотніх змін у малому колі кровообігу.
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2. Виражена лівошлуночкова недостатність.
Хірургічне лікування полягає в ушиванні або 

пластиці латкою дефекту міжпередсердної перего-
родки. Незначні дефекти зашивають, більші закри-
вають гомотрансплантатами або протезами з пласт-
масової губки. При первинному дефекті зі значною 
мітральною недостатністю додатково ушивають 
розщеплену стулку або проводять протезування 
мітрального клапана. У результаті хірургічного лі-
кування поліпшується стан хворого: зменшуються 
задишка, серцебиття, розміри серця. 

В останні роки зростає роль пристроїв для за-
криття дефекту (вперше застосовані в 1976 р.), 
вибір типу пристрою залежить від локалізації 
дефекту. На сьогодні немає порівняльних до-
сліджень щодо впровадження пристроїв і хірур-
гічних методів операції, не існує консенсусу від-
носно тривалого спостереження після установки 
пристроїв і довгострокові результати невідомі, 
включаючи ризик розвитку передсердної арит-
мії, СН та інсульту; передбачається, що їх резуль-
тати будуть порівняними.

При синдромі Лютамбаше хірургічне лікуван-
ня полягає в одномоментній корекції — усуненні 
дефекту міжпередсердної перегородки та мітраль-
ної комісуротомії. Протипоказаннями до операції 
є лише тяжка стадія легеневої гіпертензії та різко 
виражена дистрофія міокарда, що зумовлює тер-
мінальну стадію СН.

Медикаментозна терапія включає симпто-
матичні засоби: антиаритмічні препарати при 
фібриляції передсердь і пароксизмальній супра-
вентрикулярній тахікардії, лікування СН.

Прогноз
Вторинний дефект має сприятливий природ-

ний перебіг у перші 20–30 років життя. Причи-
ною смерті при відсутності оперативної корекції 
є правошлуночкова СН, рідше — тромбоз ЛА, 
аритмія. При первинному дефекті перебіг менш 
сприятливий, прогноз гірше, раніше виникають 
клінічна симптоматика та ускладнення, основним 
обтяжувальним чинником є легенева гіпертензія.

АНОМАЛІЇ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ 
ПЕРЕГОРОДКИ

ДЕФЕКТ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ 
ПЕРЕГОРОДКИ

Визначення
Дефект міжшлуночкової перегородки — вро-

джена вада серця, при якій є патологічне сполу-
чення між ПШ та ЛШ серця.

Епідеміологія
Виявляється в 25–30% випадків усіх вродже-

них вад серця, однаково часто в чоловіків і жі-
нок.

Патологічна анатомія
Дефекти можуть розташовуватися вище або 

нижче надшлуночкового гребеня, в мембраноз-
ній або м̓язовій частині міжшлуночкової перего-
родки, найбільш часті перимембранозні дефекти 
(75–80%). М̓язові дефекти або дефекти трабе-
кулярної перегородки відзначають у 20% усіх де-
фектів міжшлуночкової перегородки.

Приблизно половина дефектів невеликого 
розміру, але вони можуть варіювати від 1 до 30 мм 
і більше, мати різну форму: круглу, еліпсовидну, 
з мbякими або фіброзно зміненими краями. При 
ваді також виявляють гіпертрофію міокарда і ди-
латацію порожнин обох шлуночків, передсердь, 
розширення стовбура ЛА, іноді значне.

Порушення гемодинаміки
Функціональні розлади залежать насамперед 

від розмірів отвору та від стану легеневого судин-
ного русла. При невеликих дефектах (до 10 мм) 
виникає значний градієнт тиску в ПШ і ЛШ, 
а в систолу відбувається незначне артеріовенозне 
скидання крові через дефект. Через низький опір 
крові в малому колі кровообігу тиск у ПШ і ЛА 
або незначно підвищується, або залишається 
нормальним. У діастолу в результаті підвищен-
ня кінцевого діастолічного тиску в ПШ частина 
крові з його порожнини може повертатися в ліві 
відділи, викликаючи обbємне перевантаження лі-
вого передсердя, а особливо ЛШ.

Помірні або великі дефекти викликають за-
стій в легенях та перевантаження обbємом ЛШ, 
що може призводити до виникнення легеневої 
гіпертензії.

Великі дефекти міжшлуночкової перегородки 
не створюють перешкоди скиданню крові зліва 
направо, обидва шлуночка функціонують як єди-
на насосна камера з двома виходами, призводячи 
до вирівнювання тиску в системному і легене-
вому колі кровообігу. Величина скидання крові 
зворотньо пропорційна відношенню легеневого 
та системного судинного опору. Якщо загально-
легеневий опір нормальний або підвищений, але 
становить менше половини від опору у велико-
му колі кровообігу, відбувається велике скидання 
крові, легеневий кровотік у 2 рази і більше пере-
вищує системний, відзначаються значне підви-
щення тиску в малому колі кровообігу, обbємні та 
систолічні перевантаження ЛШ і ПШ, що зумов-



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

2
Х

В
О

РО
БИ

 П
Е

РИ
К

А
РД

А
, М

ІО
К

А
РД

А
,

ЕН
Д

О
К

А
РД

А
 І 

К
Л

А
П

А
Н

ІВ
 С

ЕР
Ц

Я

894  _____________________________________________ГЛАВА 3  ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ

лює розвиток вираженої декомпенсації кровообі-
гу. У цих хворих дуже рано відзначають розвиток 
структурних змін у легенях, а також вторинної ле-
геневої гіпертензії. Якщо загальнолегеневий опір 
становить половину та більше ЗПСО, то обсяг 
скидання зменшується.

Клінічна картина
Клінічна картина залежить від віку хворого, 

розмірів дефекту, величини судинного опору 
легень. При невеликих дефектах клінічні про-
яви вади відсутні, задишка при фізичному на-
пруженні найчастіше є першим проявом деком-
пенсації. 

При дефектах більших розмірів (діаметром 
>10 мм або більше половини діаметра устя аорти) 
хворі скаржаться на задишку по типу тахіпное за 
участю допоміжних мbязів, відчуття серцебиття, 
біль в ділянці серця, стійкий кашель, що підси-
люється при зміні положення тіла.

При пальпації грудної клітки часто визнача-
ють систолічне тремтіння в четвертому міжреберbї 
ліворуч та в ділянці мечоподібного відростка.

Основною клінічною ознакою вади є харак-
терний гучний, повbязаний з I тоном, голосисто-
лічний шум Роже, який вислуховується у третьо-
му– четвертому міжреберbї ліворуч від грудини, 
та проводиться до верхівки серця.

Діагностика
При невеликих дефектах ЕКГ у межах фізіо-

логічної норми. При більших дефектах виявля-
ють неспецифічні ознаки комбінованої гіпертро-
фії обох шлуночків та передсердь, зміни ST–T, 
фіб риляцію передсердь, порушення внутрішньо-
шлуночкової провідності.

На рентгенограмі при невеликих дефектах 
серце нормальних розмірів, при більших — кар-
діомегалія, посилення легеневого малюнка за 
рахунок переповнення артеріального русла. При 
вираженій легеневій гіпертензії посилені прико-
реневі зони, а судинний малюнок периферичних 
відділів легень виглядає «збідненим». Дуга леге-
невого стовбура вибухає по лівому контуру, при 
рентгеноскопії відзначають посилення її пульса-
ції.

ЕхоКГ–обстеження з колірним допплєрів-
ським картуванням дозволяє верифікувати діа-
гноз — безпосередньо визна чити розміри й роз-
ташування дефекту, наявність і напрямок ски-
дання крові. Градієнт тиску між ЛШ і ПШ можна 
оцінити за допомогою постійнохвильової доп-
плєрографії. При ехоКГ-обстеженні можна ви-
явити:

• збільшення розмірів усіх камер серця;
• гіперкінез стінок ЛШ;
• візуалізуючий дефект міжшлуночкової пе-

регородки (>10 мм);
• турбулентний потік через перегородку зліва 

направо (рис. 3.7).
При катетеризації правих відділів серця відзна-

чають значне підвищення тиску в ПШ та ЛА, а та-
кож підвищення насичення крові киснем, що по-
чинається на рівні ПШ і збільшується в легеневому 
стовбурі.

Селективну ангіокардіографію зазвичай 
проводять у пацієнтів віком старше 40 років 
при планованому хірургічному втручанні, ме-
тод дозволяє виначати локалізацію дефекту, 
його розміри, а також виключити супутню па-
тологію.

Рис. 3.7. Дефект міжшлуночкової перегородки. 
В-режим, апікальна чотирикамерна по-
зиція

Лікування
Хворим із симптомами СН призначають ме-

дикаментозну терапію для стабілізації стану пе-
ред проведенням хірургічної корекції.

Абсолютними показаннями до операції 
є критичний стан або СН, що не піддаєть-
ся консервативній терапії, а також підозра на 
необоротні зміни, що розвиваються в судинах 
легень.

Відносними показаннями для хірургічного 
втручання є великий дефект з ознаками значного 
скидання крові, часті респіраторні захворюван-
ня, відставання у фізичному розвитку.

Хірургічне лікування протипоказане, якщо 
систолічний тиск у ЛА дорівнює системному 
й артеріовенозне скидання крові становить мен-
ше 40% хвилинного обсягу малого кола крово-
обігу і є шунт справа наліво.
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Прогноз
Спонтанне закриття дефекту відбувається 

у 15–60% випадків. Потрібне диспансерне спо-
стереження хворих через можливість виникнен-
ня надалі різних ускладнень (ураження провід-
ної системи серця, недостатність тристулково-
го клапана, фібриляція передсердь). У цілому 
25-річна виживаність для всіх пацієнтів стано-
вить 87%, смертність підвищується з розміром 
дефекту.

У неоперованих хворих з ізольованим невели-
ким дефектом і нормальним тиском у ПШ про-
гноз сприятливий, хоча в них зберігається висо-
кий ризик розвитку інфекційного ендокардиту. 
При помірних і більших дефектах високий ризик 
розвитку різних ускладнень, включаючи інфек-
ційний ендокардит, аортальну недостатність, по-
рушення ритму й провідності, дисфункцію ЛШ, 
раптову смерть.

КОМПЛЕКС ЕЙЗЕНМЕНГЕРА

Визначення
Комплекс Ейзенменгера — високий дефект 

міжшлуночкової перегородки, зсув аорти вправо 
та відходження її одночасно від обох шлуночків 
серця («сидяча верхи аорта»), розширення ЛА.

Епідеміологія
Поширеність вади становить 4% серед вродже-

них вад серця у дорослих і визначається в 10% хво-
рих з дефектами міжшлуночкової перегородки.

Порушення гемодинаміки
При цій ваді відбувається скидання крові з ЛШ 

у правий (через дефект міжшлуночкової перего-
родки) і викид крові із ПШ одночасно в аорту та 
ЛА. Патологічні зміни в легеневому судинному 
басейні корелюють зі станом гемодинаміки і мо-
жуть бути розділені по ступеню тяжкості. Перший 
ступінь характеризується збільшенням легеневого 
кровотоку з нормальним середнім тиском у ЛА. 
Другий ступінь характеризується збільшенням 
середнього тиску в ЛА, помірну гіпертрофію ви-
являють у проксимальних судинах як результат гі-
пертрофії та проліферації гладких мbязів, а також 
збільшення елементів сполучної тканини. Третій 
ступінь характеризується підвищенням легенево-
го судинного опору, що корелює зі зменшеною 
кількістю дистальних легеневих судин.

Клінічна картина
Клінічна картина багато в чому подібна з де-

фектом міжшлуночкової перегородки, однак 

більш чітко проявляються порушення гемоди-
наміки. Найбільш частими клінічними симпто-
мами є синюшність шкірних покривів внаслідок 
змішування артеріальної й венозної крові, за-
дишка, серцебиття при фізичному навантаженні, 
кровохаркання.

Аускультативно ліворуч біля грудини в місці 
прикріплення III–IV ребра, а також у проекції 
аорти вислуховується грубий систолічний шум. 
Діастолічний шум зумовлений аортальною недо-
статністю.

Діагностика
На ЕКГ нерідко відзначають ознаки внут-

рішньошлуночкової блокади, гіпертрофії ПШ, 
фібриляцію та тріпотіння передсердь. При хол-
терівському моніторингу ЕКГ в 36% хворих ви-
являють суправентрикулярну аритмію, що є про-
вісником клінічного погіршення та смерті.

ЕхоКГ та допплєрівська ехоКГ у режимі ко-
лірного картування та постійнохвильовому ре-
жимі дозволяють визначити наявність дефекту, 
напрямок скидання крові, підвищення тиску 
в ПШ і ЛА.

На рентгенограмі в передньозадній проекції 
різко виступає дуга ЛА. Судинний пучок посиле-
ний, корінь легень сильно пульсує («танець ко-
ренів»). Розміри серця збільшені за рахунок обох 
шлуночків.

При катетеризації серця відзначають підви-
щення тиску в ПШ і ЛА. Насичення венозної 
крові киснем може бути рівномірно знижене 
в правих відділах серця та ЛА або незначно під-
вищене в ПШ. При введенні контрастної речо-
вини в порожнину ЛШ виявляють її перехід у по-
рожнину ПШ у систолу та подальше одночасне 
надходження в аорту і ЛА.

Лікування
Медикаментозне лікування симптоматичне, 

включаючи лікування СН. Терапія не повинна 
зменшувати післянавантаження через збільшення 
скидання крові справа наліво. Варто призначати 
антигіпертензивні препарати, оскільки некориго-
вана АГ може підвищувати ризик розвитку леге-
невих кровотеч. Зазвичай пацієнти добре перено-
сять блокатори β- адренорецепторів.

Призначення антагоністів ендотеліну зменшує 
функціональний клас СН і поліпшує переноси-
мість фізичних навантажень. Попередні резуль-
тати рандомізованого плацебо-контрольованого 
дослідження BREATHE-5 свід чать, що бозентан 
у пацієнтів з комплексом Ейзенменгера, крім по-
ліпшення переносимості фізичних навантажень, 
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знижує легеневий судинний опір без погіршення 
насичення киснем крові.

На відміну від первинної легеневої гіпертен-
зії, де доведена ефективність антикоагулянтів 
для запобігання тромбозу ЛА, немає аргументів 
для їхнього застосування в хворих з комплексом 
Ейзенменгера і їх не слід призначати через під-
вищений ризик виникнення кровотеч. Антикоа-
гулянти показані при наявності фібриляції та 
тріпотінні передсердь, рецидивуючих тромбо-
емболіях, механічних протезах клапанів.

Необхідно виключити потенційно нефроток-
сичні препарати (включаючи НПЗП).

Хірургічне лікування — операція накладення 
анастомозу – протипоказано, оскільки підви-
щений тиск у системі ЛА зробило б неможливим 
правильне функціонування штучної протоки. 
Немає єдиної думки про роль трансплантації 
серця у цих хворих.

Прогноз
Пацієнти можуть доживати до середнього 

віку. До ускладнень комплексу Ейзенменгера 
відносять легеневі кровотечі й емболії, зумовлені 
аневризматичними розширеннями ЛА в їх дріб-
ніших відгалуженнях.

ІЗОЛЬОВАНИЙ СТЕНОЗ 
 ЛЕГЕНЕВОЇ  АРТЕРІЇ

Визначення
Ізольований стеноз ЛА характеризується на-

явністю перешкоди на шляху надходження крові 
на рівні клапана легеневого стовбура.

Епідеміологія
Досить розповсюджений (9% усіх уроджених 

вад серця).

Патологічна анатомія
Морфологічно вада неоднорідна, обструк ція 

викиду крові з ПШ може локалізуватися на над-
клапанному, клапанному та/або підклапанному 
рівнях, виділяють декілька її форм:

• клапанний стеноз ЛА — найбільш часта фор-
ма, вада утворюється в результаті зрощення сту-
лок по комісурам, і клапан отримує вид діафрагми 
з отвором округлої або злегка овальної форми діа-
метром від 1 до 10 мм і більше (рис. 3.8); 

• інфундибулярний (підклапанний) стеноз 
утворюється за рахунок фіброзно-м̓язової сму-
ги у місця зbєднання порожнини ПШ та артері-
ального конуса або за рахунок гіпертрофованих 
мbязів, що формують звужений вихід з ПШ та 

розташовуються під клапанами ЛА або нижче 
у вивідному тракті;

• найрідша форма — звуження просвіту ЛА, 
зумовлене нерівномірним розподілом артеріаль-
ного стовбура.

Морфологічно визначають концентричну гі-
пертрофію мbязів вихідного відділу, ендокард тов-
щає і у вихідному відділі нерідко відзначають фор-
мування вираженого фіброзу. У стінці ЛА відбу-
ваються дегенеративні зміни, вона стає тоншою, 
виникає характерне постстенотичне розширення 
ЛА, що нерідко поширюється на ліву гілку. Три-
стулковий клапан часто має ознаки дисплазії.

Рис. 3.8. Клапанний стеноз ЛА

Порушення гемодинаміки
Перешкода відтоку крові створює переван-

таження ПШ, систолічний тиск у ньому значно 
зростає (до 200 мм рт. ст. і більше), у результаті 
чого утворюється систолічний градієнт тиску між 
ПШ і ЛА, виникає гіпертрофія ПШ. Систоліч-
ний тиск у ЛА в більшості випадків у ме жах нор-
ми або незначно знижений. При розвитку гіпер-
трофії міокарда зростає діастолічний тиск у ПШ, 
що призводить до підвищення тиску в правому 
передсерді, його гіпертрофії та дилатації. Ступінь 
стенозу з віком підвищується, оскільки змінений 
потік крові через звужений отвір збільшує кла-
панну деформацію.

Клінічна картина
Клінічні ознаки цілком залежать від ступеня 

стенозу, часто виявляють фізичну недорозвине-
ність. Скарги на виражену задишку, особливо 
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після фізичного напруження в звbязку з недостат-
ньою артеріалізацією легень, біль в серці, перебої 
в роботі серця, запаморочення, непритомність.

При огляді виявляють наявність серцевого 
горба, посилення серцевого поштовху, систоліч-
не тремтіння передньої частини грудної стінки 
в другому–третьому міжребер̓ї ліворуч від гру-
дини, перкуторно розширення границь серця 
вправо.

Аускультативно визначається інтенсивний 
грубий систолічний шум над ЛА, що добре про-
водиться до верхньої частини лівої половини 
грудної клітки та на ділянку спини, підсилюється 
на вдиху, II тон над ЛА при клапанному та під-
клапанному (інфундибулярному) стенозі ослаб-
лений або відсутній, при надклапанному стенозі 
може бути посилений.

Діагностика 
На ЕКГ електрична вісь відхилена вправо, 

час то визначають ознаки гіпертрофії та переван-
таження ПШ і правого передсердя, які корелю-
ють зі ступенем стенозу. Зсув сегмента SТ униз і 
негативний зубець Т у правих грудних відведен-
нях свідчать про крайній ступінь перевантажен-
ня.

На рентгенограмі в передньозадньому по-
ложенні виявляється розширення контуру ПШ. 
ЛА при підклапанному ураженні зменшена, при 
надклапанному звуженні — розширена з висту-
паючою дугою. Характерне розходження між 
пульсуючим основним стовбуром ЛА і нерухо-
мими артеріями середнього калібру в ділянці 
коренів легень. Аорта часто буває недорозвине-
на, ЛШ невеликих розмірів, легені підвищеної 
прозорості внаслідок зниженого кровопоста-
чання.

ЕхоКГ-обстеження дозволяє виявити ваду 
і деталізувати її анатомічну будову, хоча іноді мо-
жуть виникати ускладнення з візуалізацією кла-
пана ЛА. Визначають потовщення стулок клапа-
на з неповним відкриттям їх у систолу, зменшен-
ням  отвору через зрощення стулок по комісурам, 
а також гіпоплазію клапанного кільця. За допо-
могою допплєрівського дослідження виявляють 
турбулентний систолічний потік у легенево-
му стовбурі, можна розрахувати градієнт тиску 
в місці перешкоди між ПШ і стовбуром ЛА.

Катетеризація є верифікуючим методом діа-
гностики в незрозумілих випадках: патогномо-
нічною ознакою служить градієнт САТ між ПШ 
та ЛА. Тиск у порожнинах серця характерно змі-
нений: у ПШ підвищується до 100–200 мм рт. ст. 
і вище, у ЛА залишається нормальним або трохи 

зниженим, при вираженому стенозі це знижен-
ня значне (<8 мм рт. ст.). По характеру зміни 
тиску від ЛА до ПШ можна судити про локалі-
зацію стенозу, що важливо для вибору тактики 
хірургічного лікування: при клапанному стенозі 
(сприятливому для операції) перепад тиску від-
бувається різко, у момент проходжен ня клапана 
може реєст руватися негативний тиск — ефект 
Вентури; при інфундибулярному (підклапанно-
му) стенозі тиск змінюється більш поступово, 
в порожнині ЛШ тиск незмінений.

Лікування
Єдиним ефективним методом лікування є хі-

рургічна корекція вади, показаннями до якої є 
виражена клінічна картина вади й наявність гра-
дієнта тиску між ПШ і ЛА >40 мм рт. ст.

Хірургічне лікування протипоказане при вира-
женій правошлуночковій недостатності.

Летальність після хірургічного усунення вади 
не перевищує 3%, однак різко підвищується при 
вираженій кардіомегалії, зумовленій гіпертро фією 
та дилатацією правих відділів серця. Віддалені ре-
зультати лікування хороші і прямо залежать від 
віку хворого, якому зроблена операція, і початко-
вої тяжкості стенозу.

Прогноз 
Залежить від ступеня стенозу та вираженості 

клінічних проявів. При незначному стенозі ЛА 
пацієнти доживають до старості. При більш ви-
раженому стенозі і прогресуванні захворюван-
ня може розвиватися недостатність ПШ, що є 
основ ною причиною раптової смерті в молодому 
віці. Частими ускладненнями вади є туберкульоз 
легень та інфекційний ендокардит.

ТЕТРАДА ФАЛЛО

Визначення
У комплекс тетради Фалло входять чотири 

аномалії: високий дефект міжшлуночкової пере-
городки, декстрапозиція аорти (одночасне відхо-
дження аорти від ПШ і ЛШ), стеноз або атрезія 
ЛА з обструкцією виносного тракту ПШ, гіпер-
трофія ПШ.

Епідеміологія
Тетрада Фалло відноситься до найпошире-

нішої «синьої» вади серця, частота її становить 
у старшому віці 12–14% усіх уроджених вад сер-
ця, трохи частіше в чоловіків. 

У 15% хворих з тетрадою Фалло виявляють де-
лецію хромосоми 22q11.
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Патологічна анатомія
Основу вади становить недорозвиненість 

вихідного відділу ПШ і зміщення конусної 
перегородки  вперед та вліво, що зумовлює стеноз 
вихідного відділу ПШ, як правило, з порушенням 
розвитку фіброзного кільця легеневого стовбура, 
клапанного апарата та дуже часто стовбура і гі-
лок (рис. 3.9). Нерідко відзначають двостулковий 
клапан ЛА.

Характерний розвиток колатерального кро-
вообігу в судинах малого кола кровообігу, зміни 
в судинах легень, які піддаються значній перебу-
дові: деякі судини склерозуються, облітеруються, 
у просвіті іноді утворюються багатостовбурові 
судини.

Рис. 3.9. Тетрада Фалло

Порушення гемодинаміки
Звуження ЛА приводить до перевантаження 

ПШ тиском, крім того, збільшення повернення 
крові до ПШ викликає одночасно і переванта-
ження об̓ємом. Скидання крові з ЛШ в ПШ не 
має великого значення внаслідок значного під-
вищення тиску в ПШ, тому градієнт тиску між 
шлуночками виявляється незначним.

У випадках помірного стенозу ЛА, коли 
опір викиду крові в легені нижче, ніж в аор-
ту, скидання крові через дефект міжшлуноч-
кової перегородки відбувається зліва направо 
і легеневий кровотік виявляється збільшеним, 
що клінічно проявляється так званою блідою 
(аціанотичною) формою тетради Фалло. При 
збільшення вираженості стенозу виникає пе-
рехресне, а потім стабільне скидання кро-
ві справа наліво (веноартеріальне), що клі-
нічно позначається переходом у ціанотичну 
(«синю») форму вади.

Клінічна картина
Клінічні прояви залежать від ступеня звужен-

ня вихідного відділу ПШ і ЛА та ступеня гіпоксе-
мії. Уже з раннього дитинства у хворих відзнача-
ють дифузійний ціаноз (в аорту одночасно над-
ходить кров з ПШ і ЛШ, відбувається змішуван-
ня артеріальної й венозної крові, що викликає 
синюшність шкірних покривів), поліцитемію та 
згущення крові. Можуть виникати часті легеневі 
кровотечі. 

Найбільш характерним симптомом є напади 
задишки з появою ціанозу, які виникають вна-
слідок спазму мbязів у вихідному відділі ПШ, 
у результаті чого кров з нього надходить в аорту, 
при цьому збільшується кисневе голодування та 
може наступити втрата свідомості (гіпоксична 
кома). Напад починається раптово, з посилення 
задишки, ціанозу, можливі апное, судоми з на-
с тупною появою геміпарезу, може закінчитися 
летально. 

Хворі не в змозі переносити фізичне наванта-
ження, оскільки при навантаженні збільшується 
скидання венозної крові, підсилюється гіпок-
семія, що веде до збільшення гіпоксії тканин. 
Типова задишка при невеликому навантаженні, 
різка слабкість після навантаження, запаморо-
чення, тахікардія, посилення ціанозу.

Найбільш частими клінічними симптомами є:
• зміна форми нігтів («годинникове скло»);
• деформація пальців у вигляді барабанних 

паличок (як реакція на тривалу гіпоксемію);
• відставання у фізичному розвитку;
• діти віддають перевагу положенню «навпо-

чіпках», при якому створюються особливо спри-
ятливі умови для кровообігу в легень (зменшу-
ється обсяг венозного скидання крові в аорту);

• судомний синдром внаслідок гіпоксії моз-
ку; 

• видимі слизові оболонки та шкірні покриви 
ціанотичні;

• АТ зазвичай знижений;
• систолічне тремтіння в другому–третьому 

міжреберbї, викликане стенозом устя ЛА.
При аускультації характерними ознаками 

є ослаблення II тону над ЛА, грубий «сухий» сис-
толічний шум у другому–третьому міжреберbї лі-
воруч біля грудини.

Діагностика 
На ЕКГ виявляють значне відхилення елект-

ричної осі вправо, ознаки вираженої гіпертрофії 
ПШ і правого передсердя, може реєструватися 
порушення провідності по правій ніжці пучка 
Гіса.
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На рентгенограмі в передньозадній проекції 
в більшості випадків відзначається нерізке ви-
пинання нижньої частини правого контуру за 
рахунок гіпертрофії ПШ. Аорта частіше зміще-
на вправо, стравохід відхилений вліво. Легеневі 
поля підвищеної прозорості, у більш пізніх ста-
діях може бути посилення малюнка коренів ле-
гень внаслідок розвинених колатералей.

При ехоКГ-обстеженні добре виявляються 
всі ознаки вади, можливе безпосереднє визна-
чення величини зсуву аорти, дефекту міжшлу-
ночкової перегородки, ступеня легеневого сте-
нозу і гіпертрофії ПШ. Найбільш характерними 
ехоКГ-ознаками є:

• розрив між міжшлуночковою перегородкою 
та передньою стінкою аорти;

• локалізація аорти над міжшлуночковою пе-
регородкою;

• розширення устя аорти;
• гіпертрофія ПШ;
• клапанний і субклапанний стеноз ЛА;
• гіпоплазія кільця клапана ЛА, легеневого 

стовбура та проксимальних відділів ЛА;
• закидування контрастної речовини з ПШ 

у вихідний відділ ЛШ та аорту;
• при допплєрівському дослідженні турбу-

лентний систолічний потік у ПШ (шунт зліва 
направо), можливий турбулентний потік у вихід-
ний відділ ЛШ (шунт справа наліво);

• додатковий турбулентний діастолічний по-
тік у випадку функціонуючого аортолегеневого 
анастомозу в легеневому стовбурі;

• наявність градієнта тиску між ПШ і ЛА.
Катетеризація порожнин серця і ангіокардіо-

графія — найбільш інформативні  методи діагнос-
тики тетради Фалло. При катетеризації порож-
нин виявляють значне підвищення тиску в ПШ, 
рівне системному градієнту тиску між ПШ і ЛА. 
Характерною гемодинамічною ознакою вади є 
однаковий систолічний тиск у ПШ та аорті, куди 
нерідко вдається провести катетер через дефект 
міжшлуночкової перегородки. Тиск у правому 
передсерді частіше нормальний, у ЛА помірно 
знижений. При введенні контрастної речовини 
в порожнину ПШ відзначається одночасне його 
надходження в ЛА і аорту. Визначається також 
дефект наповнення інфундибулярної частини 
ПШ або клапана ЛА, що дозволяє визначити сту-
пінь її стенозу.

Лікування
Консервативна терапія неефективна. Хірургічне 

лікування показане всім хворим із тетрадою Фалло 
і може бути радикальним або паліативним. Ради-

кальна корекція вади включає усунення легеневого 
стенозу та закриття дефекту міжшлуночкової пере-
городки в умовах штучного кровообігу. При тяжких 
формах ціанотичні напади, високий рівень гемо-
глобіну (>200 г/л), стан хворого, який швидко по-
гіршується, можуть бути показанням до проведення 
паліативної операції — накладання аортолегеневих 
анастомозів з метою збільшення легеневого крово-
току та зменшення гіпоксії. Ці операції дозволяють 
пацієнтам дожити до 5–6-літнього віку, коли мож-
ливе проведення радикальної корекції вади з мен-
шим ступенем ризику.

Прогноз
Віддалені результати радикального хірургіч-

ного лікування неускладнених форм тет ради 
Фалло, як правило, хороші. Погіршення стану 
у віддалений термін може бути зумовлене в тій 
чи іншій мірі стенозом ЛА, що залишився, ле-
геневою недостатністю, реканалізацією між-
шлуночкової перегородки, порушеннями рит-
му серця. Останні звичайно зумовлені травму-
ванням провідних шляхів під час оперативного 
втручання, залишковим високим тиском у ПШ, 
вираженою кардіомегалією через реканаліза-
цію міжшлуночкової перегородки або розвиток 
аневризми ПШ. Саме аритмія є причиною рап-
тової смерті хворих у різний термін після опера-
тивної корекції вади.

ВІДКРИТА 
АРТЕРІАЛЬНА ПРОТОКА

Визначення
Відкрита артеріальна протока (ductus arteriosus, 

боталова протока) — незарощення артеріальної 
протоки плода, що зbєднує аорту й ЛА.

Епідеміологія
Відзначають у 5–10% уроджених вад серця. 

У жінок ваду виявляють частіше, ніж у чоловіків 
(3:1).

Патологічна анатомія
Залежно від форми протоки існують різні 

анатомічні його типи: циліндричний, воронко-
подібний, вікончатий, аневризматичний. При 
тривалому існуванні протоки виникає її кальци-
ноз, що захоплює і аорту. Стовбур і розгалужен-
ня ЛА розширені. У дрібних ЛА та артеріолах по 
мірі розвитку легеневої гіпертензії відбувають-
ся характерні морфологічні зміни — мbязово-
фіброзне переродження стінок і зменшення їх 
просвіту.
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Порушення гемодинаміки
При незарощенні артеріальної протоки вна-

слідок різниці тиску між аортою та ЛА відбува-
ється скидання оксигенованої крові в ЛА й далі 
в легені, потім через судини малого кола крово-
обігу вона повертається назад у ліву половину 
серця і аорту, тобто збільшується кровотік у ма-
лому колі кровообігу та гіпертензія в системі ЛА, 
кровонаповнення лівого передсердя і ЛШ збіль-
шене. При малих розмірах протоки обсяг шунта 
невеликий і тиск в ЛА залишається нормальним. 
При великому діаметрі протоки значна кількість 
крові надходить у ЛА, потім у ліві відділи, викли-
каючи їхнє обbємне перевантаження. Тиск в аор-
ті передається безпосередньо через протоку в ЛА, 
що зумовлює ранній розвиток легеневої гіпер-
тензії, при цьому ступінь останньої може бути 
досить високою.

Клінічна картина
Клінічна симптоматика і перебіг захворюван-

ня варіюють залежно від ступеня порушення ге-
модинаміки. При невеликих і середніх розмірах 
протоки перебіг вади довгостроково може бути 
безсимптомним і ваду виявляють випадково. 
У більшості випадків протягом тривалого часу 
хворі не предbявляють скарг; у фазі декомпенса-
ції на перший план виступають задишка та сер-
цебиття. Зазвичай відзначається блідість шкірних 
покривів. Ціаноз, що зbявляється, не є прямим 
наслідком вади, а виникає тільки при значному 
підвищенні тиску в ЛА, зумовленому застоєм 
в легенях. Пізньому ціанозу, як правило, передує 
ціаноз при навантаженні (збільшення спожи-
вання кисню периферичними тканинами). При 
більшій вираженості шунтів у хворих виявляють 
відставання у фізичному розвитку, швидку стом-
люваність, задишку та серцебиття при фізичному 
навантаженні.

САТ нормальний або незначно підвищений, 
ДАТ — різко знижений і при фізичному наванта-
женні може знижуватися до нуля, що зумовлює 
типовий високий пульсовий тиск.

При пальпації визначається посилення вер-
хівкового поштовху, парастернальний серцевий 
горб, збільшення печінки й селезінки.

Важливою діагностичною ознакою є шум над 
ЛА — грубий протяжливий систолодіастолічний 
«машинний шум», «шум поїзда в тунелі», що су-
проводжується систолодіастолічним або систоліч-
ним тремтінням («котяче муркотання») у проекції 
основи серця. Із розвитком легеневої гіпертензії 
діастолічний компонент шуму зменшується, а по-
тім зовсім зникає. При вирівнюванні тиску у ве-

ликому й малому колі кровообігу, коли тиск крові 
в ЛА стає вищим, ніж в аорті, напрямок кровото-
ка через шунт змінюється і вада стає практично 
«афонічною». 

Діагностика
На ЕКГ при вираженій ваді виявляється від-

хилення електричної осі вправо (при вираженій 
легеневій гіпертензії) або вліво, ознаки гіпертро-
фії обох шлуночків, іноді реєструється непов-
на блокада лівої ніжки пучка Гіса, передсердні 
аритмії.

При рентгенологічному дослідженні відзнача-
ється посилення судинного малюнка, що відпо-
відає величині артеріовенозного скидання крові, 
розширення або вибухання стовбура ЛА зі збіль-
шенням діаметра часткових та сегментарних су-
дин легень (кардіоторакальний індекс становить 
55–60%) за рахунок спочатку лівого, а потім обох 
шлуночків і лівого передсердя. З віком відзнача-
ється розширення висхідної частини аорти. При 
відсутності легеневої гіпертензії зміни на рентге-
нограмі можуть бути відсутні.

На ехоКГ специфічних ознак немає, однак 
характерне збільшення порожнини ЛШ і зміна 
відношення розміру лівого передсердя до діамет-
ра аорти (1:2 і більше). Як прояв обbємного пе-
ревантаження ЛШ є збільшення швидкості руху 
передньої стулки мітрального клапана в діастолу. 
При проведенні допплєрівського дослідження 
часто вдається візуалізувати протоку, визначити 
постійний потік крові з аорти в ЛА та виміряти 
градієнт тиску. При контрастній ехоКГ визна-
чається закидання контрастної речовини з ЛА 
в аорту.

Діагноз може бути встановлений та/або під-
тверджений катетеризацією порожнин серця 
при наявності сатурації кисню на рівні ЛА і ві-
зуалізацією протоки при аортографії. При ка-
тетеризації правих відділів серця виявляється 
підвищення тиску в ПШ (близько 45 мм рт. ст.) 
і в ЛА (до 100 мм рт. ст). При введенні контраст-
ної речовини в порожнину шлуночка визначають 
його подальше надходження не тільки в аорту, 
але й в систему ЛА. Найбільш достовірною озна-
кою є проведення катетера з ЛА в аорту, коли він 
описує своєрідну характерну криву. Під час вида-
лення катетера реєструється крива аортального, 
потім легеневого тиску.

Лікування
Показання до хірургічного лікування залежать 

від розмірів протоки, ступеня легеневої гіпертен-
зії та клінічної картини серцевої декомпенсації.
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Віддалені результати хірургічної корекції вади 
показують, що своєчасне оперативне втручання 
дозволяє досягти повного видужання. У хворих із 
вираженою легеневою гіпертензією результат опе-
ративного втручання залежить від вихідного стану 
й оборотності структурних і функціональних змін 
легеневих судин і міокарда. Найбільш частими 
ускладненнями після оперативного втручання 
є виникнення легеневої гіпертензії, дисфункції 
ЛШ, аритмії.

Найбільш складним є питання про опера-
тивне втручання у хворих з високою легеневою 
гіпертензією, оскільки відомо, що в них протока 
часто склерозована, спроби її перевbязки можуть 
призвести до тяжкої кровотечі внаслідок розриву 
протоки, прорізування лігатури і т.д. Абсолютно 
протипоказане хірургічне лікування хворим зі 
скиданням крові справа наліво.

Прогноз
Відкрита артеріальна протока навіть не-

великих розмірів веде до передчасної смер-
ті, що зумовлено зниженням компенсаторних 
можливос тей міокарда та судин малого кола 
кровообігу, приєднанням різних ускладнень 
(пневмонія, легенева гіпертензія, інфекційний 
ендокардит, СН, розрив аневризми та ін.) час-
тіше у осіб віком старше 40 років. При великому 
діаметрі протоки розвивається типова картина 
з ціанозом і задишкою. При неускладненому 
перебігу середня тривалість життя — 50—60 ро-
ків, хоча описані одиничні випадки, коли хво-
рі доживали до 70—79 років (діаметр протоки у 
них не перевищував 3 мм).

КОАРКТАЦІЯ АОРТИ

Визначення
Коарктація аорти — вроджене сегментарне 

звуження аорти, що розташовується в ділянці її 
перешийка.

Епідеміологія
Є одним з найпоширеніших — до 15% усіх 

вроджених вад серця, у чоловіків виявляють 
в 2–2,5 раза частіше, ніж у жінок.

Патологічна анатомія
Коарктація частіше локалізується в ділянці 

дуги аорти дистально місця відхождення лівої 
підключичної артерії поблизу від артеріальної 
протоки або відповідної їй зв̓язки.

По анатомічних особливостях виділяють три 
варіанти вади:

1) ізольована коарктація аорти;
2) коарктація в поєднанні з відкритою артері-

альною протокою:
• постдуктальна (розташована нижче відгалу-

ження відкритої артеріальної протоки) (рис. 3.10а);

Рис. 3.10. Варіанти коарктації аорти: а) пост-
дуктальна; б) предуктальна з локальним 
звуженням; в) предуктальна зі звуженням 
на протяжності. 1 — коарктація аорти; 
2 — відкрита артеріальна протока

• юкстадуктальна (протока відкривається на рів-
ні звуження);

• предуктальна (артеріальна протока відхо-
дить нижче рівня коарктації) (рис. 3.10б, в);

3) коарктація аорти в поєднанні з іншими 
вродженими вадами серця (дефектом міжшлу-
ночкової, міжпередсердної перегородки, сте-
нозом аорти, аневризмою синуса Вальсальви, 
транс позицією магістральних судин).

У стінці аорти в ділянці коарктації наростає 
склеротичний процес, що призводить до по-
товщення інтими, її значних змін. Дистально 
від коарктації стінка тоншає, просвіт аорти роз-
ширюється, іноді аневризматично (внаслідок 
впливу турбулентного потоку крові після прохо-
ду місця звуження). Характерні склеротичні змі-
ни в судинах верхньої половини тіла, посилений 
розвиток колатералей, по яких кров переходить 
з верхньої частини аорти в постстенотичну її ді-
лянку, дистрофічні зміни міокарда. Особливо 
значно розширені підключичні артерії, гілки 
пахвової артерії. ЛШ серця значно гіпертрофо-
ваний, у тому числі його мbязовий і трабекуляр-
ний апарат, що може викликати звуження шля-
ху відтоку.

Порушення гемодинаміки
Механічна перешкода на шляху кровотоку 

в аорті викликає перевантаження ЛШ і веде до 
розвитку двох режимів кровообігу: гіпертоніч-
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ного (верхня половина тулуба) і гіпотонічного 
(черевна порожнина, нижні кінцівки). Прокси-
мальніше місця звуження АТ підвищений, що 
супроводжується збільшенням ХОК і роботи 
ЛШ. Дистальніше перешкоди АТ (особливо 
пульсовий) знижений, кровопостачання част-
ково, а іноді й повністю здійснюється за раху-
нок колатералей.

При постдуктальній коарктації кров з аорти 
під високим тиском скидається через відкриту 
артеріальну протоку в ЛА, при цьому може рано 
розвинутися легенева гіпертензія. При предук-
тальному варіанті напрямок скидання через ар-
теріальну протоку буде визначатися різницею 
тисків між ЛА та низхідною аортою нижче місця 
коарктації, скидання може бути артеріовенозним 
і веноартеріальним. Останній пояснює диферен-
ційований ціаноз (є на ногах і відсутній на руках) 
як клінічну ознаку предуктальної коарктації.

Патогенез АГ при коарктації аорти складний 
і до кінця не з̓ясований. Передбачається, що ме-
ханічна обструкція, активація РААС на фоні не-
достатньої перфузії нирок та органічні зміни в су-
динній стінці призводять до збільшення ЗПСО.

Клінічна картина
Клінічна картина вади визначається віком, 

анатомічними змінами, рівнем АТ. У дітей стар-
шого віку та дорослих при відсутності скарг під-
вищений АТ виявляють випадково. Пацієнти 
скаржаться на головний біль, запаморочення, 
підвищену стомлюваність, слабкість і біль у но-
гах, судороги мbязів ніг, мерзлякуватість стоп, 
носові кровотечі.

При огляді відзначають:
• диспропорційний розвиток скелетних мbязів: 

мbязи верхньої половини тіла гіпертрофовані при 
відносній гіпотрофії мbязів таза та нижніх кінцівок;

• підвищену пульсацію при пальпації міжре-
берних артерій (при нахилі вперед з опущеними 
руками);

• посилену пульсацію сонних і підключич-
них артерій, артерій верхніх кінцівок;

• пульсацію аорти в яремній ямці;
• пульсацію в міжлопатковому просторі, 

у пахвовій западині;
• різко ослаблену пульсацію на стегновій ар-

терії та судинах нижніх кінцівок, АТ на останній 
нерідко знижений або взагалі не визначається;

• виражену АГ (переважно систолічну — до 
220 мм рт. ст.);

• невеликий пульсовий тиск на ногах: САТ 
на ногах на 50–60 мм рт. ст. нижчий, ніж на ру-
ках, при нормальному ДАТ;

• верхівковий поштовх посилений;
• границі серцевої тупості зазвичай розши-

рені вліво, аорта розширена;
• шкіра верхньої половини тіла тепла, ниж-

ньої — більш холодна, бліда.
Дані аускультації неспецифічні, I тон при-

глушений, акцент II тону на аорті внаслідок під-
вищення АТ у початковому відділі аорти, систо-
лічний шум середньої інтенсивності в другому 
міжреберbї ліворуч, добре проводиться в міжло-
патковий простір.

Діагностика
На ЕКГ часто виявляють відхилення елект-

ричної осі вліво, визначають ознаки вираженої 
гіпертрофії міокарда ЛШ.

При рентгенографічному дослідженні в пе-
редньозадній проекції визначається збільшення 
ЛШ, розширення висхідної аорти. Визначається 
узурація нижніх країв ребер внаслідок тиску різко 
розширених та звитих міжреберних артерій. У пе-
редній косій проекції чітко помітна різниця в діа-
метрі висхідної та низхідної частин аорти (тінь 
аорти має вигляд числа «3»). Легеневий малюнок 
зазвичай виражений, судинний пучок вибухає 
праворуч за рахунок розширення висхідної час-
тини аорти, лівий контур його згладжений. По-
силено пульсацію ЛШ висхідної частини аорти та 
плечоголовних судин. 

За допомогою ехоКГ можлива візуалізація 
місця звуження аорти, його діаметр і довжина, 
а також співвідношення з гілками дуги аорти 
та відкритою артеріальною протокою. За допо-
могою допплєрівської ехоКГ можна визначити 
систолічний турбулентний потік та градієнт тис-
ку в місці коарктації (рис. 3.11), точно оцінити 
ступінь обструкції.

Рис. 3.11. Коарктація аорти. Режим постійнох-
вильового допплєра, супрастернальний 
доступ, довга вісь

Проведення МРТ має переваги в дорослій по-
пуляції для візуалізації анатомічних особливос-
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тей аорти, а особливо показано в тому випадку, 
якщо ехоКГ неможливе.

При катетеризації аорти діагноз вади під-
тверджується при визначенні величини граді-
єнта систолічного тиску між висхідною та низ-
хідною аортою, місця звуження, вираженості 
аневризматичних змін аорти. У порожнині ЛШ 
і аорті виявляється значне підвищення систо-
лічного тиску. При предуктальному варіанті 
катетер з ЛА безперешкодно проходить через 
відкриту артеріальну протоку в низхідну аор-
ту, де визначається зниження насичення крові 
киснем.

Лікування
Наявність коарктації аорти є абсолютним 

показанням до хірургічного втручання, ризик 
якого неоднаковий у різні вікові періоди та за-
лежить від тяжкості стану хворих, анатомії вади 
та порушень кровообігу. Показання для опера-
тивної корекції вади у дорослих включають за-
стійну СН, гіпертензію в судинах верхніх кінці-
вок та/або градієнт >20 мм рт. ст. Консерватив-
не лікування ускладнень (СН, АГ), як правило, 
малоефективне .

У хворих віком старше 20 років питання про 
показання до оперативного втручання варто вирі-
шувати індивідуально: операція необхідна пацієн-
там, у яких відсутня склеротична форма легеневої 
гіпертензії та тяжкий кальциноз аорти. При наяв-
ності вираженої декомпенсації кровообігу хірургіч-
не лікування повbязане з високим ризиком, тому 
показання до операції визначають із обережністю, 
оцінивши скорочувальну здатність міокарда та 
причину СН.

У дорослих хворих відновлення прохіднос-
ті аорти звичайно легко здійснюється шляхом 
резекції звуженої ділянки аорти та накладення 
анастомозу кінець у кінець або ж заміщення зву-
женої ділянки судинним протезом. Рідше вико-
ристовують операцію прямої або непрямої істмо-
пластики аорти.

Із постопераційних ускладнень слід зазна-
чити артеріальну гіпотензію, що може розвину-
тися відразу ж після відновлення кровотоку по 
аорті, абдомінальний синдром і кровотечу, що 
виникають у найближчий післяопераційний пе-
ріод. Специфічним ускладненням після успіш-
ного усунення коарктації аорти є розвиток піс-
ляопераційної або так званої парадоксальної 
гіпертензії, що відзначають у 50–80% хворих, 
частіше в осіб старшого віку. Наявність АГ є ри-
зиком передчасного розвитку ІХС, дисфункції 
ЛШ, розриву аневризм аорти або мозкових су-

дин, раптової смерті. Незважаючи на відсут-
ність рандомізованих досліджень, блокатори 
β- адренорецепторів звичайно рекомендуються 
як препарати першого вибору.

Прогноз
Вада при відсутності лікування характеризу-

ється вкрай несприятливим перебігом, середня 
тривалість життя без хірургічного лікування — 
35 років. Більшість пацієнтів помирають від про-
гресуючої СН, інфекційного ендокардиту, іноді 
від розриву аорти або її аневризми, інсульту.

Летальність у віддалений термін у хворих, 
прооперованих у віці старше 25 років, досягає 
35%, в 20% хворих нормалізації рівня АТ не від-
бувається, можливе утворення аневризми аор-
ти та рестеноза. Загальна 30-річна виживаність 
після хірургічної корекції вади становить усього 
72%. Основні причини смерті у віддалений піс-
ляопераційний період — СН та ІМ.

АНОМАЛІЯ ЕБШТЕЙНА

Визначення
Аномалія розвитку тристулкового клапана, що 

характеризується різним ступенем дисплазії та змі-
щенням стулок клапана в порожнину ПШ.

Епідеміологія
Поширеність вади становить менше 1% всіх 

вроджених вад серця, в 1,5 раза частіше у дівчаток.

Патологічна анатомія
Основна анатомічна особливість вади поля-

гає у зсуві тристулкового клапана в порожнину 
ПШ у напрямку до верхівки серця, зазвичай до 
місця з̓єднання припливної і трабекулярної його 
частин (рис. 3.12). Ступінь дисплазії, деформації 
стулок, їхніх структур варіюють в широких ме-
жах. У всіх випадках в порожнину шлуночка змі-
щені задня стулка та досить часто — перегород-
кова, місцем найбільшого зсуву є комісура між 
ними. Зміщені стулки часто різко деформовані, 
стоншені, хорди їх укорочені, сосочкові мbязи 
гіпоплазовані. До фіброзного кільця прикріплю-
ється тільки малозмінена передня стулка, що є 
найчастіше єдиною функціонуючою стулкою 
тристулкового клапана, вона значно збільшена 
в розмірах, нерідко є парусевидною, іноді віль-
ний її край прикріплюється у вивідному відділі 
ПШ і викликає стенозування шляхів відтоку. Па-
тологія тристулкового клапана супроводжується 
розширенням фіброзного кільця, що призводить 
до вираженої недостатності клапана.
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Рис. 3.12. Схема аномалії Ебштейна: 1 — ПШ 
(зменшений); 2 — «атріалізована» частина 
ПШ; 3 — дефект міжпередсердної пере-
городки 

Зміщені стулки ділять порожнину ПШ на дві 
функціональні частини: велика (верхня) частина, 
розташована над зміщеним клапаном, є «атріалі-
зованою» частиною ПШ та утворює з правим 
передсердям загальну, велику за об̓ємом порож-
нину. Менша (нижня) час тина розташовується 
під зміщеним клапаном і разом із трабекулярним 
та вихідним відділом функціонує як ПШ. Стін-
ка правого передсердя гіпертрофована, у той час 
як стінка передсердної частини ПШ стоншена, 
аневризматично вибухає, товщина її становить 
1–3 мм, міокард дистальної камери нормальний 
або трохи стовщений.

Порушення гемодинаміки
Зміни гемодинаміки визначаються ступе-

нем зсуву і дисплазії тристулкового клапана, 
наявністю або відсутністю міжпередсердного 
сполучення. Анатомічні зміни призводять до 
дефіциту легеневого кровотоку, недостатності 
тристулкового клапана, скидання крові спра-
ва наліво через міжпередсердне сполучення. 
Зменшення легеневого кровотоку зумовлене 
меншим, ніж у нормі, УОК ПШ. Крім цього, 
відзначають обмеження припливу крові в дис-
тальний відділ ПШ і в діастолу: у систолу пра-
вого передсердя «атріалізована» камера ПШ 
перебуває у фазі діа столи, через що просуван-
ня крові в дистальну камеру ПШ затримуєть-
ся, а ефективність систоли передсердя знижу-
ється. У результаті тиск у правому передсерді 
підвищується, що зумовлює його дилатацію й 
гіпертрофію. При виражених змінах виникає 
нездатність правого передсердя до подальшого 
розширення, що створює перешкоду відтоку 
крові з порожнистих вен.

Клінічна картина
Клінічні симптоми різноманітні і залежать від 

вираженості анатомічних порушень, серед них 
найбільше часто відзначають задишку, низьку 
толерантність до фізичних навантажень, напади 
пароксизмальної тахікардії, що призводять до 
втрати свідомості.

При огляді виявляють різний ступінь ціанозу, 
набухання шийних вен, границі серцевої тупості 
значно розширені вліво і вправо, визначається «сер-
цевий горб», зумовлений гігантськими розмірами 
правого передсердя та верхньою час тиною ПШ.

Аускультативно тони серця ослаблені, роздво-
єння I тону, розщеплення, ослаблення II тону, 
наявність III і IV тонів, що створюють ритм га-
лопу, систолічний шум недостатності тристулко-
вого клапана і діастолічний шум трикуспідаль-
ного стенозу в проекції мечоподібного відростка 
справа біля грудини.

Діагностика
На ЕКГ електрична вісь частіше відхилена 

вправо. Зубці Р у I, II і в правих грудних відведен-
нях високі та гострі (гіпертрофія і дилатація пра-
вого передсердя), амплітуда шлуночкових зуб-
ців низька. Нерідко відзначають WPW- синдром 
(25%) із проявами пароксизмальної шлуночкової 
і передсердної тахікардії, екстрасистолію, трі-
потіння та фібриляцію передсердь. Часто вияв-
ляють повну або неповну блокаду правої ніжки 
пучка Гіса, перший ступінь атріовентрикулярної 
блокади (40—50%), збільшення інтервалу P–Q.

На рентгенограмі в передньозадній проекції 
відзначають підвищену прозорість легеневих по-
лів (за рахунок збідніння легеневого малюнка), 
різке збільшення розмірів серця за рахунок роз-
ширених правих відділів. Тінь серця може мати 
форму кулі, судинний пучок залишається вузь-
ким. Ліві відділи не змінені.

ЕхоКГ дозволяє встановити правильний діа-
гноз у більшості пацієнтів. При ехоКГ- обстеженні 
виявляють наступні найбільш характерні ознаки:

• зсув нижче фіброзного кільця однієї, двох 
або всіх стулок тристулкового клапана (більш 
ніж на 8 мм);

• запізнювання закриття тристулкового кла-
пана порівняно з мітральним (0,065 с);

• збільшення амплітуди відкриття та знижен-
ня швидкості раннього діастолічного закриття 
передньої стулки тристулкового клапана;

• деформація ехосигнала від стулок;
• обbємне збільшення розмірів правого пе-

редсердя, ідентифікація «атріалізованої» частини 
ПШ (рис. 3.13).
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За допомогою допплєрівської ехоКГ можли-
ва оцінка ступеня недостатності тристулкового 
клапана, шунтуючого потоку справа наліво через 
дефект міжпередсердної перегородки.

Катетеризацію порожнин серця необхідно 
проводити з великою обережністю, оскільки не-
рідко розвиваються небезпечні для життя пору-
шення серцевого ритму. При катетеризації визна-
чається підвищення тиску в правому передсерді, 
при проведенні катетера у вихідний відділ ПШ 
нерідко реєструють діастолічний градієнт, що 
зв̓язаний зі зсувом і дисплазією тристулкового 
клапана або зумовлений відносним стенозуван-
ням правого атріовентрикулярного отвору порів-
няно з різко розширеним правим передсердям. 
Систолічний тиск в ПШ і ЛА зазвичай нормаль-
ний або трохи знижений. Введення контрастної 
речовини в порожнину ПШ допомагає виявити 
різке розширення шляху припливу та знижен-
ня шляху відтоку. Важливі діагностичні ознаки 
можна отримати при одночасній реєстрації тиску 
та проведенні внутрішньопорожнинної ЕКГ.

Рис. 3.13. Аномалія Ебштейна. В-режим, апікаль-
на чотирикамерна позиція

Лікування
При безсимптомному перебігу захворювання 

хірургічне лікування не проводять. Оператив-
не втручання показане при наявності ціанозу, 
ознак недостатності кровообігу та тяжких пору-
шень ритму серця, рефрактерних до медикамен-
тозного лікування. Радикальна операція полягає 
в пластичній реконструкції тристулкового кла-
пана, при неможливості її виконання роблять 
протезування клапана.

При поєднанні аномалії Ебштейна 
з WPW-синдромом одномоментно виконують 
пластику тристулкового клапана і деструкцію 
додаткових шляхів проведення імпульсу. Абля-
ція додаткових шляхів часто супроводжується 

ускладненнями та менш результативна (75%), 
чим у хворих без вад (95%).

Не встановлено впливів оперативного ліку-
вання на виникнення раптової смерті.

Медикаментозна терапія спрямована на лі-
кування СН та усунення порушень ритму сер-
ця.

Прогноз
Захворювання характеризується прогресую-

чим перебігом. У неоперованих хворих старшого 
віку прогностично несприятливими факторами 
та причиною смерті зазвичай є прогресуюча кар-
діомегалія, СН і порушення ритму, які призво-
дять до раптової смерті (3–4%).
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Визначення
Набуті вади серця являють собою структурні 

аномалії і деформації клапанів серця і субкла-
панного апарату, що виникли внаслідок різних 
причин, які порушують внутрішньосерцеву і сис-
темну гемодинаміку і призводять до розвитку 
гост рої або хронічної недостатності кровообігу.

Етіологія
Вада серця виникає внаслідок різних патологіч-

них процесів. Ревматизм є основним етіологічним 
фактором мітрального стенозу (85%), значно рідше 
вражає аортальний клапан (26%), може бути причи-
ною різних комбінацій стенозу і недостатності аор-

тального або мітрального клапана серця. Ізольована 
мітральна недостатність, аортальний стеноз і аор-
тальна недостатність часто бувають неревматичного 
походження і зумовлені дегенеративними змінами. 
До розвитку набутих вад серця можуть також при-
зводити інфекційний ендокардит, атеросклероз, 
сепсис, сифіліс, травми, у незначній частині випад-
ків — системний червоний вовчак (ендокардит Ліб-
мана — Сакса), системна склеродермія, ревматоїд-
ний артрит з вісцеральними ураженнями.

Класифікація
Приведена класифікація набутих вад серця 

прийнята на VI Конгресі кардіологів України 
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(Київ, 2000). Після нозологічних одиниць наве-
дена їх рубрика за МКХ-10.

Мітральний стеноз:
Ревматичний I05.0 
Неревматичний I34.2 (з уточненням етіології)
Мітральна недостатність:
Ревматична I05.1
Неревматична I34.0 (з уточненням етіології)
Комбінована ревматична мітральна вада (ревма-

тичний мітральний стеноз із недостатністю I05.2):
Із перевагою стенозу
Із перевагою недостатності
Без явної переваги
Пролапс мітрального клапана I34.1
Аортальний стеноз:
Ревматичний I06.0
Неревматичний I35.0 (з уточненням етіології)
Аортальна недостатність:
Ревматична I06.1
Неревматична I35.1 (з уточненням етіології)
Комбінована аортальна вада:
Ревматичний аортальний стеноз із недостат-

ністю I06.2
Неревматичний аортальний (клапанний) сте-

ноз із недостатністю I35.2 (із уточненням етіоло-
гії)

Із перевагою стенозу
Із перевагою недостатності
Без явної переваги
Трикуспідальний стеноз:
Ревматичний I07.0
Неревматичний I36.0 (із уточненням етіології)
Трикуспідальна недостатність:
Ревматична I07.1
Неревматична I36.1 (із уточненням етіології)
Комбінована трикуспідальна вада:
Ревматичний трикуспідальний стеноз із не-

достатністю I07.2
Неревматичний трикуспідальний стеноз із не-

достатністю I36.2 (із уточненням етіології)
Клапанний стеноз ЛА I37.0
Недостатність клапана ЛА I37.1
Комбінована вада клапана ЛА (стеноз ЛА із не-

достатністю клапана I37.2)
Поєднані вади серця:
Мітрально-аортальна I08.0
Мітрально-трикуспідальна I08.1
Аортально-трикуспідальна I08.2
Поєднане ураження мітрального, аортально-

го й трикуспідального клапанів I08.3
Ваду серця вважають «комбінованою» при 

наявності стенозу і недостатності одного клапа-
на і «поєднаною» при ураженні декількох кла-
панів. При наявності декількох вад їх перерахо-

вують, першою указуючи ваду, вираженість якої 
більша. 

Ступінь кальцинозу клапанів
I + Окремі включення кальцію в товщі комі-

сур або стулок
II ++ Значна кальцинація стулок і комісур без 

залучення клапанного кільця
III +++ Масивний кальциноз клапана з пере-

ходом на фіброзне кільце, а іноді на стінку аорти 
і міокард шлуночків

У діагнозі також необхідно вказувати етіологію 
вади (ревматизм, інфекційний ендокардит, дегене-
ративні зміни), стадію СН.

Для хворих, які перенесли операцію на кла-
панах серця, слід позначити вид вади, з приводу 
якої була проведена операція, вказати дату опе-
ративного лікування, характер післяопераційних 
ускладнень.

ЕхоКГ є стандартним методом діагностики 
для оцінки структури і функції клапана. 

Згідно з наказом МОЗ України № 436 у пере-
лік обсягу обов̓язкових послуг входить опера-
тивне лікування вади серця, цілорічна пеніци-
лінопрофілактика при ревматичній етіології та 
лікування СН залежно від її типу (систолічна або 
діастолічна).

МІТРАЛЬНИЙ СТЕНОЗ

Етіологія
Мітральний стеноз — найбільша за часто-

тою ревматична вада серця, виникає внаслідок 
тривалого перебігу ревматичного кардиту. Вада 
звичайно формується у молодому віці і частіше 
(80%) у жінок. Рідко звуження мітрального отво-
ру може виникати при карциноїдному синдромі, 
системному червоному вовчаку, ревматоїдному 
артриті, у 13% випадків причиною є дегенератив-
ні зміни клапана.

Класифікація
За ступенем тяжкості виділяють незначний 

міт ральний стеноз (максимальний градієнт тиску 
7–11 мм рт. ст., площа мітрального отвору >2 см2), 
помірний стеноз (максимальний градієнт тиску 12–
20 мм рт. ст., площа мітрального отвору 2–1 см2), 
значний стеноз (максимальний градієнт тиску 
>20 мм рт. ст., площа мітрального отвору <1 см2). 

Патологічна анатомія
В основі вади лежать кальцинація і потовщен-

ня стулок клапана, у патологічний процес також 
залучені фіброзне кільце, хорди і сосочкові м̓язи. 
Звуження отвору виникає спочатку внаслідок 
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склеювання країв стулок клапана, що дотикають-
ся з утворенням комісур, надалі поширюється до 
середини отвору, поступово його звужуючи. Па-
ралельно відбуваються фіброзні зміни структур 
клапанного апарату, склерозується і втрачає свою 
еластичність фіброзне кільце. При тривалому іс-
нуванні вади відбувається кальцинація клапана.

Патологічна фізіологія
«Критична площа», при якій починають-

ся помітні гемодинамічні розлади, становить 
1–1,5 см2. Опір кровотоку, створюваний звуже-
ним мітральним отвором («перший бар̓єр»), за-
пускає в хід компенсаторні механізми, що забез-
печують достатню продуктивність серця. Через 
підвищення градієнта тиску між лівим перед-
сердям і ЛШ компенсаторно зростає тиск у лі-
вому передсерді (рис. 4.1), міокард передсердя 
гіпертрофується, порожнина його розширюєть-
ся. Коли тиск у лівому передсерді вище певного 
рівня, виникає рефлекторне звуження дрібних 
ЛА на прекапілярному рівні («другий бар̓єр») — 
рефлекс Китаєва, що попереджає переповнення 
кров̓ ю капілярної мережі легень. Високий тиск 
у ЛА (до 80 мм рт.ст.  і вище) призводить до ком-
пенсаторної гіпертрофії, а потім і дилатації ПШ, 
у ньому підвищується діастолічний тиск, вини-
кає правошлуночкова недостатність і відносна 
недостатність тристулкового клапана.

Рис. 4.1. Тиск крові (мм рт. ст.) у різних відділах 
серця і судин в нормі (САТ/ДАТ)

Клінічна картина 
Залежить від стадії захворювання, стану ком-

пенсації кровообігу. Вада звичайно в стані спокою 
клінічно не проявляється, якщо площа мітрально-
го отвору перевищує 1,5 см2. При компенсаторній 
гіперфункції лівого передсердя хворі зазвичай не 

скаржаться, можуть виконувати значні фізичні на-
вантаження.

При підвищенні тиску у малому колі крово-
обігу з̓являються скарги на задишку і відчуття 
серцебиття при фізичному навантаженні. При 
різкому підвищенні тиску в капілярах розви-
ваються напади серцевої астми, виникає сухий 
або з виділенням невеликої кількості слизувато-
го мокротиння кашель, часто з домішкою крові 
(кровохаркання). При високій легеневій гіпер-
тензії у хворих з’являються скарги на слабкість, 
підвищену стомлюваність.

При вираженому стенозі і наростанні симп-
томів легеневої гіпертензії відзначають типове 
facies mitralis: «мітральний» рум̓янець на щоках 
на фоні блідої шкіри обличчя, ціаноз губ, кінчи-
ка носа, вушних раковин.

При огляді ділянка серця в нижній частині 
грудини часто вибухає і пульсує внаслідок утво-
рення так званого «серцевого горба», зумовлено-
го посиленими ударами ПШ об передню грудну 
стінку. В ділянці верхівки серця або дещо лате-
ральніше визначається діастолічне тремтіння — 
«котяче муркотіння».

Аускультативно мітральний стеноз діагнос-
тують на підставі характерної мелодії тонів сер-
ця (ритм перепела) — посилений (хлопаючий) 
I тон на верхівці серця і тон (клацання) відкриття 
міт рального клапана, що з̓являється через 0,08–
0,11 с після II тону. Характерним є діастолічний 
шум, що може виникати в різні періоди діасто-
ли. Протодіастолічний шум низький, рокочу-
чий (його пальпаторним еквівалентом є «котяче 
муркотіння»), різної тривалості, з поступовим 
зниженням його інтенсивності. Пресистолічний 
шум звичайно короткий, грубого, скребучого 
тембру, має наростаючий характер, закінчується 
хлопаючим I тоном.

Діагностика
На ЕКГ в процесі прогресування вади з̓ явля-

ються ознаки перевантаження лівого передсердя 
(P mitrale), гіпертрофії ПШ: збільшена амплітуда 
зубців комплексу QRS у поєднанні зі зміненою 
кінцевою частиною шлуночкового комплексу 
(сплощення, інверсія зубця Т, зниження сегмен-
та SТ) у відповідних відведеннях. Часто реєстру-
ють порушення ритму серця (фібриляцію, тріпо-
тіння передсердь).

На рентгенограмі визначається збільшення 
лівого передсердя і ПШ, кальцифікація мітраль-
ного клапана, перерозподіл легеневого судинно-
го кровотоку в верхніх відділах легень, розши-
рення ЛА.
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ЕхоКГ і допплєрографія є основними методами 
оцінки ступеня тяжкості вади і морфологічних змін 
клапана (потовщення, фіброз, кальциноз (рис. 4.2), 
порушення руху стулок), функціональних параме-
трів (градієнт тиску, тиск у ЛА, наявність і ступінь 
тяжкості супутньої мітральної регургітації, функція 
ПШ і ЛШ), розміру лівого передсердя, а також роз-
рахунку площі мітрального отвору. При проведен-
ні ехоКГ у М-режимі відзначають односпрямова-
ний (П-подібний) рух передньої й задньої стулок 
мітрального клапана вперед (рис. 4.3), зниження 
швидкості раннього діастолічного прикриття пе-
редньої стулки мітрального клапана (до 1 см/с), 
зменшення амплітуди відкриття стулки мітрально-
го клапана, збільшення порожнини лівого перед-
сердя (передньозадній розмір може збільшуватися 
до 70 мм).

Рис. 4.2. Мітральний стеноз. В-режим, парастер-
нальна позиція, коротка вісь

Рис. 4.3. Мітральний стеноз. М-режим

Трансезофагеальну ехоКГ проводять для ви-
ключення тромбозу лівого передсердя перед про-
веденням комісуротомії або після епізоду ембо-
лії. 

У хворих з помірним або тяжким мітральним 
стенозом можна проводити стрес-ехоКГ, що до-

зволяє об̓єктивно оцінити функціональну здат-
ність серця і величину трансмітрального градієнта 
у стані спокою і при навантаженні та найчастіше 
виявити легеневу гіпертензію при навантаженні. 
Значення середнього трансмітрального градієнта 
при навантаженні ≥20 мм рт. ст. і максимального 
систолічного тиску в ПШ ≥60 мм рт. ст. свідчать 
про наявність гемодинамічно значимого мітраль-
ного стенозу. У хворих, які не можуть виконува-
ти проби з фізичним навантаженням, проводять 
ехоКГ-дослідження з добутаміном. Середній 
трансмітральний градієнт понад 18 мм рт. ст. 
під час піку інфузії добутаміну дозволяє виявити 
пацієнтів з ризиком розвитку серцево-судинних 
ускладнень. 

Катетеризація порожнин серця відіграє в діа-
гностиці допоміжну роль і проводиться в тому 
випадку, коли клінічні дані суперечать результа-
там ехоКГ. Повне гемодинамічне і ангіографічне 
дослідження при мітральному стенозі включає 
катетеризацію правих і лівих відділів серця для 
визначення тиску у всіх чотирьох його камерах; 
особливо важливий вимір діастолічного градієн-
та на мітральному клапані. Коронарну ангіогра-
фію проводять у пацієнтів старшого віку при на-
явності факторів ризику розвитку ІХС.

Перебіг
Перебіг процесу визначається ступенем вира-

женості стенозу, наявністю легеневої гіпертензії 
і станом скорочувальної здатності міокарда ПШ. 
Мітральний стеноз у більшості пацієнтів не-
ухильно прогресує, швидкість зменшення площі 
мітрального отвору становить 0,09–0,32 см2/рік. 
Після появи симптомів СН при проведенні ме-
дикаментозного лікування протягом 5 років вми-
рають 50% хворих.

Виділяють 5 стадій мітрального стенозу.
I стадія — повної компенсації. Гемодина-

мічні порушення зумовлені незначним звужен-
ням мітрального отвору (площа його становить 
2–2,5 см2), тиск у лівому передсерді підвищений до 
10–15 мм рт. ст. Клінічні прояви мінімальні: скар-
ги відсутні, працездатність не обмежена. На ЕКГ — 
ознаки перевантаження лівого передсердя 
(Р mitrale), рентгенологічно визначається незнач не 
збільшення лівого передсердя і діаметра ЛА.

Хірургічне лікування не показане.
II стадія — легеневого застою. Характери-

зується звуженням мітрального отвору до 1,5–
2 см2, тиск у лівому передсерді підвищується до 
20–30 мм рт. ст. Клінічні симп томи: задишка 
при фізичному навантаженні, ознаки гіпер-
тензії в малому колі кровообігу із частим роз-
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витком ускладнень, працездатність обмежена, 
ознаки правошлуночкової декомпенсації відсут-
ні. Аускультативно визначаються типові озна-
ки мітрального стенозу, акцент II тону над ЛА. 
На ЕКГ — Р mitrale, ознаки гіпертрофії ПШ. На 
ехоКГ — односпрямований П-подібний рух сту-
лок мітрального клапана. При рентгенологічно-
му дослідженні — збільшення лівого передсердя, 
ЛА, посилення легеневого малюнка, застійні 
явища в легенях. Порушення кровообігу відпо-
відає I стадії СН. Показання до оперативного лі-
кування відносні.

III стадія — правошлуночкової недостатності. 
Площа мітрального отвору становить 1–1,5 см2. 
Характеризується стійкою гіпертензією в малому 
колі кровообігу з утворенням «другого бар̓єра», 
посиленням роботи ПШ і розвитком його недо-
статності. Склерозування легеневих судин, змен-
шення легеневого кровотоку зумовлює знижен-
ня частоти або зникнення нападів серцевої астми 
і набряку легень. Дистрофічні зміни в паренхіма-
тозних органах виражені помірно.

Клінічні симптоми: виражена задишка, блі-
дість шкірних покривів, ціаноз, непереносимість 
фізичних навантажень, ознаки правошлуночко-
вої декомпенсації, підвищення венозного тиску, 
збільшення печінки, значне розширення правих 
відділів серця. На ЕКГ виражений мітральний 
зубець Р, ознаки гіпертрофії ПШ, може визнача-
тися фібриляція передсердь. Рентгенологічно — 
виражене збільшення ЛА, лівого передсердя, 
розширення ПШ і правого передсердя.

Показання до операції абсолютні.
IV стадія — дистрофічна. Площа мітрального 

отвору менше 1 см2. Характеризується вираженим 
порушенням кровообігу у великому і малому колах. 
Підвищується венозний тиск, з̓являється застій 
крові в печінці, судинах нижніх кінцівок, набряки. 
При проведенні ехоКГ розміри серця значно збіль-
шені за рахунок передсердь і ПШ, визначається 
відносна недостатність тристулкового клапана, ви-
являють кальциноз мітрального клапана, тромбоз 
лівого передсердя. Рентгенологічно — подальше 
збільшення серцевої тіні, посилення легеневого 
малюнка, розширення коренів легень.

Медикаментозне лікування дає незначний та 
короткочасний ефект.

Можливе проведення операції, але вона про-
довжує життя ненадовго.

V стадія — термінальна. Клініка відповідає 
III стадії СН. Характеризується тяжкими пору-
шеннями кровообігу з незворотними дегенера-
тивними змінами внутрішніх органів (печінки, 
нирок) та асцитом, атрофією м̓язової системи. 

На ЕКГ — глибокі дистрофічні зміни міокарда, 
різні порушення ритму серця. Рентгенологіч-
но визначається кардіомегалія, високе стояння 
куполу діафрагми, виражений застій в легенях, 
часто випотівання ексудату в плевральну порож-
нину. Медикаментозне лікування неефективне. 
Оперативне лікування не показане.

Лікування 
Медикаментозна терапія спрямована на ліку-

вання та запобігання ускладнень. У пацієнтів мо-
лодого віку з гострою ревматичною лихоманкою 
в анамнезі зберігається високий ризик розвитку 
рецидиву, тому профілактичну антибіотикотера-
пію їм проводять постійно до досягнення дорос-
лого віку. 

Застосування діуретиків або органічних нітра-
тів пролонгованої дії дозволяє тимчасово змен-
шити вираженість задишки. Блокатори β- адре-
норецепторів або блокатори кальцієвих каналів, 
що знижують ЧСС, здатні значно підвищити то-
лерантність до фізичних навантажень за рахунок 
подовження діастоли і часу наповнення ЛШ. 

Показанням для призначення антикоагулянтів 
є фібриляція передсердь, у пацієнтів з синусовим 
ритмом вони показані у випадку великих розмірів 
лівого передсердя (>50 мм), наявності спонтанно-
го ехоконтрастування при проведенні трансезо-
фагеальної ехоКГ, тромбоемболій в анамнезі і на-
явності тромбу в лівому передсерді.

Перед проведенням електричної кардіоверсії, 
якщо тривалість фібриляції передсердь становила 
≥48 год, необхідне застосування антикоагулянтів 
протягом 3–4 тиж до і 4 тиж після кардіоверсії. Про-
ведення кардіоверсії до операції не показане у хво-
рих із тяжким мітральним стенозом, оскільки вона 
не відновлює синусовий ритм на тривалий період.

Мітральний стеноз найбільш успішно кори-
гується хірургічними методами (вальвулопласти-
ка або ендопротезування клапана).

Мітральна комісуротомія проводиться у хво-
рих з вираженим мітральним стенозом при наяв-
ності симптомів, що обмежують фізичну актив-
ність і знижують працездатність.

Черезшкірна мітральна комісуротомія пока-
зана хворим із площею отвору <1,5 см2:

• у пацієнтів з симптоматикою і оптимальни-
ми клінічними характеристиками;

• у пацієнтів із симптоматикою при наявнос-
ті протипоказань або високого ризику оператив-
ного втручання;

• як початкове втручання у пацієнтів з симп-
томатикою при несприятливому анатомічному 
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стані клапана, але з оптимальними клінічними 
характеристиками;

• у безсимптомних пацієнтів з оптимальними 
клінічними характеристиками і високим ризи-
ком розвитку тромбоемболічних ускладнень або 
декомпенсацією гемодинаміки (тромбоемболії 
в анамнезі, наявність спонтанного контрастуван-
ня в лівому передсерді, нещодавно перенесена 
або пароксизмальна фібриляція передсердь, сис-
толічний тиск у ЛА в стані спокою >50 мм рт. ст., 
необхідність у проведенні позасерцевого хірур-
гічного втручання, планування вагітності).

Алгоритм лікування хворих із тяжким міт-
ральним стенозом представлений на схемі 4.1.

Протипоказанням для черезшкірної мітраль-
ної комісуротомії є:

• площа мітрального отвору >1,5 см2;
• тромб у лівому передсерді;
• помірна і тяжка мітральна регургітація;
• тяжка або бікомісуральна кальцифікація;
• тяжке супутнє ураження аортального кла-

пана або тяжкий комбінований стеноз і недо-
статність тристулкового клапана;

• супутня ІХС, що вимагає проведення АКШ. 
Поліпшення стану хворих після виконання 

мітральної комісуротомії настає в 70–89% ви-
падків. Неефективність втручання зазвичай зу-
мовлена пізнім направленням хворого до хірурга, 
вираженими морфологічними змінами серця та 
інших внутрішніх органів. 

При наявності протипоказань до проведення 
черезшкірної мітральної комісуротомії єдиним 
альтернативним методом лікування є повно-
масштабне хірургічне втручання.

МІТРАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ

Етіологія
Зниження поширеності ревматичної лихо-

манки і збільшення тривалості життя в індустрі-
альних країнах змінили причини виникнення цієї 
вади, у зв̓язку з чим сьогодні в Європі домінує 
дегенеративна мітральна недостатність (61%) над 
ревматичною (14%). Іншими причинами виник-
нення вади є інфекційний ендокардит, системні 
захворювання сполучної тканини (системний 
червоний вовчак, системна склеродермія), ІХС.

Класифікація
За ступенем тяжкості мітральну недостат-

ність поділяють на початкову (об’єм регургітації 
<30 мл за скорочення, фракція регургітації <30%, 
ефективна площа отвору регургітації <0,20 см2); 
помірну (об’єм регургітації 30–59 мл за скоро-

чення, фракція регургітації 30–49%, ефективна 
площа отвору регургітації 0,20–0,39 см2); тяж-
кого ступеня (об’єм регургітації ≥60 мл за ско-
рочення, фракція регургітації ≥50%, ефективна 
площа  отвору регургітації ≥0,40 см2).

Патологічна анатомія
У результаті патологічного процесу утворю-

ються крайові дефекти, скручування країв стулок 
клапана, стулки не замикаються в систолу ЛШ. 
Вкорочення і спаювання хорд призводить до об-
меження рухливості стулок (частіше задньої). 
Для мітральної недостатності внаслідок інфек-
ційного ендокардиту характерна крайова узура-
ція стулок клапана або центральна їх перфорація. 
Часто виявляють відрив хорд, на кінцях розриву 
можуть бути свіжі або кальциновані вегетації.

Патологічна фізіологія
Гемодинамічні порушення при мітральній не-

достатності зумовлені поверненням частини крові 
із ЛШ у ліве передсердя, що викликає переван-
таження об̓ємом лівого передсердя і ЛШ, яке за-
лежить від обсягу регургітації. Вада тривалий час 
компенсується потужним ЛШ, надалі розвива-
ється дилатація лівого передсердя, і воно починає 
функціонувати як порожнина з низьким опором. 
Із часом ЛШ прогресивно розширюється, підви-
щується діастолічний тиск і знижується ФВ, при-
чини цього ще до кінця не з’ясовані. Підвищується 
тиск заклинювання в легеневих капілярах і розви-
вається легенева гіпертензія і дисфункція ПШ. Із 
декомпенсацією останнього розвивається відносна 
недостатність тристулкового клапана і з̓являються 
ознаки правосерцевої недостатності. Тривалі пору-
шення кровообігу призводять до стійких змін у ле-
генях, печінці, нирках та інших органах.

Клінічна картина
У фазі компенсації вада може бути виявле-

на випадково при медичному огляді. При зни-
женні скорочувальної функції ЛШ і підвищенні 
тиску в малому колі кровообігу виникають за-
дишка при фізичному навантаженні і серцебит-
тя. При зростанні застійних явищ у малому колі 
(капілярах) і симптомів правошлуночкової не-
достатності з̓являються набряки на ногах і біль 
у правому підребер̓ї, можуть виникати напади 
серцевої астми і задишка в стані спокою.

Хворих часто турбує біль у ділянці серця нию-
чого, колючого, давлячого характеру, не завжди 
пов̓язаний з фізичним навантаженням.

При значній регургітації зліва від грудини від-
значають серцевий горб, верхівковий поштовх 
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посилений і поширений локалізується в V меж-
ребер’ ї із зовнішнього боку від середньоключич-
ної лінії.

Аускультативно визначається послаблення або 
повна відсутність I тону серця, часто над ЛА ви-
слухується розщеплення II тону, на верхівці серця 
визначається глухий III тон. Акцент II тону над 
ЛА зазвичай виражений помірно і визначається 
при наявності застійних явищ у малому колі кро-
вообігу.

Найбільш характерний систолічний шум, який 
добре вислуховується на верхівці серця, вздовж 
лівого краю грудини, проводиться в ліву пахвову 
ділянку, інтенсивність його варіює в широких ме-
жах і зазвичай зумовлена вираженістю клапанно-
го дефекту. Тембр шуму різний — м̓який, дуючий 
або грубий, може поєднуватися з пальпаторно від-
чутним систолічним тремтінням в ділянці верхів-
ки. Систолічний шум може займати частину або 
всю систолу (пансистолічний шум).

Діагностика
На ЕКГ при вираженій недостатності мітраль-

ного клапана визначають ознаки гіпертрофії ліво-

го передсердя і ЛШ у вигляді збільшеної амплі-
туди зубців комплексу QRS, частіше у поєднанні 
зі зміненою кінцевою час тиною шлуночкового 
комплексу (сплощення, інверсія зубця Т, знижен-
ня сегмента ST) у відповідних відведеннях. При 
розвитку легеневої гіпертензії з̓ являються ознаки 
гіпертрофії ПШ і правого передсердя. Фібриляцію 
передсердь виявляють у 30–35% хворих.

При рентгенологічному дослідженні в перед-
ньозадній проекції серце збільшене в розмірах, 
більше вліво, серцева талія відсутня за рахунок 
значного збільшення лівого передсердя, що може 
досягати гігантських розмірів і виступати за пра-
вий контур серця у вигляді додаткової тіні.

ЕхоКГ є принципово важливим дослідженням 
і повинна включати оцінку механізмів виникнення 
вади, морфологію клапана і його функцію, тяж-
кість мітральної регургітації, функцію ПШ і ЛШ. 
ЛШ може бути нормальних розмірів або дилато-
ваний залежно від тяжкості і тривалості мітральної 
регургітації, ліве передсердя дилатоване, особливо 
значно при наявності фібриляції передсердь.

При допплєрівській ехоКГ можлива оцін-
ка ступеня вираженості мітральної регургітації. 

Схема. 4.1. Лікування хворих з тяжким мітральним стенозом
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Пряма ознака вади — турбулентний систолічний 
потік крові в порожнині лівого передсердя, що 
корелює з вираженістю регургітації (рис. 4.4а, б).

Тяжкість мітральної регургітації оцінюють 
напівкількісним методом, що ґрунтується на 
величині (довжина, площа) потоку регургітації 
або кількісним методом із урахуванням об’єму 
і фракції регургітації і ефективної площі отвору 
регургітації.

а

б
Рис. 4.4. Мітральна недостатність: а) режим 

колірного допплєрівского картування, апі-
кальна чотирикамерна позиція; б) колірний 
М-режим

Розроблено ехоКГ-критерії тяжкої органічної 
мітральної недостатності. До специфічних ознак 
відносять наступні:

• розмір vena contracta ≥0,7 см із великим 
цент ральним потоком мітральної регургітації 
площею >40% лівого передсердя або пристінко-
вим потоком будь-якого розміру, що циркулює 
в лівому передсерді (рис. 4.5);

• широка конвергенція потоку (радіус ≥0,9 см); 
• систолічний зворотний потік у легеневих 

венах;

• патологічна рухливість мітрального клапа-
на або розрив папілярного м̓яза.

Додаткові ознаки тяжкої мітральної недостат-
ності наступні: 

• інтенсивний трикутний потік мітральної 
регургітації при постійнохвильовій допплєрогра-
фії (рис. 4.6); 

• переважання піка Е трансмітрального пото-
ку (Е >1,2 м/с) (рис. 4.7);

• збільшення розмірів лівого передсердя 
і ЛШ (особливо при нормальній функції остан-
нього).

Рис. 4.5. Мітральна недостатність. В-режим, 
пара стернальна позиція, довга вісь. Візуа-
лізація vena contracta

Рис. 4.6. Мітральна недостатність. Режим по-
стійнохвильового допплєра

Рис. 4.7. Мітральна недостатність. Режим 
імпульсно-хвильового допплєра
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Кількісні критерії тяжкої мітральної недо-
статності включають величину об’єму регургі-
тації ≥60 мл за скорочення, фракцію регургіта-
ції ≥50%, ефективну площу отвору регургітації 
≥0,40 см2.

Черезстравохідну ехоКГ проводять перед опе-
ративним втручанням для точного визначення 
характеру ушкодження клапана, а також інтра-
операційної оцінки необхідності додаткової ко-
рекції. У випадку недостатньої інформативності 
трансторакальної ехоКГ уточнюють діаметр ліво-
го передсердя і ЛШ, ФВ, систолічний тиск у ЛА, 
тяжкість мітральної регургітації.

Стрес-ехоКГ використовують для оцінки 
функціонального значення мітральної регургі-
тації, особливо у безсимптомних хворих, а також 
для виявлення прихованої дисфункції ЛШ.

При катетеризації порожнин серця визнача-
ють підвищений тиск у ЛА. На кривій легенево-
капілярного тиску видно характерну картину у ви-
гляді збільшення хвилі V більше ніж на 15 мм рт. ст. 
із швидким і крутим падінням. При проведенні вен-
трикулографії можна спостерігати, як конт растна 
речовина в систолу ЛШ заповнює порожнину лі-
вого передсердя. Інтенсивність конт растування 
останнього залежить від ступеня недостатності 
мітра льного клапана.

Перебіг
Виділяють 5 стадій перебігу мітральної недо-

статності.
I стадія — компенсації. Характеризується мі-

німальною регургітацією крові крізь мітральний 
отвір, порушення гемодинаміки практично від-
сутні. Клінічно виявляється невеликий систоліч-
ний шум на верхівці серця, незначне збільшення 
лівого передсердя. За даним ехоКГ визначається 
незначна регургітація на мітральному клапані. 
Оперативне лікування не показане.

II стадія — субкомпенсації. Зворотній плин 
крові у ліве передсердя збільшується, порушення 
гемодинаміки призводять до його дилатації і ГЛШ, 
що дозволяє ефективно компенсувати порушення 
гемодинаміки. Має місце незначне обмеження 
фізичної активності, задишка виникає лише при 
значному фізичному навантаженні. Визначається 
систолічний шум середньої інтенсивності на вер-
хівці серця. На ЕКГ відхилення електричної осі 
вліво, у деяких випадках — ознаки перевантажен-
ня лівих відділів серця. При рентгенологічному 
дослідженні визначається збільшення і посилення 
пульсації лівих відділів серця. При ехоКГ помірна 
регургітація на мітральному клапані. Оперативне 
лікування не показане.

III стадія — правошлуночкової декомпенса-
ції настає при значній регургітації крові в ліве 
передсердя. Періодично виникає декомпенсація 
серцевої діяльності, що усувається медикамен-
тозною терапією. При фізичному навантаженні 
виникає задишка. Грубий систолічний шум на 
верхівці серця, що іррадіює у пахвову ділянку. 
На ЕКГ — ознаки ГЛШ. При рентгенологічно-
му дос лідженні виявляється значне збільшення 
лівих відділів серця, посилення їх пульсації — 
симптом «коромисла». При ехоКГ відзначають 
значну регургітацію на мітральному клапані. По-
казано хірургічне лікування.

IV стадія — дистрофічна, характеризується 
появою правошлуночкової недостатності. При 
огляді визначається посилення верхівкового 
поштовху, пульсація венозних судин шиї. При 
аускультації, крім грубого систолічного шуму 
мітральної недостатності, нерідко відзначаються 
різні шуми, що виникають внаслідок дилатації 
фіброзних кілець, появи недостатності тристул-
кового клапана. На ЕКГ — ознаки ГЛШ або обох 
шлуночків, фібриляція передсердь, екстрасис-
толічна аритмія. При рентгенологічному дослі-
дженні — значне розширення серця, застій крові 
в малому колі кровообігу. Порушення функції 
нирок і печінки. Працездатність втрачена. Пока-
зане хірургічне лікування.

V стадія — термінальна, клінічно відповідає 
III стадії СН. Дистрофічна стадія порушення 
кровообігу з тяжкими незворотними змінами 
внутрішніх органів (печінки, нирок), асцитом. 
Хірургічне лікування не проводиться.

Предикторами поганого прогнозу є вік, на-
явність клінічних симптомів, фібриляції перед-
сердь, тяжка ступінь мітральної регургітації, ди-
латація лівого передсердя і ЛШ, низька ФВ, про-
гресування легеневої гіпертензії.

Лікування
Усім хворим показане профілактичне засто-

сування антибіотиків перед проведенням стома-
тологічних або інших оперативних втручань для 
зниження ризику розвитку інфекційного ендо-
кардиту.

Основним є лікування основного захворю-
вання у пацієнтів з ІХС або інфекційним ендо-
кардитом.

Показанням для призначення антикоагулян-
тів є постійна або пароксизмальна форма фібри-
ляції передсердь. У хворих із синусовим ритмом 
їх призначення показано у випадку вказівок на 
тромбоемболічні епізоди в анамнезі або при на-
явності тромбу в лівому передсерді, а також про-



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

2
Х

В
О

РО
БИ

 П
Е

РИ
К

А
РД

А
, М

ІО
К

А
РД

А
,

ЕН
Д

О
К

А
РД

А
 І 

К
Л

А
П

А
Н

ІВ
 С

ЕР
Ц

Я

916  ________________________________________________ ГЛАВА 4  НАБУТІ ВАДИ СЕРЦЯ

тягом перших 3 міс після хірургічного відновлен-
ня клапана (значення показника МНО слід під-
тримувати в межах 2,0–3,0).

На сьогодні немає доказів ефективності засто-
сування вазодилататорів, включаючи інгібітори 
АПФ, у пацієнтів без ознак СН, тому їх застосу-
вання таким хворим не рекомендується. З іншого 
боку, при наявності СН інгібітори АПФ показані 
у випадку значної мітральної недостатності і ви-
раженої клінічної симптоматики при наявності 
протипоказань до оперативного лікування або 
при наявності резидуальних симптомів після 
оперативного лікування, зазвичай у результаті 
порушеної функції ЛШ.

СН, що розвивається, лікують загальноприй-
нятими методами, за показаннями призначають 
сечогінні препарати, блокатори β- адренорецеп-
торів і спіронолактон.

Основною метою хірургічного втручання є 
зменшення вираженості клінічної симптома-
тики, збереження функції ЛШ, попередження/
зменшення вираженості легеневої гіпертензії 
і дисфункції ПШ, підтримка й/або відновлення 
синусового ритму.

Показанням до проведення реконструктив-
них операцій є вади без грубих змін стулок, хорд, 
сосочкових мbязів і при відсутності кальциноза 
клапанів. При тяжкій мітральній недостатності 
відновлення клапана — оптимальний хірургіч-
ний підхід. Кращі результати отримують, якщо 
у хворих до операції визначається ФВ >60% і ве-
личина кінцево-систолічного розміру <45 мм.

У випадках неможливості відновлення клапа-
на доцільно проводити заміну клапана механіч-
ним або біологічним протезом із збереженням 
природного апарату мітрального клапана.

Алгоритм лікування тяжкої мітральної не-
достатності представлений на схемі 4.2. Про-
тезування мітрального клапана у більшості па-
цієнтів забезпечує продовження життя, а також 
відновлення працездатності в післяопераційний 
період.

Немає єдиного погляду відносно хірургічно-
го лікування безсимптомних хворих, оскільки 
відсутні результати рандомізованих досліджень 
відносно даної проблеми. У окремих груп без-
симптомних пацієнтів із тяжкою мітральною 
недостатністю хірургічне лікування показане 
при наявності ознак дисфункції ЛШ (величина 
ФВ не більше 60% й/або кінцево-систолічного 
розміру >45 мм), у хворих із фібриляцією пе-
редсердь і збереженою функцією ЛШ, із збе-
реженою функцією ЛШ і легеневою гіпертен-
зією.

АОРТАЛЬНИЙ СТЕНОЗ

Епідеміологія
На сьогодні аортальний стеноз є найбільш 

поширеною набутою вадою серця, яка виявля-
ється серед жителів Європи і Північної Амери-
ки. Найбільш часто діагностують кальцинуючий 
аортальний стеноз (2–7%) у віковій популяції 
старше 65 років, частіше у чоловіків.

Етіологія
Ревматизм як етіологічний фактор стенозу 

устя аорти на сьогодні визначається рідко (11%). 
У розвинених країнах у пацієнтів старшого віку 
найбільш частою причиною вади є дегенера-
тивний кальцинуючий процес на аортальному 
клапані (82%). У третини хворих з двостулковим 
аортальним клапаном прогресує фіброз стулок 
внаслідок ушкодження тканини клапана і при-
скорення атерогених процесів, що призводить до 
виникнення аортального стенозу. Підвищений 
рівень холестерину, дисліпідемія, паління, вік  
можуть прискорювати фіброзні процеси і розви-
ток аортального стенозу.

Класифікація
За ступенем тяжкості виділяють незначний 

аортальний стеноз (площа отвору >1,8 см2, мак-
симальний градієнт тиску 10–35 мм рт. ст.); по-
мірний (площа отвору 1,2–0,75 см2, максимальний 
градієнт тиску 36–65 мм рт.ст.); тяжкий (площа 
отвору <0,75 см2, максимальний градієнт тиску 
>65 мм рт. ст.).

Патологічна анатомія
Стулки аортального клапана потовщують-

ся і ущільнюються внаслідок появи фіброзних 
нашарувань на шлуночковій стороні клапана, 
а також розростання тканини клапана внаслідок 
механічного подразнення інтенсивним крово-
током. Вільні краї стулок спаюються, що при-
зводить до поступового звуження аортального 
отвору, яке починається в місці кріплення кла-
панних листків до фіброзного кільця і поширю-
ється у напрямку центру. Внаслідок завихрення 
потоку крові з обох сторін клапанів на шлуноч-
ковій поверхні клапана відбувається відкладення 
пластин фібрину, які фіксуються на комісурах, 
утворюються містки, що зв̓язують стулки клапа-
на між собою та стінкою аорти. Надалі пластини 
організуються і утворюється фіброзна тканина. 
У тканинах клапана розвиваються дегенератив-
ні процеси, які завершуються кальцинозом, що 
може поширюватися на навколишні структури — 
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міжшлуночкову перегородку, передню стулку 
міт рального клапана, стінку ЛШ.

Стенозований отвір може мати трикутну, щі-
линоподібну або округлу форму, розміщується 
найчастіше ексцентрично.

Міокард ЛШ гіпертрофований, у ньому роз-
виваються дистрофічні зміни — білкове і жирове 
переродження мbязових волокон, а надалі — ди-
фузний і вогнищевий склероз. Унаслідок гіпер-
трофії міокарда маса серця може досягати 1200 мг 
і більше.

При зменшенні площі отвору до 0,8–1 см2 
виникають гемодинамічні прояви вади і реє-
струється систолічний градієнт тиску між аор-
тою та ЛШ. Виражені порушення гемодинаміки 
із градієнтом до 100 мм рт. ст. і вище визначають 
при стенозуванні отвору до 0,5–0,6 см2 (величи-
на градієнта обернено пропорційна площі устя 
аорти ).

Компенсація при аортальному стенозі здійс-
нюється переважно за рахунок ізометричної гі-
перфункції і ГЛШ, подовження фази вигнання. 
Ступінь вираженості ГЛШ пропорційна тяжкості 
стенозу і тривалості захворювання. У подальшо-
му порожнина ЛШ розширюється, виникає спо-
чатку тоногенна, а потім міогенна дилатація.

Поява застою і гіпертензії в малому колі кро-
вообігу відноситься до пізніх ознак вади, праві 
відділи серця включаються в патологічний про-
цес при «мітралізації» вади і розвитку легеневої 
гіпертензії.

Клінічна картина
При невеликих анатомічних змінах аорталь-

ного клапана пацієнти не скаржаться і багато ро-
ків зберігають досить високу працездатність, мо-
жуть виконувати роботу, пов’язану з великими 
фізичними навантаженнями, і навіть займатися 
спортом. Іноді першими ознаками вади можуть 
бути симптоми СН.

Гемодинамічні порушення супроводжуються 
підвищеною стомлюваністю, зумовленою цент-
ралізацією кровообігу. Ця ж причина викликає 
запаморочення і випадки непритомності. Часто 
(35%) відзначають біль, подібний до болю при 
стенокардії. При розвитку декомпенсації вади 
основними стають скарги на задишку при фі-
зичному навантаженні. Неадекватне фізичне на-
вантаження може спровокувати набряк легень. 
Поява нападів серцевої астми, що поєднується 
з нападами стенокардії розглядається як про-
гностично несприятлива ознака.

Схема 4.2. Лікування хронічної тяжкої мітральної недостатності

Îïåðàòèâíå
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При огляді відзначають блідість шкірних по-
кривів. При вираженому аортальному стенозі 
пульс малий і повільний, систолічний і пульсо-
вий тиск знижений. Верхівковий поштовх по-
тужний, поширений, що піднімає передню груд-
ну стінку, зміщений вниз і вліво. Пальпаторно 
в ділянці рукоятки грудини відчувається вира-
жене систолічне тремтіння. Перкуторні межі від-
носної серцевої тупості зміщені вліво і вниз (до 
20 мм і більше).

Аускультативно у другому міжребер’ї справа 
від грудини визначається послаблення II тону, 
а також систолічний шум, що проводиться в усі 
точки серця, на судини шиї, переважно вправо 
і на спину, з піком в другій половині систоли. 
Іноді шум вислуховується на відстані (дистанцій-
ний шум). Зникнення II аортального тону специ-
фічно для вираженої вади.

Діагностика
На ЕКГ при прогресуванні вади визначають-

ся ознаки ГЛШ у вигляді збільшеної амплітуди 
зубців комплексу QRS у відповідних відведеннях, 
часто у поєднанні зі зміненою кінцевою части-
ною шлуночкового комплексу. На пізній стадії 
вади визначаються високі розщеплені зубці РІ і РІІ 
та низькі зубці РІІІ. Нерідко реєструються різного 
ступеня порушення передсердно-шлуночкової 
провідності: від подовження інтервалу P–Q до 
повної AV-блокади.

Рентгенологічне дослідження має важливе 
значення: на ранніх етапах виявляється помірне 
розширення серця вліво і подовження дуги ЛШ 
із заокругленням верхівки. При тривалому пере-
бігу вади і вираженому стенозі серце має типову 
аортальну конфігурацію. При розвитку відносної 
недостатності мітрального клапана визначається 
збільшення розмірів лівого передсердя і поява 
рентгенологічних ознак застою в малому колі 
кровообігу.

ЕхоКГ має основне діагностичне значення, 
з її допомогою верифікують ваду, оцінюють сту-
пінь кальцинації клапана, гіпертрофії міокарда 
(масу ЛШ) і функцію ЛШ (рис. 4.8а, б). При дво-
мірній ехоКГ виявляється потовщення і кальцина-
ція стулок аортального клапана із зменшенням їх 
рухливості. Методом допплєрографії можна про-
вести точну оцінку ступеня тяжкості вади, вели-
чину систолічного градієнта і площу аортального 
отвору, оскільки величина трансклапанного граді-
єнта тиску залежить від кровотоку. Також визнача-
ються ознаки діастолічної дисфункції за типом по-
рушення релаксації ЛШ. Величина стенозування 
<1 см2 розцінюється як тяжка вада (рис. 4.9).

а 

б
Рис. 4.8. Аортальний стеноз, ГЛШ. М-режим: а) рі-

вень аортального клапана; б) рівень ЛШ

Рис. 4.9. «Критичний» аортальний стеноз 
(площа отвору 0,6 см2, градієнт тиску 
на аортальному клапані 99 мм рт. ст.). 
В-режим, парастернальна позиція, корот-
ка вісь, на рівні аортального клапана

Катетеризація правих відділів дозволяє ви-
значити тиск у лівому передсерді, ПШ і у ЛА, що 
дозволяє визначити ступінь компенсації вади. 
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Ретроградна катетеризація ЛШ дозволяє за вели-
чиною систолічного градієнта між ЛШ і аортою  
визначити ступінь стенозування аортального 
отво ру.

Навантажувальні тести протипоказано про-
водити симптомним хворим, але вони застосо-
вуються для виявлення симптомів і стратифіка-
ції ризику у безсимптомних пацієнтів із тяжким 
аортальним стенозом.

При необхідності для оцінки стану висхідної 
аорти проводять КТ або МРТ.

Перебіг
Виділяють 5 стадій аортального стенозу.
I стадія — повної компенсації. Скарги від-

сутні, вади виявляють лише при аускультації. На 
ехоКГ визначається невеликий максимальний 
градієнт систолічного тиску на аортальному кла-
пані (до 35 мм рт. ст.). Хірургічне лікування не 
показане.

II стадія — прихованої СН. Хворі скаржать-
ся на підвищену втомлюваність, задишку при 
фізичному навантаженні, запаморочення. Крім 
аускультативних ознак аортального стенозу ви-
являють рентгенологічні та електрокардіографіч-
ні ознаки ГЛШ. При ехоКГ-дослідженні визна-
чається помірний градієнт систолічного тис ку на 
аортальному клапані (до 65 мм рт. ст.). Показано 
хірургічне лікування.

III стадія — відносної коронарної недостат-
ності. Пацієнти скаржаться на біль стенокар-
дичного характеру, задишку, що прогресує, за-
паморочення і непритомність після фізичних 
навантажень. Визначається значне збільшення 
розмірів серця, переважно за рахунок ЛШ. На 
ЕКГ — виражені ознаки ГЛШ, гіпоксії міокарда. 
При проведенні ехоКГ визначається максималь-
ний градієнт систолічного тиску >65 мм рт. ст. 
Показане хірургічне лікування.

IV стадія — вираженої лівошлуночкової недо-
статності. Скарги подібні таким, як при III ста-
дії, але більш виражені. Періодично виникають 
напади пароксизмальної задишки вночі, сер-
цевої астми, з̓являється набряк легень, збіль-
шення печінки. На ЕКГ — ознаки порушення 
коронарного кровообігу, часто — фібриляція 
передсердь. При проведенні ехоКГ на фоні ви-
раженого погіршення показників скорочуваль-
ної функції ЛШ визначається значний градієнт 
систолічного тиску на аортальному клапані, 
час то кальциноз клапана. При рентгенологіч-
ному дослідженні визначається збільшення ЛШ 
та інших відділів серця, а також застійні явища 
в легенях.

Постільний режим і консервативна терапія 
сприяють тимчасовому поліпшенню стану окре-
мих хворих. Хірургічне лікування в більшості ви-
падків неможливе, питання вирішується індиві-
дуально.

V стадія — термінальна, характеризується 
прогресуючою недостатністю ЛШ і ПШ. Різ-
ко виражені всі суб̓єктивні і об̓єктивні ознаки 
вади. Стан хворого вкрай тяжкий, лікування не-
ефективне, хірургічне лікування не проводять.

Лікування
Прогресування дегенеративного аортально-

го стенозу є активним процесом, що має багато 
подіб ного з атеросклерозом, у зв̓язку з чим реко-
мендується підхід, аналогічний такому для вто-
ринної профілактики атеросклерозу.

Незважаючи на те що у кількох ретроспектив-
них повідомленнях показаний позитивний ефект 
від застосування статинів та інгібіторів АПФ, ці 
дані суперечливі та є недостатніми для внесення 
до рекомендацій.

Специфічних консервативних методів ліку-
вання аортального стенозу немає. При немож-
ливості оперативного лікування, СН, що роз-
вивається, лікують із застосуванням діуретиків, 
серцевих глікозидів, інгібіторів АПФ або анта-
гоністів рецепторів ангіотензину II. Блокатори 
β-адренорецепторів призначати таким пацієнтам 
не слід. При супутній АГ дозу антигіпертензив-
них препаратів варто обережно титрувати з ме-
тою уникнення гіпотензії.

Для підтримки синусового ритму застосову-
ють антиаритмічні препарати.

Усім хворим з аортальним стенозом показана 
медикаментозна профілактика ендокардиту.

Радикальний метод лікування аортального 
стенозу — хірургічне лікування, абсолютних про-
типоказань до операції немає, крім термінальної 
стадії СН. Алгоритм лікування тяжкого аорталь-
ного стенозу представлений на схемі 4.3.

Балонна вальвулопластика має обмежене зна-
чення у дорослих пацієнтів у зв’язку з її низькою 
ефективністю, а також високим рівнем усклад-
нень (>10%), рестенозів і клінічного погіршення 
у більшості пацієнтів протягом 6–12 міс після 
втручання.

Доцільність перкутанної заміни клапана на 
ранніх стадіях потребує подальшого вивчення 
для оцінки її ефективності. Немає єдиної думки 
щодо терапії безсимптомних хворих із тяжким 
аортальним стенозом.

При вчасно проведеній операції віддалені ре-
зультати хороші.
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Прогноз
Середня тривалість життя після появи вираже-

них симптомів СН не перевищує 1 року. Вважають, 
що з появою випадків непритомності, стенокар-
дії або лівошлуночкової недостатності тривалість 
життя обмежується 2–4 роками. Смерть настає від 
хронічної недостатності кровообігу, а також рап-
тово внаслідок коронарної недостатності або фіб-
риляції шлуночків (14–18% випадків), не завжди 
вдається усунути у хворого набряк легень.

Нещодавно визначені предиктори прогресу-
вання і поганого прогнозу аортального стенозу 
у безсимптомних пацієнтів, серед яких до клініч-
них належать старший вік і наявність чинників 
ризику атеросклерозу, до ехоКГ-предикторів 
належать кальцинація клапана, максимальна 
швидкість потоку, ФВ ЛШ, прогресування гемо-
динамічних розладів і  збільшення градієнта тис-
ку при навантаженні, а також поява симптомів 
при проведенні навантажувальних тестів.

АОРТАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ

Епідеміологія
Частота виявлення вад серця залежить від ме-

тодів дослідження, що використовуються з ме-
тою діагностики. Загальна розповсюдженість 
аортальної недостатності становила 4,9% у Фре-
мінгемському дослідженні і 10% — в строгому до-
слідженні серця, з них аортальна недостатність 
середнього або тяжкого ступеня становила 0,5 
і 2,7% відповідно. Поширеність цієї вади збіль-
шується з віком, при цьому клінічні прояви тяж-
кої аортальної недостатності частіше визначають 
у чоловіків, ніж у жінок.

Етіологія
Найчастіша причина захворювання остан-

нім часом пов̓язана із захворюванням висхідної 
аорти (аневризма) і двостулкового аортального 
клапана, у 50% причиною є дегенеративні зміни 
аортального клапана. Менш частими причинами 
можуть бути ревматизм (15%), атеросклероз, ін-
фекційний ендокардит (8%).

Класифікація
За ступенем тяжкості виділяють початко-

ву аортальну недостатність (об’єм регургітації 
<30 мл за скорочення, фракція регургітації <30%, 
ефективна площа отвору регургітації <10 см2), 
помірну (об’єм регургітації 30–59 мл за скоро-
чення, фракція регургітації 30–49%, ефективна 
площа отвору регургітації 0,10–0,29 см2), тяж-
ку аортальну недостатність (об’єм регургітації 

≥60 мл за скорочення, фракція регургітації ≥50%, 
ефективна площа отвору регургітації ≥0,30 см2).

Патологічна анатомія
Морфологічні зміни виявляють переважно 

у сполучній тканині клапана аорти: стулки вко-
рочуються і деформуються, краї їх стають товсті-
шими, вільний край може підвертатися, стулка 
часто провисає. Всі ці зміни призводять до не-
змикання стулок клапана в діастолу.

При інфекційному ендокардиті недостатність 
клапана виникає внаслідок перфорації, розриву 
стулок або руйнування його вільного краю. Після 
гострого інфекційного процесу деформація може 
продовжуватися внаслідок формування рубцевої 
деформації (зморщування) та кальцинації.

ЛШ збільшений, визначається ГЛШ і дилатація 
його порожнини, маса серця досягає 1000–1300 г. 
При гістологічному дослідженні виявляються змі-
ни запального і дегенеративного характеру.

Патологічна фізіологія
Недостатність аортального клапана характе-

ризується значними порушеннями центральної 
і периферичної гемодинаміки, які зумовлені ре-
гургітацією крові в ЛШ у період діастоли, що веде 
до його об̓ємного перевантаження і підвищення 
діастолічного розтягнення міокарда з наступним 
збільшенням сили його скорочення.

Необхідний капілярний тиск підтримується за 
рахунок скорочення діастолічного періоду. У під-
тримці компенсації кровообігу має значення ак-
тивна зміна тонусу периферичних судин: тимчасо-
ве його зниження в систолу і підвищення в період 
діастоли ЛШ. Зворотний потік крові в ЛШ різко 
збільшує обсяг виконуваної ним роботи. Спочат-
ку ЛШ збільшується, потім гіпертрофується, при 
цьому маса міокарда може збільшуватися втричі. 
Ви снаження функціональних резервів призводить 
до підвищення діастолічного тиску в ЛШ, його 
дилатації і відносної недостатності мітрального 
клапана з наступною легеневою гіпертензією.

Клінічна картина
Багато в чому залежить від темпів формування 

та величини дефекту клапана. У фазі компенсації 
суб̓єктивні відчуття звичайно відсутні. Поступово 
прогресуюча вада має сприятливий перебіг навіть 
при значній величині аортальної регургітації. При 
швидкому розвитку великих дефектів симптома-
тика стрімко прогресує і призводить до СН.

Деякі хворі відчувають серцебиття, запамо-
рочення. Приблизно у 50% хворих з недостат-
ністю аортального клапана атеросклеротичної 
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або сифілітичної етіології провідним симптомом 
є стенокардія. Задишка виникає спочатку при 
значному фізичному навантаженні, при подаль-
шому розвитку лівошлуночкової недостатнос-
ті — у стані спокою і нагадує серцеву астму. Іноді 
перебіг раптово може ускладнитися набряком ле-
гень внаслідок лівошлуночкової недостатності.

Для вираженої недостатності аортального 
клапана характерні периферичні симптоми, зу-
мовлені значними перепадами тиску в судинно-
му руслі: блідість шкірного покриву, пульсація 
сонних («танець каротид»), скроневих і плечо-
вих артерій, синхронні струшуючі рухи голови 
(симп том Мюссе), пульсуюче звуження зіниць 
(симптом Ландольфі), капілярний пульс — рит-
мічна зміна інтенсивності забарвлення підне-
бінного язичка і мигдалин (симптом Мюллера), 
нігтьового ложа (симптом Квінке).

Під час огляду визначається високий і швид-
кий пульс (пульс Корригана), посилений і поши-
рений верхівковий поштовх, межі серця розши-
рені вліво і вниз. Над великими судинами вислу-
ховується подвійний тон Траубе, при натисканні 
стетоскопом на клубову артерію в ділянці пупар-
тової зв̓язки виникає подвійний шум Дюроз’є. 
САТ частіше підвищений до 160–180 мм рт. ст., 
а ДАТ різко знижений — до 50–30 мм рт. ст.

Аускультативно виявляють основну характерну 
ознаку: діастолічний шум, що починається відразу 
за II тоном, заглушає останній у звʼязку з великою 
інтенсивністю та поступово слабшає до кінця діа-
столи. При перфорації стулок шум набуває дзвін-
кий, «музичний» відтінок. Із розвитком СН озна-
ки вади стають менш вираженими, інтенсивність 
і тривалість діастолічного шуму зменшується.

Діагностика 
На ЕКГ при вираженій аортальній недостат-

ності визначаються відхилення електричної осі 
серця вліво, ознаки ГЛШ у вигляді збільшеної 
амплітуди зубців комп лексу QRS у відповідних 
відведеннях, частіше у поєднанні зі зміненою кін-
цевою частиною шлуночкового комплексу (спло-
щення, інверсія зубця Т, зниження сегмента ST). 
Іноді визначається подовження інтервалу P–Q, 
що свідчить про порушення AV- провідності.

Рентгенологічне дослідження виявляє збільшен-
ня розмірів серця: ЛШ масивний, збільшений, із за-
округленою верхівкою. Висхідна частина аорти роз-
ширена, виступає з правого боку контуру тіні серця, 
з лівого боку контуру визначається розширена дуга 
аорти. Серце набуває аортальної конфігурації.

ЕхоКГ і допплєрографія є важливими ме-
тодами діагностики і оцінки ступеня тяжкості 

Îïåðàòèâíå
ë³êóâàííÿ

Схема 4.3. Лікування тяжкого аортального стенозу
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аортальної недостатності. Метод дозволяє про-
вести оцінку причини та механізму виникнення 
аортальної регургітації, визначити морфологію 
клапана, а також стан і розміри аорти на 4 різних 
рівнях (кільце, синус Вальсальви, синотубулярне 
з̓єднання та висхідна аорта), оцінити ФВ ЛШ, 
розміри і ступінь ГЛШ. Для діагностики і ви-
значення ступеня тяжкості вади використовують 
колірну і постійнохвильову допплєрографію, за 
допомогою якої можна візуалізувати потік аор-
тальної регургітації (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Аортальна недостатність. Режим по-
стійнохвильового допплєра

Черезстравохідну ехоКГ застосовують для 
більш чіткої оцінки морфології клапана та ви-
східної аорти, особливо перед плановим хірур-
гічним втручанням.

Розроблені ехоКГ-критерії тяжкої аортальної 
недостатності. До специфічних ознак відносять 
наступні:

• центральний потік становить не менше 65% 
виносного тракту ЛШ;

• розмір vena contracta >0,6 см (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Аортальна недостатність. Парастер-
нальна позиція, довга вісь. Візуалізація 
vena contracta

До ймовірних ознак тяжкої аортальної недо-
статності відносять наступні: 

• час напівспаду тиску <200 мс;
• голодіастолічний аортальний потік в низ-

хідну аорту;
• помірне або значне розширення ЛШ.
Кількісні критерії тяжкої аортальної недостат-

ності включають величину об’єму регургітації не 
менше 60 мл за скорочення, фракцію регургітації 
не менше 50%, ефективну площу отвору регургі-
тації не менше 0,30 см2 (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Аортальна недостатність. Апікальна 
п’ятикамерна позиція, ZOOM. Досліджен-
ня за допомогою методу PISA

На сьогодні клінічне рішення не базується 
ні на зміні ФВ при навантаженнях, ні на даних 
стрес-ехоКГ, оскільки ці параметри не можна 
адекватно оцінити.

Катетеризація правих відділів серця дозволяє 
визначити рівень легенево-капілярного тиску і по-
тік регургітації. Катетеризація лівих відділів серця 
дозволяє виявити збільшення амплітуди пульсово-
го тиску. При аортографії визначається виражена 
регургітація з аорти в ЛШ. Ангіографію коронар-
них артерій проводять до операції протезування 
аортального клапана у пацієнтів із високим ризи-
ком розвитку ІХС. При необхідності хворим можна 
проводити МРТ для визначення ступеня тяжкості 
регургітації і функції ЛШ, особливо при недостат-
ній візуалізації за даними ехоКГ. МРТ або КТ ре-
комендується проводити для оцінки стану аорти 
при ознаках її розширення, виявлених при ехоКГ, 
особливо при наявності двостулкового аортально-
го клапана або синдрому Марфана.

Перебіг
Виділяють 5 стадій недостатності аортального 

клапана. 
I стадія — компенсації, характеризується 

початковими симптомами вади при відсутності 
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скарг. При ехоКГ визначається незначна регур-
гітація на аортальному клапані. Хірургічне ліку-
вання не показане.

II стадія — прихованої СН. Має місце помірне 
зниження працездатності при виражених клініч-
них ознаках вади. Визначаються характерні фізи-
кальні дані вади, підвищення пульсового тиску. 
На ЕКГ — ознаки помірної ГЛШ. При рентге-
нологічному дослідженні — помірне збільшення 
і посилення пульсації ЛШ. При проведенні ехоКГ 
визначається помірна регургітація на аортальному 
клапані. Хірургічне лікування не показане.

III стадія — субкомпенсації, визначається 
значне зниження фізичної активності, напади ан-
гінозного болю. Посилена пульсація сонних арте-
рій, мінімальний АТ звичайно становить менше 
половини максимального. На ЕКГ — ознаки ви-
раженої гіпоксії міокарда і ГЛШ. При рентгеноло-
гічному обстеженні визначають дилатацію і поси-
лену пульсацію ЛШ і аорти. При ехоКГ визнача-
ється значна регургітація на аортальному клапані. 
Показане хірургічне лікування.

IV стадія — декомпенсації. Проявляється ви-
раженою задишкою і нападами ангінозного болю 
при незначному фізичному навантаженні, визна-
чається значна дилатація серця, яка зумовлює від-
носну мітральну недостатність, подальше погір-
шення функції міокарда, прогресування коронар-
ної недостатності. Виражені розлади кровообігу, 
які проявляються серцевою астмою, збільшенням 
печінки та ін. Застосування медикаментозної те-
рапії і постільний режим сприяють лише тимчасо-
вому поліпшенню стану хворих. Показане хірур-
гічне лікування.

V стадія — термінальна, клінічно відповідає 
III стадії СН і характеризується прогресуючою 
недостатністю ЛШ і ПШ, глибокими дегенера-
тивними змінами внутрішніх органів (перифе-
ричні набряки, асцит, трофічні порушення). Ме-
дикаментозне лікування неефективне. Хірургіч-
не лікування не проводять.

Лікування
Специфічних консервативних методів ліку-

вання аортальної недостатності немає. СН, що 
розвивається, лікують, використовуючи загаль-
ноприйняті методи. Препаратами вибору при 
наявності протипоказань для хірургічного ліку-
вання або при персистуючій післяопераційній 
дисфункції ЛШ є інгібітори АПФ.

У безсимптомних хворих з АГ показано за-
стосування вазодилататорів (інгібітори АПФ або 
дигідропіридинові антагоністи кальцієвих кана-
лів). Роль вазодилататорів у безсимптомних паці-

єнтів без гіпертензії для відстрочки оперативного 
втручання не доведена.

При тяжкій аортальній недостатності блока-
тори β-адренорецепторів призначають дуже обе-
режно, оскільки подовження діастоли збільшує 
об’єм регургітації, проте дані препарати можна 
використовувати у пацієнтів з вираженою дис-
функцією ЛШ.

У хворих із синдромом Марфана блокатори 
β-адренорецепторів уповільнюють прогресуван-
ня дилатації аорти, їх призначення також пока-
зано після оперативного втручання.

У хворих необхідно проводити антибіотико-
профілактику перед інвазивними процедурами.

На хірургічне лікування слід направляти всіх 
пацієнтів із симптомною аортальною недостатніс-
тю. Метою оперативного втручання є покращання 
виживаності, зменшення вираженості симптома-
тики, попередження розвитку післяопераційної 
СН та аортальних ускладнень у хворих з аневриз-
мою аорти. Абсолютних протипоказань до операції 
немає, крім термінальних стадій СН. При вчасно 
проведеній операції віддалені результати хороші.

Показання для оперативного втручання при 
тяжкій аортальній недостатності:

• симптомні хворі (задишка, II–IV ФК за 
NYHA або стенокардія);

• безсимптомні хворі з ФВ ЛШ у спокої не 
більше 50%;

• хворі, у яких проводять АКШ або операцію 
на висхідній аорті або на іншому клапані;

• безсимптомні хворі з ФВ ЛШ >50% у стані 
спокою з вираженою дилатацією ЛШ (кінцево-
діастолічний розмір >70 мм або кінцево-
систолічний розмір >50 мм).

Алгоритм лікування аортальної недостатності 
представлений на схемі 4.4.

Незалежно від ступеня тяжкості аортальної 
недостатності операція показана хворим з мак-
симальним діаметром кореня аорти не менше 
45 мм з синдромом Марфана, не менше 50 мм 
із двостулковим аортальним клапаном і не мен-
ше 55 мм у всіх інших хворих.

Прогноз
У середньому від часу появи суб̓єктивних симп-

томів до летального результату проходить 6,5 року. 
Швидко формується СН у хворих із відривом стул-
ки або із значним руйнуванням клапана при ін-
фекційному ендокардиті, середня тривалість життя 
цих хворих не перевищує 1 року. Більш сприятли-
вий перебіг має недостатність аортального клапана 
атеросклеротичної етіології, що рідко призводить 
до великих дефектів стулок клапана.
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ТРИКУСПІДАЛЬНИЙ СТЕНОЗ

Етіологія
Найбільш частою причиною набутої вади 

тристулкового клапана є ревматизм (>90%) 
і карциноїдний синдром (10–50%). Серед ін-
ших причин можна назвати травми, пухлини 
правого передсердя та інфекційний ендокардит 
(у ін̓єкційних наркоманів).

Патологічна анатомія
Морфологічно визначають склероз стулок, 

фіброзного кільця, сухожильних хорд і верхівок 
сосочкових м̓язів. При ревматичному ураженні 
тристулкового клапана відбувається потовщення 
та вкорочення стулок, зрощення комісур.

Патологічна фізіологія
При стенозі отвору тристулкового клапана 

переміщення крові із правого передсердя в ПШ 
відбувається при наявності градієнта тис ку між 
ними, що збільшується на вдиху або при наван-
таженні і зменшується на видиху. Компенсація 
кровообігу у певних межах відбувається за раху-
нок розширення і гіпертрофії правого передсердя. 
Надалі відносно слабке праве передсердя швид-
ко розширюється (дилатує); коли середній тиск 
у правому передсерді перевищує 10 мм рт. ст., 
розвивається застій у великому колі кровообігу із 
залученням органів черевної порожнини. Ранній 
розвиток застою у венах великого кола кровообі-
гу, характерний для стенозу отвору тристулкового 
клапана, контрастує з відсутністю ортопное та ле-
геневого застою.

Клінічна картина і діагностика
Особливих скарг хворі не мають, часто ви-

никає задишка. При огляді відзначаються на-
бряклі яремні вени — одна з перших ознак три-
куспідального стенозу. У більшості випадків 
виражена пресистолічна пульсація шийних вен. 
Венозний тиск різко підвищений, визначають 
артеріальну гіпотензію.

Аускультативно визначається характерний 
низькоамплітудний діастолічний шум, найбільш 
інтенсивний наприкінці діастоли. 

На ЕКГ характерними ознаками вади є гіпер-
трофія правого передсердя (високий зубець Р в II 
і III відведеннях та aVF) з нерізко вираженою 
гіпертрофією ПШ, можлива наявність неспе-
цифічних змін кінцевої частини шлуночкового 
комплексу (сплощення, інверсія зубця Т, зни-
ження сегмента SТ) у грудних відведеннях. Часто 
відзначається фібриляція передсердь.

При рентгенологічному дослідженні визнача-
ють збільшення розмірів правого передсердя.

При ехоКГ-дослідженні визначається типова 
картина стенозу отвору з наявністю градієнта діа-
столічного тиску між ПШ і правим передсердям. 
Не існує градацій тяжкості вади. Величина се-
реднього градієнта тиску >5 мм рт. ст. вважаєть-
ся клінічно значимою, при площі отвору <2,0 см2 
діагностують тяжку ступінь трикуспідального 
стенозу. Можна визначити морфологію клапана 
і підклапанного апарату, а також ступінь супут-
ньої трикуспідальної регургітації. Стулки часто 
потовщені зі зниженою мобільністю внаслідок 
запального процесу вздовж комісур.

При катетеризації правих відділів серця сер-
цевий викид знижений, тиск у ПШ і ЛА нор-
мальний або знижений. Основною гемодинаміч-
ною ознакою вади є градієнт діастолічного тиску 
між ПШ і правим передсердям.

Лікування
Специфічних консервативних методів терапії 

немає. СН, що розвивається, лікують, викорис-
товуючи загальноприйняті методи. Лікування 
спрямоване на зменшення застою у великому 
колі кровообігу, збільшення наповнення ПШ. 
Ефективність діуретиків обмежена.

Необхідне проведення профілактики виник-
нення інфекційного ендокардиту.

Хірургічне лікування проводять в умовах 
штучного кровообігу, використовуючи пластику 
та протезування клапана. Протезування тристул-
кового клапана проводять тільки при грубих змі-
нах стулок і підклапанних структур, що зумовлює 
тяжкий стеноз. Перевагу віддають біологічним 
протезам порівняно з механічними у зв’язку з ви-
соким ризиком розвитку тромбозу.

Прогноз
Період компенсації вади зазвичай нетрива-

лий. Рано приєднується фібриляція передсердь, 
що ще більше порушує гемодинаміку. Трикуспі-
дальний стеноз відносять до набутих вад серця, 
що мають найбільш несприятливий перебіг.

ТРИКУСПІДАЛЬНА 
НЕДОСТАТНІСТЬ

Етіологія
Причиною вади може бути будь- яке ушкоджен-

ня клапанного апарату, включаючи патологію 
кільця, стулок, хорд і папілярних м̓ язів. Найчас-
тіше недостатність тристулкового клапана зумов-
лена правошлуночковою недостатністю внаслідок 
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легеневої гіпертензії, яка в свою чергу зумовлена 
лівошлуночковою недостатністю. Причинами 
також можуть бути ревматизм, карциноїд, інфек-
ційний ендокардит, міксоматоз, травми.

Патологічна анатомія
Для органічної недостатності тристулкового 

клапана характерне значне розширення фіброз-
ного кільця за рахунок ділянки передньої і задньої 
стулок і відповідних комісур. Частина фіброзно-
го кільця, що відповідає основі перегородкової 
стулки, не розширюється і являє собою єдине ціле 
з перегородковою частиною міжшлуночкової пе-
регородки. Відносна недостатність характеризу-
ється відсутністю фіброзних змін, визначається 
лише потовщення країв стулок, викликане по-
стійним впливом хвилі регургітації.

Патологічна фізіологія
Регургітація крові з ПШ у праве передсердя від-

носно швидко веде до дилатації правого передсер-
дя без істотної його гіпертрофії. Компенсація вади 
здійснюється подібно до мітральної недостатності, 
проте компенсаторні можливості правого перед-
сердя менші, тому рано формується венозна гіпер-
тензія і венозний застій з депонуванням крові в пе-
чінці та інших органах черевної порожнини.

Недостатність тристулкового клапана з біль-
шим обсягом регургітації створює в сис толу хви-
лю зворотного потоку, що призводить до систо-
лічної пульсації яремних вен і печінки. Середній 
тиск у порожнині правого передсердя підвище-
ний в 2–3 рази і більше. Як і при недостатності 
мітрального клапана, внаслідок більшої піддат-
ливості до розтягнення серцевого м̓яза, ніж фіб-
розного кільця, можлива по ява відносного сте-
нозу з невеликим градієнтом діастолічного тиску 
між правим передсердям і ПШ, що проявляється 
слабким діастолічним шумом.

Клінічна картина
Типові скарги на задишку, слабкість, серцебит-

тя, тяжкість у правому підребер̓ї. Якщо вада фор-
мується у хворого, у якого попередньо були ознаки 
мітрального стенозу, застійні явища в малому колі 
кровообігу зменшуються, задишка слабшає, хво-
рий легше переносить горизонтальне положення.

При огляді визначають систолічну пульсацію 
шийних вен, зумовлену зворотнім током крові 
з ПШ, набрякання шийних вен у положенні ле-
жачи, виражену пульсацію в ділянці епігастрію та 
печінки.

Аускультативно визначається систолічний 
шум середньої інтенсивності, інтенсивність яко-

го зростає до II тону, шум вислуховується біля 
основи мечоподібного відростка, зліва біля ниж-
нього краю грудини і підсилюється під час вдиху 
(симптом Ріверо — Корвалло).

Діагностика
На ЕКГ визначаються ознаки гіпертрофії ПШ 

у вигляді збільшеної амплітуди зубців комп лексу 
QRS у відповідних відведеннях у поєднанні зі змі-
неною кінцевою частиною шлуночкового комп-
лексу (сплощення, інверсія зубця Т, зниження 
сегмента SТ) у тих же відведеннях, збільшення 
зубця Р у відведеннях II, III і aVF. Може виявля-
тися фібриляція передсердь.

Рентгенологічно визначається розширення 
верхньої порожнистої вени, збільшення переваж-
но правих відділів серця, закруглення їх контурів 
у всіх проекціях, збільшення правого передсердя 
і ПШ у другій косій проекції.

ЕхоКГ-дослідження виявляє структурні зміни 
клапана, наявність вегетацій, дозволяє оцінити 
збільшення розмірів і функцію ПШ, незважаю-
чи на певні обмеження. Допплєрографія дозво-
ляє напівкількісно оцінити тяжкість регургітації, 
виміряти максимальний систолічний тиск у ПШ 
шляхом вимірювання максимальної швидкості 
потоку регургітації на тристулковому клапані.

Розроблені ехокардіографічні критерії тяжкої 
трикуспідальної недостатності. До специфічних 
ознак відносять наступні:

• розмір vena contracta >0,7 см;
• широка конвергенція потоку (радіус кон-

вергенції ≥0,9 см для центрального потоку);
• систолічний зворотний потік у печінкових 

венах.
Додаткові ознаки тяжкої трикуспідальної недо-

статності наступні:
• інтенсивний трикутний потік трикуспі-

дальної регургітації у режимі постійнохвильово-
го допплєра (рис. 4.13);

• дилатація порожнистої вени та варіабель-
ність її діаметра у фазу вдиху <50%;

• переважання піка Е транстрикуспідального 
потоку;

• дилатація правого передсердя і ПШ.
При катетеризації серця і визначенні кривих 

тиску в правому передсерді можна отримати ін-
формацію про наявність і вираженість трикуспі-
дальної недостатності.

Проведення МРТ показане для отримання до-
даткової інформації про розміри і функцію ПШ.

Перебіг органічної трикуспідальної недостат-
ності, як правило, швидко прогресуючий, рефрак-
терний до терапії. Найбільш тяжкий перебіг має 
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органічна трикуспідальна недостатність, що при-
єднується до сформованої мітральної вади, оскільки 
швидко нарос тають порушення кровообігу. Усклад-
неннями вади часто бувають фібриляція передсердь, 
тромбування порожнини правого передсердя із роз-
витком ТЕЛА, іноді шлунково-кишкові кровотечі.

Рис. 4.13. Недостатність тристулкового клапа-
на. Режим постійнохвильового допплєра, 
апікальна чотирикамерна позиція

Лікування
Специфічних консервативних методів ліку-

вання немає, пацієнтів із СН, що розвивається, 
лікують за загальноприйнятими методами. Ді-
уретики зменшують симптоми застою. За пока-
заннями призначають периферичні вазодилата-
тори, блокатори β-адренорецепторів, антикоа-
гулянти. Лікування спрямоване на зменшення 
застою у великому колі кровообігу, зменшення 
об̓єму викиду з ПШ, корекцію метаболізму міо-
карда і гомеостазу.
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Визначення
Перикардит — запалення вісцерального і па-

рієтального листків перикарда інфекційного або 
неінфекційного генезу, що проявляється фіброз-
ними змінами і/або накопиченням рідини в по-
рожнині перикарда.

Епідеміологія
У клініці перикардит діагностується не час-

то — у 0,1% випадків, його частота за даними 
аутопсії становить 3–6%. Чоловіки хворіють 
в 1,5 раза частіше, ніж жінки.

Етіологія
Перикардит найчастіше є проявом або усклад-

ненням загального інфекційного захворювання, 
пневмонії, ІХС, некоронарогенних хвороб серця, 
системних захворювань сполучної тканини, алергіч-
ної реакції, пухлинного або аутоімунного процесу.

Етіологічними факторами гострого перикар-
диту можуть бути:

• інфекції;
• віруси (30–50%): Коксакі, ECHO, Епштей-

на — Барр, епідемічного паротиту, вітряної ві-
спи, краснухи, імунодефіциту людини, цитоме-
галовірус, парвовірус В19;

• бактерії (5–10%): пневмокок, стафілокок, 
менінгокок, трепонема, боррелія, хламідія, міко-
бактерії туберкульозу;

• гриби: кандида, гістоплазма;
• паразити: амеба, ехінокок;
• гострий ІМ (епістенокардичний перикар-

дит) (5–20%);
• міокардит (30%);
• метаболічні порушення: уремія, ниркова 

недостатність, мікседема (30%), холестериновий 
перикардит;

• новоутворення;
• травми: при прямому або непрямому ушко-

дженні перикарда;

• системні аутоімунні захворювання: гостра 
ревматична лихоманка (20–50%); колагено-
зи: ревматоїдний артрит (30%), склеродермія 
(>50%), системний червоний вовчак (30%);

• аутоімунні процеси (ушкодження): постін-
фарктний синдром Дресслера (1–5%), постпе-
рикардіотомний синдром (через 10–14 діб після 
операції) (<20%), перфорація катетером;

• ідіопатичний (вірусна етіологія не встановлена) 
(3–50%).

Класифікація
На сьогодні в Україні прийнята класифікація 

перикардиту, затверджена на VI Конгресі кардіо-
логів України (Київ, 2000): 

I. Етіологічна характеристика:
• перикардит при бактеріальних інфекціях I32.0
• перикардит при інфекційних і паразитар-

них хворобах I32.1
• перикардит при інших хворобах I32.8
• перикардит неуточнений I31.9
II. Патогенетичні і морфологічні варіанти:
• хронічний адгезивний I31.0
• хронічний констриктивний I31.0, у тому 

числі кальциноз перикарда
• гемоперикард I31.2
• перикардіальний випіт (незапальний) — 

гідроперикард (I31.3), у тому числі хілоперикард
III. Характер перебігу: гострий (I30), хроніч-

ний, прогресуючий
IV. Оцінка ступеня вираженості перикардіаль-

ного випоту за даними ультразвукових та інших ме-
тодів дослідження (незначна, помірна, виражена)

V. СН (0–III стадія, I–IV ФК).
Гострий перикардит триває <6 тиж, хроніч-

ний >6 тиж.

Патологічна анатомія
Виникнення перикардиту супроводжується 

посиленням ексудації рідких і дрібнодисперсних 
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компонентів крові в порожнину перикарда. Віль-
но рухаючись у порожнині, ексудат інтенсивно 
резорбується не ураженими запальним процесом 
ділянками перикарда. Внаслідок зміни проник-
ності судинної стінки, пропотівання грубодис-
персних білків плазми крові, зокрема фібрино-
гену, і випадіння його в осад у вигляді нашару-
вань фібрину, утворюється запальний інфільтрат 
і формується фібринозний (сухий) перикардит, 
який може бути обмеженим або розповсюдже-
ним.

Нагромадження в порожнині значної кіль-
кості рідкого ексудату свідчить про порушення 
ефективного всмоктування і про поширення за-
пального процесу на значну площу перикарда. 
В залежності від характеру ексудату розрізняють 
серозний, фібринозний, геморагічний, гнійний 
та гнильний перикардит. За характером неза-
пального випоту розрізняють гідроперикард, 
гемоперикард, хілоперикард і холестериновий 
перикардит. Результатом гострого ексудативно-
го перикардиту може бути часткова або повна 
організація випоту з утворенням перикардіаль-
них зрощень. Локальний перикардит до накопи-
чення в порожнині перикарда рідкого випоту не 
призводить.

При перикардиті, що здавлює (констрик-
тивному перикардиті), фіброзне рубцювання 
і адгезія обох листків перикарда призводять до 
облітерації порожнини перикарда, в результаті 
чого утворюється тверда оболонка навколо сер-
ця; при тривалому перебігу процесу формується 
виражена кальцинація перикарда, в окремих ви-
падках утворюється суцільне кільце навколо сер-
ця («панцирне» серце). На пізніх стадіях пере-
бігу констриктивного перикардиту відбувається 
глибоке ураження міокарда шлуночків, локальні 
зміни поєднуються з міокардіофіброзом. Мbязові 
волокна стають більш тонкими, відбувається їх 
жирове переродження і атрофія у звbязку зі зни-
женням робочого навантаження на шлуночки. 
Маса серця (без капсули, що здавлює) у хворих, 
померлих від констриктивного перикардиту, не 
перевищує 300 г.

Патологічна фізіологія
Гострий фібринозний (сухий) перикардит не 

супроводжується порушенням гемодинаміки, 
оскільки повільне збільшення кількості рідини 
викликає поступове розтягнення зовнішнього 
листка перикарда. При швидкій ексудації реалі-
зується «опорна» функція перикарда, що обме-
жує діастолічне розширення камер серця. Тка-
нина перикарда еластична при невеликому роз-

тягненні (діастола шлуночків), але швидко втра-
чає еластичні властивості при більшому ступені 
розтягнення.

Порушення кровообігу (зниження АТ, ве-
нозний застій) виникають, якщо тиск все-
редині перикардіальної порожнини досягає 
50–60 мм вод. ст. При цьому венозний тиск під-
вищується, перевищуючи на 20–30 мм вод. ст. 
внутрішньоперикардіальний і цим забезпечує 
у нових умовах діастолічне наповнення камер 
серця. Якщо об’єм ексудату досягає критичного 
рівня, що викликає значне здавлення серця, ви-
никає тампонада серця, розвиток якої залежить 
від швидкості накопичення ексудату (при швид-
кому накопиченні 200 мл випоту).

При злипливому (адгезивному, спайковому) 
перикардиті розрізняють два механізми здавлен-
ня серця — первинний і вторинний. При первин-
ному відбувається справжня ретракція рубцьової 
капсули, порушення гемодинаміки настають 
швидко, частіше через кілька тижнів після по-
чатку захворювання. При вторинному здавленні 
істотного зменшення об’єму перикардіального 
мішка не відзначають, але він втрачає свою елас-
тичність, граничний розмір серця жорстко обме-
жений, порушення гемодинаміки розвиваються 
протягом декількох років.

Клінічна картина і діагностика
Гострий сухий перикардит
Проявляється тріадою клінічних симптомів — 

болем у грудній клітці, шумом тертя перикарда та 
змінами на ЕКГ.

Біль у ділянці серця виникає раптово, має 
різну інтенсивність, постійний характер, не ку-
пірується прийомом нітрогліцерину, посилюєть-
ся під час кашлю, чхання, ковтання, дихання, 
триває кілька годин, тимчасово зменшується під 
дією анальгетиків. Біль локалізується, як прави-
ло, в центрі грудної клітки з іррадіацією в спину, 
а також у ділянку верхівки серця, можливе поши-
рення болю в шию, спину, ліве плече. Інтенсив-
ність болю залежить від дихання, руху, зміни по-
ложення тіла, зменшується у положенні сидячи 
з нахиленим вперед тулубом, а також у колінно-
ліктьовому положенні.

Частими скаргами є напади серцебиття, сухий 
кашель, задишка, загальна слабкість, озноб. У ре-
зультаті подразнення діафрагмального нерва мо-
жуть з̓являтися гикавка і блювання. У деяких ви-
падках хворі скаржаться на підвищену пітливість, 
субфебрильну температуру тіла, зниження АТ.

Патогномонічним симптомом є шум тертя пе-
рикарда, що носить непостійний характер, може 
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зникати протягом декількох годин і з̓являтися 
наступного дня; частіше шум пос тупово поши-
рюється і посилюється. За характером шум такий, 
що шкребе (нагадує хрускіт снігу), мінливий, 
прослуховується в систолу і/або діастолу, краще 
вислуховується в зоні абсолютної тупості серця, 
як правило, нікуди не проводиться, іноді може 
виявлятися тільки при значному натисненні сте-
тоскопом на стінку грудної клітки. Звичайно шум 
тертя перикарда має три фази: систолічний і ран-
ній діастолічний компоненти у більш пізній фазі 
діастоли супроводжуються третім компонентом, 
повbязаним із передсердним скороченням. Шум 
трифазний у 50%, двофазний — у 33% і монофаз-
ний — у 10% хворих.

ЕКГ-зміни визначають при гострій формі пе-
рикардиту, особливо інфекційної етіології, коли 
превалює супутнє запалення поверхневого шару 
міокарда. Запалення субепікардіального шару 
міокарда пов̓язують із механізмом, що призво-
дить до змін сегмента ST і зубця T, тоді як запа-
лення у передсерді призводить до змін сегмента 
PR, які можуть передувати змінам сегмента ST. 
Виділяють 4 фази змін ЕКГ: 1-ша стадія — еле-
вація сегмента ST у стандартних і грудних від-
веденнях з переходом у високий позитивний 
зубець Т — 90%; 2-га — сегмент ST знижується 
до ізолінії і ЕКГ-крива не має відхилень від нор-
ми, 3-тя — зубець Т поступово сплощується і че-
рез 10–15 днів стає двофазним або негативним 
у тих відведеннях, у яких відбувалася динаміка 
сегмента SТ, 4-та — ЕКГ нормалізується. У біль-
шості пацієнтів зберігається синусовий ритм.

При рентгенологічному дослідженні збіль-
шення серця не відзначають.

При ехоКГ-дослідженні можна визначити по-
товщення листків перикарда, наявність незнач-
ного випоту.

Радіонуклідне сканування з індієм-111 і галі-
єм-67 дозволяє встановити діагноз перикардиту, 
виявити ділянки перикарда з вираженим запаль-
ним процесом.

Обсяг лабораторного обстеження визначаєть-
ся основним захворюванням, відзначається по-
мірне підвищення ШОЕ, рівня ЛДГ і СРБ у си-
роватці крові, помірний лейкоцитоз і зсув лей-
коцитарної формули вліво. Можуть визначатися 
маркери ушкоджен ня міокарда: підвищення рів-
ня тропоніну I і Т, МВ-фракції КФК. Рівень тро-
поніну I у сироватці крові підвищується у хворих 
із елевацією сегмента ST і гострим перикарди-
том, відображаючи ступінь ушкодження епікарда 
і міокарда, але при цьому не є негативним про-
гностичним маркером.

Про супутній периміокардит свідчать загальна 
або локальна дисфункція міокарда, підвищення 
в крові рівня тропонінів I і Т, МВ-фракції КФК, 
міоглобіну і ФНП-α.

Специфічні діагностичні тести повинні вклю-
чати шкірні туберкулінові проби, визначення 
ревматоїдного фактора і титру антинуклеарних 
антитіл, дослідження на віруси, при необхіднос-
ті — отримання гемокультури.

Перебіг гострого перикардиту доброякісний. 
Прогноз у більшості пацієнтів сприятливий. 
Пов не одужання відбувається навіть без ліку-
вання, проте можливі рецидиви, зумовлені ауто-
імунним механізмом, і прогресування захворю-
вання у подальшому з розвитком ексудативного 
перикардиту.

Ексудативний перикардит 
Найбільш часто є наслідком інфекційного, 

а в ряді випадків — алергічного запалення, за-
звичай ускладнює перебіг ревматизму, туберку-
льозу, стафілококової і стрептококової інфекції. 
Слід враховувати, що крім ексудату, рідина в по-
рожнині перикарда може являти собою транс-
судат (гідроперикард), гній (піоперикард), кров 
(гемоперикард).

Клінічна картина гострого ексудативного пе-
рикардиту залежить від об’єму ексудату в порож-
нині перикарду і тяжкості інфекційного процесу, 
частіше безсимптомна, проте можуть визначати-
ся наступні клінічні симптоми:

• синусова тахікардія;
• субфебрильна лихоманка;
• виражена постійна задишка;
• вимушене положення хворого — сидячи 

з нахилом тулуба вперед, нерідко хворий стає на 
коліна й притискається обличчям до подушки;

• при стисненні ексудатом нижньої порож-
нистої вени збільшується і стає болючою печін-
ка, швидко наростають явища асциту, з̓ являють-
ся набряки на ногах;

• вибухання грудної клітки в ділянці проекції 
серця;

• послаблення або зникнення верхівкового 
поштовху;

• зниження АТ.
При фізикальному обстеженні визначається 

розширення площі серцевої тупості в усі сторо-
ни, а також збільшення ширини судинного пучка 
в другому міжребер’ї, конфігурація серця нагадує 
дах з трубою. Границі абсолютної серцевої ту-
пості стають розширеними і їх межі співпадають 
з границями відносної тупості. У положенні на 
спині ділянка серцевої тупості заокруглюється, 
у вертикальному положенні нагадує неправиль-
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ний трикутник у звbязку з переміщенням рідини 
під дією сили ваги донизу.

Аускультативно визначається глухість тонів 
серця, іноді ритм галопу, мають місце часті по-
рушення ритму серця.

При перкусії легень у нижніх відділах зліва 
можливе притуплення перкуторного тону, при 
аускультації зbявляються бронхофонія, бронхі-
альний відтінок дихання у зв̓язку із здавленням 
легеневої тканини збільшеним перикардом; при-
туплення перкуторного звуку зменшується при 
нахилі тіла вперед.

За даними лабораторних досліджень виявля-
ють прискорення ШОЕ і збільшення кількості 
лейкоцитів, зсув лейкоцитарної формули вліво, 
підвищення рівня альфа-глобулінів, фібриноге-
ну, гаптоглобіну в сироватці крові.

При рентгенологічному дослідженні виявля-
ють наступні зміни:

1) кардіомегалія при накопиченні в порожни-
ні перикарда 200–300 мл рідини;

2) перехід гострого печінково-серцевого кута 
в тупий, зникнення талії серця;

4) різке зниження амплітуди пульсації конту-
рів серця аж до повного її зникнення при збере-
женні пульсації великих судин.

На ЕКГ виявляють зменшення вольтажу 
комп лексу QRS і зубця T.

ЕхоКГ-обстеження є методом вибору, що до-
зволяє визначити кількість (навіть невелику — 
50–100 мл) і характер випоту, включаючи на-
явність фібрину, повітря, пухлини, відкладення 
солей кальцію. За об’ємом випіт може бути не-
значним (<10 мм еховільного простору в систолу 
і діастолу), помірним (≥10 мм), значним (≥20 мм) 
і дуже значним (компресія серця).

При ехоКГ також можуть бути виявлені:
• ехонегативний простір між стінками ЛШ 

і зміщеним назад парієтальним листком пери-
карда; при великій кількості випоту ширина цьо-
го простору досягає 20 мм і більше (рис. 5.1а, б);

• гіперкінезія всього контуру серця та між-
шлуночкової перегородки;

• порушення руху передсердно-шлуночкових 
клапанів;

• феномен «плаваючого», або «того, що хита-
ється» серця при двомірній ехоКГ.

Методи КТ і МРТ можуть застосовуватися для 
оцінки розміру і поширеності випоту, які дещо 
більші порівняно з тими, що визначаються при 
ехоКГ (рис. 5.2).

Перикардіоцентез проводять при підозрі на 
наявність гною в порожнині, туберкульозний 
або пухлинний генез ураження перикарда. Ре-

а

б
Рис. 5.1. Ексудативний перикардит. В-режим: 

а) парастернальна позиція, довга вісь; 
б) апікальна чотирикамерна позиція

Рис. 5.2. Ексудативний перикардит. Метод муль-
тиспіральної КТ, апікальний зріз
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зультатом ексудативного перикардиту може бути 
роз смоктування або організація випоту з утво-
ренням перикардіальних спайок, зрощень, част-
ковою або повною облітерацією серцевої сороч-
ки. При хронічному ексудативному перикардиті 
найбільш ефективним є субтотальна перикар-
дектомія, більшість хворих, що були прооперо-
вані, видужують.

Тампонада серця
Виникає внаслідок накопичення випоту в пе-

рикардіальному просторі і підвищення тиску в по-
рожнині перикарда, що призводить до здавлення 
серця і порушення кровообігу внаслідок зменшен-
ня серцевого викиду і системного венозного за-
стою. Тампонада розвивається протягом декількох 
хвилин при розриві, травмі серця, проте частіше 
розвивається поступово. При швидкому накопи-
ченні випоту в порожнині перикарда тампонада 
може виникнути при об’ємі випоту до 200–250 мл, 
при повільному накопиченні >1000 мл. Об’єм ріди-
ни, що призводить до розвитку тампонади, перебу-
ває в прямій залежності від товщини міокарда та 
у зворотній залежності від товщини парієтального 
листка перикарда.

Клінічні ознаки тампонади варіюють від за-
дишки і периферичних набряків до циркуля-
торного колапсу. Ранніми проявами тампонади 
є тахікардія, різко виражена задишка, набряки, 
підвищення венозного тиску з набряканням 
яремних вен, розширення меж абсолютної і від-
носної тупості серця. Можливе зниження АТ аж 
до розвитку колапса. При підгострому розвитку 
тампонади виявляють ознаки правошлуночкової 
недостатності з гепатомегалією, асцитом і плев-
ральним випотом. Аускультативно визначається 
глухість тонів серця. Найважливішою ознакою 
тампонади серця є парадоксальний пульс — 
знач не (>10 мм рт. ст.) зниження САТ під час 
фази вдиху.

ЕхоКГ дозволяє встановити точний діагноз 
шляхом виявлення перикардіального випоту 
і його локалізації. Якщо обсяг перикардіального 
випоту при ехоКГ-дослідженні становить 15–
35 мл, листки перикарда при дослідженні визна-
чаються окремо від епікарда.

Найбільш істотною ознакою тампонади 
серця при ехоКГ-дослідженні є зменшен-
ня діастолічного розміру ЛШ у фазу вдиху 
(рис. 5.3а, б), а також виражені зміни швидко-
сті потоку через мітральний і трикуспідальний 
клапани або зміни викиду ЛШ під час дихан-
ня, що виявляються при імпульсно-хвильовій  
допплєрографії.

а

б
Рис. 5.3. Тампонада серця: а) М-режим (ВП — випіт 

у перикард). Стрілка вгору позначає поча-
ток вдиху, стрілка вниз — початок видиху; 
б) B-режим, парастернальна позиція, ко-
ротка вісь 

За допомогою допплєрівського досліджен-
ня можна кількісно визначити кровотік через 
мітральний і тристулковий клапани, ЛА і вени. 
Дихальні коливання амплітуди трансмітрального 
піка Е >25% і транстрикуспідального піка Е >40% 
дають підставу запідозрити наявність тампонади 
серця.

Катетеризація порожнин серця історично 
була діагностичним стандартом при тампонаді 
серця і залишається важливим діагностичним 
методом, особливо у випадках недостатньої ін-
формативності неінвазивних методів досліджен-
ня. Катетеризацію правих відділів серця часто 
проводять одночасно з перикардіоцентезом для 
моніторування видалення випоту.

Констриктивний перикардит
Це найбільш тяжке захворювання перикарда, 

розвивається найчастіше в результаті туберку-
льозного, ревматичного або гнійного запалення 
перикарда. При цьому після перенесеного гост-
рого фібринозного або серозно- фібринозного 
перикардиту виникає облітерація порожнини 
перикарда з утворенням грануляційної ткани-
ни, яка утворює щільний рубець, іноді з відкла-
денням солей кальцію, що порушує напов нення 
шлуночків. До констриктивного (стискаю чого) 
перикардиту відносять випадки:
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• циркулярного стиснення міокарда потовще-
ним склерозованим і непідатливим перикардом;

• хронічного значного випоту в порожнину 
перикарда, що стискає міокард;

• стиснення рубцями або кальцинованими 
ділянками певних відділів серця, його коронар-
них і магістральних судин із порушенням гемо-
динаміки.

Констриктивний перикардит тяжко діагнос-
тувати. Клінічний діагноз залежить від вияв-
лення підвищеного венозного тис ку у пацієнта, 
без будь- яких інших клінічних проявів хвороби 
серця. При значній констрикції виявляють озна-
ки застійної СН, включаючи наб ряки, асцит, 
анасарку, явища застою в печінці, спленомега-
лію, зниження толерантності до фізичних на-
вантажень, кахексію. Часто визначають ознаки 
вираженого хронічного системного венозного 
застою, зумовленого малим хвилинним об’ ємом 
серця: набрякання і пульсацію яремних вен, арте-
ріальну гіпотензію з низьким пульсовим тиском. 
Симптоми прогресують і не піддаються консер-
вативній медикаментозній терапії.

На ЕКГ може визначатися зниження ампліту-
ди комплексу QRS, зменшення амплітуди або ін-
версія зубця Т, фібриляція передсердь, AV- бло-
када, порушення внутрішньошлуночкової про-
відності.

При рентгенологічному дослідженні можна 
виявити зменшення серцевої пульсації («тихе» 
серце), кальцинацію перикарда («панцирне» 
серце), плевральний випіт.

При ехоКГ-дослідженні виявляється потов-
щення перикарда і його кальцинація, прекар-
діальні зрощення, а також непрямі ознаки кон-
стрикції: збільшення лівого і правого передсердь 
при незміненій конфігурації шлуночків і систо-
лічній функції, ранній парадоксальний рух між-
шлуночкової перегородки — вбік ЛШ під час 
вдиху і вбік ПШ під час видиху внаслідок змін 
розміру шлуночка під час дихання, сплощення 
задньої стінки ЛШ унаслідок обмеженого діасто-
лічного наповнення (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Констриктивний перикардит. М-режим 

При допплєрівській ехоКГ визначається об-
меження наповнення ЛШ і ПШ, при оцінці 
трансклапанних AV-потоків розходження рівня 
наповнення в фазу вдиху і видиху перевищують 
25%.

КТ грудної клітки і/або МРТ більш вірогідно 
допомагають встановити діагноз при виявленні 
перикардіального ущільнення: визначають по-
товщення і кальцинацію перикарда, звуження 
AV-борозен, застій у порожнистих венах, збіль-
шення передсердь.

Із метою підтвердження діагнозу проводять пе-
рикардіоцентез і катетеризацію серця. При кате-
теризації серця виявляють характерні зміни: під-
вищення ЦВТ, ПШ і ЛШ нерозширені і нормаль-
но скорочуються, в них визначається майже повне 
вирівнювання кінцево-діастолічного тис ку.

При ангіографії визначають зменшення роз-
мірів ПШ і ЛШ, збільшення розмірів правого і 
лівого передсердь.

Лікування і профілактика
Відповідно до протоколу надання медич-

ної допомоги хворим із гострим перикардитом, 
хронічним констриктивним перикардитом (на-
каз МОЗ України № 436 від 03.07.2006 р.) у пере-
лік медичних послуг обов̓язкового асортименту 
входить етіо патогенетичне лікування основного 
захворювання: застосування антибіотиків, НПЗП, 
ГКС, проведення перикардіоцентезу при значній 
кількості випоту та оперативного лікування при 
констриктивному перикардиті.

Хворих із гострим перикардитом слід госпі-
талізувати для визначення етіології, динамічної 
оцінки ефективності лікування та виключення 
тампонади серця.

Зниження частоти розвитку перикардиту при 
пневмонії та інших інфекційних захворюваннях 
досягнуто завдяки широкому застосуванню ан-
тибіотиків, що має вирішальне значення в про-
філактиці окремих видів перикардиту. Специ-
фічний перикардит при різних інфекційних за-
хворюваннях лікують антибіотиками після ви-
значення чутливості виділених збудників. Якщо 
етіологія перикардиту не з̓ясована, від прове-
дення антибактеріальної терапії слід утриматися 
з огляду на зростаючу кількість неінфекційних 
форм, зумовлених сенсибілізацією організму.

При неспецифічному бактеріальному пери-
кардиті застосовують бензилпеніцилін або його 
напівсинтетичні похідні, іноді у поєднанні з амі-
ноглікозидами (гентаміцин, канаміцин, амікацин, 
стрептоміцин). При підвищеній чутливості до пе-
ніциліну призначають цефалоспорини.
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При інфекційному перикардиті неспецифіч-
ну терапію застосовують паралельно з ефектив-
ною антибіотикотерапією, оскільки етіотропна 
протимікробна терапія не має безпосереднього 
впливу на ексудативний і проліферативний ком-
поненти запального процесу.

Основою терапії гострого перикардиту є за-
стосування НПЗП протягом декількох днів або 
тижнів до зникнення перикардіального випоту. 
Хворим похилого віку не слід призначати індоме-
тацин, оскільки препарат знижує кровоток у ко-
ронарних артеріях. Відповідно до Європейських 
рекомендацій по лікуванню перикардиту (2004) 
кращим препаратом є ібупрофен, який сприят-
ливо впливає на коронарний кровоток і має ши-
рокий діапазон терапевтичних доз. Початкова 
доза становить 300–800 мг кожні 6–8 год, таке 
лікування можна призначати протягом кількох 
тижнів до резорбції перикардіального випоту. 
При необхідності призначають гастропротектор-
ні засоби для профілактики НПЗП-асоційованої 
гастропатії.

Для лікування гострого перикардиту та профі-
лактики його ускладнень можна призначати колхі-
цин по 0,5 мг 2 рази на добу (як монотерапію, так і 
додатково до лікування НПЗП).

При алергічних і аутоімунних формах пери-
кардиту неспецифічна протизапальна терапія ві-
діграє провідну роль.

Системне застосування ГКС показано лише 
при захворюваннях сполучної тканини, ауто-
імунних процесах або уремії. Висока ефектив-
ність відзначається при внутрішньоперикардіа-
льному введенні ГКС із метою запобігання роз-
витку системних побічних ефектів.

Преднізолон у низьких дозах (10–15 мг) за-
стосовують також при перикардиті аутоімунної 
етіології у хворих з ІМ або після оперативного 
втручання на серці. Висока ефективність тера-
пії ГКС хоча і дозволяє припустити аутоімунну 
природу перикардиту, проте не виключає його 
інфекційного генеза.

Тампонаду серця помірного ступеня тяжкості 
у деяких випадках можна лікувати консерватив-
но, призначаючи сечогінні засоби з одночасною 
терапією основного захворювання. Діуретики 
зменшують вираженість симптомів застою. При 
фібриляції передсердь призначають антиарит-
мічні препарати.

При підвищеному ЦВТ у більшості випадків 
слід проводити видалення рідини з перикарда. 
Перикардіальний випіт може бути видалений за 
допомогою пункції (перикардіоцентез) або інших 
хірургічних методик (підмечовидна перикардіо-

стомія, торакоскопічна пери кардіостомія, то-
ракотомія). Найбільш гострі форми тампонади 
серця типу гемоперикарда, зумовленого розшару-
ванням аорти, проникаючої травми серця або роз-
риву стінки серця при гост рому ІМ потребують 
проведення негайного хірургічного втручання.

Перикардіоцентез ефективний при більшості 
підгострих форм тампонади, наприклад зумовле-
них ідіопатичним або вірусним гострим перикар-
дитом, ревматизмом, діалізом і новоутворенням. 
Торакоскопію і торакотомію, як правило, засто-
совують у пацієнтів із рецидивуючою тампонадою 
серця, яким спочатку було проведено перикардіо-
центез або підмечовидну перикардіостомію, зазви-
чай при пухлинних процесах.

Показанням для перикардіоцентезу є тампо-
нада серця, наявність ексудату об’ємом >20 мм 
у діастолу за даним ехоКГ, підозра на туберку-
льозний або гнійний випіт. Клінічне покращання 
звичайно наступає після видалення 100–200 мл 
рідини.

Проведення перикардіоцентезу протипоказано 
при дисекції аорти, а також у ситуаціях, коли діа-
гноз може бути встановлений іншим методом або 
випіт невеликого об’єму і розсмоктується в резуль-
таті протизапального лікування. Відносні проти-
показання включають некориговану коагулопатію, 
одночасне проведення терапії антикоагулянтами, 
тромбоцитопенію (<50 000/мм3), наявність неве-
ликого ізольованого ексудату.

При констриктивному перикардиті консерва-
тивне лікування неефективно.

Верифікований діагноз є абсолютним пока-
занням до перикардектомії — видалення обох 
листків спаяного перикарда.

При вираженій кальцинованій адгезії пери-
карда хірургічне втручання часто призводить 
лише до покращання стану і може супроводжу-
ватися тяжким ушкодженням перикарда, ризи-
ком крововиливу в результаті перфорації стінки 
серця. Альтернативним підходом може служити 
застосування ексимерного лазера. Після про-
ведення перикардектомії повна нормалізація 
внутрішньосерцевої гемодинаміки досягається 
лише у 60% хворих. У ранній післяопераційний 
період ЦВТ може залишитися підвищеним, про-
те нормалізується протягом 3 міс після операції. 
Не адекватна тривалість періоду реконвалесценції 
після хірургічного видалення перикарда може вка-
зувати на наявність супутньої патології міокарда.

Перелік і обсяг медичних послуг додаткового 
асортименту (наказ МОЗ України № 436) вклю-
чає наступні підходи до лікування хворих із пе-
рикардитом:



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

2
Х

В
О

РО
БИ

 П
Е

РИ
К

А
РД

А
, М

ІО
К

А
РД

А
,

ЕН
Д

О
К

А
РД

А
 І 

К
Л

А
П

А
Н

ІВ
 С

ЕР
Ц

Я

ГЛАВА 5  ПЕРИКАРДИТ _______________________________________________________  935

1. Симптоматичне лікування СН.
2. Аміодарон призначають хворим з симп-

томатичними або тяжкими шлуночковими арит-
міями, а також при тахісистолічній формі фібри-
ляції передсердь у випадку недостатньої ефек-
тивності інших препаратів.

3. Антикоагулянти (непрямі) застосовують 
у пацієнтів з постійною формою фібриляції пе-
редсердь, тромбоемболічними ускладненнями 
в анамнезі, при наявності тромбів у порожнинах 
серця. Обовbязковий контроль показника МНО. 
При неможливості його визначення — визначен-
ня протромбінового індексу.
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Визначення
Міокардит — це запальне захворювання сер-

цевого м̓яза, зумовлене безпосереднім або опо-
середкованим через імунні механізми впливом 
інфекції, паразитарної або протозойної інвазії, 
хімічних і фізичних факторів, а також, яке вини-
кає при алергічних, аутоімунних захворюваннях 
і трансплантації серця.

Епідеміологія
Поширеність міокардиту за даними різних 

авторів становить від 4 до 11% захворювань 
серцево-судинної системи взагалі і 20% некоро-
нарогенних захворювань серця. У багатоцент-
рових дослідженнях встановлено, що пошире-
ність міокардиту широко варіює. У дослідженні 
Myocarditis Treatment Trial (MTT) ознаки за-
палення при біопсії міокарду визначили тіль-
ки в 10% із 2233 обстежених пацієнтів. В епіде-
міологічному дослідженні ESETCID (European 
Study of Epidemiology and Treatment of Cardiac 
Infl ammatory Diseases) виявляли позитивні ре-
зультати біопсії у 17,2% із перших 3055 хворих. 
Докази міокардиту виявляють за результата-
ми 1–9% рутинних аутопсій і до 20% випадків 
нез̓ясованої раптової смерті в молодому віці. 
Реальну поширеність легких форм міокардиту 
складно встановити, оскільки більшість випадків 
минає без тривалої клінічної картини.

Класифікація
В Україні застосовується класифікація міо-

кардиту, яка прийнята на IХ Конгресі кардіологів 
України (2008), що включає наступні рубрики;

Стадії:
• блискавичний
• гострий (І40)
• підгострий (І40.10)

• хронічний (І51.4)
• міокардіофіброз (І51.4)
Етіологія: 
• із встановленою етіологією І40, І41 (інфек-

ційний — I40, бактеріальний — I41.0, вірусний — 
I41.1, паразитарний — I41.2, при інших захворю-
ваннях — I41.8)

• неуточнений — I40.9
Морфологічні особливості інфільтрату (за да-

ними ендоміокардіальної біопсії — ЕМБ):
• лімфоцитарний
• еозинофільний
• гігантоклітинний
• гранульоматозний
Поширеність:
• вогнищевий — I40.1
• дифузний — I40.8
Характер перебігу: 
• легкий
• середньої тяжкості 
• тяжкий
Ускладнення: порушення ритму серця та про-

відності, тромбоемболії та ін.
СН: 0–III стадії, I–IV ФК.

Етіологія 
Нині вважається загальновизнаним, що за-

пальне ураження міокарда може виникати при 
будь-яких інфекційних захворюваннях. Етіо-
логічними факторами можуть бути віруси, бак-
терії, гриби, найпростіші, гельмінти, рикетсії та 
спірохети.

Провідна роль у розвитку міокардиту нале-
жить вірусам (50%), серед яких найбільш важли-
ве значення мають ентеровіруси, зокрема віруси 
Коксакі групи В, а також аденовіруси, віруси 
грипу A та B, гепатиту C, парвовірус В19. Нещо-
давно в кардіоміоцитах виявлені специфічні так 
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звані Коксакі аденовірусні рецептори (CAR), які 
служать мішенню для вірусів Коксакі групи В та 
2- і 5-серотипів із сімейства аденовірусів.

Серед збудників невірусних інфекційних за-
хворювань в останні роки важливе значення за-
ймає дифтерійна паличка, підвищується частота 
міо кардиту грибкової етіології. Міокардит також 
може виникати при бруцельозі, лептоспірозі, 
сальмонельозі, трипаносомозі, скарлатині, ви-
сипному тифі.

Із неінфекційних етіологічних факторів міо-
кардиту відомі різні імунопатогенні агенти: деякі 
лікарські засоби (антибіотики (доксорубіцин), 
сульфаніламіди, НПЗП (метамізол натрій), три-
циклічні антидепресанти, добутамін та ін.), ліку-
вальні сироватки і вакцини, токсичні хімічні ре-
човини, а також голодування, інтоксикація при 
опіковій хворобі, деякі фізичні фактори (пере-
грівання, вплив високих доз іонізуючого випро-
мінювання).

Міокардит може розвиватися після укусів 
павуків і змій. Міокардит може супроводжувати 
системні запальні захворювання: саркоїдоз, хво-
робу Крона, тиреотоксикоз, системний черво-
ний вовчак, склеродермію, ревматоїдний артрит. 
Запальні зміни міокарда можуть виникати після 
трансплантації серця.

Патологічна анатомія
Макроскопічно спостерігається локальна ди-

латація або гіпертрофія, порожнина ЛШ може 
бути нормальних розмірів. Відзначається в̓ялість 
міокарда, строкатість малюнка на розрізі внаслі-
док запального інфільтрату. При хронічному пе-
ребігу міокардиту характерні замісний інтерсти-
ційний фіброз, гіпертрофія із ділянками деструк-
ції м̓язових волокон, вогнищами інтерстиційної 
інфільтрації мононуклеарними клітинами, наяв-
ність тяжів грануляційної та фіброзної тканини.

Мікроскопічно виявляють порушення струк-
тури і взаємного розташування кардіоміоцитів, 
характерна наявність лімфогістіоцитарних інфіль-
тратів із невеликою кількістю плазматичних клітин 
в інтерстиціальній тканині, деструкція м̓язових 
волокон різного ступеня та інтерстиціальний наб-
ряк, відкладення імуноглобулінів і комплементу 
в сарколемі та інтерстиції із ушкодженням ендо-
телію капілярів. Відзначають повнокров̓я судин 
мікроциркуляторного русла, спазм артеріол, парез 
капілярів і вен, еритроцитарні стази і фібринові 
мікротромби, порушується судинна проникність 
і розвивається набряк строми.

Електронно-мікроскопічні та гістохімічні 
дос лідження виявляють порушення ультраструк-

тури міокарда, пошкодження мітохондрій, змен-
шення кількості гранул глікогену в м̓язових клі-
тинах, порушення процесів утилізації глюкози та 
β- окислення жирних кислот.

Морфологічний варіант міокардиту пов̓ яза-
ний із етіологічним фактором, що його спри-
чинив. Переважним типом клітин у запальному 
інфільтраті при вірусному міокардиті є лімфоци-
ти, при бактеріальних інфекціях — нейтрофільні 
гранулоцити, при алергічному медикаментозно-
му міокардиті, паразитарній інвазії — еозино-
фільні гранулоцити.

При гігантоклітинному або гранульоматозно-
му міокардиті в серцевому м̓язі виявляють бага-
тоядерні гігантські клітини, що локалізуються го-
ловним чином по краях великих ділянок некрозу 
і складаються переважно із макрофагів. У вогни-
щі некрозу виявляється запальний інфільтрат, 
що складається з еозинофільних гранулоцитів, 
гістіоцитів та інших клітин. Фіброз відсутній.

При некротизуючому еозинофільному  міо-
кардиті визначається дифузний запальний ін-
фільтрат із превалюванням еозинофільних гра-
нулоцитів, поширений некроз кардіоміоцитів.

Характерні патологічні зміни в міокарді, 
пов̓язані з вірусом гепатиту, — невеликі вог-
нища некрозу ізольованих м̓язових пучків, ото-
чені лімфоцитами та дифузним серозним запа-
ленням. Шлуночки можуть бути дилатовані із 
петехіальними крововиливами в міжшлуночкову 
перетинку, включаючи ділянку провідної систе-
ми серця.

При дифтерійному міокардиті при патомор-
фологічному дослідженні виявляють дилатоване 
серце із значною внутрішньоклітинною жировою 
інфільтрацією кардіоміоцитів, часто з інтерсти-
ціальним запальним інфільтратом, міоцитолізом 
та гіаліновим некрозом м̓язових волокон, висна-
ження депо глікогену. З часом розвиваються фіб-
роз і гіпертрофія клітин міокарда, що залишили-
ся. Часто уражується провідна сис тема серця.

При менінгококовому міокардиті патоморфо-
логічні знахідки включають геморагічні уражен-
ня міокарда, часто відзначають інтерстиційний 
міокардит з інфільтрацією, яка складається з лім-
фоцитів, плазматичних клітин і поліморфно-
ядерних лейкоцитів, зрідка з некрозом міокарда. 
При менінгококцемії, яка розвивається раптово 
і швидко, можливий фокальний некроз міокар-
да, виражене жирове переродження і зерниста 
дистрофія кардіоміоцитів. 

При лептоспірозі відзначають петехіальні або 
більш великі вогнища геморагій, часто локалі-
зовані в епікарді. Можлива інтерстиціальна міо-
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кардиальна інфільтрація в субендокардіальних 
шарах із залученням сосочкових м̓язів.

При грибковому міокардиті при посмертних 
дослідженнях визначали дифузні міокардіаль-
ні абсцеси, а також оклюзію коронарних судин 
грибковим міцелієм і тромбами.

Патогенез
Ураження міокарда при інфекційному міо-

кардиті може бути наслідком прямої інфільтрації 
міокарда інфекційним агентом, впливу токсинів, 
які виділяються збудниками безпосередньо в 
серці або досягають його гематогенним шляхом, 
ураження ендотелію дрібних вінцевих артерій із 
розвитком коронариту, а також результатом роз-
витку імунопатологічних реакцій.

Специфічність етіологічного фактора має 
значення лише в гострій стадії захворювання, 
надалі перебіг міокардиту в значно більшій мірі 
зумовлений імунними та аутоімуними реакціями 
і безпосередньо процесами запалення/загоєння 
міокарда.

Особливості міокардиту вірусної етіології зу-
мовлені можливим прямим проникненням віру-
су в кардіоміоцити з наступною його реплікацією 
і цитотоксичним ефектом аж до лізису клітини 
або опосередкованою дією через гуморальні та 
клітинні імунні реакції в міокарді. Досягаю-
чи поверхні міокардіоциту, віруси проникають 
всередину нього шляхом зв̓язування зі специ-
фічними молекулами САR (Coxackie adenovirus 
receptor) і DAF (decay accelerating factor) і взаємо-
діють зі структурними елементами, ушкоджують 
генетичний апарат клітини, глибоко порушують 
внутрішньоклітинний метаболізм. Ще одним па-
тогенетичним механізмом є вплив ентеровірус-
ної протеази на деградацію дистрофіна й сарко-
гліканового комплексу, що призводить до зміни 
архітектоніки клітин міокарда, порушення коор-
динації скорочувальної функції серця, некрозу 
або індукції апоптозу кардіоміоцитів, розвитку 
імунних та аутоімунних реакцій. Утворення но-
вих вірусних часток відбувається за рахунок ви-
користання білкових молекул клітини, яка при 
цьому може загинути. При руйнуванні м̓язової 
клітини вірусні частки, що утворилися (віріони) 
вивільняються та можуть проникати в сусідні 
кардіоміоцити. У клінічних дослідженнях уста-
новлено, що кардіотропний вірус як тригерний 
фактор індукує активацію клітинного і гумораль-
ного імунітету і запальне ушкодження тканини 
міокарда, опосередковуване реакціями імунітету 
у вигляді реакції гіперчутливості уповільненого 
типу.

Більшість вірусів фагоцитується та виводить-
ся з організму протягом 10–14 днів. При цьому 
в ушкоджених клітинах міокарда зберігаються 
порушення нуклеїнового обміну, що призводить 
до утворення антитіл класу IgG, які вступають 
у реакцію з неушкодженими кардіоміоцитами, 
запускаючи аутоімунні процеси. Після пер-
винної інфекції міокардит розвивається через 
кілька тижнів, а ушкодження міокарда носить 
інфекційно-алергічний характер.

Вважається, що у випадках блискавичного 
міо кардиту прямий вірусопосередкований вплив 
може бути первинним механізмом ушкодження 
міокарда. При гострому та хронічному активному 
міокардиті вірусна фаза може бути під контро-
лем імунних реакцій, при персистувальній ре-
акції внаслідок глибокого порушення вірусами 
внутрішньоклітинного білкового обміну клони 
імунних клітин активуються проти власних про-
теїнів. Швидкому видужанню, ймовірно, сприяє 
генетично наслідуваний фактор, що забезпечує 
швидку відповідь у вигляді утворення вірусней-
тралізуючих антитіл класів IgM й IgG, які пере-
шкоджають реплікації вірусів та сприяють їх елі-
мінації. Якщо не відбувається елімінації вірусу 
з організму, ушкодження міокарда переходить 
у другу (аутоімунну) стадію внаслідок порушення 
структури знову синтезованих поліпептидів як ре-
зультат вірусозалежних змін у генетичному апара-
ті клітини.

У патогенезі міокардиту також має значення 
активація ферментних систем і вивільнення біо-
логічно активних субстанцій (гістаміну, серото-
ніну, брадикініну, ацетилхоліну та ін.), що ви-
кликає ушкодження судин мікроциркуляторного 
русла серцевого м̓яза, розвиток гіпоксії та ушко-
дження кардіоміоцитів із утворенням мікронек-
розів.

При переході захворювання в хронічну стадію 
ознаки запалення в міокарді можуть не виявля-
тися, при цьому зберігаються міокардіальна дис-
функція та кардіомегалія.

Бактерії можуть безпосередньо виклика-
ти розвиток запалення в міокарді, а також бути 
інфекційно-токсичним і сенсибілізуючим фак-
тором. При виникненні міокардиту на тлі тубер-
кульозу, сифілісу, черевного тифу імунний ком-
понент запалення особливо виражений.

Міокардит на фоні дифтерії, скарлатини від-
різняється особливою тяжкістю перебігу, що зу-
мовлено прямим впливом мікробних токсинів, 
які ушкоджують ферментні системи м̓язової 
клітини, інгібують синтез білка, а також викли-
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кають аутоімунне ушкодження різних відділів 
міо карда.

При дифтерії дисфункція міокарда, ймовір-
но, зумовлена порушенням метаболізму жирів, 
оскільки дифтерійний токсин викликає значне 
виснаження резервів міокардіального карніти-
ну — кофактору, необхідного для їхнього бета-
окислення.

Клінічна картина
Кардіальна патологія у більшості випадків 

проявляється наприкінці 1-го або на 2-й тиждень 
від початку інфекційного захворювання. Скарги 
різноманітні і неспецифічні. Класична маніфес-
тація міокардиту — тахікардія, біль у грудях або 
задишка на фоні гострої фебрильної лихоманки. 
Біль в ділянці серця є найбільш час тим й одним 
із ранніх симптомів міокардиту, може бути різ-
ної інтенсивності і тривалості, не пов̓язаний із 
фізичним навантаженням. Задишка нерідко пе-
редує больовому синдрому, характерне відчуття 
серцебиття і перебоїв у роботі серця.

Перебіг міокардиту з незначною або без дис-
функції ЛШ може бути взагалі без кардіальних 
симптомів. Іноді першими проявами міокардиту 
бувають швидка втомлюваність, підвищена піт-
ливість, артралгія, астенізація.

При гігантоклітинному міокардиті і некро-
тизуючому еозинофільному міокардиті початок 
захворювання може бути гострим зі швидким 
прогресуванням гемодинамічних порушень. При 
еозинофільному міокардиті захворювання за-
звичай починається з бівентрикулярної СН, ви-
никнення аритмій може призводити до раптової 
смерті. Як правило, гіпереозинофілія передує або 
збігається з появою симптомів ураження серця, 
але може з̓являтися пізніше.

У пацієнтів з ознаками дисфункції ЛШ най-
більш частими симптомами є прояви застійної 
(частіше лівошлуночкової) СН (задишка, вто-
ма, дискомфорт в ділянці серця). Підвищення 
венозного тиску, периферичні набряки свідчать 
про ураження ПШ.

Клінічна картина хронічного міокардиту 
складається з послідовного ряду загострень, які 
наступають через невизначені проміжки часу.

При фізикальному обстеженні може визнача-
тися приглушеність (глухість) тонів серця, поява 
III і IV тонів серця, систолічний шум на верхівці, 
не пов̓язаний з I тоном, його інтенсивність не 
змінюється при зміні положення тіла.

Діагностика
Суттєве значення у встановленні діагнозу має 

ЕКГ-дослідження. Найчастіше на фоні синусо-
вої тахікардії відзначаються неспецифічні зміни 
зубця Т і сегмента ST, а також зниження амплі-
туди всіх зубців, зміщення інтервалу S–T вниз 
або вгору від ізолінії в одному або декількох від-
веденнях, збільшення тривалості інтервалу P–Q. 
Можуть реєструватися різні порушення ритму 
і провідності серця: передсердні та шлуночкові 
екстрасистоли, фібриляція та тріпотіння перед-
сердь, AV- блокади різного ступеня, аж до повної, 
блокади ніжок пучка Гіса. Зміни ЕКГ у гострий 
період характеризуються швидкою зміною пато-
логічних ознак, часто їхньою сукупністю та пов-
ною нормалізацією картини ЕКГ при видужанні. 
Холтерівське моніторування ЕКГ дозволяє ви-
явити передсердні та шлуночкові аритмії, які не 
виявляються при звичайній реєстрації ЕКГ.

При ехоКГ-дослідженні можна визначити 
збільшення розмірів порожнин серця, знижен-
ня скорочувальної функції міокарда ЛШ (ПШ), 
гіпо- або акінез різних ділянок міокарда, що су-
проводжує ексудативний перикардит, внутріш-
ньошлуночкові тромби (15%).

При катетеризації порожнин серця у хворих 
міокардитом пік систолічного тиску зміщений 
у бік фази скороченого вигнання крові з шлуноч-
ка, що вказує на зниження швидкості скорочення 
міофібрил у період вигнання, фаза напруження 
зменшена в основному за рахунок асинхронно-
го скорочення, у той час як фаза ізометричного 
скорочення укорочена, різко подовжений час 
ізометричного розслаблення міокарда, характе-
ризуючи порушення діастолічної піддатливості 
міокарда.

Рентгенологічне дослідження виявляється 
інформативним лише у хворих з дифузним міо-
кардитом, коли можна виявити дилатацію серця, 
зміни амплітуди та форми зубців на рентгенокі-
мограмі. Рентгенографія органів грудної клітки 
іноді виявляє збільшення розмірів серця від не-
значних до кардіомегалії та/або ознаки застою 
в легенях.

Істотну допомогу в діагностиці міокарди-
ту (особливо хронічного) надає радіоізотопна 
сцинтиграфія з використанням технецію-99, 
цитрату галію-67 (має афінність до клітин, здат-
них мігрувати до вогнища запалення — моноци-
тів, нейтрофільних гранулоцитів, активованих 
Т-лімфоцитів), індій-111-оксима (використову-
ється для маркування моноклональних антитіл 
до міозину).
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В останні роки використовують КТ і МРТ як 
чутливі методи виявлення гострого міокардиту. 
Однак методи недостатньо специфічні, тому що 
вони виявляють активне запалення незалежно 
від його етіології, у тому числі після ІМ та при 
інших патологічних процесах у міокарді. Вико-
ристання цих методів при проведенні ЕМБ до-
помагає здійснити прицільне взяття біоптатів та 
істотно підвищити її діагностичну цінність.

У хворих із симптомами гострої фебрильної 
лихоманки необхідно проводити дослідження 
сироватки крові на наявність найбільш частих ві-
русних збудників: вірусу Коксакі В, грипу А і В, 
цитомегаловірусу та відповідних аденовірусних 
форм. Для верифікації діагнозу використовують 
визначення віруснейтралізуючих антитіл (імуно-
глобулінів класів G і М (IgG, IgМ)) у плазмі крові, 
а також полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) 
і гібридизацію in situ, які є досить специфічними 
при вірусному міокардиті та дозволяють швидко 
підтвердити або виключити наявність вірусної 
реплікації і диференціювати вірусний та ауто-
імунний міокардит. На нещодавно перенесену 
вірусну інфекцію вказує чотириразове підвищен-
ня титру противірусного IgG у період видужання 
порівняно із гострим періодом.

При міокардиті з більшої, ніж при іншій пато-
логії серця, частотою виявляють антитіла до міо-
зину, актину, міолеми. Органоспецифічним для 
міокардиту вважають визначення аутоантитіл до 
аденіннуклеотидного транслокатора — ферменту 
внутрішньої мембрани мітохондрій.

Результати лабораторних досліджень вияв-
ляють ознаки імунологічної перебудови, у тому 
числі підвищення рівня циркулю ючих імунних 
комплексів, титру антитіл до мемб ран кардіоміо-
цитів, білків міокарда, зниження абсолютної та 
відносної кількості Т-лімфоцитів (у тому числі 
активних) та зміна співвідношення їх субпопу-
ляцій (хелпери, супресори), зміна стану нейтро-
фільних гранулоцитів і моноцитів, процентного 
вмісту дегранульованих форм базофільних гра-
нулоцитів у периферичній крові (в нормі 10%), 
підвищення експресії маркерів ранньої активації 
запалення (антигенів CD25-рецепторів для ін-
терлейкіну-2 і CD71-рецепторів трансферину).

Міокардит звичайно діагностується як «підоз-
рюване» запалення міокарда.

Діагностика міокардиту ґрунтується на ди-
наміці патологічних змін ЕКГ, наявності кар-
діомегалії, застійної СН, що гостро почалася 
і прогресує. Серологічний аналіз для хворих із 
підозрюваним міокардитом повинен включати 
дослідження рівня кардіоспецифічних фермен-

тів — КФК, МВ- фракції КФК, ЛДГ та кардіаль-
них фракцій із співвідношенням ЛДГ1/ЛДГ2 >1, 
а також тропонінів. Недавні дослідження пока-
зали, що визначення тропоніну I і тропоніну Т 
є більше чутливим методом діагностики міокар-
діального ушкоджен ня у хворих з міокардитом 
порівняно з виявленням у крові кардіоспецифіч-
них ферментів. Підвищення рівня цих показни-
ків свідчить про ушкоджен ня серця.

Для встановлення діагнозу «міокардит» за-
гальновизнаних критеріїв не існує. Відповідно 
до рекомендацій NYHA до великих діагностич-
них критеріїв відносять перенесену інфекцію та 
появу протягом 10 днів після неї застійної СН/
кардіогенного шоку, повної AV-блокади із синд-
ромом Морганьї — Адамса — Стокса, патологіч-
них змін ЕКГ, підвищення активності міокардіа-
льних ферментів у сироватці крові.

До малих критеріїв відносять лабораторні під-
твердження перенесеного вірусного захворюван-
ня (позитивні реакція нейтралізації, реакція галь-
мування гемаглютинації та реакція зв̓язування 
комплементу), тахікардія, послаблення I тону, 
ритм галопу, результати ЕМБ.

Для діагностики легкого перебігу міокардиту 
досить наявності в анамнезі попередньої інфек-
ції й сполучення двох великих критеріїв або од-
ного з них із двома малими. Наявність же в числі 
критеріїв одного із трьох перших дозволяє кон-
статувати середньотяжкий або тяжкий перебіг 
міокардиту.

Дані лабораторних досліджень у діагностиці 
міокардиту неспецифічні та суперечливі. Вияв-
лення в сироватці крові протикардіальних анти-
тіл служить серйозним аргументом на користь 
діагнозу «міокардит», однак ці зміни виявляють 
переважно при тяжких його формах.

Використання ЕМБ при лікуванні хворих 
після трансплантації підвищило її значення при 
захворюваннях нативного міокарда, гістологічні 
докази запалення стали «золотим стандартом» у 
діагностиці міокардиту. Однак чутливість ЕМБ 
історично була обмежена помилками аналізу 
зразків, і посмертні дослідження хворих, у яких 
був підтверджений міокардит, показали чутли-
вість ЕМБ у межах 60–70%.

У 1984 р. групою провідних американських 
морфологів були розроблені так звані «даллаські» 
діагностичні критерії міокардиту, згідно з якими 
за результатами первинної ЕМБ виділяли певний 
міокардит, граничний (імовірний) міокардит або 
відсутність міокардиту. 

При повторних біопсіях визначали триваю-
чий (персистувальний) міокардит, міокардит, 
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що завершується (загоюється), та міокардит, що 
завершений (що загоївся).

Суворим діагностичним критерієм гостро-
го міокардиту визнається наявність запальної 
клітинної інфільтрації міокарда з некрозом 
та/або дегенерацією кардіоміоцитів, нетиповою 
для ішемічного ураження. Термін «граничний 
міокардит» використовують у випадках вияв-
лення клітинної інфільтрації і неушкоджених 
кардіоміо цитів. Дані повторних біопсій дозволя-
ють визначити динаміку або результат процесу 
і говорити про персистувальний процес, що за-
вершується або завершений.

У 1998 р. Всесвітньою кардіологічною феде-
рацією був прийнятий Консенсус по ви значенню 
запальної кардіоміопатії (міокардиту). Гострий 
міокардит розглядається як активний міокардит, 
хронічний — як граничний або міокардит, що за-
гоюється.

При первинній біопсії можна діагностувати:
1. Гострий (активний) міокардит: наявність 

інфільтрату (дифузного або локального) з визна-
ченням не менше 14 інфільтруючих лімфоцитів 
на 1 мм2 (переважно Т-лімфоцитів (CD45ro) або 
активованих Т-лімфоцитів і до 4 макрофагів). 
Кількісно інфільтрат повинен бути підрахований 
імуногістохімічним методом. Визначається не-
кроз або дегенерація, необхідно враховувати та-
кож фіброз, наявність якого не обов̓язкова.

2. Хронічний міокардит: наявність інфільт-
рату, що містить не менше 14 інфільтруючих 
лімфоцитів на 1 мм2 (переважно Т-лімфоцитів 
(CD45ro) або активованих Т-лімфоцитів і до 
4 макрофагів). Кількісно інфільтрат слід підра-
ховувати імуногістохімічним методом. Некроз 
і дегенерація, як правило, не виражені, слід вра-
ховувати фіброз.

3. Відсутність міокардиту: не виявляються 
інфільтруючі клітини або їхня кількість <14 на 
1 мм2.

Для оцінки фіброзу розроблені критерії: від-
сутність фіброзу — 0-й ступінь, початковий фіб-
роз — 1-й ступінь, помірний фіброз — 2-й сту-
пінь, виражений фіброз — 3-й ступінь.

При наступних біопсіях можна діагностувати:
1. Триваючий (персистувальний) міокардит: 

критерії 1 або 2.
2. Міокардит, що завершується (загоюється): 

критерії 1 або 2, але імунологічний процес більш 
млявий, ніж при первинній біопсії.

3. Міокардит завершений (що загоївся), який 
відповідає «даллаським» критеріям. Усі категорії 
можуть супроводжуватися або не супроводжува-
тися фіброзом.

Сьогодні використовують результати гісто-
морфологічних, імуногістохімічних методів і мо-
лекулярно- біологічних технологій (полімеразна 
ланцюгова реакція, гібридизація in situ), за до-
помогою яких можна верифікувати діагноз міо-
кардиту (схема 6.1). Вірусний міокардит харак-
теризується інтракардіальною наявністю вірусу 
з ознаками запалення. Хронічний аутоімунний 
міокардит  підтверджується імунологічно актив-
ним запаленням, при цьому вірус у молекуляр-
них біологічних середовищах не визначається. 
Критеріями вилікуваного міокардиту або пере-
ходу його в ДКМП є зникнення ознак запалення 
в міокарді, а також негативні результати поліме-
разної ланцюгової реакції і гібридизації in situ.

При хронічному міокардиті ЕМБ не дозво-
ляє виявити патогномонічні ознаки вже через 
1–2 міс від початку захворювання після прове-
дення адекватної терапії.

Відповідно до об̓єднаних рекомендацій АНА, 
Американської колегії кардіологів і Європей-
ського товариства кардіологів (2007) ЕМБ пока-
зана при наступних клінічних ситуаціях:

• при непоясненому виникненні симптомів 
СН протягом <2 тиж при нормальному або дила-
тованому ЛШ і порушеннях гемодинаміки (може 
визначатися лімфоцитарний міокардит, гіганто-
клітинний міокардит і некротизуючий еозино-
фільний міокардит);

• при непоясненому виникненні симптомів 
СН протягом від 2 тиж до 3 міс при дилатованому 
ЛШ та зі шлуночковими аритміями, які виникли 
знову, блокадою типу Мобітц II 2–3-го ступеня 
або недостатньою ефективністю звичайної тера-
пії протягом 1–2 тиж (може визначатися гіганто-
клітинний міокардит);

• при непоясненому виникненні симптомів 
СН протягом >3 міс при дилатованому ЛШ та із 
вперше виявленими шлуночковими аритміями, 
блокадою типу Мобітц II 2–3-го ступеня або не-
достатньою ефективністю стандартної терапії 
протягом 1–2 тиж (може визначатися ідіопатич-
ний гранульоматозний міокардит);

• при непоясненому виникненні симптомів 
СН, які пов̓язані із ДКМП будь-якої тривалості, 
що асоціюється з підозрою на алергічну реакцію 
з еозинофілією (гіперсенситивний міокардит, 
некротизуючий еозинофільний міокардит);

• у виняткових випадках при непоясненій 
шлуночковій аритмії (лімфоцитарний міокар-
дит, гранульоматозний міокардит).

У більшості пацієнтів із доведеним за даними 
ЕМБ запаленням виявляють лімфоцитарний мі-
окардит з переважанням лімфоцитів в міокарді-
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альному клітинному інфільтраті. Превалювання 
еозинофільних гранулоцитів виявляється при 
міокардиті, пов̓язаному із алергічною реакцією 
або периферійною еозинофілією. Лімфоцитар-
ний міокардит визначають приблизно в 10% па-
цієнтів, яким була проведена біопсія, а в 1–2% — 
гігантоклітинний міокардит, що характеризуєть-
ся наявністю багатоядерних гігантських клітин. 
Гіперсенситивний міокардит виявляють в осно-
вному при аутопсії в 2,4–7% випадків.

ЕМБ у більшості випадків не рекомендована 
через відсутність специфічних, заснованих на 
цьому методі рекомендацій із терапії.

Достовірний діагноз «міокардит» встановити 
дуже тяжко, оскільки захворювання може бути 
зовсім безсимптомним або проявлятися різними 
неспецифічними симптомами. Всі інструмен-
тальні і лабораторні методи дослідження дозво-
ляють підтвердити наявність міокардиту, однак 
негативні результати не є критерієм виключення 
діагнозу, навіть негативні результати ЕМБ. У го-
стру фазу міокардиту активність серцевих фер-
ментів зазвичай підвищена, що може спричини-
ти помилкову діагностику ІМ. Діагноз «міокар-
дит» майже завжди є певною мірою ймовірним, 
але стає досить переконливим, якщо до нього 
приєднуються ознаки супутнього перикардиту.

Лікування
Пацієнти з легким перебігом вогнищевого 

міокардиту можуть проходити лікування в ам-
булаторних умовах. Хворі з міокардитом серед-
нього ступеня тяжкості та тяжким перебігом 
підлягають госпіталізації. Принципи лікуван-
ня хворих із міокардитом включають застосу-
вання немедикаментозних підходів, медика-
ментозного й хірургічного методів лікування 
(схема 6.2).

До немедикаментозного лікування можна 
віднести обмеження фізичної активності, пов-
ноцінне раціональне харчування з обмеженням 
споживання повареної солі, відмова від паління, 
обмеження вживання алкоголю.

Медикаментозне лікування міокардиту пе-
редбачає кілька напрямків:

• вплив на запальні, аутоімунні та алергічні 
процеси, у тому числі на зменшення ушкоджую-
чої дії антиміокардіальних антитіл;

• скорочення продукції біологічно активних 
речовин;

• відновлення і підтримка гемодинаміки;
• вплив на метаболізм міокарда;
• активну санацію вогнищ інфекції.
Специфічного лікування міокардиту на сьо-

годні не існує, основними напрямками лікуваль-
ної тактики можуть бути:

Схема 6.1. Алгоритм діагностики і лікування міокардиту. ПЛР — полімеразна ланцюгова реакція
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• етіотропна терапія при встановленому збуд-
нику:

 • противірусні засоби,
 • антибактеріальні засоби,
 • протипаразитарні засоби;
• неспецифічна протизапальна терапія:
 • НПЗП,
 • ГКС;
• вплив на аутоімунний процес;
• симптоматична терапія ускладнень.
Значення специфічної антивірусної терапії 

не встановлено. При виявленні вірусу грипу 
(А і В) застосовують римантадин протягом 7 діб 
(лікування починають не пізніше 48 год із мо-
менту появи симптомів). При ідентифікації ві-
русу Varicella zoster, вірусу простого герпеса, ві-
русу Епштейна — Барр призначають ацикловір, 
цитомегаловірусу — ганцикловір або фоскарнет 
натрій, зидовудин.

У випадках вірусної етіології міокардиту в пер-
ші 2–3 тиж протипоказане призначення НПЗП, 
ГКС, оскільки під їхнім впливом у гострій фазі 
можливо значне прискорення реплікації вірусів, 
збільшення ушкодження міокарда, зменшення 
продукції інтерферону.

При інфікуванні Mycoplasma pneumoniae ефек-
тивний еритроміцин. При інфікуванні S. aureus 
(до визначення чутливості збудника до антибіо-
тиків) призначають ванкоміцин, при зараженні 
грибами — амфотерицин В. Якщо збудником є 
Cryptococcus neoformans (найчастіший збудник), 
застосовують комбінацію амфотерицина В і флу-
цитозида.

При ідентифікації Toxoplasma gondii комбіну-
ють піриметамін + сульфадіазин, а також фоліє-
ву кислоту для профілактики мієлосупресії.

При дифтерійному міокардиті лікування ма-
лоефективне. Для поліпшення ефективності лі-
кування захворювання необхідно негайно ввести 
протидифтерійний антитоксин, терапія антибіо-
тиками менш невідкладна.

НПЗП виявляють активну протизапальну 
дію. Найчастіше використовують диклофенак 
або інгібітори ЦОГ-2 — групу препаратів, що 
впливають на метаболізм арахідонової кислоти 
і зменшують синтез ендогенних простагланди-
нів внаслідок блокади ізоформи ферменту ЦОГ 
(ЦОГ-2), інгібірування якого має велике значен-
ня в усуненні запалення. Призначення НПЗП 
виправдане при наявності ознак супутнього пе-
рикардиту.

Немає єдиної думки щодо застосування іму-
носупресивної терапії в пацієнтів із гострим міо-
кардитом вірусної етіології. У багатоцентровому 
дослідженні Myocarditis Treatment Trial (MTT) 
оцінювали застосування преднізолону і цикло-
спорину в лікуванні доведеного даними біопсії 
лімфоцитарного міокардиту. Терапевтичний 
ефект імуносупресії не був досягнутий, оскільки 
збільшення ФВ ЛШ становило 10% у групі з іму-
носупресивною терапією і 7% — у контрольній 
групі. Не отримано різниці в довгостроковому 
виживанні (p=0,96) при загальній смертності 
20% за 1 рік і 56% — за 4,3 року. Призначення 
імуносупресивної терапії на ранніх стадіях захво-
рювання не виправдано, оскільки пригнічення 
імунної відповіді може призводити до пролон-
гації персистування вірусу або його фрагмен-

Схема 6.2. Тактика ведення хворих з міокардитом
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тів в організмі та хронізації запального процесу 
в міо карді.

Імуносупресивна терапія, що включає ГКС, 
може бути ефективною в пацієнтів з аутоімунною 
фазою міокардиту. При тяжкому перебігу міо-
кардиту — вираженій прогресуючій СН або тяж-
ких порушеннях ритму, рефрактерних до анти-
аритмічної терапії, призначають ГКС у поєднанні 
з цитостатиками (у випадку тяжкого перебігу ди-
фузного міокардиту, рецидивируючого перебігу, 
що супроводжується алергозами або виражени-
ми ознаками активності запального процесу, що 
зберігаються при лікуванні НПЗП). Найчастіше 
застосовують преднізолон у дозі 70–80 мг/добу 
та азатіоприн у дозі 150–200 мг/добу. Лікування 
в більшості випадків продовжують 6 міс і більше 
(дозу преднізолону поступово знижують).

Призначення імуносупресивної терапії пока-
зане у випадку підтвердженого при ЕМБ гіганто-
клітинного міокардиту.

Сьогодні вивчаються можливості застосуван-
ня імуномодуляторів, в 2002 р. було розпочате 
Європейське рандомізоване дослідження BICC 
(Betaferon in Chronic Viral Cardiomyopathy Trial).

Ефективність імуноглобуліну для внутріш-
ньовенного введення в дорослих з міокардитом 
була оцінена в багатоцентровому дослідженні 
Intervention in Myocarditis and Acute Cardiomyo-
pathy (IMAC), в якому було рандомізовано 62 па-
цієнти для інфузії імуноглобуліну в дозі 2 г/ кг 
маси тіла або плацебо. Не виявлено ніяких пере-
ваг внут рішньовенного введення імуноглобуліну, 
оскільки за 6 міс приріст ФВ склав 14% в обох гру-
пах і через 12 міс — 16% у групі лікування порівня-
но з 15% — у групі плацебо. Загальна виживаність 
(події визначені як смерть, проведення транс-
плантації серця або необхідність у використан-
ні допоміжних пристроїв для підтримки функції 
ЛШ) склала 91% через 1 рік і 88% за 2 роки; ніяких 
істотних відмінностей між групами не виявлено.

У комплексній терапії міокардиту можливе 
використання препаратів системної ензимотера-
пії.

Ефективність лікування і прогноз при міо-
кардиті значно відрізняються в залежності  від 
функції ЛШ.

При легкому перебігу міокардиту (підозрі на 
міокардит) і відсутності дисфункції ЛШ меди-
каментозна терапія не потрібна, рекомендова-
но уникати аеробних фізичних навантажень або 
підйому надмірної ваги протягом як мінімум 
6–8 тиж. Обстеження, що включає проведення 
ЕКГ та ехоКГ, варто повторити через 6–8 тиж 

після початку захворювання для оцінки прогре-
сування ураження міокарда.

При дисфункції ЛШ пацієнтам з СН тера-
пія проводиться за загальними правилами. Всім 
хворим рекомендоване застосування інгібіто-
рів АПФ (при їх непереносимості — антаго-
ністів рецепторів ангіотензину II) і блокаторів 
β-адренорецепторів. Застій у легенях або симпто-
ми перенавантаження рідиною необхідно усувати 
застосуванням петльових діуретиків у мінімаль-
ній ефективній дозі. Дигоксин додають до схеми 
лікування у хворих з III-IV ФК NYHA, однак слід 
враховувати його потенційні проаритмогенні і 
прозапальні ефекти, призначаючи в мінімальних 
ефективних підтримуючих дозах або не призна-
чаючи зовсім у хворих з мінімально вираженою 
симптоматикою (I або II ФК). Навіть на фоні за-
стосування серцевих глікозидів у звичайних до-
зах існує високий ризик глікозидної інтоксикації. 
СН при міокардиті відрізняється резистентністю 
до терапії серцевими глікозидами і діуретиками. 
Важливо усунути гіпокаліємію та ацидоз. Для лі-
кування рефрактерної СН виправдане застосу-
вання периферичних вазодилататорів. Нітрати 
зменшують венозне повернення крові до серця, 
тиск у судинах малого кола кровообігу, тобто 
переднавантаження на ЛШ, що проявляється 
клінічним поліпшенням. Застосування серцевих 
глікозидів на фоні периферичних вазодилатато-
рів дозволяє досягти адекватної дигіталізації при 
відсутності токсичного ефекту.

У пацієнтів із блискавичним перебігом міо-
кардиту можуть використовуватися механічні 
пристрої для підтримання функції шлуночків, 
у випадках коли їхній стан не поліпшується, не-
зважаючи на максимальну інотропну терапію.

У хворих, розмір і систолічна функція ЛШ 
в яких повністю нормалізувалися, терапія інгібі-
торами АПФ і блокаторами β- адренорецепторів 
у принципі може бути припинена за умов ретель-
ного контролю функції ЛШ і хронічних захворю-
вань. У багатьох пацієнтів, що одужали, можуть 
мати місце суб̓єктивні обмеження у функціо-
нальній здатності і об̓єктивні обмеження при на-
вантажувальних пробах, можливо, завдяки більш 
повільному відновленню діастолічної функції 
ЛШ.

Непрямі антикоагулянти призначають хворим 
із тромбоемболічними ускладненнями (у тому 
числі в анамнезі), наявністю тромбів у порожни-
нах серця і фібриляцією передсердь на фоні кар-
діомегалії.
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При порушеннях ритму призначають анти-
аритмічні препарати або вживляють кардіовертер-
дефібрилятор, електрокардіостимулятор.

Трансплантацію серця слід планувати тільки 
на пізніх стадіях захворювання, особливо врахо-
вуючи ризик високої ранньої післяопераційної 
смертності в результаті відторгнення траспланта-
та в пацієнтів, імунна система яких була з початку 
активована проти антигенів міоцитів. При відтор-
гненні трансплантата, що частіше розвивається 
в перші 3 міс після трансплантації серця, призна-
чають ГКС у високих дозах (пульс-терапія).

У термінальній стадії використовують двока-
мерну стимуляцію, апаратну підтримку скоро-
чення шлуночків.

Прогноз
Прогноз значною мірою залежить від ступе-

ня відновлення функції ЛШ. У більшості випад-
ків (до 90%) перебіг міокардиту безсимп томний 
і протягом 1–2 міс завершується повним одужан-
ням, зникають усі суб̓єктивні симптоми, норма-
лізується ЕКГ у спокої та при проведенні ВЕМ. 
У 30–50% пацієнтів з дисфункцією ЛШ відбува-
ється істотне її поліпшення протягом першого 
року після захворювання. У багатьох хворих збе-
рігаються залишкові зміни ЕКГ, що свідчать про 
розвиток вогнищевого міокардитичного кардіо-
склерозу (міокардіофіброзу), що підтверджу-
ється при ехоКГ-дослідженні. За наявності клі-
нічних проявів дисфункції ЛШ прогноз гірший: 
у 10–33% хворих розвивається ДКМП.

Гігантоклітинний міокардит і некротизуючий 
еозинофільний міокардит можуть мати блиска-
вичний розвиток симптомів з несприятливим 
прогнозом. При гігантоклітинному міокардиті 
тривалість життя без трансплантації серця в се-
редньому становить 5,5 міс, через 4 роки залиша-
ються живими тільки 11%, при лімфоцитарному 
міокардиті — 44% хворих.

Несприятливими чинниками, що обтяжують 
прогноз міокардиту, вважають підвищення тис-
ку в лівому передсерді, низький серцевий індекс, 
діастолічну дисфункцію ПШ, розвиток застійної 
СН, тромбоемболії, порушення провідності та 
аритмії високих градацій.
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Визначення
Інфекційний ендокардит — запальне захво-

рювання ендокарда інфекційної етіології, зу-
мовлене інвазією збудника з його локалізацією 
на клапанних структурах, ендокарді, ендотелію 
в зоні магістральних судин, що прилягають до 
серця, яке супроводжується, як правило, бакте-
ріємією і ураженням різних органів і систем ор-
ганізму.

Епідеміологія
Протягом останніх 10–15 років відзначають 

підвищення захворюваності інфекційним ен-
докардитом, що може бути зумовлено кількома 
чинниками:

• поширенням операцій, що виконуються на 
серці, — появою інфекційного ендокардиту про-
тезованого клапана;

• підвищеною схильністю до захворювання 
при наявності:

• вроджених вад серця (10–20%), у тому числі 
двостулкового аортального клапана (12–30%);

• пролапса мітрального клапана (22–29%);
• набутих вад серця (37–76%);
• обструктивної ГКМП;
• операції на серці без заміни клапанів;
• постін’єкційними абсцесами після введен-

ня різних лікарських засобів;
• появою нової форми — нозокоміального 

інфекційного ендокардиту, пов̓язаного з широ-
ким використанням інвазивної інструментальної 
техніки (катетерів, штучних водіїв ритму серця, 
шунтів), які вводять у серце і судини;

• появою інфекційного ендокардиту нарко-
манів.

Інфекційний ендокардит може виникати 
в будь-якому віці. До епохи антибіотиків найчас-
тіше захворювання визначалось у осіб середньо-

го віку, в останні десятиріччя пік захворюваності 
змістився до 50-річного віку, в 5 разів збільши-
лася кількість тих, які захворіли у віці старше 
60 років. Чоловіки хворіють в 2 рази частіше, ніж 
жінки. У більшості пацієнтів інфекція уражає 
аортальний (28–45%), мітральний (5–36%) або 
обидва клапани (до 35%). Ендокардит правих 
відділів серця виявляють рідше (ураження три-
стулкового клапана <6%, клапана ЛА <1%). У чо-
ловіків переважає ураження аортального клапа-
на, у жінок — мітрального.

Етіологія
Інфекційний ендокардит — поліетіологічне 

захворювання, потенційними збудниками якого 
можуть бути до 128 різновидів мікроорганізмів. 
Основними серед них є стафілококи (30–50%) 
і стрептококи (20–30%).

Підвищення етіологічної ролі стафілокока 
(частіше золотавого) за останні 10–15 років по-
яснюється широким впровадженням у клінічну 
практику антибіотиків, а також поширенням 
оперативних втручань на серці, імплантації ен-
докардіального електрода штучного водія ритму 
серця, інвазивних інструментальних досліджень.

Із усіх штамів стрептокока найчастіше висі-
вають зеленкуватий стрептокок, вдається виді-
лити й інші штами стрептокока, насамперед ен-
терокок, що викликає інфекційний ендокардит 
у 10–15% випадків.

Пневмококовий ендокардит особливо часто 
діагностують у хворих після кардіохірургічного 
втручання з імплантацією штучних матеріалів, 
а також у пацієнтів, що перенесли в післяопера-
ційний період пневмонію.

Спостереження останніх років свідчать про 
збільшення в етіології інфекційного ендокардиту 
питомої ваги грамнегативної мікрофлори: еше-
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рихії, протея, сальмонел, синьогнійної палички, 
клебсієл, які є причиною захворювання у 3–8% 
випадків. У ін̓єкційних наркоманів грамнегатив-
ні бактерії викликають захворювання у 5–64% 
випадків.

Зросла частота ендокардиту, викликаного 
грибами (1,5–6%); серед збудників цієї групи 
переважають дріжджеподібні гриби. Ендокардит 
грибкової етіології в 5–14% випадків виникає 
в ін̓єкційних наркоманів.

Останнім часом у появі інфекційного ендо-
кардиту також підвищилася етіологічна роль ана-
еробної флори. Існує припущення, що анаеробні 
бактерії реалізують свою ушкоджуючу роль тіль-
ки в асоціації з аеробними мікроорганізмами.

У хворих зі штучним клапаном серця в 50% 
випадків раннього ендокардиту висівається золо-
тавий і епідермальний стафілокок, у 21% — грам-
негативна мікрофлора, в 10% — гриби. Збудника-
ми пізнього ендокардиту протезованого клапана 
є епідермальний стафілокок і стрептокок (50%), 
золотавий стафілокок (16%), ентерокок (11%), 
грамнегативна мікрофлора (12%).

Нині співвідношення між первинним і вто-
ринним ендокардитом, пов̓язаним із вадою 
клапана ревматичної або іншої етіології, істот-
но змінилося на користь першого, частота якого 
становить >30%.

Патогенез
Питання патогенезу інфекційного ендокар-

диту складне і остаточно не з̓ясоване. Інфекцій-
ний ендокардит виникає в результаті взаємодії 
трьох складових: стану організму (сприятливих 
факторів), бактеріємії з урахуванням тропності 
та ступеня вірулентності бактерій. У більшості 
випадків в анамнезі є вказівки на ваду серця, ате-
росклероз, операції на серці, які сприяють вибір-
ній адгезії мікроорганізмів на ендокарді. Виник-
нення ендокардиту, вірогідно, слід розглядати як 
результат мікроструктурних змін в ендокарді під 
впливом функціональних гемодинамічних пере-
вантажень. Ці причини в тій чи іншій мірі по-
яснюють появу найбільш вразливого місця в ен-
докарді як місцевого фактора, що зумовлює цю 
локалізацію інвазії збудника.

Можливість розвитку інфекційного ендокар-
диту залежить від вираженості, частоти та видо-
вої специфічності бактеріємії. Під впливом етіо-
логічних факторів на фоні зміненої реактивності 
всього організму і клапанного апарата серця 
виникає інтерстиціальний вальвуліт, небактері-
альний ендокардит, у подальшому приєднуєть-
ся інфекція, розвивається інфекційне ураження 

клапанів з бактеріємією і тромбоемболічними 
ускладненнями.

Чинники, що полегшують адгезію мікроор-
ганізмів на ендотеліальній поверхні та сприяють 
розвитку інфекційного ендокардиту, розподіля-
ються на місцеві й загальні. До загальних відно-
сяться виражені зміни імунного статусу організ-
му, які часто відзначаються у наркоманів, хворих 
на алкоголізм, осіб похилого віку, пацієнтів із 
певними порушеннями в HLA-системі гістосу-
місності, а також у пацієнтів, що отримують іму-
носупресивну терапію.

У патогенезі інфекційного ендокардиту виді-
ляють три фази: інфекційно-токсичну, імуноза-
пальну (імунної генералізації процесу) і дистро-
фічну (з дистрофічними змінами внутрішніх орга-
нів). Від співвідношення інфекційно-токсичних 
та імунозапальних проявів частково залежить 
різноманіття клінічної картини хвороби.

Патологічна анатомія
При ендокардиті серце збільшене, звичайно 

переважає гіпертрофія лівих відділів у зв̓язку 
з недостатністю клапана аорти. У міокарді, крім 
ознак запалення, виявляють такі виражені дис-
трофічні і некробіотичні ураження, як базофіль-
на і паренхіматозна дистрофія, а також мікрома-
ляції і мікроділянки фрагментів розпаду м̓язових 
волокон.

Для всіх варіантів інфекційного ендокардиту 
характерна наявність вегетацій, які переважно 
розташовуються на стулках клапанів, рідше — 
на ендокарді шлуночків або лівого передсердя, 
а також на легеневій або іншій артеріях. Вегетації 
звичайно виявляються через 2 тиж від початку 
інфекційного ендокардиту при гострій (стафіло-
коковій) формі і через 6–8 тиж при підгострому 
його перебігу. Свіжі вегетації складаються із тон-
ких ниток фіб рину, серед яких виявляють ери-
троцити і у меншій кількості — змішано-клітинні 
лейкоцити, тромбоцити та майже завжди колонії 
бактерій. Свіжі вегетації мають рожевий, черво-
ний, жовтий або зелений кольори, але поступово 
набувають сірого забарвлення. При підгостро-
му процесі поряд зі свіжими є вегетації, покри-
ті фіброзною капсулою, частково або повністю 
кальциновані, часто на ніжці; відзначаються ор-
ганізовані вегетації, що повністю кальциновані. 
У неактивній стадії інфекційного ендокардиту 
вегетації являють собою фіброзні або повністю 
кальциновані горбики.

При первинному ендокардиті стулки клапа-
нів тонкі, вільний край клапана часто потов-
щений, що викликано гемодинамічними пору-
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шеннями або запальною інфільтрацією, вегета-
ції розташовуються по вільному краю клапанів, 
внутрішній оболонці висхідної частини аорти. 
При вторинному ендокардиті, коли інфекцій-
ний процес вражає вже змінений клапан, свіжі 
вегетації розташовуються на фіброзно-змінених 
або кальцинованих стулках, можливий відрив 
хорд.

Класифікація
В Україні користуються класифікацією ін-

фекційного ендокардиту, прийнятою на VI Кон-
гресі кардіологів України (Київ, 2000):

I. Активність процесу: активний, неактивний
II. Ендокардит нативних клапанів:
1) первинний
2) вторинний (набута вада серця, вроджена 

вада серця, травма, сторонні предмети)
III. Ендокардит протезованого клапана
Локалізація:
• аортальний клапан
• мітральний клапан
• тристулковий клапан
• клапан ЛА
• ендокард передсердь або шлуночків
IV. Збудник (грампозитивні, грамнегативні мік-

роорганізми, L-форми бактерій, рікетсії, гриби) 
V. Ускладнення
VI. СН (0–III стадія, I–IV ФК)
За перебігом захворювання розрізняють гост-

рий, підгострий або затяжний, хронічний реци-
дивуючий і латентний інфекційний ендокардит. 
До гострого відносять випадки захворювання 
тривалістю до 2 міс, >2 міс — до підгострого.

Клінічна картина
При інфекційному ендокардиті вона відрізня-

ється значним різноманіттям симптомів, що зу-
мовлює труднощі діагностики. Хвороба може ма-
ніфестувати раптово або тривати латентно, мати 
швидкий або затяжний перебіг. Клінічна картина 
захворювання, його перебіг і результат у кожному 
конкретному випадку залежать як від стану захис-
них сил організму, його неспецифічної резистент-
ності і реактивності, так і від виду інфекційного 
збудника. Важливе значення має постійна бакте-
ріємія, місцева реакція нав коло клапана, емболі-
зація судин різних органів, циркуляція імунних 
комплексів із накопиченням їх у тканинах.

Клінічні прояви звичайно розвиваються 
протягом 2 тиж з моменту інфікування. Одним 
із основних симптомів є лихоманка, що може 
супроводжуватися ознобом, пітливістю. Темпе-
ратурна реакція варіює від високої стійкої лихо-

манки протягом декількох місяців до незнач-
ного підвищення температури тіла протягом 
декількох днів з наступною стійкою її нормалі-
зацією.

Спостереження за станом хворих дозволили 
виявити основні типи температурних кривих: 
а) транзиторний тип характеризується нетри-
валим субфебрилітетом, відзначається у 40% 
хворих у початковій стадії ендокардиту; б) ін-
термітуюча 1–2-тижнева або 1–2-денна висока 
лихоманка чергується з 1–2-тижневими періо-
дами нормальної або субфебрильної темпера-
тури тіла; в) стійке помірне підвищення темпе-
ратури тіла зберігається тривалий час на фоні 
лікування і після ліквідації вогнищ хронічної 
інфекції; г) при гектичній температурі добо-
вий градієнт досягає 2–3 °C, відзначають озноб 
і підвищену пітливість; д) при гіпотермічному 
типі температура тіла нижче норми, що харак-
терно для хворих, які різко ослаблені з клініч-
но вираженою недостатністю кровообігу. По-
товиділення не полегшує стану пацієнта, буває 
профузним, іноді потом вкриваються тільки 
окремі ділянки тіла (голова, чоло, верхня по-
ловина тулуба).

Клінічні симптоми зумовлені появою вегета-
цій, частини яких можуть відриватися та ембо-
лізувати судини серця, мозку, нирок, селезінки, 
печінки, кінцівок і легень (при правосторонньо-
му ендокардиті).

При розгорнутій клінічній картині відзнача-
ють наступні симптоми:

• виражена інтоксикація: слабкість, анорексія, 
головний біль, міалгія, артралгія, схуднення;

• зміни шкірних покривів: блідо-жовтуватий 
колір шкіри, петехії (дрібнокрапчасті геморагії) 
на шкірі та слизових оболонках, кон’юнктиві 
нижньої повіки (симптом Лукіна — Лібмана), 
плями Джейнуея — плями червоно-фіолетового 
кольору до 5 мм у діаметрі на долонях, ступнях, 
тулубі; вузлики Ослера — болючі, завбільшки 
з горошину, вузлики червонуватого кольору на 
долонних поверхнях пальців рук і підошовних 
поверхнях пальців ніг;

• зміни кінцевих фаланг («барабанні палич-
ки») і нігтів («годинникове скло»);

• моно- або олігоартрит великих суглобів 
верхніх і нижніх кінцівок;

• ураження аортального/мітрального клапа-
на, ураження міокарда;

• тромбоемболії селезінкової, ниркових, ле-
геневої, коронарних, мозкових артерій із розвит-
ком інфарктів відповідних органів, судин сітків-
ки ока;
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• ознаки сухого або ексудативного перикар-
диту;

• ураження судин: мікотичні аневризми арте-
рій, генералізований васкуліт;

• гепатомегалія, спленомегалія, збільшення 
лімфатичних вузлів;

• ураження нирок (дифузний гломерулонеф-
рит, вогнищевий нефрит, інфаркт нирки);

• ураження ЦНС: менінгоенцефаліт, субарах-
ноїдальний крововилив, тромбоемболія судин 
мозку, психоз;

• прогресуюча СН.
Зміни показників лабораторних досліджень 

при інфекційному ендокардиті неспецифічні, 
у периферичній крові часто виявляють озна-
ки гіпо- або нормохромної анемії. У більшос-
ті випадків визначається лейкопенія, але при 
ускладненнях можливий лейкоцитоз із зсу-
вом лейкоцитарної формули вліво, моноци-
тоз, тромбоцитопенія. Типовим є підвищення 
ШОЕ, проте слід враховувати, що внаслідок 
диспротеїнемії цей симптом не може вчасно 
відобразити позитивну динаміку при лікуванні 
захворювання.

Для оцінки тяжкості інфекційного ендокар-
диту запропоновано виділяти три ступені ак-
тивності процесу. Основні критерії активності 
процесу, доповнені даними дослідження гумо-
рального імунітету, наведені в табл. 7.1 (Дьо-
мін А.А., 2006).

Діагностика
У типових випадках діагностика інфекцій-

ного ендокардиту нескладна і ґрунтується на 
наступних ознаках: лихоманка з ознобом, наяв-
ність клапанних дефектів із появою шумів серця 
при первинному ендокардиті або вираженій змі-
ні їх характеру при вторинному, тромбоемболічні 
ускладнення та позитивні результати бактеріоло-
гічного дослідження. Значні труднощі представ-
ляє діагностика захворювання при стертій формі 
або атиповому перебігу.

На ЕКГ визначають ознаки гіпертрофії ЛШ 
(при ураженні аортального або мітрального 
клапана) або ПШ (при ураженні тристулкового 
клапана або клапана ЛА), можливі порушення 
AV- провідності, передсердна і шлуночкова екс-
трасистолія. У 25% випадків виявляють фібриля-
цію або тріпотіння передсердь.

ЕхоКГ дозволяє верифікувати діагноз, її ре-
комендується проводити всім хворим з підоз-
рою на інфекційний ендокардит. ЕхоКГ до-
зволяє у значній мірі об̓єктивно оцінити стан 
клапанного апарату серця, вчасно виявити ве-

гетації клапанів, кальциноз, розрив хорд або 
стулки клапана, абсцес клапанного кільця та 
міокардіальний абсцес, уточнити характер вади 
серця, а також визначити необхідність термі-
нового оперативного лікування хворих із недо-
статністю аортального/мітрального клапана, що 
гостро розвинулась і вираженим перевантажен-
ням об̓ємом ЛШ.

При одновимірному дослідженні ознаками 
вегетацій є нерівномірне потовщення однієї зі 
стулок клапана, густо розташовані «кошлаті» 
мілкохвильові її осциляції, рухливість стулки при 
цьому не обмежується. Метод дозволяє візуалізу-
вати вегетації розміром 2–3 мм.

Таблиця 7.1
Клінічні і лабораторні критерії 

активності інфекційного 
ендокардиту

Критерій Ступінь активності
I (міні-

мальний)
II (по-
мірний)

III (ви-
сокий)

Лихоманка, °С Субфе-
брильна 
або від-

сутня

37–38 39–40

Озноб — ± +
Пітливість — ± +
Загальний стан Віднос-

но задо-
вільний

Серед-
ньої 

тяжкості

Тяжкий

Збільшення селезінки ± + +
Гломерулонефрит Вогни-

щевий
Вогни-
щевий

Дифуз-
ний

Формування вади серця Повіль-
не

Повіль-
не

Швидке

Динаміка 
шумів серця

Повіль-
на

Повіль-
на

Швидка

Динаміка тонів серця Повіль-
на

Повіль-
на

Швидка

Міокардит Вогни-
щевий

Вогни-
щевий

Дифуз-
ний

СН ± ± ±
Геморагія — ± +
Тромбо емболія — ± +
Артралгія, арт рит — ± ±
Гемокультура ± + +
ШОЕ, мм/ч 20 20–40 >40
Анемія ± + +
Лейкопенія ± + Іноді 

лейко-
цитоз

Тромбо цитопенія ± + +
Формолова проба — ± +
СРБ — ± +
Фібриноген, г/л 4–5 5–6 6–10
Гемоглобін, г/л 120–150 120–110 110–90
γ-глобулінемія, % 10–15 20–25 25–45
Примітка. «–» — відсутність симптому; «±» — 
необов̓язкова наявність або менша вираженість 
симп тому; «+» — часта наявність або значна 
вираженість симптому. 
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Рис. 7.1. Інфекційний ендокардит, вегетація 
на задній стулці мітрального клапана. 
В-режим, парастернальна позиція, довга 
вісь, ZOOM

При двовимірній ехоКГ вегетації визначають-
ся у вигляді додаткових ехотіней, тісно зв̓язаних 
зі стулками, які виходять поза звичайні межі їх 
локації (рис. 7.1). Частота виявлення вегетацій 
при ехоКГ-дослідженні залежить від їх величи-
ни, структури, локалізації, клапанної вади, що 
передує, тривалості захворювання. Виділяють три 
типи вегетацій: «сидячі», «на ніжці», «нитчасті» 
(рис. 7.2).

Рис. 7.2. Інфекційний ендокардит, вегетації на 
стулках мітрального клапана. В-режим, 
апікальна чотирикамерна позиція

За допомогою допплєрівської ехоКГ визнача-
ють регургітацію на аортальному та мітральному 
клапанах у відповідну фазу серцевого циклу.

Тяжкість перебігу інфекційного ендокардиту 
на підставі даних ехоКГ-дослідження оцінюєть-
ся за ступенем руйнування стулок, їх деформа-
цією, утворенням абсцесів стулок, основи аорти, 
розривом хорд мітрального клапана, відривом 
стулки аортального клапана, результатом чого є 
зрос тання недостатності клапанів з переванта-

женням відповідних камер серця. Збереження 
або зникнення вегетацій на фоні лікування (за 
даними ехоКГ) є ненадійним критерієм ефектив-
ності або неефективності антибіотикотерапії.

Черезстравохідна ехоКГ має значно більш ви-
соку чутливість відносно виявлення внутрішньо-
серцевих вегетацій (95–100% порівняно з 60–65% 
при проведенні трансторакальної ехоКГ).

Розроблені критерії, що дозволяють більш 
впевнено запідозрити діагноз інфекційного ен-
докардиту і які є показанням для проведення не-
відкладного ехоКГ-скринінгу і можливої госпі-
талізації (Horskotte D. et al., 2004):

• нове ушкодження клапана (шум регургіта-
ції);

• емболія неясної етіології (інсульт, інфаркт 
нирки);

• сепсис неясної етіології;
• гематурія, гломерулонефрит і підозра на ін-

фаркт нирки;
• лихоманка у поєднанні з іншими фактора-

ми ризику інфекційного ендокардиту.
Катетеризація серця дозволяє виявити вади 

клапанів, вроджені дефекти, ураження коронар-
них артерій, оцінити ступінь вираженості гемо-
динамічних порушень у хворих з інфекційним 
ендокардитом. У ряді випадків проводити це до-
слідження небезпечно з огляду на ризик відриву 
вегетацій від клапана з наступною емболією су-
дин великого кола кровообігу.

Посіви крові на стерильність — один із основ-
них методів верифікації діагнозу інфекційного 
ендокардиту. Успішне виділення мікроорганіз-
мів із крові залежить від дотримання ряду умов. 
У 50–55% випадків у гострий період та в 80–85% 
випадків у підгострий період посів крові виявля-
ється стерильним. Причинами, що ускладнюють 
ідентифікацію збудника захворювання, є анти-
бактеріальна терапія, що передує забору крові, 
недосконале бактеріологічне устаткування для 
проведення посіву, наявність у крові бактерій, 
що потребують застосування спеціальних сере-
довищ (ана ероби, сателіти і штами стрептокока 
зі зміненими властивостями (тіол- або вітамін 
В6-залежні), L-форми бактерій, бруцели). Для 
виділення вірусів, рикетсій, хламідій, грибів пот-
рібні спеціальні методи. Якщо посіви крові взяті 
у пацієнта, який не отримував лікування в по-
передні 2 тиж, то вид збудника вдається іденти-
фікувати у 96% випадків. Кращі перспективи по 
ідентифікації збудника інфекційного ендокар-
диту відкриває бактеріологічне дослідження ар-
теріальної крові, частота виявлення позитивної 
гемокультури при цьому зростає.
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Відповідно до модифікованих діагностич-
них критеріїв інфекційного ендокардиту діагноз 
може бути достовірним, імовірним та таким, що 
виключається, при наявності альтернативного 
(Bayer A.S., 1996).

Діагноз достовірного інфекційного ендо-
кардиту встановлюють за наявності 2 основних 
критеріїв або 1 основного і 3 або 5 допоміжних 
критеріїв.

Діагноз можливого інфекційного ендокарди-
ту встановлюють за наявності 1 основного та 1 або 
3 допоміжних критеріїв.

Діагноз інфекційного ендокардиту виключа-
ється:

• при наявності альтернативного діагнозу, 
що пояснює наявні ознаки захворювання;

• при зникненні проявів, що нагадують ендо-
кардит, після 4 днів антибактеріальної терапії;

• при відсутності морфологічних ознак ін-
фекційного ендокардиту під час операції або при 
аутопсії.

Основні діагностичні критерії інфекційного 
ендокардиту
1. Позитивна гемокультура, характерна для 

інфекційного ендокардиту:
– типовий мікроорганізм, виділений із двох 

флаконів: Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, 
бактерії групи НАСЕК; позагоспітальний штам 
Staphylococcus aureus або ентерококи при відсут-
ності первинного вогнища; одноразова позитив-
на культура крові Coxiella burneti або IgG >1:800;

– повторні позитивні гемокультури, що ха-
рактерні для інфекційного ендокардиту:

• у зразках крові, взятих з інтервалом >12 год;
• у всіх 3, в 3 з 4 або в більшості іншої кількос-

ті зразків крові, взятих на посів з інтервалом між 
першим і останнім забором крові >1 год.

2. ЕхоКГ-ознаки інфекційного ендокардиту:
– наявність характерних ехоКГ-ознак:
• вегетації на клапанах серця або інших 

структурах;
• внутрішньокардіальні абсцеси;
• дисфункція протезованих клапанів;
– поява нових ознак регургітації крові через 

клапани.
Допоміжні діагностичні критерії інфекційного 
ендокардиту
1. Попередні захворювання серця або внут-

рішньовенне вживання наркотиків.
2. Лихоманка >38 °С.
3. Судинні ускладнення: артеріальна емболія, 

інфаркт легені, мікотичні аневризми, внутріш-
ньочерепний крововилив, симптом Лукіна, пля-
ми Жанев’є.

4. Імунні порушення: гломерулонефрит, вузли-
ки Ослера, плями Рота, ревматоїдний фактор.

5. Позитивна гемокультура, що не відповідає 
основним критеріям, або серологічні ознаки ак-
тивної інфекції, викликаної потенційним збуд-
ником інфекційного ендокардиту.

Діагностичні критерії інфекційного ендокар-
диту у пацієнтів літнього і похилого віку вклю-
чають:

• лихоманку з ознаками СН неясного генезу;
• лихоманку з цереброваскулярними порушен-

нями;
• лихоманку з нирковою недостатністю неяс-

ного генезу;
• лихоманку і біль в ділянці спини;
• анемію неясного походження та зменшен-

ня маси тіла;
• шум, що знову з̓явився над ділянкою серця;
• внутрішньолікарняну інфекцію з лихоман-

кою у хворих із встановленим внутрішньовенним 
катетером.

На жаль, середній термін встановлення діа-
гнозу «інфекційний ендокардит» від перших 
скарг до звернення до лікаря становить не мен-
ше 2–3 міс, а при ураженні правих відділів серця 
і більше; до 87% хворих госпіталізують з непра-
вильним діагнозом. Діагностика інфекційного 
ендокардиту у хворих літнього віку особливо 
складна, кількість діагностичних помилок до-
сягає 50%.

Для встановлення правильного діагнозу необ-
хідно враховувати весь комплекс проявів патоло-
гічного процесу.

Можливі «маски» інфекційного ендокардиту
1. Загальні: нездужання, анорексія, зниження 

маси тіла, блідість шкірних покривів, нічна піт-
ливість.

2. Із боку серця: міокардит, перикардит, ура-
ження клапанів, ІМ (шуми, аритмія, СН).

3. Із боку легень: частіше визначаються при 
поразці клапанів правих відділів серця і зумов-
лені розвитком повторних інфаркт-пневмоній, 
інфаркту легені (плеврит, кровохаркання, наб-
ряк легень).

4. Із боку органа зору: раптова сліпота, петехії 
на повіках, на очному дні — петехіальні кровови-
ливи і плями Рота (білі округлі плями діаметром 
1–2 мм, розташовані поверхнево, які іноді за-
кривають судини сітківки, і складаються зі скуп-
чень клітин, що утворилися внаслідок інфарктів 
сітківки), набряк і неврит зорового нерва.

5. Церебральні: ті, що мають перебіг під ви-
глядом гострого порушення мозкового кровообі-
гу, рідше — менінгіту або менінгоенцефаліту (ге-
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міплегія, афазія, атаксія, головний біль, психічні 
порушення).

6. Ниркові: проявляються симптомами дифуз-
ного гломерулонефриту або інфаркту нирки (про-
теінурія, гематурія, гіпертензивний криз).

7. Гематологічні: проявляються анемією.
8. Із боку опорно-рухового апарата: артрит, 

остеомієліт.
9. Судинні: які відтворюють клініку системно-

го васкуліту, тромбангіїту (геморагічний синдром, 
тромбоемболічні ускладнення).

Лікування 
Терапія інфекційного ендокардиту базується 

на декількох принципах:
1. Терапія повинна бути по можливості етіо-

тропною, тобто спрямована на ерадикацію кон-
кретного збудника.

2. Необхідно застосовувати комбінацію де-
кількох антибактеріальних препаратів для до-
сягнення високих бактерицидних концентрацій 
і попередження розвитку резистентності.

3. Терапія повинна бути тривалою: при за-
хворюванні стрептококової етіології — не менше 
4 тиж, стафілококової — 6 тиж, при захворюван-
ні, викликаному грамнегативними збудника-
ми — не менше 8 тиж.

4. При наростанні ознак імунного конфлікту 
у формі гломерулонефриту, васкуліту, міокардиту 
та ін., а також прояві інфекційно-токсичного шоку 
розглядають питання про призначення ГКС.

5. При гострих формах інфекційного ендо-
кардиту, викликаного переважно стафілококами 
і грамнегативними мікроорганізмами, доцільно 
проведення імунотерапії (антистафілококова 
плазма, антистафілококовий γ-глобулін) і дезін-
токсикації.

6. При відсутності ефекту протягом 2 тиж піс-
ля застосування адекватної антибіотикотерапії 
необхідна консультація кардіохірурга. Хірургічне 
лікування слід проводити за суворими показан-
нями і своєчасно.

Відповідно до наказу МОЗ України № 436 
від 03.07.2006 р. «Стандарти надання допомоги 
кардіологічним хворим» програма лікування ін-
фекційного ендокардиту передбачає наступний 
перелік медичних послуг:

Обов̓язковий асортимент
• оперативне лікування;
• етіотропна терапія: антибіотикотерапія під 

контролем чутливості збудника, застосування 
ГКС та ін.

• симптоматичне лікування СН та усклад-
нень.

Додатковий асортимент
• застосування аміодарону у хворих із симп-

томними або тяжкими шлуночковими аритмія-
ми;

• внутрішньовенне введення симпато-
міметичних засобів (допаміну і/або добутаміну);

• непрямі антикоагулянти у хворих із постій-
ною формою фібриляції передсердь, наявністю 
тромбів у порожнинах серця, тромбоемболій 
в анамнезі.

При виборі антибіотика слід враховувати ре-
зультати мікробіологічного дослідження, чутли-
вість виділеного збудника.

Труднощі лікування насамперед зумовлені 
значним поширенням нетипових збудників за-
хворювання з високою резистентністю багатьох 
мікроорганізмів до існуючих антибіотиків. Вели-
ке значення має і той факт, що антибіотики пога-
но проникають у клапани серця та міокард і у ба-
гатьох випадках (наприклад при наявності штуч-
них клапанів серця, шунтів, кардіостимуляторів) 
перебіг ендокардиту не завжди прогнозований. 
При виявленні інфекційного ендокардиту анти-
бактеріальне лікування необхідно починати яко-
мога раніше, не чекаючи ідентифікації збудника, 
оскільки процес швидко дисемінує. У випадках 
із невстановленим збудником інфекційного ен-
докардиту рекомендують починати терапію бета-
лактамними антибіотиками та аміноглікозидами 
(схема 7.1). Відсутність ефекту через 3–5 днів 
і негативні результати бактеріологічного дослі-
дження дозволяють припустити наявність ста-
філококового ендокардиту, що найімовірніше 
зумовлений пеніциліно- і метіцилінорезистент-
ними стафілококами, що потребує заміни анти-
біотика.

Найефективнішими вважаються  бензил- пе-
ніцилін, цефалоспорини і аміноглікозиди. 
Анти біотиком вибору для початкової терапії, 
як правило, є бензилпеніцилін у добовій дозі 
12–24 млн ОД. Вибір цього антибіотика (при до-
триманні дози, що рекомендується) пояснюєть-
ся його доступністю, вираженою бактерицидною 
дією на широкий спектр мікроорганізмів і широ-
ким терапевтичним діапазоном.

Сучасна етіотропна хіміотерапія інфекційно-
го ендокардиту у хворих з нормальною функцією 
нирок наведена в табл. 7.2.

Для лікування інфекційного ендокардиту, ви-
кликаного стрептококом, призначають бензил-
пеніцилін протягом 4 тиж або бензилпеніцилін 
у комбінації з аміноглікозидом (гентаміцин, тоб-
раміцин протягом 2 тиж). Ці режими вимагають 
тривалої госпіталізації пацієнтів і використання 
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внутрішньовенних катетерів, що часто призводить 
до розвитку флебіту. AHA опублікувала результа-
ти двох досліджень по лікуванню цефтриаксоном 
пацієнтів зі стрептококовим ендокардитом. Висо-
ка ступінь вилікування (98%) після 4-тижневої те-
рапії препаратом виправдовує застосування цеф-
триаксону з урахуванням спектру його активності 
та фармакокінетичних особ ливостей, що дозволяє 
призначати його 1 раз на добу і використовувати 
для амбулаторного лікування неускладненого ін-
фекційного ендокардиту. При алергічних реакці-
ях на пеніциліни і цефалоспорини рекомендовані 
глікопептидні антибіотики.

Сучасна антибіотикотерапія ентерококово-
го ендокардиту з урахуванням того, що ентеро-
коки значно менш чутливі до бензилпеніциліну 
і гентаміцину, включає комбінацію антибіоти-
ків, що мають синергічну дію: амінопеніцилін 
(ампіцилін) або глікопептидний антибіотик 
(ванкоміцин, тейкопланін) з аміноглікозидами 
(гентаміцин, стрептоміцин). Серйозною проб-
лемою є інфекційний ендокардит, викликаний 
ентерококами з високим рівнем резистентності 
до аміноглікозидів. У цих випадках призначають 
тривалу (8–12 тиж) терапію бензилпеніциліном 
або ампіциліном у високих дозах. При алергії 
до бета-лактамних антибіотиків слід признача-
ти ванкоміцин у комбінації з аміноглікозидами 

внутрішньовенно, тейкопланін. Частота реци-
дивів при цьому становить 50%. При рецидиві 
показано кардіохірургічне лікування з імплан-
тацією клапана. Якщо ентерококи резистентні 
до пеніцилінів, аміноглікозидів і ванкоміцину, 
ефективної антибактеріальної терапії немає. 
Можливе застосування лінезоліду в дозі 600 мг 
кожні 12 год.

Цефалоспорини не слід застосовувати для лі-
кування ентерококового ендокардиту в зв’язку 
з первинною резистентністю до них цих мікро-
організмів.

При стафілококовому ендокардиті дове-
дено, що бактерицидний ефект, стерилізація 
клапанів і профілактика їх тяжких ушкоджень 
забезпечуються вірогідніше при використан-
ні комбінації пеніцилінів або цефалоспоринів, 
стійких до дії бета- лактамаз, і аміногликозидів. 
При неефективності терапії, виділенні пеніцилі-
но- і метіцилінорезистентних штамів золотавого 
або епідермального стафілокока або при алергії 
до бета-лактамних антибіотиків застосовують 
глікопептиди (ванкоміцин, тейкопланін) у по-
єднанні з аміноглікозидами. У випадку алергії до 
бета- лактамних антибіотиків при стафілококо-
вому ендокардиті застосовують також лінкозамі-
ди (лінкоміцин, кліндаміцин). Високу протиста-
філококову активність має цефепім.

Схема 7.1. Алгоритм емпіричного лікування інфекційного ендокардиту
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Ендокардити, викликані грамнегативними 
мікроорганізмами, майже завжди розвиваються 
в результаті внутрішньогоспітального інфікуван-
ня і лікувати їх складно через наявність у збудни-
ків різних механізмів резистентності. Сучасна ан-
тибіотикотерапія припускає застосування аміно-
глікозидів (тобраміцин, нетилміцин, амікацин) 
одночасно з цефалоспоринами III–IV покоління 
(цефтриаксон, цефепім) або карбапенемів (імі-
пенем, меропенем) протягом 4–6 тиж.

При грибкових ендокардитах проводять ком-
біновану хіміотерапію амфотерицином В і флу-
коназолом у поєднанні з хірургічним лікуванням. 
Навіть при оптимальному лікуванні відзначають 
високу смертність і пізні рецидиви захворювання 
(через 2 роки і більше).

Для лікування пацієнтів із ендокардитом про-
тезованих клапанів можна використати ком-
бінацію цефалоспоринів з гентаміцином або 
тобраміцином, ефективне також застосування 
ванкоміцину. При захворюванні, викликаному 

епідермальним стафілококом, найчастіше засто-
совують ванкоміцин/тейкопланін із рифампіци-
ном і гентаміцин. Недоцільно проводити моно-
терапію рифампіцином.

При тривалому проведенні антибактеріальної 
терапії внутрішньовенно рекомендують додавати 
гепарин із розрахунку 1 ОД/мл розчину антибіо-
тика для запобігання утворення тромбів і 1 раз 
на тиждень вводити амфотерицин В (50 000 ОД 
внутрішньовенно крапельно) для попередження 
грибкової інфекції. Протигрибкові препарати 
доцільно застосовувати приблизно із середини 
курсу антибіотикотерапії, коли можна чекати 
розвитку грибкової інфекції. Для діагностики 
останньої і оцінки ефективності терапії необхід-
но періодично проводити посів із кореня язика 
та посів сечі для виявлення грибкової флори.

Дискусійним залишається питання про за-
стосування ГКС, багато дослідників зверталися 
до цієї проблеми, але вона дотепер не виріше-
на. Нині можна стверджувати, що застосуван-

 Таблиця 7.2
Етіотропна хіміотерапія інфекційного ендокардиту

Антибіотик Добова доза препарату 
(краще вводити внутрішньовенно)

Тривалість 
терапії, тиж

Стрептококи (S. bovis, S. pneumonie, S. pyogenes та ін.)
1. Бензилпеніцилін 
або цефтриаксон + 
гентаміцин 
після цефтриаксону 

12–24 млн ОД/добу в 4–6 введень
2 г/добу одноразово внутрішньовенно
3 мг/кг/добу в 2–3 введення внутрішньовенно
2 г/сут одноразово внутрішньовенно

4
4
2
2

2. Ванкоміцин 30 мг/кг/добу в 2 введення внутрішньовенно 4
3. Тейкопланин У початковій дозі 6 мг/кг 2 раза на добу, 

потім 6 мг/кг/добу
1–4 дні

3–4 
Ентерококи (E. faecalis, E. faecium)

1. Бензилпеніцилін 
або ампіцилін +
гентаміцин

12–24 млн ОД/добу внутрішньовенно кожні 4 год
175 мг/кг внутрішньовенно кожні 4 год
3 мг/кг/сут в 2–3 введення внутрішньовенно 
або внутрішньом̓язово

4–6
4–6
4–6

2. Ванкоміцин +
гентаміцин

30 мг/кг/добу в 2 введення внутрішньовенно 
3 мг/кг/добу в 2–3 введення внутрішньовенно 
або внутрішньом̓язово

4–6
4–6

3. Тейкопланін У початковій дозі 6 мг/кг 2 раза на добу, 
потім 6 мг/кг/добу  

1–4 дні
3–4

Стафілококи (S. aureus, S. epidermidis)
Оксацилін +
гентаміцин 

8–12 г/добу у 3–4 введення
3 мг/кг/добу у 2–3 введення внутрішньовенно 

4
Перші 3–5 днів

При алергії до пеніцилінів
Ванкоміцин +
гентаміцин 

30 мг/кг/добу в 2 введення внутрішньовенно 
3 мг/кг/добу в 2–3 введення внутрішньовенно 

4–6
Перші 3–5 днів

Грамнегативні бактерії 
(E. coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp.)

1. Цефепім або
цефтазидим +
гентаміцин або
тобраміцин

4 г у 2 введення

5 мг/кг у 3 введення
5–8 мг/кг у 3 введення

4

2
2

2. Іміпенем 2 г в 4 введення 4
Гриби Candida spp., Aspergillus spp.

Амфотерицин В +
флуконазол

1 мг/кг одноразово
400 мг одноразово

4–6
4–6
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ня ГКС не запобігає руйнуванню клапанного 
апарата: пригнічуючи запальну реакцію навко-
ло вогнища інфекції, вони, навпаки, зумовлю-
ють більш швидке руйнування клапана. Гормо-
нальна терапія веде до пригнічення клітинного 
і гуморального імунітету, необхідного для бо-
ротьби з інфекцією, призводить до зниження 
фагоцитарної активності лейкоцитів і рівня 
утворення антитіл, що може сприяти генера-
лізації септичного процесу. Призначати ГКС 
небажано до досягнення належного ефекту від 
застосування антибіотикотерапії (нормаліза-
ція температури тіла, тенденція до зниження 
ШОЕ). ГКС небезпечно застосовувати у випад-
ках захворювання з негативними результатами 
гемокультури, коли лікарі змушені проводити 
емпіричну антибактеріальну терапію, а гормо-
ни, усуваючи лихоманку, анемію і нормалізую-
чи ШОЕ, позбавляють критеріїв оцінки ефек-
тивності цієї терапії. Неприпустиме застосу-
вання ГКС при рецидивах захворювання, осо-
бливо ранніх (протягом перших 2–3 міс), якщо 
немає можливості провести повну ерадикацію 
збудника. У випадках захворювання зі встанов-
леним збудником і відомою його чутливістю до 
антибіотиків у застосуванні гормонів, як пра-
вило, немає необхідності.

Таким чином, ГКС не є препаратами першо-
го ряду, їх застосування протипоказано при гос-
трому септичному ендокардиті, наявності сеп-
тичного синдрому при підгострому септичному 
ендокардиті, невизначеному виді збудника, від-
сутності ерадикації збудника, при інфекційно-
му ендокардиті, що рецидивує. Несприятливий 
вплив ГСК на перебіг інфекційного ендокарди-
ту, особливо в дозі 30 мг/добу, роблять їх засто-
сування небажаним.

Показанням до призначення ГКС є інфек-
ційно- токсичний шок, при якому короткочасне 
застосування ГКС у високих дозах (≥100–200 мг 
у перерахуванні на преднізолон) життєво необ-
хідно. Безсумнівним показанням до їх призна-
чення є медикаментозна алергія. Відносним по-
казанням до їх застосування є тяжке ураження 
нирок імунозапального характеру (протеїнурія 
>1 г/л) або міокарда.

При інфекційному ендокардиті, особливо го-
строму, проводять пасивну імунізацію готовими 
антитоксичними сироватками з метою нейтралі-
зації циркулюючих у крові мікробних токсинів. 
Найбільш ефективним є застосування гіперімун-
ної плазми (залежно від виду збудника — анти-
стафілококова, антисиньогнійна та ін.). Анти-
стафілококову плазму вводять внутрішньовен-

но крапельно по 125–250 мл щодня або через 
день (4–6 вливань на курс). Антисиньогнійну 
плазму вводять внутрішньовенно із розрахунку 
4–6 мл/кг маси (в середньому 250 мл) з інтер-
валами між введенням 1–3 дні (4–6 вливань на 
курс). Антистафілококовий гаммаглобулін не 
тільки є джерелом антитіл, але також стимулює 
фактори неспецифічного імунітету, застосову-
ється у вигляді внутрішньом̓язових ін̓єкцій по 
5–10 мл щодня протягом 10 днів. Імуноглобу-
лін людини вводять внутрішньовенно по 50 мл 
зі швидкістю 20–40 крапель/хв щодня протягом 
3–5 днів.

Оперативне лікування проводиться як у ран-
ній термін захворювання при лихоманці, що 
утримується, і бактеріємії, так і по закінченні як 
мінімум 4–6-тижневого курсу антибактеріаль-
ної терапії. Проведення хірургічного лікування 
необхідне приблизно у 20% хворих інфекційним 
ендокардитом.

Показаннями до оперативного втручання на 
нативних клапанах є:

• СН внаслідок недостатності аортального 
або мітрального клапана, що гостро виникла;

• персистуюча лихоманка і бактеріємія 
>8 днів, незважаючи на антибактеріальну тера-
пію;

• абсцеси, псевдоаневризми, порушення 
провідності, міокардит;

• виявлення збудників, які часто не підда-
ються антибактеріальній терапії (гриби, Brucella, 
Coxiella);

• виявлення мікроорганізмів з високим по-
тенціалом до швидкої деструкції структур серця 
(S. Iugdunensis);

• ураження міокарда і фіброзного кільця.
До відносних показань до хірургічного лікуван-

ня інфекційного ендокардиту нативних клапанів 
відносять наявність масивних вегетацій на внут-
рішньосерцевих структурах (за даними ехоКГ), ем-
болії периферичних судин, виділення в гемокуль-
турі грамнегативної палички або стафілокока.

Хірургічний метод полягає у видаленні ураже-
них клапанних структур з вегетаціями та імплан-
тації штучного механічного або біологічного 
протеза. Останнім часом повідомляється про 
нові підходи до хірургічної тактики: висічення 
вегетацій, ушивання перфорації стулки клапана, 
ізольоване протезування однієї зі стулок мітраль-
ного або аортального клапана ксеноперикардом 
і санація камер серця, закриття порожнини абс-
цесу. Загальна 5-річна виживаність з урахуван-
ням госпітальної летальності становить 70–75%.
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Показаннями для проведення невідкладного 
хірургічного втручання при інфекційному ендо-
кардиті протезованих клапанів серця є встановле-
на грибкова етіологія інфекційного ендокардиту, 
поява симптомів СН, ознак порушення функції 
протеза, внутрішньосерцевих абсцесів, прогресу-
вання порушень провідності серця, рецидивуючі 
емболічні ускладнення. Хірургічне лікування ін-
фекційного ендокардиту протезованих клапанів 
супроводжується високим операційним ризиком. 
Операція може бути необхідною також для ліку-
вання пацієнтів з тяжкими системними емболіч-
ними ускладненнями, для видалення абсцесу се-
лезінки або лікування мікотичних аневризм.

Прогноз
Без лікування інфекційний ендокардит прак-

тично завжди призводить до летального кінця, 
при медикаментозному лікуванні смертність до-
сягає 80%, при хірургічному — 30%, що поясню-
ється перш за все несвоєчасністю встановлення 
діагнозу.

Для прогнозування результату захворювання 
важливе значення мають збудник, його вірулент-
ність і стійкість до антибактеріальних засобів, 
а також локалізація клапанного ураження. 

Пацієнт вважається вилікуваним, якщо про-
тягом 2 міс після закінчення адекватної анти-
мікробної терапії не виявляються симптоми 
інфекційного ендокардиту, немає підвищення 
температури тіла, ШОЕ, результати посівів крові 
негативні. Поновлення хвороби протягом перших 
12 міс після виписки зі стаціонару розцінюється 
як рецидив, поновлення хвороби пізніше ніж че-
рез 1 рік — як повторне виникнення інфекційного 
ендокардиту. Раннім рецидивом вважається поява 
симптомів інфекційного ендокардиту протягом 
перших 3 міс.

Факторами, що погіршують прогноз хвороби, 
є наявність застійної СН, похилий вік, залучення 
в процес клапана аорти або декількох клапанів 
серця, полімікробна бактеріємія, неможливість 
ідентифікації етіологічного агента внаслідок не-
гативних результатів посівів крові, резистент-
ність збудника до бактерицидних препаратів 
першого ряду, пізній початок терапії. Особливо 
несприятливий прогноз — при наявності проте-
зованих клапанів, розвитку абсцесів клапанного 
кільця або міокарда, виявленні грамнегативних 
збудників. При наявності грибкового ендокар-
диту внаслідок складності виділення збудника 
з гемокультури, низької ефективності лікування, 
генералізації процесу по судинній системі за ра-
хунок частих емболій помирає 80–90% хворих.

Найбільш частою причиною смерті навіть 
у випадках адекватного лікування є СН, що 
розвивається внаслідок деструкції клапана або 
ушкодження міокарда. Крім того, до летального 
кінця можуть призвести емболія судин життєво 
важливих органів, розвиток ниркової недостат-
ності або мікотичної аневризми, ускладнень піс-
ля хірургічного втручання.

Профілактика
Профілактика розвитку інфекційного ендо-

кардиту в хворих із підвищеним ризиком зво-
диться до попередження бактеріємії, що виникає 
після різних втручань і маніпуляцій. Антибіоти-
копрофілактику необхідно проводити пацієнтам 
із патологією серця при ризику розвитку інфек-
ційного ендокардиту перед проведенням інва-
зивних процедур.

Показання до антимікробної профілактики 
у хворих високого ризику:

• наявність штучних клапанів серця або про-
тезних матеріалів, що використані для пластики 
клапана (як біо-, так і механічних ендопротезів);

• перенесений раніше інфекційний ендокардит;
• вроджені вади серця: 

- некоригована синя вада, включаючи паліа-
тивні шунти та анастомози;

- повністю скоригований вроджений дефект 
за допомогою протезного матеріалу або пристрою, 
що введений хірургічним або катетерним методом 
протягом перших 6 міс після процедури;

- коригована вада з резидуальним дефектом 
у місці протезованого фрагменту або протезний 
пристрій; 

• реципієнт серцевого трансплантата з клапан-
ною регургітацією внаслідок структурно аномаль-
ного клапана.
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Визначення
Метаболічна кардіоміопатія (раніше її визна-

чали як дистрофію міокарда, міокардіодистро-
фію) — ураження міокарда без ознак запалення 
різної етіології, в основі якого лежить порушен-
ня обміну речовин, процесу утворення енергії 
і/або порушення її перетворення в механічну 
роботу, що приз водить до дистрофії міокар да 
і недостатності скорочувальної та інших функ-
цій серця.

Етіологія
Метаболічна кардіоміопатія розвивається 

в результаті впливу патогенних чинників при різ-
них захворюваннях і станах (схема 8.1).

Серед фізичних чинників можуть розглядати-
ся радіація, вібрація, перегрівання, переохолод-
ження, гіперінсоляція.

До хімічних чинників відносяться лікарські 
засоби, токсичний вплив побутових і промисло-
вих отрут.
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Патогенез
У виникненні і розвитку метаболічного ура-

ження міокарда при різних захворюваннях сут-
тєве значення має порушення іннервації, транс-
порту та утилізації енергії в кардіоміоцитах, тобто 
їх енергозабезпечення.

Напруженість регулюючих систем, функцій 
міо карда та метаболічних процесів у кардіоміоци-
тах обмежує резервні можливості серця. Тривала гі-
перфункція сама по собі, а особливо у несприятли-
вих умовах на фоні основного захворювання, може 
призвести до виникнення енергетичного дефіциту 
і порушення пристосувальних змін у міокарді.

Механізми зниження продукції енергії в ура-
женому серці включають зниження щільності ка-
пілярів, збільшення міжкапілярної відстані, а та-
кож збільшений діаметр гіпертрофованих кардіо-
міоцитів, що погіршує дифузію кисню і зумов-
лює виникнення гіпоксії міокарда. Один із меха-
нізмів пов̓язаний також з порушенням функції 
мітохондрій, яке зумовлене редукованим синте-
зом окисних ензимів. Зниження синтезу окисних 
ензимів відбувається внаслідок порушення про-
ліферативної реакції, що частково опосередкова-
на експресією рецепторів PPARα, які відіграють 
ключову роль у біогенезі мітохондрій. Ці рецеп-
тори регулюють транскрипцію багатьох ензимів 
і переносників (транспортерів), які беруть участь 
у транспорті і окисненні жирних кислот. Знижу-
ється також здатність серця відновлювати запаси 
макроергічних фосфатів. Зменшення окиснення 
жирних кислот викликає накопичення ліпідів, 

що сприяє некрозу ушкоджених мембран, при 
цьому вивільнення реактивних молекул (цито-
хромів, радикалів кисню) призводить до апо-
птозу. Прискорений гліколіз, викликаний по-
рушенням процесів окисного фосфорилування, 
призводить до ацидозу, що в свою чергу інгібує 
багато реакцій, які включені в процес скоро-
чення — розслаблення. Одним із таких процесів 
найбільш важливим є підвищення концентрації 
кальцію в цитозолі, що ініціює безліч реакцій, 
які призводять до некрозу міоцитів. 

У прогресуванні метаболічної кардіоміопатії 
провідну роль відіграє посилення реакцій віль-
норадикального перекисного окиснення ліпідів 
клітинних мембран. Пошкоджуючи мембрани, 
гідроперекиси і вільні радикали знижують актив-
ність ліпідозалежних ферментативних реакцій 
(до яких відносяться основні життєвоважливі 
ферменти іонного транспорту і дихального лан-
цюга мітохондрій), змінюють мембранорецеп-
торні системи клітини, зумовлюючи розвиток 
медіаторного дисбалансу, активують протеолі-
тичні та лізосомальні ферменти.

Патологічна анатомія
Метаболічні ураження міокарда охоплюють 

всі стадії порушення обміну серцевого м̓яза — 
від функціональних розладів до грубих струк-
турних змін. Морфологічні зміни відбуваються 
всередині клітин міокарда і не супроводжуються 
збільшенням їх кількості. Найбільш чутливі до 
патогенних впливів мітохондрії та ендоплазма-

÷èííèêè

÷èííèêè

Схема 8.1. Захворювання і стани, які призводять до розвитку метаболічної кардіоміопатії
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тична мережа. Для дегенеративних змін міокарда 
характерне мозаїчне порушення структури кар-
діоміоцитів: у тій самій клітині серед набряк лих 
мітохондрій із частково або повністю зруйнова-
ними внутрішніми перегородками можуть бути 
мітохондрії з нормальною структурою.

Як правило, усунення патогенної причини 
призводить до поступової нормалізації ультра-
структур кардіоміоцита, яка зумовлена внутріш-
ньоклітинними регенераторними процесами. 
Ушкоджені міофібрили відновлюються у ре-
зультаті активної діяльності рибосом: поступо-
во зменшується внутрішньоклітинний набряк, 
з̓являються зерна глікогену, зменшується кіль-
кість жирових включень. При тривалому та ін-
тенсивному впливі ушкоджуючих факторів на 
міокард дистрофічні зміни можуть призводити 
до глибоких морфологічних змін, що закінчу-
ються розвитком міокардіофіброзу.

Втрата частини міокарда відновлюється шля-
хом збільшення маси специфічних структур у не-
ушкоджених клітинах, відбувається гіперплазія 
мітохондрій, саркоплазматичного ретикулума, 
рибосом. У результаті розвивається гіпертро-
фія міокарда, що являє собою компенсаторну 
регенераторно-гіперпластичну реакцію, харак-
терну для міокарда. Біохімічні процеси частіше 
порушуються у ЛШ.

Клінічна картина
Клінічні прояви різноманітні і не є специфіч-

ними. Початкові стадії можуть мати безсимптом-
ний перебіг, згодом зниження скоротної функції 
міокарда може призвес ти до тяжкої СН.

Часто на фоні проявів основного захворюван-
ня визначають кардіалгію (частіше в області вер-
хівки серця (92%), рідше — за грудиною (15%)), 
розширення границь серця, приглушеність то-
нів, невеликий систолічний шум на верхівці сер-
ця, порушення ритму (в основному екстрасисто-
лічну аритмію). 

Діагностика
ЕКГ є основним методом розпізнавання дистро-

фічних змін міокарда, які стосуються в ос новному 
процесу реполяризації і проявляються найчастіше 
змінами кінцевої частини шлуночкового комплек-
су: визначається депресія сегмента ST, що має вис-
хідний характер до позитивного зубця Т. Зубець Т 
також може бути деформованим, низькоамплітуд-
ним, згладженим або негативним. 

Також визначається зниження вольтажу комп-
лексу QRS, особливо виражене при ожирінні 
і мікседемі, при тиреотоксикозі амплітуда зубців, 

як правило, збільшена. У деяких випадках можуть 
виникати уповільнення внутрішньопередсердної 
провідності, збільшення інтервалу Q–T, пору-
шення внутрішньошлуночкової провідності. Се-
ред порушень ритму найчастіше відзначають си-
нусову тахікардію і екстрасистолічну аритмію.

При формулюванні діагнозу слід насамперед 
вказати основне захворювання або етіологіч-
ний чинник, характер перебігу кардіоміопатії 
та основні клінічні прояви (наявність порушень 
ритму і провідності, стадію СН).

У диференціальній діагностиці метаболічної 
кардіоміопатії мають значення навантажувальні 
та медикаментозні проби, при потребі прово-
диться коронарографія. 

Лікування
Незалежно від пошкоджувального чинника, 

принциповими для метаболічної кардіоміопатії 
можуть бути наступні положення:

• порушення метаболізму міокарда при своє-
часному лікуванні оборотні;

• виражена СН розвивається порівняно рідко, 
в основному в кінцевій стадії захворювання, але 
СН, що виникла, резистентна до серцевих глікози-
дів і успіх терапії цілком залежить від ступеня від-
новлення порушеного обміну речовин у міокарді.

Допомогу хворим слід починати з виявлення 
і усунення причини розвитку дистрофії міокарда. 
Велике значення має відмова від паління і зло-
вживання алкоголем, виключення фізичного та 
психоемоційного перенапруження.

Поряд з лікуванням основного захворювання 
необхідне відновлення адекватного енергетично-
го обміну. На перший план виступає застосуван-
ня комплексу лікарських засобів, спрямованих 
на поліпшення транспорту кисню в тканини та 
його утилізації. 

На обмін речовин у клітині впливають дві гру-
пи лікарських засобів: регулятори екстрацелюляр-
ної природи (гормональні препарати, блокатори 
і стимулятори центральної і периферичної нер-
вової сис теми) і регулятори метаболізму інтраце-
люлярної природи (ферменти і антиферменти, ві-
таміни, кофактори, різноманітні метаболіти), які 
впливають на різні шляхи обміну речовин.

При порушенні процесів окисного фосфо-
рилування застосовують комплекс вітамінів, що 
включає вітаміни В1, В2, пантотенову і лі поєву 
кислоти. Вітаміни групи В впливають на білко-
вий, ліпідний, вуглеводно-енергетичний обмін, 
синтез амінокислот, нуклеотидів.

Серед препаратів з антиоксидантними влас-
тивостями широко застосовують токоферолу 
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ацетат, його одночасне застосування з вітамі-
ном РР (нікотиновою кислотою) сприяє покра-
щанню енергетичного забезпечення скоротної 
функції міокарда. Активним антиоксидантом, 
що бере участь у окислювально-відновних про-
цесах, є вітамін С.

Велике значення для нормалізації метаболіз-
му міокарда має достатнє надходження в організм 
незамінних амінокислот; у тому числі метіоніну, 
лейцину, аланіну, валіну, лізину, трионіну, трип-
тофану, що є пластичним матеріалом для синтезу 
білка, ферментів, коферментів. З метою покра-
щання їх засвоєння рекомендується призначати 
ці засоби у комплексі з анаболічними стероїдами 
(метандієнон, нандролон). 

При прогресуванні дистрофічного процесу 
показане застосування внутрішньо калію хло-
риду, калію і магнію аспарагинату з метою усу-
нення закономірного дефіциту внутрішньоклі-
тинного калію і порушення балансу кальцію та 
магнію, що призводить до відновлення регуляції 
всіх функцій міокарда (збудливості, провідності, 
автоматизму та скоротливості).

Для активації синтезу білків та нуклеїнових 
кислот застосовують солі оротової кислоти (оро-
тат калію/магнію). 

Проведена терапія повинна бути спрямована 
на підвищення генерації енергії та стійкості міо-
карда до гіпоксії. Останнім часом велику увагу 
приділяють ролі серотонінергічної системи в ре-
гуляції стресорної реакції. Специфічною особли-
вістю нікотинаміду є його здатність стимулювати 
процеси аеробного окиснення і обмін глікогену, 
тим самим підвищуючи стійкість кардіоміоцитів 
до гіпоксії.

Тривалість інтенсивної метаболічної терапії 
на ранніх стадіях у хворих з переважно функціо-
нальними порушеннями становить 3 тиж. При 
прогресуванні дистрофії міокарда і виявленні 
органічного ураження серця курс терапії слід по-
вторювати кілька разів на рік.

УРАЖЕННЯ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ 

ЕНДОКРИННИХ ПОРУШЕННЯХ
Серцево-судинна система часто залучається 

до патологічного процесу при захворюваннях 
залоз внутрішньої секреції. У клінічній картині 
можуть переважати функціональні зміни з бо ку 
серцево-судинної системи, і пацієнт з ендокрин-
ним захворюванням стає фактично «кардіаль-
ним» хворим. Ураження серця при ендокрин-
них захворюваннях в основному зумовлено по-

рушеннями обміну, викликаними нестачею або 
надлишком того або іншого гормону в організмі.

УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ 
ДІАБЕТІ
Термін «діабетична кардіоміопатія» вперше 

запропонований в 1954 р. для позначення карді-
альних змін, що передують ІХС.

Патогенез
Патогенез метаболічної кардіоміопатії при 

цукровому діабеті багатофакторний, ураження 
серцево-судинної системи зумовлене складними 
порушеннями процесів обміну, що виникають 
у зв̓язку з абсолютною або відносною недостат-
ністю інсуліну та порушенням толерантності до 
глюкози. 

Патогенез міокардіальних порушень включає 
кілька основних механізмів: пошкодження кар-
діоміоцитів, мікроциркуляторні та нейровегета-
тивні порушення. Перший механізм пов̓язаний 
з порушенням метаболізму кардіоміоцитів, зни-
женням ефективності енергетичних, пластичних 
процесів і зміною іонного метаболізму, в резуль-
таті чого знижуються компенсаторні можливості 
серцево- судинної системи, порушується скорот-
на функція міокарда, зменшується толерантність 
до фізичних навантажень. Другий механізм ґрун-
тується на мікроциркуляторних порушеннях у 
дрібних артеріях міокарда як локальний прояв 
генералізованої мікроангіопатії. Третій механізм 
включає ураження вегетативної нервової системи 
в результаті формування нейровегетодистонії.

Кардіоміопатія, що не зумовлена порушен-
ням коронарного кровообігу, виникає у хворих 
молодого віку з ювенільним цукровим діабетом, 
для яких не характерний розвиток вираженого 
атеросклерозу, або у пацієнтів старшого віку без 
супутньої ІХС.

Інсулін чинить на серце пряму дію, що поля-
гає у збільшенні надходження і стимуляції окис-
нення глюкози і лактату, підвищенні утворення 
глікогену в клітинах міокарда. Непрямий ефект 
інсуліну проявляється у зниженні вмісту вільних 
жирних кислот у плазмі крові, зменшенні їх над-
ходження в серцевий м’яз. 

Дефіцит інсуліну викликає порушення утилі-
зації тканинами глюкози і підсилює розщеплення 
ліпідів і білків, а також призводить до виражених 
змін складу внутрішнього середовища організ-
му — гіперглікемії, гіперкетонемії, гіперліпідемії 
з накопиченням у крові вільних жирних кислот, 
диспротеїнемії, метаболічного ацидозу, окси-
дантного стресу, що викликає апоптоз міоцитів. 
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Ці порушення є визначальними факторами змі-
ни структури і функції міокарда.

Патогенез і морфогенез діабетичного уражен-
ня серця зумовлені не тільки впливом гіперінсу-
лінемії на ендотелій судин, енергетичні та мета-
болічні процеси в міокарді, але й безпосередньо 
пов̓язані з токсико-метаболічним ушкодженням 
кардіоміоцитів. 

Існує думка, що причиною руйнування струк-
тур кардіоміоцитів, порушення структури сарко-
леми і її дериватів, порушення іонної рівноваги та 
зниження активності актоміозинового комплек-
су кардіоміоцитів є пряма глюкозотоксичність.

У патогенезі кардіоміопатії важливу роль віді-
грає тканинна гіпоксія. Велике значення у роз-
витку гіпоксії має порушення транспорту кисню 
кров̓ю, функції дихальних ферментів під впли-
вом вираженого ацидозу. При цукровому діабеті 
потреба тканин, у тому числі міокарда, у кисні 
підвищена.

Важливим чинником розвитку міо кардіо-
дистрофії є порушення нейроендокринної регу-
ляції функції серця, яке пов̓язане з переважан-
ням ефектів контрінсулярних гормонів. Доведе-
но, що у пацієнтів підвищується продукція адре-
нокортикотропного і соматотропного гормонів, 
а також глюкокортикоїдів, катехоламінів і глю-
кагону, що призводить до ініціації цілої групи 
метаболічних та ультраструктурних процесів, які 
викликають розвиток метаболічної кардіоміопа-
тії.

Патогенез збільшення жорсткості міокарда 
пов̓язаний з порушенням транспорту кальцію, 
електромеханічним дисбалансом, що супрово-
джується асинхронністю розслаблення та меха-
нічних факторів.

Патологічна анатомія
Фіброз міокарда, що відзначається при мета-

болічних порушеннях, пов̓язаний з пору шенням 
внутрішньоклітинного метаболізму окси ду азоту 
і кальцію, а також з проліфератив ни ми процеса-
ми, зумовленими дією інсуліну та ІФР. Морфо-
логічною основою дистрофії міокарда при цу-
кровому діабеті є мікроангіопатія, що характери-
зується інфільтрацією тучними клітинами і фіб-
риноїдним набряком стінок дрібних судин. При 
морфологічному дослідженні виявляють розви-
ток апоптозної дегенерації, втрату синаптичних 
пухирців, появу великих вакуолей у цитоплазмі 
клітин симпатичних гангліїв. При гістохіміч-
ному дослідженні в стінках судин визначається 
відкладення глікопротеїнів, а на ультраструк-
турному рівні — потовщення базальної мембра-

ни судинної стінки. Важливе значення надають 
дезорганізації м̓язових волокон гіпертрофова-
ного міокарда.

Клінічна картина і діагностика
Хворі з ювенільним цукровим діабетом іно-

ді відзначають біль колючого характеру в ділян-
ці серця. Виникнення тахікардії у стані спокою 
пов̓язане з ураженням блукаючого нер ва і від-
носним переважанням тонусу симпатичного від-
ділу вегетативної нервової системи. Тахікардія 
супроводжується неефективними скороченнями 
міокарда, що призводить до ви снаження енерго-
ресурсів і, як наслідок, до зниження скоротної 
функції міокарда і розвитку СН.

Розміри серця в межах норми. Деяке приглу-
шення тонів серця і систолічний шум на верхівці 
частіше відзначають у осіб, які хворіють цукро-
вим діабетом >5 років. У подальшому гіперглі-
кемія та інсулінорезистентність асоціюються із 
збіль шенням маси ЛШ і появою симптомів СН.

На ЕКГ визначається синусова тахікардія або 
брадикардія, шлуночкова екстрасистолічна арит-
мія, порушення процесів реполяризації: зсув сег-
мента ST, зміна амплітуди, інверсія, сплощення, 
згладженість або двофазність зубця Т, порушен-
ня внутрішньошлуночкової провідності.

При ехоКГ-обстеженні найбільш ранньою 
ознакою ураження міокарда при цукровому діа-
беті є порушення діастолічної функції, що від-
значають у 27–69% безсимптомних хворих.

Рівень глікемії у плазмі крові натще 
>7,0 ммоль/л.

Лікування
Одним із основних завдань лікування хворих 

з діабетичною кардіоміопатією є профілактика 
подальшого прогресування ураження міокарда 
і розвитку СН. Важливою є боротьба з фактора-
ми ризику: палінням, ожирінням, малорухомим 
способом життя, незбалансованим харчуванням. 
Рекомендації з оптимізації способу життя повин-
ні бути обґрунтованими щодо необхідності до-
тримування відповідної низькокалорійної дієти 
для зменшення маси тіла, відмови від паління, 
регулярних фізичних навантажень. 

Важливим завданням є нормалізація обміну 
речовин, що включає досягнення цільових рівнів 
глюкози, аглюкозурії, нормалізації рівня гліко-
зильованого гемоглобіну. Регулярні фізичні на-
вантаження дозволяють знизити резистентність 
до інсуліну, підвищити толерантність до глюко-
зи, сприяють утилізації глюкози крові і вільних 
жирних кислот у м̓язо вій тканині, позитивно 
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впливають на функціонування серцево-судинної 
системи.

Фармакотерапія цукрового діабету II типу 
спрямована на посилення секреції інсуліну, 
зниження інсулінорезистентності. До складу 
терапії включені препарати з різними механіз-
мами дії: бігуаніди, похідні сульфонілсечовини, 
глітазони, глініди, інгібітори α-глюкозидази, 
інсулін. Застосування метформіну дозволяє по-
кращити контроль глюкози крові у хворих на 
цукровий діабет і сприяє зниженню загальної 
смертності на 36%.

Для відновлення метаболічних порушень у 
міо карді призначають препарати α-ліпоєвої кис-
лоти, що активує ферменти мітохондрій, збіль-
шує окиснення глюкози, сповільнює глюконео-
генез і кетогенез, як антиоксидант захищає клі-
тини від ушкоджувальної дії вільних радикалів. 
Застосовують також препарати, що сприяють 
корекції порушень обміну речовин в міокарді: 
триметазидин, триметилгідразинію пропіонат.

ТИРЕОТОКСИЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

Патогенез
Порушення функції серцево-судинної сис-

теми є частим ускладненням тиреотоксикозу. 
Зміни серцево-судинної системи при тирео-
токсикозі («тиреотоксичне серце») зумовлені 
впливом надлишкової кількості тиреоїдних гор-
монів (L-тироксину і 3,5,3-трийод-L-тироніну) 
на процеси обміну в міокарді, гемодинаміку 
і симпатичну нервову систему. Одним із важли-
вих ефектів тиреоїдних гормонів є роз̓єднання 
окисного фосфорилування, що призводить до 
зниження в серцевому м̓язі вмісту АТФ і кре-
атинфосфату. У результаті відбувається пригні-
чення анаболічних процесів: знижується синтез 
і посилюється розпад глікогену і білка, знижу-
ється вміст калію в еритроцитах та інших кліти-
нах. Споживання кисню міокардом збільшуєть-
ся, але ефективність його утилізації в процесі 
біологічного окиснення знижується. При над-
мірній кількості тироксину порушується про-
никність мітохондріальних мембран.

Під впливом тиреоїдних гормонів відбува-
ється посилення скоротної функції міокарда, ві-
рогідно, внаслідок активізації стимулювального 
впливу на серце і прямої дії тироксину на сер-
цевий м̓яз. Унаслідок порушень енергетичних 
процесів і роботи калій-натрієвого насоса відбу-
вається прискорення спонтанної деполяризації 
в клітинах синусного вузла, що призводить до 
утворення в ньому імпульсів з вищою частотою. 

Надлишок тиреоїдних гормонів змінює симпа-
тичний і парасимпатичний вплив на міокард. При 
вираженому тиреотоксикозі в результаті різкого 
зниження ефективності біологічного окиснення, 
переважання розпаду білка над його синтезом 
знижується рівень енергетичних ресурсів і плас-
тичних процесів, що в результаті призводить до 
пригнічення скоротної функції міокарда.

Гемодинаміка
В основі гіперфункції серця при тиреотокси-

козі лежить підвищення ско ротної здатності міо-
карда, яке зумовлене як підвищенням активності 
симпатичної нервової системи, так і безпосеред-
ньою дією тиреоїдних гормонів на міокард. При 
тиреотоксикозі відбуваються різкі зміни гемоди-
наміки: збільшується ХОК (в основ ному за ра-
хунок підвищення ЧСС), швидкість кровотоку 
і ОЦК. Периферичний судинний опір у велико-
му колі кровообігу знижується, а в малому під-
вищується. У результаті підвищується пульсовий 
тиск. Серцевий м’яз відчуває діастоліч не пере-
вантаження, а праві відділи серця ще і си столічне 
перевантаження, збільшена робота серця відбу-
вається у вкрай несприятливому для нього режи-
мі: внаслідок змін гемодинаміки ЛШ працює в 
умовах постійної ізотонічної гіперфункції, а пра-
вий — в умовах змішаного типу гіперфункції (на-
вантаження об̓ємом і опором), проте при цьому 
відсутні умови для розвит ку компенсаторної гі-
пертрофії міокарда (посилений розпад і зниже-
ний синтез білка, зменшена кількість АТФ і кре-
атинфосфата). Все це досить швидко призводить 
до розвитку СН.

Патологічна анатомія
Гістологічні зміни міокарда при тиреотокси-

козі характеризуються запаленням і дегенера-
цією аж до розвитку вогнищ некрозу і фіброзу. 
Гістологічні зміни в міокарді непостійні і неспе-
цифічні. Чинники, що зумовлюють ураження 
серцево- судинної системи у хворих з дифузним 
токсичним зобом, спочатку викликають дис-
трофічні зміни, а надалі дегенеративно- скле-
ротичні. При тяжкому перебігу захворювання 
виникають дегенератив ні зміни в мітохондріях 
і їх розпад.

Клінічна картина і діагностика
Хворі часто скаржаться на біль у ділянці серця 

ниючого, колючого, нерідко стенокардитичного 
характеру, а також серцебиття, що виникає в ста-
ні спокою, а при фізичному навантаженні неа-
декватно посилюється. Хворі відзначають підви-
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щену збудливість, пітливість, м̓язову слабкість, 
тремор рук, зменшення маси тіла. Істотним симп-
томом є постійна синусова тахікардія, вираже-
ність якої зростає відповідно до ступеня тяжкості 
токсичного зоба. У 10–20% хворих діагностується 
тахісистолічна форма фібриляції передсердь. Ха-
рактерне підвищення САТ, яке зумовлене збіль-
шенням серцевого викиду. Задишка має місце 
як при навантаженні, так і у стані спокою. СН, 
в основному правошлуночкова, відзначається в 
15–25% випадків. Ознаки лівошлуночкової не-
достатності звичайно виражені менше, оскільки 
дуже швидко виникає слабкість ПШ.

При огляді відзначається прекардіальна пуль-
сація і пульсація артерій. Аускультативно — під-
вищення звучності тонів серця, особливо пер-
шого, майже завжди вислуховується систолічний 
шум на верхівці серця і ЛА.

На ЕКГ, крім синусової тахікардії або фібри-
ляції передсердь, відзначається підвищення амп-
літуди зубця Р, іноді зміни комплексу QRS, зни-
ження сегмента ST і вольтажу зубця Т.

При ехоКГ-дослідженні на ранній стадії за-
хворювання виявляють помірну гіпертрофію — 
потовщення задньої стінки, міжшлуночкової 
перегородки і збільшення скорочувальної функ-
ції ЛШ. У подальшому розвивається дилатація 
порожнин серця, збільшується маса міокарда, 
зменшується систолічний об̓єм крові і ХОК, 
знижується скоротна функція міокарда.

У сироватці крові визначається підвищення 
рівнів загального і вільного тироксину, трийод-
тироніну, зниження рівня тиреотропного гормо-
ну.

Лікування
Проводиться у трьох напрямках: нормалізація 

функції щитовидної залози (досягнення еути-
реоїдного стану), усунення симптомів недостат-
ності кровообігу і відновлення синусового ритму 
(при фібриляції передсердь).

З метою компенсації тиреотоксикозу застосо-
вують антитиреоїдні препарати або проводиться 
оперативне лікування або радіойодотерапія.

Для зменшення синусової тахікардії застосу-
вання серцевих глікозидів недоцільне; широко 
призначають блокатори β- адренорецепторів. 
При тахісистолічній формі фібриляції перед-
сердь проводять комбіновану терапію антиарит-
мічними засобами (пропафенон) і блокаторами 
β- адренорецепторів, досягаючи відновлення си-
нусового ритму або переведення фібриляції пе-
редсердь у нормосистолічну форму. 

Лікування СН не має специфічних особливос-
тей і обов̓язково повинно проводитися на фоні 
антитиреоїдної терапії. Необхідно враховувати, 
що чутливість міокарда до глікозидів наперстян-
ки може бути підвищена.

КЛІМАКТЕРИЧНА 
 (ДИСГОРМОНАЛЬНА) 

 КАРДІОМІОПАТІЯ

Епідеміологія
Зміна демографічної структури суспільства 

призвело до збільшення в популяції частки жінок 
старшої вікової групи (на сьогодні у світі близько 
500 млн жінок віком старше 50 років, тобто в пе-
ріод менопаузи).

Про існування зв̓язку між розладом діяль-
ності серця і зміною функції жіночих полових 
органів відомо давно. Захворювання може розви-
ватися внаслідок дефіциту естрогенів не тільки 
в клімактеричний період, але й у жінок молодого 
віку з різними гінекологічними захворюваннями 
(міома матки, ендометріоз та ін.), при постка-
страційному і передменструальному синдромах. 
Клімактеричну кардіоміопатію діагностують іно-
ді і у чоловіків (клімакс визначають у 10–20% 
осіб чоловічої статі).

Патогенез
Менопауза, яка не є власне захворюванням, 

призводить до порушення ендокринної рівно-
ваги в організмі та сприяє розвитку серцево-
судинних захворювань.

Порушення активності естрогенів має основ-
не значення у патогенезі обмінних порушень. 
Естрогени в нормі позитивно впливають на біл-
ковий і електролітний обмін у міокарді і регулю-
ють симпатичний вплив на серце. При патологіч-
ному клімаксі в міокарді відбуваються метаболіч-
ні порушення, що призводять до дистрофічних 
змін, які у більшості випадків носять оборотний 
характер і лише іноді закінчуються розвитком мі-
окардіофіброзу (кардіосклерозу) (схема 8.2). 

Збільшення кількості абдомінального жиру 
і розвиток абдомінального ожиріння пов̓язані 
як з фізіологічними змінами, так і зі змі нами спо-
собу життя. Серед причин абдомінального ожи-
ріння в період менопаузи можна виділити зміну 
балансу енергії — зниження швидкості обмінних 
процесів наряду з підвищенням апетиту та збіль-
шенням надходження енергії з їжею на фоні під-
вищення тонусу симпатичної нервової системи, 
посилення глюкокортикоїдної стимуляції і зни-
ження рівня гормону росту. 
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В основі патогенезу клімактеричної АГ лежить 
гіпоестрогенія, що супроводжується підвищен-
ням збудливості гіпоталамо-гіпофізарних струк-
тур, порушенням центральної та периферичної 
регуляції судинного тонусу. Одним із механізмів 
є відсутність в період менопаузи депрессорного 
ефекту фолікулярного гормону.

Клінічна картина
Найпоширенішими є скарги на тривалий, 

майже постійний біль у ділянці серця різнома-
нітного характеру, що локалізується зліва від 
грудини, в області верхівки серця. Біль не про-
вокується фізичним напруженням. Кардіалгія 
не припиняється після прийому нітрогліцерину. 
Характерне відчуття серцебиття при нормально-
му пульсі, не пов̓язане з фізичним навантажен-
ням, нерідко з̓являється в стані спокою.

Хворі часто скаржаться на відчуття незадово-
леності вдихом, неможливість вдихнути повни-
ми грудьми, що не пов̓язане з фізичним наван-
таженням і часто виникає у стані спокою.

Типові порушення функції вегетативної нер-
вової системи: гіперемія або блідість шкіри, піт-
ливість, припливи крові, серцебиття, оніміння 
кінцівок, озноб, порушення ритму дихання, по-
ліурія, запаморочення, порушення терморегуля-
ції.

Велика кількість скарг зумовлена змінами 
психічного стану: емоційна лабільність, дратів-
ливість, плаксивість, підвищена збудливість, не-
рідко пригнічений настрій, страхи, погіршення 
пам̓яті. Посилення симптомів пов̓язане з на-
вантаженнями, особливо емоційними.

При патологічному клімаксі часто виникає 
симптоматична АГ. Надалі, після зникнення 
припливів крові та інших проявів клімактерич-
ного синдрому, невротичний стан може стати 
причиною розвитку гіпертонічної хвороби.

У більшості чоловіків з клімактеричною кар-
діоміопатією визначають ті або інші симптоми 
патологічного клімаксу з боку сечостатевої сис-
теми: відсутність або зниження (зрідка підви-
щення) лібідо, зниження потенції. Хворі часто 
скаржаться на розлади сечовипускання, що зви-
чайно пов̓язане з доброякісною гіперплазією пе-
редміхурової залози. 

Вазомоторний синдром проявляється у ви-
гляді припливів крові, тобто відчуття жару, що 
виникає раптово, у верхній половині тулуба, 
шкірі обличчя, шиї, що послідовно змінюється 
гіперемією та потовиділенням. Поряд з припли-
вами крові в окремих областях тіла періодично 

з̓являються парестезії: відчуття оніміння, поко-
лювання, повзання мурашок.

Клімактерична кардіоміопатія може виникну-
ти гостро або розвиватися поступово. Характерна 
невідповідність між інтенсивністю і тривалістю 
синдрому серцевого болю та задовільним станом 
кровообігу.

При об̓єктивному обстеженні характерна не-
відповідність між великою кількістю скарг і від-
сутністю клінічних ознак коронарної або СН.

Діагностика
На ЕКГ найбільш частими змінами є знижен-

ня сегмента ST і/або інверсія зубця Т, які в основ-
ному реєструють у правих і середніх грудних від-
веденнях (V1–4). Зубець Т може тривалий час бути 
негативним, потім позитивним, а через кілька 
днів знову негативним без будь-якого зв̓язку 
з клінічною картиною хвороби на фоні задовіль-
ного стану хворого. Зміни на ЕКГ не відповіда-
ють клінічним проявам, фізичні навантаження 
практично не впливають на конфігу рацію зубців. 
Часто виникають синусова аритмія, передсердна 
і шлуночковая екстрасистолія, пароксизмальна 
суправентрикулярна тахікардія. Іноді реєструють 
порушення передсердно-шлуночкової і внутріш-
ньошлуночкової провід ності.

На ранніх стадіях клімактерична кардіоміопа-
тія, як правило, має ізольований перебіг і харак-
теризується типовою клінічною картиною захво-
рювання. У більш пізній період клінічна картина 
залежить від приєднання ІХС, наявності запаль-
ного процесу в міокарді та супутніх захворювань, 
що безсумнівно обтя жує перебіг кардіоміопатії 
і погіршує прогноз.

Лікування
Повинне бути спрямоване на усунення всіх 

симптомів захворювання. Важливе значення має 
модифікація способу життя, що включає підви-
щення фізичної активності та дотримання ді-
єти з обмеженням споживання насичених жирів 
і збільшенням у раціоні частки моно- і полінена-
сичених жирів і грубої клітковини. Для нормалі-
зації діяльності нервової системи звичайно при-
значають седативні препарати, транквілізатори, 
іноді антидепресанти. 

Для лікування АГ у період постменопаузи 
найбільш доцільне призначення інгібіторів АПФ 
і діуретиків, які не повинні суттєво впливати на 
показники вуглеводного та ліпідного обміну. 
Жінкам у постменопаузальний період повинні 
призначатися тільки високоселективні блока-
тори β-адренорецепторів нової генерації, що не 
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впливають негативно на ліпідний та вуглеводний 
обмін (карведилол, небіволол).

Призначення замісної гормонотерапії є па-
тогенетично обґрунтованим у лікуванні хворих 
з клімактеричною кардіоміопатією. Застосову-
ють препарати, що містять естрогени та геста-
гени. Статеві гормони пригнічують підвищену 
активність гіпоталамо-гіпофізарних структур 
мозку і опосередковано впливають на серце, 
нормалізуючи вплив вегетативної нервової сис-
теми. Не виключено, що статеві гормони по-
слаблюють підвищену активність САС і тим 
самим нормалізують метаболічні процеси в міо-
карді. Естрогени мають безпосередню вазокон-
стрикторну дію на коронарні судини, а також  
нормалізують електролітний і білковий обмін 
в міокарді. Дози і загальна тривалість лікуван-
ня залежать від вихідного гормонального фону 
і рівня естрогенів, лікування слід проводити під 
наглядом ендокринолога. Необхідно відзначи-
ти, що клімактерична кардіоміопатія є захворю-
ванням, що самовиліковується, при якому гор-
мони мають лише допоміжну замісну дію, тому 
гормональну терапію слід призначати на трива-
лий період. Лікування гормонами усуває тяжкі 

про яви клімактеричного синдрому і пі сля закін-
чення вікової перебудови ендокринної системи 
захворювання зникає.

Прогноз
Як правило, сприятливий. Зниження праце-

здатності в більшості випадків носить тимчасо-
вий характер. Повне виключення хворих зі звич-
ного трудового середовища, як правило, відіграє 
негативну роль, призводить до зайвої концентра-
ції уваги на тяжких відчуттях з боку серця.

УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ ПРИ 
ПОРУШЕННІ ОБМІНУ РЕЧОВИН

Порушення обміну речовин в організмі за-
вжди впливають на перебіг метаболічних про-
цесів в міокарді, часто викликаючи порушен-
ня його функції і структури. При різних за-
хворюваннях спочатку може порушуватись 
один або кілька шляхів метаболізму, що надалі 
обов̓язково буде мати вплив на енергозабезпе-
чення серцевого м̓яза. При деяких порушеннях 
обміну у проміжній тканини міокарда та в коро-
нарних судинах відкладаються патологічні про-

Cхема 8.2. Метаболічні зміни в менопаузі 
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дукти порушеного метаболізму білків, вуглево-
дів, мінералів або накопичуються надлишкові 
компоненти нормального обміну. До таких за-
хворювань відносять амілоїдоз, глікогеноз, ге-
мохроматоз та ін.

ПОРУШЕННЯ БІЛКОВОГО ОБМІНУ. 
АМІЛОЇДОЗ

Визначення
Амілоїдоз — системне захворювання неви-

значеної етіології, що характеризується поза-
клітинним відкладенням в органах і тканинах 
(головним чином у медії артерій, периваскуляр-
ній сполучній і нервовій тканині, у ретикулоен-
дотеліальній системі, а також міокарді, нирках, 
печінці, шкірі) особливого білка β- фібрилярної 
структури — амілоїда. 

Етіологія і патогенез
Амілоїдоз є наслідком порушення білкового 

обміну і може бути набутим або успадкованим. 
Ряд авторів пов̓язують розвиток захворювання 
зі зміною властивостей білків тканин внаслідок 
аутоімунних процесів під впливом комплексу 
антиген — антитіло. Диспротеїнемія з нагрома-
дженням у плазмі крові грубодис персних фрак-
цій білка і аномальних білків (парапротеїнів) 
призводить до виходу останніх із судин у ткани-
ни з утворенням амілоїдних субстанцій.

В останні роки стала можливою більш точна 
біохімічна ідентифікація білків, що входять до 
складу амілоїдних фібрил, на підставі чого виді-
лені типи амілоїду, визначений зв̓язок окремих 
їх типів з клінічними формами амілоїдозу, ви-
вчені білки-попередники, що вірогідно беруть 
участь у синтезі білків.

Виділяють чотири типи амілоїдозу: первин-
ний (системний), вторинний, сімейний (спадко-
вий) і сенільний (старечий).

Найбільш поширений первинний тип (85%) 
з переважним ураженням серця, при якому амі-
лоїд утворений легкими ланцюгами молекул k і λ 
імуноглобуліну (AL-тип), часто асоційований 
з мієломною хворобою, який частіше відзнача-
ють у чоловіків, рідко віком молодше 30 років. 

Вторинний амілоїдоз виникає в результаті 
утворення неімуноглобулінових білків, міофібри-
ли містять амілоїдний протеїн А, що не належить 
до імуноглобулінів (АА-тип); це час то відбуваєть-
ся при хронічних запальних захворюваннях — рев-
матоїдному артриті, туберкульозі, хворобі Крона 
і сімейній середземноморській лихоманці. 

Сімейний, або спадковий, амілоїдоз най-
частіше є наслідком утворення мутантного біл-
ка преальбуміну (транстиретину). Встановлено 
аутосомно-домінантний тип успадкування. Ви-
явлено гени, відповідальні за синтез цих білків 
й ідентифікований характер генних мутацій. 

Сенільний кардіальний амілоїдоз, також відо-
мий як амілоїд SSA, виникає внаслідок утворен-
ня патологічного транстиретину у осіб старшого 
віку. Виділяють дві форми пов̓язаного з віком 
амілоїдозу — амілоїдоз передсердь, що охоплює 
тільки передсердя, і старечий аортальний амілої-
доз, обмежений аортою. 

Патологічна анатомія
Міокард при амілоїдозі серця дуже щільний на 

дотик, потовщений, мало піддається розтягнен-
ню. Обzєм порожнин серця істотно не змінений 
або незначно збільшений. Амілоїд відкладаєть-
ся у різних відділах серця, переважно в міокарді 
передсердь і шлуночків, ендокарді, клапанах, 
перикарді, нерідко в синусному і AV-вузлах, а та-
кож у дрібних артеріальних і венозних судинах, 
включаючи vasa vasorum коронарних артерій, 
звужуючи їх просвіт аж до повної обтурації. У ре-
зультаті м̓язові волокна серця виявляються «за-
мурованими» в масах амілоїду, що призводить до 
атрофії скоротного міокарда.

Клінічна картина 
Амілоїдне ураження серця не має специфіч-

них симптомів, розвивається поступово і може 
тривалий час мати безсимптомний перебіг, навіть 
при виявленні відкладень амілоїду в міокарді при 
біопсії. Варто звернути увагу, що під час по яви 
симптомів уже існує досить значна інфільтрація 
серця амілоїдом. У деяких пацієнтів виникає біль 
у ділянці серця, іноді стенокардичного характеру 
як наслідок нагромадження маси амілоїду в ко-
ронарних артеріях. 

У 10–15% випадків визначається ортостатич-
на гіпотензія, іноді з симптомами синкопального 
стану.

При аускультації на фоні глухих тонів серця 
можна вислухати систолічний шум мітральної 
регургітації, при розвитку СН — протодіастоліч-
ний ритм галопу.

Часто визначають різні порушення ритму, які 
можуть бути причиною раптової смерті. У деяких 
хворих відзначається виражена брадикардія.

СН виявляють у 45–56% хворих. Спочатку 
домінує правошлуночкова СН з підвищеним 
тиском у яремних венах, гепатомегалією, пери-
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феричними набряками, асцитом. У подальшому 
виникає систолічна дисфункція і застійна СН.

Діагностика
Зміни на ЕКГ неспецифічні, найбільш типова 

наявність брадикардії, зниження амплітуди зуб-
ців. Іноді наявність патологічного зубця Q і від-
сутність зубця R у відведеннях V1–3 симулюють 
картину ІМ. Накопичення відкладень амілоїду 
у провідній системі можуть зумовлювати різно-
манітні порушення утворення і проведення ім-
пульсу; можливі різні порушення провідності, 
включаючи повну AV-блокаду серця, часто ви-
являються передсердні і шлуночкові порушення 
ритму (синдром слабкості синусного вузла, фіб-
риляція передсердь (у 30% хворих), шлуночкова 
екстрасистолічна аритмія). 

Двомірна ехоКГ і допплєрографія є основ-
ними методами неінвазивної діагностики. При 
обстеженні виявляють нормальні або зменшені 
розміри порожнини ЛШ зі значним потовщен-
ням міокарда та характерним порушенням його 
структури з дифузним гранулярним блиском 
(рис. 8.1а, б). Відзначається також потовщення 
міжпередсердної перегородки і стулок клапанів, 
збільшення розмірів передсердь, наявність неве-
ликого або помірного перикардіального випоту. 
Порушення діастолічної функції ЛШ і ПШ від-
бувається за рестриктивним типом порушення 
їх наповнення. У тяжких випадках виявляються 
ознаки різного ступеня порушення систолічної 
функції обох шлуночків. 

При рентгеноскопії визначають зменшення 
пульсації контуру серця, розміри серця збільше-
ні (кардіомегалія) і, як правило, не відповідають 
ступеню тяжкості застійної СН.

Досягненням останніх років є застосуван-
ня в клінічній практиці методу сцинтиграфії 
з міченим 123I сироватковим Р-компонентом 
(SАР) для оцінки розподілу амілоїду в організмі. 
Р-компонент міститься у невеликій кількості (5–
10%) в амілоїді всіх типів; радіоактивний SАР, 
введений пацієнту з амілоїдозом, специфічно 
зв̓язується з амілоїдними відкладеннями і мо же 
бути візуалізований і кількісно оцінений за сері-
єю сцинтиграм. Метод особливо корисний для 
контролю за динамікою тканинних відкладень 
амілоїду в процесі лікування.

Для діагностики також використовують сцин-
тиграфію з ізотопом технецію 99mТс- пірофосфа-
том, здатним зв̓язуватися з амілоїдом багатьох 
типів, проте ця проба виявляється позитивною 
тільки при значних нашаруваннях амілоїду в сер-
ці, які можна виявити і методом ехоКГ.

МРТ використовується для ідентифікації по-
товщення міокарда і невеликого розміру порож-
нини ЛШ при амілоїдозі, що дозволяє проводити  
порівняння з даними ехоКГ. 

Діагноз «амілоїдоз» повинен бути підтвердже-
ний ендоміокардіальною біопсією. При вивченні 
біоптатів тканин важливо не тільки виявити амі-
лоїд, але і провести імуногістохімічне досліджен-
ня для ідентифікації його типу. 

Діагноз «амілоїдоз серця» частіше встановлю-
ється при аутопсії, оскільки прижиттєво у ряді 
випадків не виявляють об̓єктивних причин, які 
б пояснювали виникнення патологічних ознак. 

Лікування
Терапія при первинному амілоїдозі включає 

клітинну антиплазмову терапію, що зупиняє 
продукцію легких ланцюгів, а також застосуван-
ня алкілуючих засобів (мелфалан) і преднізоло-
ну. Сприятливий ефект хіміотерапії доведений 
у двох рандомізованих випробуваннях. Пер-
спективна трансплантація стовбурових клітин 
з органною ремісією у 50% випадків. Іншим під-
ходом до лікування амілоїдозу серця може бути 
застосування талідоміду з дексаметазоном. Не-
щодавно показана ефективність застосування 
леналідоміду. 

Для лікування пацієнтів з порушенням рит-
му серця призначають антиаритмічні препарати. 
При явищах повної поперечної блокади і слаб-
кості синусного вузла ефективна імплантація 
штучного водія ритму. Кардіостимулятори засто-
совують для лікування пацієнтів з тяжкими клі-
нічно вираженими порушеннями провідності.

СН часто рефрактерна до медикаментозної те-
рапії. Для зменшення симптомів недостатності 
кровообігу основними препаратами є ді уретики, 
які застосовують з обережністю і в низьких дозах, 
а також вазодилататори — інгібітори АПФ або бло-
катори рецепторів ангіотензину II, хоча вони по-
гано переносяться і можуть викликати значну ар-
теріальну гіпотензію або ортостатичні симптоми, 
особливо у пацієнтів з амілоїдіндукованою дис-
функцією автономної нервової системи. Не реко-
мендується застосовувати дігоксин у зв’язку з його 
токсичністю і небезпекою розвитку аритмій, про-
те при ретельному ЕКГ-моніторуванні його мож-
на застосовувати для контролю ритму у пацієнтів 
з фіб риляцією передсердь. 

Блокатори кальцієвих каналів неефективні 
при лікуванні амілоїдозу серця. Хворі можуть 
мати гіперчутливість до негативних інотропних 
ефектів блокаторів кальцієвих каналів, їх засто-
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сування може призвести до наростання симпто-
мів декомпенсації. 

Блокатори β-адренорецепторів іноді провоку-
ють порушення провідності, що може становити 
загрозу для життя. 

При різкому зниженні скорочувальної здат-
ності передсердь, що свідчить про масивність 
інфільтрації, навіть при синусовому ритмі по-
казано застосування антиагрегантів або антико-
агулянтів, що зумовлено підвищеним ризиком 
тромбоутворення. 

Трансплантацію серця зазвичай не проводять, 
оскільки виникають рецидиви амілоїдозу в ало-
трансплантаті, а також неухильне прогресування 
його в інших органах, що скорочує тривалість 
життя хворих.

Прогноз
Перебіг амілоїдозу прогресуючий, прогноз 

несприятливий, хоча залежить від форми, часу 
встановлення діагнозу і ступеня залучення життє-
во важливих органів. Кожний із чотирьох основ-
них типів амілоїдної хвороби має різні ступені 
ураження серця, клінічні симптоми і прогноз. 
Виживаність хворих зі старечим аміло їдозом на-
багато вища, ніж з первинним аміло їдозом, — 
у середньому відповідно 60,0 і 5,5 міс з часу вста-
новлення діагнозу. Летальний кінець (приблизно 
через 1,5–2,5 року після появи перших ознак 
ураження серця) зазвичай настає внаслідок по-
рушень ритму і провідності, а також позасерце-
вих ускладнень (легеневої або системної емболії). 
У хворих із залученням провідної системи нерідко 
виникає раптова смерть. Найнижча виживаність 

відзначена у хворих з рефрактерною до терапії 
застійною СН (у середньому 6 міс), особливістю 
якої є переважно правосерцевий або тотальний її 
тип з різким набряканням шийних вен і значним 
підвищенням венозного тиску, застійним збіль-
шенням печінки і порожнинних набряків (гідро-
торакс, гідроперикард, асцит).

ПОРУШЕННЯ ПЕРЕВАЖНО 
ЛІПІДНОГО ОБМІНУ 

ГОЛОДУВАННЯ І КАХЕКСІЯ

Патогенез
Голодування, тривале неповноцінне харчу-

вання, кахексія призводять до порушень діяль-
ності серця, які супроводжуються зменшенням 
маси міокарда, зазвичай пропорційно менше, 
ніж зменшення маси тіла внаслідок атрофії 
м̓ язових волокон, дегенеративних змін у міокар-
ді і розвит ку СН.

Патологічна анатомія
При голодуванні мікроскопічно відзначається 

вакуолізація міофібрил, особливо навколо ядер, 
зміни хроматину ядер і мітохондрій. У випад-
ках, що зайшли далеко, виявляють буру атрофію 
і дистрофічні зміни міокарда.

Клінічна картина і діагностика
Основними проявами порушення функції 

серцево-судинної системи при голодуванні є си-
нусова брадикардія, зменшення ХОК, зниження 
венозного тиску і АТ (переважно систолічного), 

Рис. 8.1. Амілоїдоз серця. В-режим: а) парастернальна позиція, довга вісь; б) парастернальна позиція, ко-
ротка вісь. Тут і надалі на рисунках: МШП — міжшлуночкова перегородка; ЛП — ліве передсердя; 
АК — аортальний клапан; МК — мітральний клапан; ЗС — задня стінка

а б
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що часто супроводжується запамороченням, 
а при швидкій зміні положення з горизонталь-
ного у вертикальне — непритомністю. Часто ви-
никають набряки, зумовлені гіпопротеїнемією 
і збільшенням ОЦК (але не СН).

На ЕКГ відзначаються відхилення осі серця 
вправо, синусова брадикардія, низький вольтаж 
зубців, іноді зміни зубця Т і комплексу QRS, які, 
очевидно, зумовлені порушенням обміну енергії 
і електролітів у міокарді.

Лікування полягає у відновленні повноцінно-
го харчування.

ОЖИРІННЯ

Епідеміологія
Епідеміологічні дослідження свідчать, що 

ожиріння пов̓язане із серцево-судинними за-
хворюваннями і передчасною смертністю. Ожи-
ріння саме по собі призводить до комплексного 
і прогностично несприятливого ураження серця. 
Ймовірність розвитку ГЛШ у осіб з нормальною 
масою тіла становить 5,5%, а у осіб з ожирін-
ням — 30%. За даними Фремінгемського дослі-
дження встановлена наявність високого вірогід-
ного зв̓язку між ІМТ, розмірами порожнин сер-
ця і товщиною стінок ЛШ.

Базуючись на сучасних даних, ожиріння яв-
ляє собою незалежний фактор ризику розвитку 
СН, що є причиною її розвитку у 11% чоловіків 
і 14% жінок у США. За даними Фремінгемського 
дослідження збільшення ІМТ на кожен 1 кг/м2 

підвищує ризик розвитку СН на 5% у чоловіків 
і на 7% у жінок незалежно від інших факторів ри-
зику.

Етіологія
Ожиріння може бути самостійним захворю-

ванням, що виникає внаслідок надлишкового 
споживання їжі з високою калорійністю, або 
синдромом, що супроводжує різні захворюван-
ня і розвивається внаслідок ряду нейроендо-
кринних, соціальних, поведінкових і генетичних 
факторів. Генетичні чинники відіграють важливу 
роль у розвитку ожиріння. Результати досліджень 
свідчать, що існує група генів, яка рідко іден-
тифікується, що викликають значне ожиріння, 
проте більш часто виявляються гени «сприйнят-
ливості», які детермінують схильність до ожирін-
ня і регулюють розподіл жирової маси в організ-
мі, швидкість обмінних процесів і їх реакцію на 
фізичну активність і дієту, контролюють харчові 
звички. Ідентифіковано >41 сайта в геномі, які, 

можливо, пов̓язані з розвитком ожиріння в по-
пуляції. 

Патогенез
При ожирінні відбувається поступове збіль-

шення розмірів клітин жирової тканини, що 
веде до зміни їх властивостей. Гормонально-
метаболічні порушення, характерні для ожирін-
ня, можуть прямо впливати на структуру і масу 
міокарда. У пацієнтів з ожирінням адипоцити 
жирової тканини вивільняють велику кількість 
біологічно активних субстанцій, що беруть 
участь у регуляції судинного тонусу: ангіотен-
зин II, інтерлейкіни, простагландини, естроге-
ни, ІФР, ФНП-α, інгібітор активатора плазміно-
гена-1, лептин та інші, що підвищує ризик роз-
витку серцево-судинних ускладнень, при цьому 
знижується рівень адипонектину, специфічного 
циркулюючого білка жирової тканини, що бере 
участь у регулюванні метаболізму ліпідів і глюко-
зи (схема 8.3). Синтезований у жировій тканині 
лептин, важливий маркер енергетичного балан-
су, стимулює гіперсимпатикотонію, сприяє під-
вищенню рівня АКТГ, кортизолу і альдостерону. 

Провідне значення в розвитку різних форм 
ожиріння мають зміни функціону вання гіпота-
ламо- гіпофізарної системи. Ендоканабіноїдна 
система, що розташована в мозку (гіпоталамусі) 
і периферично в жировій тканині (адипоцитах), 
печінці, скелетних м̓язах і травному тракті, за 
допомогою канабіноїдних рецепторів 1-го типу 
(СВ1) бере участь у центральній та периферичній 
регуляції енергетичного балансу, а також у мета-
болізмі глюкози і ліпідів, відіграє роль у контролі 
споживання їжі і маси тіла. Гіперактивація цієї 
системи асоційована з мотивацією до збільшен-
ня споживання їжі та ожиріння і призводить до 
порушення механізмів зворотного зв̓язку, які 
підтримують стійкий гомеостаз.

Приєднання АГ при ожирінні відбувається 
приблизно у 60% хворих, механізми її форму-
вання пов̓язують з розвитком гормонально-
метаболічних відхилень, викликаних накопи-
ченням жирової тканини. Ключову роль серед 
них відіграє розвиток інсулінорезистентності 
і компенсаторної гіперінсулінемії, що посилює 
затримку натрію нирками і в свою чергу спри-
яє подальшому росту ОЦК. Гіпертензивну дію 
може чинити і лептин, що стимулює симпатич-
ну нервову систему. Ожиріння, АГ, дисліпідемію 
і гіперглікемію, в основі яких лежить інсуліноре-
зистентність, об’єднують у поняття «метаболіч-
ний синдром».
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При високому ступені ожиріння не можна ви-
ключити певну роль гіпоксії в зміні нейроендо-
кринної регуляції кровообігу і розвитку дистро-
фії міокарда. Включення гіпоксичного фактора 
в патогенез дистрофічної ураження серця може 
стати істотним механізмом не тільки її виник-
нення, але й розвитку СН.

Гемодинаміка
Серце у хворих на ожиріння перевантажене 

об̓ємом. ОЦК і об̓єм плазми крові збільшують-
ся пропорційно ступеню збільшення маси тіла, 
що призводить до збільшення напов нення ЛШ 
і ударного об̓єму, дилатації і росту маси ЛШ. 
Вважається, що зростання серцевого викиду 
при ожирінні фізіологічно пов̓язане із задо-
воленням метаболічних потреб збільшеної тка-
нинної маси тіла. Розвиток серцево-судинних 
ускладнень при ожирінні зумовлений висна-
женням компенсаторних механізмів міокарда, 
збільшенням величини ОЦК, що формується 
пропор ційно об̓єму судинної мережі перифе-
ричних тканин. Вміст жирової тканини в орга-
нізмі, що наростає, призводить до десинхроні-
зації фізіологічних взаємозв̓язків між серцем 
і кро вообігом периферичних метаболічно ак-
тивних тканин. 

Серцевий викид у стані спокою у хворих з тяж-
ким ступенем ожиріння досягає 10 л/хв, причому 
на забезпечення кровотоку в жировій тканині 

використовується від ⅓ до ½ цього об̓єму. Збіль-
шений об̓єм крові у свою чергу збільшує венозне 
повернення в ПШ і ЛШ, викликаючи їх дилата-
цію, збільшуючи напруження стінки. Це призво-
дить до ГЛШ, що супроводжується зниженням 
діастолічної піддатливості камери, призводячи 
до підвищення тиску наповнення ЛШ і його роз-
ширення. 

Збільшення товщини міокарда знижує над-
мірне напруження його волокон, що дозволяє 
зберегти нормальну скорочувальну здатність 
ЛШ, одночасно створює передумови для діасто-
лічної дисфункції, в основі якої лежить віднос-
не зменшення кількості капілярів на одиницю 
об̓єму м̓язової тканини та погіршення умов ди-
фузії кисню в гіпертрофованих м̓язових волок-
нах. При подальшому прогресуванні дилатації 
ЛШ збільшення напруження стінки призводить 
до систолічної дисфункції. 

Патологічна анатомія
При ожирінні відзначають збільшене від-

кладення жиру під епікардом обох шлуночків та 
у поверхневих шарах міокарда, що згодом при-
зводить до атрофії м̓язових волокон, заміщення 
їх жировою тканиною (cor adiposum). Міокард 
на розрізі має жовтуватий відтінок. Виявляють 
наявність дифузної м̓язової гіпертрофії, що є 
найбільш характерним проявом ожиріння з боку 
серцево-судинної системи. 

Схема 8.3. Нейрогуморальні ефекти адипоцитів
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Клінічна картина
Ожиріння у дорослої людини встановлюють 

при ІМТ ≥30,0 кг/м2. Клінічно виражені роз-
лади кровообігу розвиваються у хворих з ІМТ 
≥40,0 кг/м2. 

Скарги на біль у серці ниючого, колючого 
характеру, серцебиття і перебої в роботі серця 
при фізичних навантаженнях. При накопиченні 
надлишкової маси тіла поступово розвивається 
прогресуюча задишка при навантаженні, вини-
кає ортопное і пароксизмальна нічна задишка, 
з̓являються набряки нижніх кінцівок, можливе 
збільшення об̓єму живота.

У багатьох проспективних дослідженнях вста-
новлено, що збільшення маси тіла призводить до 
підвищення АТ. У хворих з ожирінням високий 
ризик приєднання ІХС, перебіг якої особливо 
агресивний і тяжкий. 

Серце починає займати «поперечне» поло-
ження у зв’язку з високим стоянням діафрагми, 
зміщуючись вліво і дещо назад. Аускультативно 
визначається виражена глухість тонів, є схиль-
ність до збільшення частоти пульсу.

При крайньому ступені ожиріння іноді 
від значають клінічний синдром, що проявля-
ється поєднанням сонливості, альвеолярної гіпо-
вентиляції і легеневої гіпертензії з гіпер трофією 
ПШ — синдром Піквіка.

Діагностика
На ЕКГ звичайно синусова тахікардія, від-

хилення електричної осі серця вліво, зниження 
сегмента ST у I–II і V5–6 відведеннях,  сплощений 
і негативний зубець Т. У деяких хворих реєстру-
ється низькоамплітудний зубець РІІІ і глибокий 
QІІІ. Відзначаються ознаки ГЛШ.

При ехоКГ-дослідженні виявляють гіпер-
трофію і дилатацію ЛШ, збільшення лівого пе-
редсердя, діаметра висхідної аорти. За допомо-
гою допплєрівської ехоКГ виявляють ознаки діа-
столічної дисфункції, може визначатися аорталь-
на регургітація. Надалі відбувається порушення 
і систолічної функції. Можливе розшарування 
листків перикарда за рахунок відкладення жиру. 
Проведення ехоКГ-дослідження часто утруднене 
в зв’язку з великою товщиною грудної клітки, 
звуженням міжреберних проміжків, зміщенням 
серця в задньому напрямку.

При вивченні гемодинамічних показників 
у всіх пацієнтів виявлене збільшення ОЦК, що 
супроводжується наростанням ригідності міо-
карда ЛШ, зростанням тиску його напов нення 
і ХОК. Із збільшенням ступеня ожиріння підви-
щується кінцевий діастолічний тиск у ПШ, се-

редній тиск у ЛА, тиск заклинювання в легеневих 
капілярах і кінцевий діастолічний тиск у ЛШ. 
Ці зміни викликають розширення порожнин лі-
вого передсердя, ПШ і правого передсердя. Тиск 
крові в ПШ, як правило, також підвищений. 

Рентгенологічна картина завжди змінена вна-
слідок високого стояння діафрагми і скупчення 
жиру в області верхівки серця, що створює кар-
тину його уявного збільшення. Пульсація млява, 
тонус серця знижений.

Лікування
Початкові дистрофічні зміни міокарда при 

ожирінні є значною мірою оборотними при норма-
лізації маси тіла. Першочерговим етапом лікування 
є корекція харчових звичок і підвищен ня фізичної 
активності. Специфічні рекомендації включають 
30 хв фізичної активності принаймні 5 разів на 
тиждень, зменшення калорійності їжі в серед-
ньому до 1500 ккал/добу, зниження споживання 
жирів до 30–35% денної енергетичної цінності 
(з включенням у раціон до 10% мононенасичених 
жирних кислот, наприклад маслинової олії), від-
мова від трансгенних жирів, збільшення спожи-
вання продуктів, що містять волокна, до 30 г/добу 
і відмова від рідких моно- і дисахаридів. 

Для зменшення маси тіла застосовують ме-
дикаментозні та хірургічні методи лікування 
ожиріння. Призначають інгібітори ліпаз (засоби 
периферичної дії) і анорексигенні засоби (цент-
ральної дії).

Лікування серцево-судинних розладів у хво-
рих з ожирінням залежить від характеру уражен-
ня серця. Для лікування АГ найбільш доцільне 
призначення інгібіторів АПФ і діуретиків, які 
повинні бути нейтральними відносно показників 
вуглеводного та ліпідного обміну. Слід признача-
ти тільки високоселективні блокатори β- адрено-
рецепторів нової генерації, що не мають негатив-
ного впливу на ліпідний та вуглеводний обмін 
(карведилол, небіволол).

При наявності ознак СН лікування проводять 
відповідно до сучасних рекомендацій.

АЛКОГОЛЬНА КАРДІОМІОПАТІЯ

Епідеміологія
Одна з форм алкогольного ураження серця, 

відзначається у 50% осіб, які протягом тривалого 
часу зловживають алкоголем. 

Алкогольну кардіоміопатію виявляють при-
близно у ⅓ всіх хворих з неішемічною кардіо-
міопатією, 40–50% хворих помирають протягом 
3–6 років.
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Етіологія
Етіологічним фактором є етанол і/ або його 

метаболіти. Розвиток алкогольної кардіоміо патії 
можуть зумовити стресові стани, недостатність 
харчування (дефіцит білків, вітамінів), спадкова 
схильність, вірусна інфекція на фоні зниження 
імунітету, зміни, що передують стану міокарда. 
Не завжди відзначається виразний паралелізм між 
кількістю етанолу, що вживається, тривалістю ін-
токсикації та ступенем ураження серця.

Патогенез
Основний метаболіт етанолу, ацетальдегід, чи-

нить прямий ушкоджуючий вплив на клітинні та суб-
клітинні мембрани кардіоміоцитів, що пов̓язаний 
з його здатністю розчиняти ліпіди і збільшувати 
плинність біологічних мембран. На певному етапі 
інтоксикації це може викликати порушення обміну 
речовин у міокарді та ін гібування основних шляхів 
утилізації енергії в клітинах серця; у результаті при-
гнічення функції дихального ланцюга мітохондрій 
вини кає гіпоксія міокарда. Опосередкований вплив 
на міокард проявляється в результаті впливу алкого-
лю на різні відділи нервової системи і функцію над-
ниркових залоз.

Патологічна анатомія
Тривале вживання алкоголю викликає жи-

рову інфільтрацію міокарда, дегенеративні змі-
ни в стінках коронарних артерій і нейронах, що 
розташовані в серці. При мікроскопічному до-
слідженні відзначають зникнення попе речної 
смугастості міофібрил, пікноз ядер, інтерстиці-
альний набряк, вакуольну і жирову дистрофію, 
іноді поодинокі або множинні вог нища некрозу, 
дрібні ділянки фіброзу.

Клінічна картина
Як правило, хворі впевнено заперечують зло-

вживання алкоголем. 
Розгорнуту клінічну картину з явищами СН, 

стійкими порушеннями ритму і провідності, 
тромбоемболічними ускладненнями, кардіо-
мегалію виявляють рідко.

Першими клінічними проявами найчастіше 
бувають порушення ритму без ознак застійної 
СН. Розвиток захворювання має кілька стадій — 
від функціональних розладів, порушень ритму 
серця минущого характеру до стійкої гіпертрофії 
міокарда з наступним розвитком СН.

До найбільш частих і типових клінічних симп-
томів відносять:

• збудження, тремор рук, метушливість, бага-
тослівність;

• відчуття нестачі повітря, кардіалгію, тахі-
кардію;

• похолодіння кінцівок;
• відчуття жару у всьому тілі, гіперемію шкіри 

обличчя, ін’єкцію судин склер;
• пітливість;
• підвищення АТ.
Початковими ознаками захворювання при-

йнято вважати серцебиття і задишку при фізич-
ному навантаженні. На більш пізніх стадіях за-
хворювання стан пацієнтів поступово погіршу-
ється.

Діагностика
На ЕКГ характерними змінами є укорочен-

ня інтервалу Р–Q, подовження інтервалу Q–T 
у поєднанні з невеликою елевацією сегмента ST 
і загостреним високим з широкою основою зуб-
цем Т, синусова аритмія, браді- або тахікардія. 
Часто порушення ритму (передсердна і шлу-
ночкова екстрасистолічна аритмія, фібриляція 
передсердь) і провідності (AV- і внутрішньо-
шлуночкова блокади) виникають після тривало-
го і/або одноразового вживання великої кількос-
ті алкоголю (синдром «святкового» серця).

Про наявність алкогольної кардіоміопатії 
може свідчити відсутність певної причини фіб-
риляції передсердь (тиреотоксикоз, ревматична 
вада серця) у чоловіків молодого віку.

Діагностику утруднює і відсутність маркерів 
алкогольного ураження серця.

Діагностувати алкогольну кардіоміопатію 
легше у тому випадку, якщо в анамнезі є вказів-
ки на тривале вживання алкоголю і визначають-
ся клінічні ознаки кардіомегалії, аритмії або 
застійної СН при відсутності інших причин, 
здатних призвести до аналогічних порушень 
серце вої діяльності.

При ехоКГ-дослідженні відзначається дила-
тація порожнини ЛШ, зниження його скорочу-
вальної здатності, можлива дифузна гіпокінезія. 
При допплєрівському дослідженні можуть вияв-
лятися ознаки мітральної регургітації.

Лікування
При лікуванні обов̓язково виключають вжи-

вання алкоголю. Повна абстиненція може зупи-
нити прогресування ураження серця на ранніх 
етапах (звичайно в перші 2–6 міс). 

На ранніх стадіях без проявів СН і при на-
явності кардіалгії, тахікардії, АГ і аритмії реко-
мендовано блокатори β-адренорецепторів. При 
вираженій кардіомегалії слід призначати серцеві 
глікозиди і відповідно контролювати їх прийом 
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з метою попередження кардіотоксичного ефек-
ту. У комплекс не лікування включають сечогінні 
засоби, вітаміни, анаболічні гормони, солі калію 
і магнію.

Прогноз
При повній відмові від вживання спиртних 

напоїв і під впливом лікування розміри серця 
у хворих з алкогольною кардіоміопатією нерідко 
зменшуються. Відновлення основних функцій 
міокарда та покращання загального стану наста-
ють дуже повільно, терміни відносного видужан-
ня становлять місяці й роки.
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Визначення
ДКМП — захворювання серцевого м̓яза, 

що характеризується дилатацією і систоліч-
ною дисфункцією ЛШ при відсутності пору-
шень наповнення (гіпертензія, клапанні вади) 
або ІХС, здатних викликати глобальне погір-
шення систолічної функції. Може також від-
значатися дилатація і дисфункція ПШ, проте 
це не є обов̓язковим для встановлення діа-
гнозу.

Епідеміологія
Частота виявлення ДКМП у різних регіонах 

неоднакова, тому визначити її справжню поши-
реність важко. Ідіопатичну ДКМП відзначають 
у 0,4 випадку на 1 тис. населення, щорічно ви-
являють 0,08 нового випадку на 1 тис. населення, 
що становить приблизно 25% всіх випадків кар-
діоміопатії і є причиною щорічної смерті 10 тис. 
хворих. Чоловіки хворіють у середньому в 3 рази 
частіше, ніж жінки.

Етіологія
Етіологія ДКМП остаточно не встановлена. 

Багато дослідників дотримуються поліетіологіч-
ної гіпотези походження захворювання — до-
статньо описано випадків розвитку ДКМП, яка 
є кінцевим результатом різних патологічних 
процесів. Виділяють ідіопатичну, сімейну (або 
генетичну), вірусну (і/або імунну) і асоційовану 
з відомими серцево-судинними захворюваннями 
ДКМП.

Ідіопатична ДКМП, що є первинним захво-
рюванням міокарда невідомої етіології, розви-
вається у 40% хворих. Сімейна ДКМП головним 
чином асоціюється з мутаціями в генах цитоске-
лета і екстрацелюлярного матриксу.

Останнім часом досягнутий значний про-
грес в області молекулярної генетики ДКМП. 
У 20% хворих захворювання успадковується 

або виявляється в сімейному анамнезі. При 
спадкових формах виявлено аутосомно- до-
мінантний, аутосомно- рецесивний, а також 
пов̓ язаний з Х- хромосомою гена або міто-
хондріальною трансмісією тип успадкування. 
Мутації виявлені в генах кардіоміоцитів, які 
кодують контрактильні білки або їх регулюючі 
елементи, включаючи компоненти саркомера, 
цитоскелета, а також різні механізми, що за-
безпечують узгодження процесів збудження — 
скорочення, бета- адренергічні шляхи прове-
дення і процеси, що призводять до дефіциту 
енергетичних механізмів, у тому числі мута-
ції мітохондрій, метаболізм глікогену, обміну 
кальцію, а також транскрипторну регуляцію. 

Виникнення ДКМП пов̓язують з варіантами 
мутацій гена актину, важливе значення також 
приділяється патології гена білка дистрофіна, що 
входить до складу комплексу, який зв̓ язує м̓ язо-
вий цитоскелет кардіоміоцита з екстрацелюляр-
ним матриксом.

Результати дослідження CARDIGENE (1999) 
свідчать, що при ДКМП мають значення гене-
тичні порушення шляхів ендотеліна і полімор-
фізм гена ендотелінових рецепторів типу А — 
перший ідентифікований генетичний чинник 
ризику розвитку захворювання.

Існує вірусно-імунологічна теорія виник-
нення ДКМП. При ДКМП виявлений ряд 
порушень імунної регуляції, включаючи гу-
моральну і клітинну аутоімунну реактивність 
по відношенню до міоцитів, зниження вміс-
ту і клітинної активності природних кілерів 
і від хилення у діяльності супресорних клітин. 
Наявність порушень імунної регуляції і ве-
ликої кількості антиміокардіальних антитіл 
при ДКМП узгоджується з цією гіпотезою: 
при імунологічному дослідженні підвищення 
титрів антитіл до вірусу Коксакі В3 виявляли 
у 40% хворих з ДКМП і тільки у 2% — в групі 
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здорових осіб, при цьому в ендоміокардіаль-
них біоптатах не визначали ознак міокардиту. 
У 50% хворих ДКМП виявляють антитіла до 
міо карда, у 49% — антиінтерфібрилярні ан-
титіла, у 30% — сенсибілізацію до серцевого 
антигену. Активація аутоімунних процесів 
призводить до утворення антитіл до міозину 
і β1- адренорецепторів. 

Причиною пригнічення активності при-
родних кілерів може бути первинне порушення 
їх дозрівання, детерміноване антигенами сис-
теми HLA, у хворих з ДКМП найчастіше вияв-
ляють гаплотипи HLA B27, HLA A2, HLA DQ4 
і HLA DR4, що вказує на спадкову схильність 
до захворювання та свідчить про можливу його 
імунну основу. Незважаючи на виявлення по-
рушень гуморального імунітету, в цілому вірус-
но- інфекційно- аутоімунна гіпотеза на сьогодні 
залишається не доведеною. 

Патогенез
Патогенез ДКМП треба насамперед розгля-

дати на молекулярному рівні, оскільки пору-
шується експресія генів, що призводить до змі-
ни фенотипу. Виділяють кілька механізмів, 
які лежать в основі розвитку захворювання: 
одиничний генний дефект; поліморфні змі-
ни генів-модифікаторів (у гені АПФ та інших 
компонентах РААС і β2-адренергічних рецеп-
торах); порушення експресії нормальних ге-
нів, що кодують білки, які регулюють скорочу-
вальну функцію серця або формують структуру 
його порожнин.

Мутації генів, що кодують білки позаклітин-
ного матриксу, можуть бути причиною посла-
блення механічного взаємозв̓язку між матрик-
сом і кардіоміоцитами, можливим наслідком 
чого є прогресуюча дилатація серця. В кардіо-
міоцитах, що залишилися, відбувається ушко-
дження внутрішньоклітинних органел, у тому 
числі і відповідальних за енергетику клітини. 
Внаслідок цього відбувається швидке розще-
плення АТФ, що веде не тільки до порушення 
процесу скорочення, але й до контрактури міо-
карда в результаті нестачі енергії і кальцієвого 
перевантаження. 

Певна роль у розвитку фіброзу приділяється 
деградації нормального колагенового матриксу 
металопротеїназами, активація яких відбуваєть-
ся внаслідок активації прозапальних цитокінів 
і експозиції вільних кисневих радикалів (окси-
дантного стресу). 

При ушкодженні міокарда і дилатації серця 
відбувається активація різних компенсаторних 

механізмів, спрямованих на нормалізацію сер-
цевої діяльності (схема 9.1). 

Довгострокові компенсаторні механізми 
включають розвиток гіпертрофії життєздатних 
кардіоміоцитів, що залишились, і зміну геометрії 
камер серця, що становить суть ремоделювання 
ЛШ. 

Гіпертрофія міокарда не досягає адекватно-
го ступеня і не відповідає потребам дилатован-
ного серця, оскільки скорочувальна активність 
гіпертрофованого міокарда на одиницю маси 
нижче, ніж у здоровому серці. Поступово від-
бувається зміна геометрії шлуночка від нор-
мальної еліпсоїдної до сферичної форми (ремо-
делювання) і поступове переважання дилатації 
над гіпертрофією його стінки. Серцевий викид 
підтримується тахікардією і більшим об̓ємом 
діастолічного наповнення, що в свою чергу під-
вищує внутрішньоміокардіальне напруження як 
у систолу, так і в діастолу та збільшує потребу 
міокарда в кисні. Ці процеси є пусковим меха-
нізмом активації РААС, стимулюють виділен-
ня норадреналіну симпатичними терміналями, 
а також секрецію НУП. 

Тривала надмірна активація РААС спричиняє 
ушкоджуючу дію, наслідком якої є потенціюван-
ня активності інших нейрогормональних систем, 
коронарна та системна вазоконстрикція, безпо-
середня токсична, ушкоджуюча дія ангіотензи-
ну II на кардіоміоцити, що призводить до їх дис-
функції та загибелі. 

Тривала активація САС чинить ряд негатив-
них ефектів на серцево-судинну систему, вклю-
чаючи підвищення потреби в кисні, зменшення 
сили скорочення (внаслідок підвищення ЧСС), 
підвищення концентрації катехоламінів у плазмі 
крові, зниження чутливості β- адренорецеп торів 
до катехоламінів, пригнічення функції мітохонд-
рій, порушення окислювально- віднов ної рів-
новаги, що реалізується шляхом дії через β- ре-
цептори серця і цАМФ. 

У результаті порушень з боку β- адренергічних 
шляхів проведення, значною мірою модулюючих 
функцію серця на рецепторному та клітинному 
рівнях, відбувається значне зменшення кількості   
та щільності β1- рецепторів в ураженому сер-
ці, тоді як щільність β2- рецепторів залишається 
практично без змін. У сукупності з підвищенням 
концентрації блокуючих G- протеїнів і посилен-
ням процесів β- рецепторного фосфорилування 
ці зміни посилюють порушення скорочувальної 
функції ураженого міокарда.

Активація нейрогормонів, цитокінів, пе-
ребудова біомеханіки міокарда зумовлюють 
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зміну генної експресії, загибель кардіоміоци-
тів, клітинне ремоделювання, що в свою чергу 
є причиною дисфункції міокарда та його ре-
моделювання. Можливо, певний генотип пер-
винно призводить до активації нейрогормонів 
і цитокінів. Велику роль відіграють ендотелін- 1 
і ФНП-α.

Порушення насосної функції серця при 
ДКМП може бути зумовлено зменшенням 
кількості самих кардіоміоцитів. Активація 
процесів, пов̓язаних з механічним перероз-
тягненням стінок ураженого серця, з ефекта-
ми системи нейрогуморальної регуляції і ци-
токінами відображається у прогресуючій втра-
ті контрактильних елементів шляхом апоптозу 
та некрозу.

Патологічна анатомія
Захворювання характеризується різкою ди-

латацією всіх порожнин серця, маса серця може 
досягати 1000 г і більше. 

У порожнинах передсердь і шлуночків часто 
(за даними розтину >50%) виявляють пристінко-
ві тромби. AV-отвір значно розтягнутий, стулки 
клапана злегка білуваті, подовжені, як і сухо-
жильні нитки. Сосочкові м̓язи гіпертрофовані, 
часто різко склерозовані.

Специфічних змін, що виявляються мікро-
скопічно, немає, визначають нерівномірну 

гіпертрофію кардіоміоцитів з великими не-
правильної форми ядрами, також помітна вог-
нищева жирова дистрофія м̓язових волокон, 
дезорганізація міофібрил, втрата міофіламен-
тів, мікроцитоліз, колапс строми, інтерстиці-
альний фіброз. Новоутворені колагенові струк-
тури характеризуються спотвореним співвід-
ношенням між типами колагену і порушенням 
архітектоніки взаємного розташування воло-
кон. При ДКМП переважає колаген I+III типу, 
помірний вміст колагену VI типу та знижений 
вміст колагену IV типу. 

Відзначають виражені дегенеративні і некро-
біотичні зміни кардіоміоцитів (зникнення по-
перечної смугастості, вакуолізація ядер, некроз, 
помірний вміст глікогену). Нерідко визначають 
запальні інфільтрати, при гістологічному до-
слідженні біоптатів міокарда в інтерстиціальній 
тканині міокарда нараховують від 5 до 10 лім-
фоцитів при збільшенні в 400 або 200 разів від-
повідно. 

Клінічна картина
Домінуючим клінічним симптомом є нарос-

таюча СН. Як правило, ранні стадії захворюван-
ня виявляють випадково при профілактичному 
рентгенологічному або ехоКГ-дослідженні. Пе-
ріод від появи перших симптомів до виникнен-

Схема 9.1. Компенсаторні механізми при розвитку СН при ДКМП
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ня розгорнутої клінічної картини становить за-
звичай 2 роки.

Клінічні симптоми зумовлені дисфункцією 
ЛШ, ПШ або обох шлуночків. У ⅓ хворих можли-
вий біль за грудиною, нерідко — різні порушення 
ритму, характерними є епізоди тромбоемболії су-
дин великого і малого кола кровообігу. 

При прогресуванні захворювання та по-
яві декомпенсації симптоми загалом характерні 
для СН. 

Діагностика
На ЕКГ специфічних ознак немає, можуть 

виявлятися порушення внутрішньошлуночко-
вої провідності, блокада лівої ніжки пучка Гіса, 
зниження вольтажу зубця R, можливі порушен-
ня ритму серця, в тому числі екстрасистолічна 
аритмія, пароксизмальна тахікардія, фібриляція 
передсердь. За даними добового моніторування 
ЕКГ часто виявляють тяжкі шлуночкові пору-
шення ритму, які не виявляються при звичайній 
реєстрації ЕКГ. 

При рентгенологічному дослідженні виявля-
ють кардіомегалію, застійні зміни в малому колі 
кровообігу (рис. 9.1).

ЕхоКГ є основним методом діагностики, 
за допомогою якого визначають розміри ЛШ, 
ступінь підвищення кінцевого діастолічного 
тис ку, порушення його систолічної і діастоліч-
ної функції. У хворих з ДКМП відзначають ви-
ражену дилатацію ЛШ (рис. 9.2) і лівого перед-
сердя (рис. 9.3), товщина їх стінок нормальна 
або зменшена. Важливим є також визначення 
наявності дилатації ПШ, вимір систолічного 
тиску в ПШ за ступенем трикуспідальної ре-
гургітації за допомогою допплєрівського дослі-
дження. Часто виявляють внутрішньопорож-
нинні тромби. 

Рис. 9.1. Рентгенограма хворого з ДКМП

Рис. 9.2. ДКМП. М-режим 
Ремоделювання міокарда асоціюється з по-

рушенням гемодинаміки і зменшенням ФВ, 
ударного об’єму, збільшенням об’ємів та підви-
щенням тиску в камерах серця. Часто виявляють 
дилатацію кільця мітрального і тристулкового 
клапанів та ознаки клапанної регургітації. 

Рис. 9.3. ДКМП. В-режим, парастернальна 
 позиція, довга вісь

Дані імунологічних досліджень свідчать про 
достовірне зниження активності природних кі-
лерів, підвищення рівня ФНП-α порівняно зі 
здоровими особами, а також про наявність спе-
цифічних циркулюючих антитіл, які є важливи-
ми маркерами ДКМП: антиміозинові антитіла 
(до важких ланцюгів α- і β-міозину), антиміто-
хондріальні антитіла (до М7, до аденіннуклео-
тидного транслокатора — ферменту внутрішньої 
мембрани мітохондрій серця, що здійснює пере-
нос АТФ і АДФ між цитоплазмою кардіоміоцитів 
і матриксом цих органел), антитіла до β- адрено-
рецепторів.

При проведенні прижиттєвої біопсії міокар-
да виявляють неспецифічні дегенеративні зміни 
різного ступеня, міоцитоліз, вогнища некрозу.
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Характерні морфологічні ознаки ДКМП при 
гістологічному дослідженні відсутні. Як правило, 
виявляють множинні вогнища фіброзного замі-
щення міокарда, іноді запальні інфільтрати.

При радіонуклідній вентрикулографії визна-
чають розширення порожнин серця, порушення 
локальної скоротності на фоні дифузного зни-
ження скоротності міокарда, значне зниження 
ФВ ЛШ і ПШ. 

При сцинтиграфії міокарда з 201Tl виявляють 
дифузні та вогнищеві дефекти накопичення ізо-
топу. При сцинтиграфії міокарда з 67Gl ізотоп на-
копичується у вогнищах запалення при міокар-
диті і не накопичується при ДКМП.

Катетеризацію порожнин серця проводять, 
якщо діагноз залишається під сумнівом після не-
інвазивного дослідження. Серцевий викид може 
бути нормальним або зниженим, ФВ знижена, 
на ангіограмі визначається дифузний гіпокінез. 
Підвищення кінцево-діастолічного тиску в ЛШ 
відзначають в пізній стадії захворювання. Під час 
катетеризації можна провести біопсію міокарда 
кожного шлуночка.

До діагностичних критеріїв ДКМП належать 
підтверджувальні ознаки і ті, що її виключають. 
До підтверджувальних ознак належать прогресу-
юча СН, резистентна до лікування; кардіомегалія 
з наявністю відносної недостатності мітрально-
го і тристулкового клапанів; тромбоемболічний 
синдром; порушення ритму і провідності; від-
носно молодий вік; відсутність ознак запального 
процесу; відсутність зв̓язку захворювання з ін-
фекційним або будь-яким іншим етіологічним 
чинником.

До ознак, що виключають ДКМП, належать 
нормальні розміри серця, наявність симптомів ІХС 
(обструкція >50% просвіту основних коронарних ар-
терій), документована АГ (>160/100 мм рт. ст.), вро-
джені вади серця і набуті зміни клапанного апарату 
серця, вказівки в анамнезі на хронічне вживання 
алкоголю (>40 г в день для жінок і >80 г в день для 
чоловіків протягом понад 5 років) з ремісією ал-
когольної кардіоміопатії після 6 міс абстиненції, 
системні захворювання, ураження перикарда.

Лікування
Повинне бути спрямоване на рішення на-

ступних основних завдань: 
• запобігання прогресування СН, подальшого 

ремоделювання серцево-судинної системи (змен-
шення нейроендокринної, клітинної активації); 

• зменшення вираженості симптоматики 
(покращання систолічної функції серця, пери-
феричного кровообігу); 

• покращання якості життя (покращання пе-
реносимості фізичних навантажень); 

• збільшення тривалості життя (поліпшення 
прогнозу); 

• зменшення кількості випадків госпіталізації; 
• зменшення кількості ускладнень.
Лікування включає немедикаментозні підхо-

ди (дієта, обмеження прийому рідини та кухонної 
солі, фізичні навантаження), застосування лікар-
ських препаратів (діуретиків, інгібіторів АПФ, 
блокаторів β- адренорецепторів, серцевих глі-
козидів, блокаторів рецепторів ангіотензину II, 
антагоністів альдостерону, інотропних агентів, 
антикоагулянтів, антиаритмічних засобів), за-
стосування допоміжних пристроїв для підтримки 
функції ЛШ, а також сучасні хірургічні втручання 
(кардіоміопластика, відновлення мітрального 
і тристулкового клапана, часткова вентрикулек-
томія ЛШ і транспланта ція серця). 

Важливе значення в лікуванні хворих з СН 
має зниження постнавантаження шляхом нор-
малізації рівня АТ, а також корекція анемії для 
підвищення транспорту кисню тканинам. 

За останні роки кардинально змінилися по-
гляди на значення фізичної активності: встанов-
лено, що тривала малорухливість може призво-
дити до атрофії скелетних м̓язів, подальшого по-
гіршення переносимості фізичних навантажень, 
венозного тромбозу, легеневої емболії і прогре-
сування симптомів СН. 

Робоча група по кардіологічній реабілітації 
разом з Робочою групою по СН Європейського 
товариства кардіологів у 2001 р. опублікували ре-
комендації по проведенню фізичних тренувань 
у хворих з ХСН.

До відносних протипоказань щодо викорис-
тання фізичного навантаження у хворих із ста-
більною СН належать:

1. Збільшення маси тіла на 1,8 кг і більше 
за попередні 1–3 дні.

2. Супутня постійна або періодична терапія 
добутаміном.

3. Зниження САТ при навантаженнях.
4. IV ФК по NYHA.
5. Складні порушення ритму в стані спокою 

або якщо такі з̓являються при навантаженні.
6. Вихідна ЧСС ≥100 уд./хв.
До абсолютних протипоказань належать:
1. Прогресивне погіршення переносимос-

ті фізичного навантаження або задишка в ста-
ні спокою або при навантаженні протягом 
3–5 поперед ніх днів.

2. Значна ішемія при невеликих навантажен-
нях (50 Вт).
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3. Неконтрольований цукровий діабет.
4. Гостре системне захворювання або лихоманка.
5. Наявність емболії в анамнезі.
6. Тромбофлебіт.
7. Активний перикардит або міокардит.
8. Регургітація на клапанах, що вимагає хірур-

гічного втручання.
9. Фібриляція передсердь, що виникла знову.
Відносні критерії, при яких рекомендується 

починати навантажувальні тренування:
• компенсована СН протягом принаймні 3 тиж;
• здатність розмовляти без задишки (з часто-

тою дихання <30 за 1 хв); 
• ЧСС у спокої не більше 100 уд./хв;
• незначна втома;
• серцевий індекс не менше 2,1 хв/м2 (для хво-

рих, яким проводиться інвазивне моніторування);
• рівень ЦВТ <12 мм рт. ст. (для хворих, яким 

проводиться інвазивне моніторування).
Відносні критерії, при яких необхідно зміни-

ти або припинити тренування:
• виражена задишка або втома;
• частота дихання >40 за 1 хв під час вправ;
• поява III тону або хрипів у легенях;
• посилення хрипів у легенях;
• посилення другого компонента II тону;
• недостатній пульсовий тиск (<10 мм рт. ст. 

між САТ і ДАТ);
• зниження АТ (>10 мм рт. ст.) під час збіль-

шення навантажень;
• збільшення кількості суправентрикулярних 

або шлуночкових екстрасистол під час наванта-
жень;

• профузне потовиділення, блідість, сплу-
таність свідомості.

Медикаментозне лікування ДКМП по суті 
є лікуванням СН. 

Діуретики залишаються засобами першого 
ряду, оскільки це єдина група препаратів, які мо-
жуть адекватно контролювати затримку рідини 
при СН. При помірній СН лікування зазвичай 
починають із застосування тіазидних діуретиків, 
при більш вираженій — застосовують петльові 
діуретики (торасемід, фуросемід або етакринову 
кислоту). Комбінація діуретиків, що діють на різ-
ні ділянки нефрону, дозволяє попередити розви-
ток резистентності, а також виникнення побіч-
них ефектів. 

Інгібітори АПФ відіграють ключову роль 
у довгостроковій терапії хворих з ДКМП і си-
столічною дисфункцією незалежно від ступеня її 
вираженості.

Інгібітори АПФ слід застосовувати з обе-
режністю у хворих з дуже низьким систем-

ним АТ (САТ <80 мм рт. ст.), значно підви-
щеним рівнем креатиніну в сироватці крові 
(>3 мг/дл), підвище ним рівнем калію в сироватці 
крові (>5,5 ммоль/л). Починати лікування інгібі-
торами АПФ треба із застосування низької дози 
під контролем рівня АТ, подвоюючи дозу кожні 
3–7 днів при хорошій переносимості і титруючи 
її до цільової.

Найбільш частими побічними ефектами ін-
гібіторів АПФ, які потенційно обмежують їх за-
стосування, є артеріальна гіпотензія, погіршення 
функції нирок, сухий кашель, ангіоневротичний 
набряк. Можлива заміна інгібіторів АПФ анта-
гоністами рецепторів ангіотензину II. 

Усім пацієнтам з СН внаслідок систолічної 
дисфункції ЛШ необхідно призначати блока-
тори β-адренорецепторів (метопролол, бізо-
пролол, карведилол, небіволол), крім випадків, 
коли вони протипоказані або погано перено-
сяться. 

Лікування блокаторами β-адренорецепторів 
починають з низьких доз — з ⅛ середньої тера-
певтичної дози, подвоюючи дозу кожні 2–3 тиж 
до оптимальної. Терапію у хворих з ДКМП слід 
починати в стаціонарі під наглядом лікаря. Поча-
ток лікування блокаторами β- адренорецепторів 
може супроводжуватися клінічним погіршенням 
у 10–20% хворих, що проявляється зниженням 
переносимості фізичного навантаження, збіль-
шенням явищ застою в легенях, посиленням 
втомлюваності, збільшенням периферичних на-
бряків і, як наслідок, погіршенням якості життя. 
Проте при подальшому лікуванні ознаки корот-
кочасного гемодинамічного погіршення зника-
ють.

У хворих з вираженою СН використовують 
антагоністи альдостерону (спіронолактон) як за-
сіб додаткового впливу на нейрогуморальні ме-
ханізми розвитку СН, що поліпшують прогноз. 

Серцеві глікозиди (дигоксин) показані хво-
рим з ДКМП, у яких виражені явища декомпен-
сації, для зменшення симптомів СН. У пацієнтів 
з тахісистолічною формою фібриляції перед-
сердь застосування серцевих глікозидів дозволяє 
знизити частоту скорочень шлуночків. Відміна 
серцевих глікозидів у хворих з ДКМП як з си-
нусовим ритмом, так і фібриляцією передсердь і 
низькою ФВ призводить до наростання симпто-
мів декомпенсації серцевої діяльності.

Непрямі антикоагулянти (варфарин) показані 
пацієнтам з постійною формою фібриляції перед-
сердь, тромбоемболічними ускладненнями в анам-
незі, при наявності тромбів у порожнинах серця.
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Імплантація кардіовертера- дефібрилятора при 
наявності рецидивуючої фібриляції шлуночків 
або стійкої шлуночкової тахікардії та резистент-
ності до антиаритмічних препа ратів, а також 
імплан тація трикамерного електрокардіостиму-
лятора в режимі DDDR у хворих зі значними по-
рушеннями внутрішньо шлуночкової провідності 
та десин хронізацією скорочення шлуночків при 
тяжкій СН, що рефрактерна до медикамен-
тозної терапії, входить у перелік додаткового 
асортименту медичних послуг хворим з ДКМП 
(наказ МОЗ України № 436 від 03.07.2006 р.).

Патогенетична терапія не розроблена. Засто-
сування імунодепресантів у цьому випадку не ви-
правдане.

Оскільки прогноз при ДКМП несприятли-
вий і будь-яка терапія не запобігає летальному 
кінцю, ці хворі являють собою найбільшу групу 
реципієнтів для трансплантації серця, що дозво-
ляє збільшити тривалість життя. На успішний 
результат оперативного втручання можна роз-
раховувати у хворих без супутніх системних за-
хворювань, порушень психіки, високого необо-
ротного опору легеневих судин, у пацієнтів віком 
молодше 60 років.
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Визначення
ГКМП — первинне ураження міокарда, зу-

мовлене генетичною неповноцінністю скорочу-
вальних білків, характеризується ГЛШ при від-
сутності серцевої або системної причини. 

Епідеміологія
Широко поширена серед багатьох расових 

груп у країнах Європи, США, Канаді, Ізраїлі, 
Південній Америці і Далекому Сході. У загальній 
популяції її поширеність становить 0,2% і відзна-
чається переважно у чоловіків.

Етіологія
На сьогодні за даними численних досліджень 

підтверджена роль генетичних порушень у розвит-
ку ГКМП. Причиною хвороби є різні мутації ге-
нів, які кодують протеїни саркомерів, що дозволяє 
визначити захворювання як порушення контрак-
тильного апарату міоцита. У більшості пацієн-
тів захворювання успадковується по аутосомно-
домінантному типу, приблизно у 50–60% хворих 
виявляють мутації в одному з восьми генів, які 
кодують різні компоненти серцевого саркомера та 
асоційованих білків: важкого ланцюга β-міозину 
(14-та хромосома), серцевого тропоніну-Т (1-ша 
хромосома), серцевого тропоніну-І (19-та хромо-
сома), α- тропоміозину (15-та хромосома), серце-
вого протеїну С, що зв’язує міозин (11-та хромо-
сома), легких ланцюгів есенціального та регуля-
торного міозину (3-тя і 12-та хромосоми відповід-
но), а також серцевого актину (15-та хромосома). 
За останній час також виявлені мутації трьох ін-
ших генів протеїнів саркомера: титіну, тропоні-
ну С і важкого ланцюга α-міозину. 

У виникненні захворювання може також мати 
значення порушення взаємодії серця плода, що 
розвивається, з катехоламінами, тиреоїдними 
гормонами, соматотропіном, аденозином. 

Розповсюдженість і локалізація гіпертрофії 
значно варіює, навіть серед родичів. Однакова му-
тація може призвести до тяжкої гіпертрофії шлу-
ночка у одного члена родини і помірної гіпертрофії 
у іншого. Причини цих фенотипових розходжень 
у осіб з ідентичною генетичною мутацією не зо-
всім зрозумілі, але можуть бути наслідком інших 
генетичних чинників, які відіграють роль в екс-
пресії гіпертрофії серця, таких як DD-генотип 
АПФ, НУП та інші детермінанти росту міоцитів.

Патогенез
До основних патогенетичних чинників ГКМП 

належать зниження еластичності і скоротної здат-
ності гіпертрофованого міокарда ЛШ з погіршенням 
його діастолічного наповнення, в результаті чого в 
перерахунку на одиницю маси міокарда робота серця 
істотно зменшується, коронарний кровотік не від-
повідає ступеню гіпертрофії міокарда. Порушуєть-
ся швидкість проведення збудження в шлуночках з 
асинхронним скороченням різних відділів міокарда, 
що знижує пропульсивну здатність ЛШ.

У результаті діастолічної дисфункції виникає 
хронічне підвищення кінцево-діастолічного тис-
ку ЛШ, тиску заклинювання капілярів ЛА, застій 
у легенях, прогресуюча гіпертрофія передсердь. 
Систолічна функція не порушена або навіть по-
силена внаслідок гіпердинамічності ЛШ (ФВ до-
сягає 80–90%), при цьому КДО зменшений (не-
рідко <100 мл, іноді навіть <70 мл).

Патологічна анатомія
Захворювання характеризується гіпертрофі-

єю міокарда, найчастіше в області міжшлуночко-
вої перегородки, дезорганізацією кардіоміоцитів 
і міофибрил, фіброзом міокарда та ураженням 
дрібних судин. 

Макроскопічно розрізняють три варіанти 
ГКМП: асиметрична (60–95%) — ізольована гі-
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пертрофія міжшлуночкової перегородки (ізольо-
ваний гіпертрофічний субаортальний стеноз); 
гіпертрофія різних відділів ЛШ, частіше апікаль-
ної частини (рис. 10.1); симетрична — тотальна 
концентрична гіпертрофія (5%) (рис. 10.2).

Рис. 10.1. ГКМП (апікальна гіпертрофія)

Рис. 10.2. ГКМП (симетрична гіпертрофія)
У 25% хворих визначають обструкцію винос-

ного тракту ЛШ у стані спокою. Рівномірна кон-
центрична гіпертрофія міокарда супроводжу ється 
значним збільшенням маси серця, але обструк-
ція шлуночків не відзначається. ПШ залучається 
до патологічного процесу приблизно в 50% випад-
ків, що значно погіршує перебіг захворювання. 

Залежно від вираженості потовщення міокар-
да виділяють три ступені гіпертрофії: помірна 
(15–20 мм), середнього ступеня (21–25 мм), ви-
ражена гіпертрофія (>25 мм).

Характерною анатомічною ознакою ГКМП 
є структурна зміна мітрального клапана, передня 
стулка якого розміщена під кутом до площини 
клапана, потовщена і «випадає» в просвіт винос-
ного тракту ЛШ, що утворює додаткову пере-
шкоду кровотоку. Порожнина ЛШ невеликих 

розмірів, ліве передсердя часто гіпертрофоване 
і дилатоване.

Типові патогістологічні зміни включають гі-
пертрофію кардіоміоцитів і порушення взаємної 
орієнтації м̓язових волокон (як найбільш час-
тий результат мутацій саркомерів), а також вог-
нища фіброзу і рубцеві зміни внаслідок некрозу 
міокарда. Волокна розташовуються короткими 
рядами, мають схильність до закручування при 
відсутності змін інтрамуральних судин. Ядра клі-
тин змінені, мають потворну форму, часто ото-
чені світлою зоною («перинуклеарним німбом»), 
у якій відзначається накопичення глікогену. 

Класифікація
Залежно від ступеня вираженості перешкоди 

відтоку крові виділяють дві основні форми ГКМП: 
обструктивна (рубрика І42.1 за МКХ-10), характе-
ризується наявністю градієнта тиску між порож-
ниною ЛШ і аортою (рис. 10.3) і необструктивна 
(рубрика І42.2 за МКХ-10) — без градієнта тиску 
(рис. 10.4).

Рис. 10.3. ГКМП (асиметрична гіпертрофія пере-
городки з обструкцією)

Рис. 10.4. ГКМП (асиметрична гіпертрофія пере-
городки без обструкції)
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Клінічна картина
Ступінь обструкції і ГЛШ не корелює з на-

явністю клінічних симптомів. Захворювання може 
бути повністю безсимптомним або маніфестувати 
в будь-якому віці, найбільш часто симптоми про-
являються у пацієнтів віком 40–50 років .

Класична тріада симптомів включає біль у сер-
ці, задишку при навантаженні та синкопальні 
стани. Біль у ділянці грудної клітки відзначають 
75% хворих, класичну стенокардію напружен-
ня — 25%. У багатьох хворих відзначається після-
обідня стенокардія. Непритомність найчастіше 
виникає у хворих молодого віку. У деяких випад-
ках раптова смерть може бути першим проявом 
захворювання, наступає з частотою приблизно 
1% на рік. 

При необструктивній формі фізикальне об-
стеження відхилень від норми може не вияви-
ти, проте іноді визначають збільшення тривало-
сті верхівкового поштовху, аускультативно 
IV тон серця.

При обструктивній формі при фізикальному 
обстеженні виявляється пульсація сонних арте-
рій, швидкий «уривчастий» пульс при пальпації 
сонних артерій; посилений тривалий верхівковий 
поштовх, що займає всю систолу аж до II тону. 

Аускультативно тони серця глухі, визначаєть-
ся IV тон, а також систолічний шум (crescendo-
diminuendo), що не проводиться або слабко 
проводиться на сонні артерії і ділянку спини, 
посилюється при зменшенні наповнення серця 
і зниженні ЗПСО (підйом із положення сидячи 
навпочіпки, натужування, прийом нітрогліцери-
ну) і слабшає при збільшенні напов нення серця, 
підвищенні ЗПСО (у положенні лежачи, сидячи 
навпочіпки, при стисканні кулаків).

ГКМП має повільно прогресуючий перебіг, 
тяжкість залежить від локалізації та ступеня гі-
пертрофії міокарда в зоні потовщення, а також 
від обструкції виносного тракту ЛШ. 

Погіршують перебіг захворювання серйозні 
ускладнення. Раптову смерть реєструють у 2–4% 
дорослих і 4–6% дітей. Іншими ускладненнями 
є передсердні аритмії, тромбоемболії, інфекцій-
ний ендокардит (5–9%) і застійна СН (10–15%). 

Діагностика
Зміни на ЕКГ виявляють у 95% хворих. Най-

більш частими з них є збільшення лівого перед-
сердя, порушення реполяризації ЛШ у вигляді 
депресії сегмента ST та інверсії зубця Т і пато-
логічні зубці Q (25–30%), ознаки ГЛШ. При апі-
кальній гіпертрофії можливі глибокі «гігантські» 
(до 4 см) симетричні негативні зуб ці Т. Добове 

моніторування ЕКГ дозволяє виявити пору-
шення ритму серця: шлуночкові екстрасистоли 
(88%), пароксизми шлуночкової тахікардії (25–
30%), суправентрикулярні тахіаритмії (30–40%), 
а також порушення провідності.

Рентгенологічну картину багато в чому визна-
чає ступінь вираженості захворювання. Можливі 
наступні рентгенологічні зміни: в першій косій 
проекції з̓являється вибухання ЛШ, зумовлене 
гіпертрофією шляхів відтоку, відсутність талії 
серця та заокруглення дуг, розширення лівого 
передсердя.

ЕхоКГ є методом вибору і дозволяє виявити 
ГЛШ — потовщення стінки >1,5 мм в період діа-
столи (рис. 10.5) без збільшення його порожни-
ни, збільшення лівого передсердя, порушення 
діастолічної функції при допплєрівській ехоКГ.

За даними ехоКГ-обстеження в М-режимі 
найбільш часто можна виявити асиметричний 
характер гіпертрофії перегородки, систолічний 
передній рух мітрального клапана, невеликий 
розмір порожнини ЛШ, зменшення рухливості 
перегородки і передчасне закриття аортального 
клапана. 

При двомірному зображенні визначаються 
різні варіанти локалізації гіпертрофії міокар-
да. Систолічна функція зазвичай не порушена, 
ФВ збільшена (часто >80%).

Рис. 10.5. ГКМП, необструктивна форма, В-режим, 
парастернальна позиція, довга вісь

Приблизно у 25% хворих відзначають градієнт 
тиску між порожниною і виносним трактом ЛШ 
у стані спокою. Хоча клінічне значення градієнта 
виносного тракту у хворих з ГКМП інтенсивно 
обговорюється багато років, нині градієнт розгля-
дається як показник справжньої обструкції викиду 
ЛШ. Прийнято угоду, за якою обструкція винос-
ного тракту ЛШ визначається при наявності граді-
єнта не менше 30 мм рт. ст. (Maron B.J. et al., 2003). 
Обструкція клінічно важлива (від середнього сту-
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пеня до тяжкого) тільки у випадках, якщо градієнт 
виносного тракту становить >50 мм рт. ст.

Залежно від величини градієнта тиску відпо-
відно до класифікації NYHA виділяють наступні 
стадії захворювання:

I стадія — градієнт тиску до 25 мм рт. ст., як 
правило, скарг хворі не пред̓являють;

II стадія — градієнт тиску до 36 мм рт. ст., само-
почуття погіршується при фізичному навантаженні; 

III стадія — градієнт тиску до 44 мм рт. ст., вира-
жені клінічні симптоми — стенокардія, задишка та 
порушення гемодинаміки; 

IV стадія — градієнт тиску 80 мм рт. ст. і вище, 
є значні порушення гемодинаміки.

При проксимальній формі ГКМП (суб-
аортальному стенозі) найбільш характерними 
ехоКГ-ознаками є потовщення міжшлуночкової 
перегородки і зниження її екскурсії в базальному 
сегменті, збільшення співвідношення товщини 
міжшлуночкової перегородки і задньої стінки >1,3 
(1,5–2) (рис. 10.6), наявність градієнта тиску при 
допплєрівській ехоКГ (рис. 10.7). 

Для дистальної форми (апікальної ГКМП) 
при ехоКГ-дослідженні найбільш характерне по-
товщення та зменшення амплітуди руху міжшлу-
ночкової перегородки у верхівковому сегменті 
по довгій осі у двовимірному зображенні, порож-
нина ЛШ у лівій апікальній чотирикамерній по-
зиції пікоподібної форми за рахунок гіпертрофії 
дистальних відділів міжшлуночкової перегород-
ки і відділів задньої стінки ЛШ, що прилягають 
до неї.

Рис. 10.6. ГКМП з обструкцією виносного тракту 
ЛШ, В-режим, парастернальна позиція, 
довга вісь

Рис. 10.7. ГКМП з обструкцією виносного тракту 
ЛШ. Апікальна п’ятикамерна позиція. Ре-
жим постійнохвильового допплєра

Концентрична (симетрична) форма характе-
ризується потовщенням міжшлуночкової перего-
родки і задньої стінки ЛШ у діастолу при значному 
збільшенні загальної  маси міокарда, зменшенням 
систолічного і діастолічного об’ ємів ЛШ, підви-
щенням індексу співвідношення розмірів лівого 
передсердя і устя аорти.

Ізольована гіпертрофія ПШ при ехоКГ- до-
слідженні має наступні ознаки: збіль шення діа-
столічної товщини і зменшення амплітуди руху 
міжшлуночкової перегородки у верхівковому сег-
менті, потовщення передньої стінки і зменшен ня 
діастолічного розміру ПШ.

При біопсії міокарда виявляють хаотичне розта-
шування та вкорочення волокон міокарда, дегене-
ративні зміни із зникненням міофібрил, деформа-
цію ядер клітин, фіброзне заміщення міокарда.

Катетеризацію порожнин серця зазвичай про-
водять при клінічно вираженій мітральній регургі-
тації для оцінки можливості хірургічного лікування. 
Внутрішньошлуночкові градієнти тиску виявляють 
у ЛШ і рідше в ПШ. Градієнт підвищується після 
екстрасистол, під час проби Вальсальви і після інга-
ляції амілнітриту. Кінцево- діастолічний тиск підви-
щений внаслідок зниженої піддатливості шлуночка. 

За даними вентрикулографії виявляють харак-
терну деформованість камери, що залежить від фор-
ми ГКМП і також іноді підтверджують мітральну 
регургітацію. Коронарні артерії зазвичай широкі 
з адекватним кровотоком. 

За допомогою МРТ можна найбільш точно оці-
нити морфологічні зміни, поширеність і вираже-
ність гіпертрофії міокарда, особливо при діагности-
ці верхівкової форми і гіпертрофії нижньої частини 
міжшлуночкової перегородки і ПШ, визначити си-
столічну і діастолічну функцію ЛШ.
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При підозрі на ГКМП діагноз встановлюють за 
даними генетичного дослідження (аналіз ДНК), що 
дозволяє виявити характерні мутації генів, відпові-
дальних за синтез скорочувальних білків кардіоміо-
цитів.

Лікування
Повинне бути спрямоване на зменшення діа-

столічної дисфункції, гіпердинамічної функції ЛШ 
і усунення порушень ритму серця.

Загальні заходи включають обмеження фізичних 
навантажень, які збільшують гіпер трофію міокар-
да, підвищують внутрішньо шлуночковий градієнт 
тиску і ризик раптової смерті.

Блокатори β-адренорецепторів є препаратами 
першої лінії у хворих незалежно від наявності або 
вираженості градієнта внутрішньошлуночкового 
тиску, що мають симптоми задишки або непере-
носимості фізичних навантажень, із зниженою 
скоротністю ЛШ, обмеженим латентним градієн-
том виносного тракту, зниженим споживанням 
кисню міокардом і ішемією (схема 10.1). Блокатори 
β-адренорецепторів покращують симптоми у 70% 
хворих, знижуючи ЧСС і у такий спосіб покращу-
ючи пасивне наповнення шлуночків і зменшуючи 
потребу міокарда в кисні.

Альтернативою може бути застосування верапа-
мілу, який у дозі до 480 мг/добу у хворих як з необ-
структивною, так і обструктивною ГКМП зменшує 
вираженість симптоматики, особливо біль у ділянці 
серця, покращує розслаблення і наповнення шлу-
ночків, зменшує ішемію міокарда і скоротність 
ЛШ. При застосуванні верапамілу може виникати 
погіршення гемодинаміки, збільшення обструкції 
виносного тракту, підвищення тиску в ЛА.

З обережністю слід давати навантаження хво-
рим з обструкцією виносного тракту ЛШ у стані 
спокою.

При наявності порушень серцевого ритму до-
цільно призначати блокатори β- адренорецепторів 
і антиаритмічні засоби, проте слід зазначити, що 
застосування останніх не знижує ризик раптової 
смерті. У симптоматичних пацієнтів з обструкцією 
дизопірамід діє як антиаритмічний засіб (по відно-
шенню як до суправентрикулярних, так і шлуноч-
кових аритмій) і як засіб з негативною інотропною 
дією викликає зменшення вираженості симптомів. 
У дозах 300–600 мг/добу може зменшувати обструк-
цію виносного тракту і обсяг мітральної регургіта-
ції. Для зменшення вираженості побічних ефектів 
можна застосовувати в комбінації з блокаторами 
β- адренорецепторів у низьких дозах. Не слід за-
стосовувати дизопірамід з соталолом/аміодароном 
внаслідок ризику проаритмогенної дії.

Наявність фібриляції передсердь зазвичай добре 
переноситься, проте у хворих з тяжкою діастоліч-
ною дисфункцією втрата передсердного «внеску» 
внаслідок аритмії може мати необоротні гемодина-
мічні наслідки, що вимагає невідкладного віднов-
лення синусового ритму шляхом електричної або 
медикаментозної кардіоверсії за допомогою аміода-
рону. Останній ефективний для попередження па-
роксизмів фібриляції передсердь. Контроль ритму 
за допомогою блокаторів β-адренорецепторів або 
верапамілу покращує клінічний статус пацієнтів. 
Застосування варфарину показано як при парок-

сизмальній, так і при постійній формі фібриляції 
передсердь.

При лікуванні СН у хворих з ГКМП терапевтич-
на стратегія повинна бути спрямована на стимуля-
цію регресії ГЛШ і усунення симптомів СН шляхом 
зниження тиску наповнення ЛШ без зменшення 
величини серцевого викиду. У цих випадках пре-
паратами вибору можуть бути інгібітори АПФ і ан-
тагоністи рецепторів ангіотензину II у зв’язку з їх 
здатністю блокувати РААС і викликати зворотний 
розвиток ГЛШ.

Клінічні дослідження, проведені за останні 
роки, продемонстрували сприятливу дію інгібі-
торів АПФ на ряд важливих показників діасто-
лічної функції, включаючи діастолічне наповне-
ння, ізоволюмічне розслаблення і взаємозв̓ язок 
тиск — об’ єм ЛШ і можливість зворотного розвит-
ку процесів ремоделювання міокарда. При цьому 
покращання діастолічної функції (діастолічної 
розтяжності і здатності до розслаблення міокарда, 
зниження кінцево- діастолічного тиску наповнен-
ня ЛШ) було більш виражене у хворих з поперед-
ньо більш тяжким ступенем дисфункції.

Лікувальні заходи при ГКМП і СН у певній мірі 
мають парадоксальний характер. Діуретики слід за-
стосовувати з обережністю, переважно при відсут-
ності значної обструкції виносного тракту. 

Засоби з інотропним ефектом, спрямовані на 
стимуляцію систолічного викиду (серцеві глікози-
ди і пресорні аміни), можуть спричинити неспри-
ятливий гемодинамічний ефект — вони посилю-
ють обструкцію виносного тракту і не знижують 
підвищений кінцево-діастолічний тиск, можуть 
викликати розвиток асистолії. При збереженій 
систолічній функції може виникнути негативний 
ефект у зв’язку з посиленням скоротності шляхом 
підвищення внутрішньоклітинної концентрації 
іонів кальцію. Таким чином, при ГКМП «чистий» 
ефект від інотропних засобів, що мають позитив-
ний ефект (як збільшення жорсткості міокарда, 
так і підвищення тиску наповнення ЛШ) призво-
дить до погіршення діастолічної функції. Проте 
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дигоксин можна застосовувати у хворих з діасто-
лічною дисфункцією і фібриляцією передсердь 
для зниження ЧСС і/ або для відновлення сину-
сового ритму.

Показання до проведення немедикаментозної 
терапії:

• значна обструкція виносного тракту ЛШ 
(максимальний градієнт ≥50 мм рт. ст.) і симпто-
ми вираженої задишки;

• біль у ділянці серця і пресинкопальні або 
синкопальні стани;

• рефрактерність до максимальної медика-
ментозної терапії.

Останнім часом успішно апробований новий 
метод для зменшення обструкції виносного трак-
ту у хворих, рефрактерних до медикаментозної 
терапії — перкутанна алкогольна абляція між-
шлуночкової перегородки. Успішна алкогольна 
абляція супроводжується прогресивним змен-
шенням градієнта в період від 6 до 12 міс у 80% 
хворих, що супроводжується покращанням клі-
нічного статусу, зменшенням вираженості симп-
томів і діастолічної дисфункції та збільшенням 
переносимості фізичних навантажень. 

Метою хірургічного втручання при обструкції 
виносного тракту є усунення систолічного пе-
реднього руху мітрального клапана і септально-
мітрального контакту шляхом розширення 
винос ного тракту ЛШ. Найчастіше виконується 
септальна міотомія-міектомія, в результаті якої 
у 95% хворих визначають значне зменшення гра-
дієнта виносного тракту, мітральної регургітації, 
у 70% поліпшуються клінічні симптоми. При-
близно у 5% пацієнтів операція ускладнюється 
аортальною регургітацією, що зазвичай гемоди-
намічно незначима.

Попередження раптової смерті включає іден-
тифікацію маркерів ризику (включаючи синко-
пальні стани, раптову смерть родичів, наявність 
градієнта виносного тракту). Наявність множин-
них клінічних факторів ризику підвищує ризик 
раптової смерті; таким хворим необхідна імплан-
тація кардіовертера-дефібрилятора.

Прогноз
Несприятливий; найчастіше хворі вмирають 

раптово, на фоні важкого фізичного навантажен-
ня, у тому числі при безсимптомному перебігу за-
хворювання. ХСН розвивається не так часто. 

ю

Схема 10.1. Алгоритм лікування хворих із ГКМП 
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Встановлені чинники ризику раптової смерті 
при ГКМП: маніфестація захворювання в молодо-
му віці (до 16 років), наявність в сімейному анамне-
зі епізодів раптової смерті, часті синкопальні стани, 
нетривалі епізоди шлуночкової тахікардії, виявлені 
при 24-годинному моніторуванні ЕКГ, патологіч-
на зміна рівня АТ при фізичному навантаженні. 
Ступінь ГЛШ або наявність обструкції виносного 
тракту ЛШ прогно стичного значення не мають.
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Визначення
Рестриктивна кардіоміопатія — інфільтратив-

не або фіброзне ураження міокарда, що характе-
ризується ригідними, непіддатливими стінками 
шлуночків, зменшенням наповнення і діасто-
лічного об̓єму одного або обох шлуночків з нор-
мальною або майже незміненою систолічною 
функцією і товщиною стінок. 

В основі захворювання лежить розповсюдже-
ний інтерстиціальний фіброз.

Етіологія
Безліч вроджених або набутих захворювань мо-

жуть призводити до рестриктивної кардіоміопатії 
із залученням міокарда або ендокарда. Міокарді-
альні форми рестриктивної кардіоміопатії можуть 
бути інфільтративними та неінфільтративними 
(табл. 11.1). Хвороба може бути ідиопатичною або 
пов̓язаною з іншими інфільтративними, систем-
ними захворюваннями (амілоїдоз, гемохроматоз, 
саркоїдоз та ін.). До менш розповсюджених при-
чин належать міокардит, трансплантація серця. 
Однією з ідентифікованих причин рестриктивної 
кар діо міопатії є гіпереозинофілія. У хворих з рест-
риктивною кардіоміопатією описані міссенс-
мутації в гені тропоніну I. 

Патогенез
Провідна роль у розвитку рестриктивної кардіо-

міопатії належить порушенням імунітету з гіпер-
еозинофільним синдромом, на фоні якого внаслі-
док інфільтрації дегранульованих форм еозино-
фільних гранулоцитів в ендоміокарді формуються 
грубі морфологічні порушення структури серця. 

У патогенезі має значення дефіцит Т-супресорів, 
що призводить до гіпереозинофілії, дегрануляції 
еозинофільних гранулоцитів, що супроводжується 

виділенням катіонних білків, які проявляють ток-
сичну дію на клітинні мемб рани і ферменти, що бе-
руть участь у дихан ні мітохондрій, а також тромбо-
генна дія на уражений міокард. Пошкоджуювальні 
фактори гранул еозинофільних гранулоцитів част-
ково ідентифіковані, включають нейротоксини, 
еозинофільний білок, що має основну реакцію, 
яка, очевидно, ушкоджує клітини. Нейтрофільні 
гранулоцити також можуть чинини пошкоджу-
вальну дію на  міоцити. 

Нещодавно встановле но, що асоційовані з ре-
стриктивною кардіоміопа тією мутації в гені тропо-
ніну I викликають надмірне нагромадження іонів 
Ca2+ у міофіламентах і недостатнє інгібування Ca2+-
АТФази, що призводить до погіршення діастоліч-
ної функції. 

Патологічна анатомія
Розміри серця невеликі, маса його стано-

вить від 170 до 500 г. Характерно прогресуюче 
стовщення (може досягати 1 см) пристіночного 
ендокарда, дуже щільного на дотик, що склада-
ється з фіброзної тканини. Фіброз локалізується 
переважно в ендокарді верхівок обох шлуночків, 
задній стінці ЛШ і задній стулці мітрального кла-
пана, фіброз також може захоплювати сосочко-
ві м̓язи і хорди, що призводить до порушення 
функції клапанного апарату та формування вади 
серця. У передсердях і щлуночках виявляють 
пристіночні тромби. Перикард не змінений.

У розвитку рестриктивної кардіоміопатії ви-
діляють три морфологічні стадії:

• некротичну — триває близько 5 тиж, ха-
рактеризується гіпереозинофілією, масивною 
дегенерацією та загибеллю еозинофільних гра-
нулоцитів, вираженою інфільтрацією ендокарду 
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дегранульованими еозинофільними гранулоци-
тами, наявністю міокардиту з артериїтом;

• тромботичну — триває до 10 міс, характери-
зується пристіночним внутрішньо порожнинним 
тромбоутворенням і порушеннями мікроцирку-
ляції в коронарному руслі, зворотним розвитком 
інфільтрації міокарда та стовщенням ендокарда;

• стадію фіброзу — триває роками, характе-
ри зується поряд з ураженням парієтального ен-
докарда ураженням сосочкових м̓язів і клапан-
ного апарату, виникненням мітральної і трикус-
підальної недостатності. 

Фіброз може бути значно виражений у вну-
трішніх шарах міокарда з наступним розвитком 
гіпертрофії і дилатації серця, може носити вог-
нищевий або дифузний характер. 

Характерна гістологічна картина: виявляються 
шари стовщеного ендокарда, під тромбами відзна-
чаються шари колагенової тканини, під якою роз-
міщується грануляційна тканина з більшою кількіс-
тю кровоносних судин і запальною інфільтрацією, 
переважно еозинофільною. В ендокарді і міокарді 
можуть бути вогнища некрозу, пізніше — склеро-
тичне стовщення ендокарда. Волокна міокарда 
орієнтовані нормально, іноді гіпертрофовані. 

При інфільтративних захворюваннях від-
бувається нагромадження амілоїду (амілоїдоз), 
гранулеми (саркоїдоз), заліза, переважно в сар-
коплазматичному ретикулумі (гемохроматоз) або 
глікогену в міокарді або інтерстиції. 

Патологічна фізіологія
Незалежно від етіологічних факторів при ре-

стриктивній кардіоміопатії внаслідок інфільтрації та 
фіброзу ендокарда або міокарда збільшується твер-
дість (або знижується піддатливість) міокарда одно-
го або обох шлуночків, порушується їх діастолічне 
розслаб лення, що викликає різке підвищення тис-
ку в шлуночці при невеликій зміні об̓єму, що змі-
нює кровонаповнення серця. Звичайний тиск вище 
в ЛШ порівняно з ПШ, що може відображати зни-
жену піддатливість першого порівняно з останнім. 

Товщина стінок шлуночків незначно або по-
мірно збільшена. Заповнення ригідного ЛШ відбу-
вається в основному у фазу швидкого наповнення, 
у той час як у фазу повільного напов нення і у си-
столу передсердя об̓єм істотно не змінюється. 

Стовщення ендокарда або інфільтрація міокарда 
із втратою міоцитів, компенсаторною гіпертрофією 
і фіброзом можуть зумовити порушення функції AV-
клапана, які призводять до мітральної або трикуспі-
дальної регургітації. Залучення вузлів і провідних 
шляхів викликає дисфункцію синоатріального вузла 
та блокади серця різного ступеня. Основним гемо-
динамічним результатом наявності ригідних, непід-
датливих камер серця є високий тиск наповнення 
ПШ і ЛШ, часто виникає легенева гіпертензія. По-
рушення систолічної функції нехарактерне, однак 
може виникнути, якщо компенсаторна гіпертрофія 
стає неадекватною для підтримки скорочувальної 
функції інфільтрованих або фіброзних камер.

Класифікація
Нині у рамках ідіопатичної рестриктивної 

кардіоміопатії виділяють наступні захворюван-
ня:

• первинна ідіопатична рестриктивна кардіо-
міопатія;

• гіпереозинофільний синдром: 
 - ендоміокардіальний фіброз;
 - ендокардит Леффлера;
• ендокардіальний фіброеластоз (у немовлят 

і дітей молодшого віку).
Обговорюється, що, можливо, ці захворюван-

ня мають подібний патогенез або являють собою 
різні стадії одного процесу. 

Клінічна картина
Клінічні симптоми тісно пов̓язані з величи-

ною тиску в лівому передсерді, необхідному для 
компенсації недостатнього наповнення шлуночка. 
Це призводить до типового порушення толерант-
ності до фізичного навантаження в ранніх стадіях, 
задишки в спокої та симптомів низького серцево-

Таблиця 11.1
Причини рестриктивної кардіоміопатії

Міокардіальна
Ендоміокардіальна

Неінфільтративна Інфільтративна
- ідіопатична
- сімейна
- гіпертрофічна
- при склеродермії
- при Pseudoxanthoma 
elasticum
- діабетична

- амілоїдоз 
- саркоїдоз 
- хвороба Гоше
- синдром Гурлера
- жирова інфільтрація
- гемохроматоз
- саркоїдоз
- хвороба Фабрі

- гіпереозинофільний синдром
- ендоміокардіофіброз
- карциноїдний синдром
- метастазування карциноми
- опромінення
- антрацикліни
- фармакологічні засоби, які спричиняють фіброз-
ний ендокардит (серотонін, ерготамін, бусульфан)
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го викиду (підвищена слабкість) при подальшому 
розвитку. Підвищення ЧСС зменшує час діастоли 
та зменшує адекватне наповнення шлуночків. Клі-
нічні симптоми залежать від типу ураження серця: 
правошлуночкового, лівошлуночкового або змі-
шаного право- і лівошлуночкового. Кардіалгічний 
синдром і синкопальні стани нехарактерні.

До найбільш характерних клінічних симпто-
мів рестриктивної кардіоміопатії належать: 

1. При ураженні ПШ:
• збільшення серця з перевагою гіпертрофії 

та дилатації правих відділів, тяжка правошлуноч-
кова недостатність;

• тричленний ритм (ритм галопу), систоліч-
ний шум недостатності тристулкового клапана;

• підвищення венозного тиску, набухання 
яремних вен;

• збільшення печінки;
• виражені периферичні набряки, асцит, ана-

сарка.
2. При ураженні ЛШ: 
• систолічний шум;
• ознаки лівошлуночкової недостатності; 
• мітральна недостатність;
• збільшення розмірів лівого передсердя;
• застій у легенях;
• гіпертензія малого кола кровообігу.
3. При ураженні обох шлуночків:
• тотальна СН.
4. Випіт у перикард, плевру.
5. Тяжкі порушення ритму (фібриляція перед-

сердь, ектопічні аритмії).
6. Тромбоемболічний синдром.

Діагностика
На ЕКГ при ураженні ПШ виявляють:
• синусову тахікардію, аритмію, найчасті-

ше — фібриляцію передсердь;
• блокаду правої ніжки пучка Гіса;
• зниження вольтажу комплексу QRS;
• патологічний зубець Q у відведеннях V1–2;
• зниження сегмента ST, інверсію зубця Т;
• високий зубець Р.
На ЕКГ при ураженні ЛШ виявляють:
• синусову тахікардію;
• ознаки гіпертрофії лівого передсердя і ЛШ;
• блокаду лівої ніжки пучка Гіса;
• надшлуночкові аритмії.
Фібриляція передсердь часто виникає вна-

слідок дилатації передсердя. Шлуночкові арит-
мії або поперечна блокада часто розвиваються 
у тяжких випадках і часто є причиною смерті. 

При рентгенологічному дослідженні хворих 
з ураженням ПШ виявляють значне збільшення 

розмірів правого передсердя, малу амплітуду зубців 
рентгенокімограми ПШ на фоні відсутності ознак 
застою в легенях. При ураженні ЛШ збільшене ліве 
передсердя, поблизу верхівки серця і в області шля-
ху відтоку визначається лінійна тінь кальцифікації, 
в легенях — характерна картина змішаного застою.

ЕхоКГ-обстеження є основним у діагностиці за-
хворювання, можуть виявлятися наступні ознаки: 

• систолічна функція в початковій стадії не 
порушена;

• дилатація передсердь (рис. 11.1);
• парадоксальний рух міжшлуночкової пере-

городки;
• гіпертрофія міокарда частіше відсутня;
• стовщення ендокарда; 
• зменшення порожнини ураженого шлуноч-

ка (або обох шлуночків);
• пансистолічне пролабування задньої стулки 

мітрального клапана;
• функціональна мітральна регургітація вна-

слідок інфільтрації міокарда і сосочкових м̓язів 
або стовщення ендокарда;

• збільшення швидкості потоку трикуспі-
дальної регургітації;

• скорочення часу ізоволюмічного розслаб-
лення;

• збільшення піка раннього наповнення;
• зменшення піка пізнього передсердного на-

повнення шлуночків;
• розширення шляху відтоку з ПШ і збіль-

шення правого передсердя при ураженні ПШ;
• зміна кровотоку в легеневій вені.

Рис. 11.1. Рестриктивна кардіоміопатія. В-режим, 
апікальна чотирикамерна позиція

Можуть візуалізуватися внутрішньопорожнин-
ні тромби. У кінцевій стадії захворювання може 
також порушуватися систолічна функція серця. 

За допомогою допплєрографії можливе про-
ведення деталізованого ехоКГ-аналізу діасто-
лічної функції. Імпульсно-хвильовий режим 
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допплєрівського дослідження транс мітрального 
потоку показує рестриктивний тип діастолічної 
дисфункції, збільшення співвідношення макси-
мальної швидкості потоку раннього наповнення 
(Е) до пізнього (А) >2 (рис. 11.2), скорочення 
часу вповільнення раннього діастолічного пото-
ку на мітральному клапані <150 мс (у нормі 150–
220 мс), а також зменшення часу ізоволюметрич-
ного розслаблення <60 мс (в нормі 60–100 мс). 

При диференціальному діагнозі з констрик-
тивним перикардитом центральну роль відіграє 
тканинна допплєрографія (рис. 11.3). Значне 
зниження швидкості руху медіального мітраль-
ного кільця в ранню (Еа) і пізню (Аа) діасто-
лу є ознакою тяжкої рестрикції. При величині 
Еа ≥8,0 см/с можна з високою точністю (чутли-
вість 95% і специфічність 96%) установити діа-
гноз констриктивного перикардиту. 

Методом МРТ і КТ можна виявити порушення 
наповнення в ранні та пізні стадії рестриктивной 
кардіоміопатії, що збігається з даними ехоКГ.

Для підтвердження діагнозу золотим стан-
дартом є підтвердження рестриктивного напов-
нення за допомогою комбінованої катетеризації 
ЛШ і ПШ.

Крива тиску в шлуночках характерно змінена: 
на початку діастоли тиск у шлуночку знижується, 
а потім швидко підвищується і досягає плато, за-
лишаючись незмінним у середині і кінці діасто-
ли, має вигляд «діастолічного западіння і плато» 
(вид квадратного кореня), кінцево-діастолічний 
тиск у ЛШ зазвичай на кілька міліметрів ртутно-
го стовпчика вище, ніж у ПШ, визначається ле-
генева гіпертензія. 

Рестриктивна гемодинаміка є абсолютним 
критерієм діагнозу рестриктивної кардіоміопатії. 

Рис. 11.2. Рестриктивна кардіоміопатія. Апі-
кальна чотирикамерна позиція. Режим 
імпульсно-хвильового допплєра. Рестрик-
тивний тип трансмітрального потоку

Рис. 11.3. Рестриктивна кардіоміопатія. 
 Апікальна чотирикамерна позиція. Режим 
 тканинного допплєра

Верифікуючим методом діагностики є ендо-
міокардіальна біопсія. На ранній стадії захво-
рювання виявляють характерні еозинофільні 
інфільтрації, далі — інтерстиціальний фіброз 
і стовщення ендокарда, фіброз міокарда.

При диференціальній діагностиці рестрик-
тивної кардіоміопатії з констриктивним пери-
кардитом певне діагностичне значення має ви-
значення рівня МНУП, що у середньому підви-
щується до 756 пг/мл при рестриктивній кардіо-
міопатії проти 143 пг/мл при констриктивному 
перикардиті (у нормі <100 пг/мл).

Діагностика рестриктивної кардіоміопатії 
утруднюється через розмаїтість клінічних варіан-
тів застійного симптомокомплексу і від сутності 
кардіомегалії. 

Слід зазначити, що через відсутність пато-
гномонічних ознак, у тому числі морфологіч-
них, діагноз «ідіопатична рестриктивна кар-
діоміопатія» встановлюють тільки після виклю-
чення інфільтративних і системних захворювань 
міокарда.

Лікування
Терапія для більшості пацієнтів не розроб лена, 

в основному симптоматична. Для деяких форм 
рестриктивної кардіоміопатії (амілоїдоз, гемохро-
матоз) існує специфічна терапія. На ранніх стадіях 
захворювання призначають ГКС. На більш пізніх 
стадіях лікування в основному зводиться до усу-
нення симптомів застійної СН, що є провідним 
проявом рестриктивної кардіоміопатії. Діуретики 
зменшують симптоми застою, однак їх призна-
чають з обережністю через здатність знижувати 
переднавантаження, за допомогою якого ригідні 
шлуночки підтримують серцевий викид. Звичай-
не лікування починають із тіазидних діуретиків 
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1–2 рази на тиждень, потім застосовують петльо-
ві діуретики. Інгібітори АПФ можуть поліпшува-
ти функцію ЛШ. Вазодилататори, що знижують 
постнавантаження, можуть викликати артеріаль-
ну гіпотензію і їх звичайно не застосовують.

Симптоми ішемії є провісниками рапто-
вої смерті, необхідне застосування блокаторів 
β-адренорецепторів.

Серцеві глікозиди допомагають при наявності 
фібриляції передсердь знизити ЧСС і подовжити 
діастолічне наповнення. Препарати наперстян-
ки допомагають трохи зменшити порушення 
гемодинаміки, однак при відсутності дилатації 
і збереженої систолічної функції ЛШ при сину-
совому ритмі застосування серцевих глікозидів 
не виправдане.

β1-адреноміметики і інгібітори ФДЕ збільшу-
ють інотропну функцію серця і по ліпшують його 
діастолічну функцію, однак препарати не реко-
мендується застосовувати довгостроково (підви-
щують смертність), їх призначають лише в тяж-
ких випадках для короткострокового лікування.

У деяких випадках, якщо значно виражена ком-
пенсаторна гіпертрофія міокарда, можуть бути за-
стосовані блокатори кальцієвих каналів.

Для лікування тромбоемболічних ускладнень 
використовують непрямі антикоагулянти.

Єдиним радикальним методом лікування 
рестриктивної кардіоміопатії є трансплантація 
серця. Іноді ефективна резекція ендокарда з про-
тезуванням або пластикою мітрального і тристул-
кового клапанів, однак це пов̓язано з високою 
летальністю (15–25%).

Прогноз 
Прогноз несприятливий, захворювання з про-

гредієнтним перебігом, смертність становить 70% 
протягом перших 5 років. Збільшення товщини 
стінки ЛШ і зменшення амплітуди комп лексу QRS 
є несприятливими прогностичними ознаками.

ПЕРВИННА ІДІОПАТИЧНА 
 РЕСТРИКТИВНА 

КАРДІОМІОПАТІЯ
Рідкісна форма неінфільтративного захворю-

вання міокарда з діастолічною дисфункцією за 
рестриктивним типом. Характерна від сутність 
ГЛШ і систолічної дисфункції. Часто успадкову-
ється і асоціюється зі скелетною міопатією. Зви-
чайно хвороба виникає спорадично, але може 
успадковуватися за аутосомно-домінантним ти-
пом. 

Виникнення ригідного шлуночка може бути 
наслідком патології міоцитів, включаючи пору-

шення кальцієвого обміну, акумуляцію десміна 
(компонента цитоскелета), порушення структури 
міофібрил, а також патологію екстрацелюлярного 
матриксу, включаючи проліферацію колагенових 
волокон та еластичених елементів. 

Серед клінічних проявів найбільш часті симп-
томи застійної СН, підвищення венозного тиску, 
ознаки мітральної і трикуспідальної регургітації. 

Для встановлення діагнозу проводять ка-
тетеризацію порожнин серця та/або ехоКГ-
обстеження і ендоміокардіальну біопсію. При 
ехоКГ визначаються збільшення передсердь 
і відсутність дилатації шлуночків з майже нор-
мальною систолічною функцією та рестриктивний 
тип діастолічної дисфункції при допплєрівській 
ехоКГ. Для встановлення діагнозу важлива на-
явність зниження тиску наповнення при катете-
ризації серця. Ендоміокардіальну біопсію прово-
дять для оцінки гіпертрофії міоцитів і інтерсти-
ціального фіброзу.

У хворих з прогресуючою СН, що погано під-
дається медикаментозному лікуванню, і пов ною 
блокадою серця необхідне встановлення кардіо-
стимулятора. 

Предикторами поганого прогнозу є старший 
вік, чоловіча стать, збільшення лівого передсер-
дя, високий ФК захворювання. У хворих з тяж-
ким перебігом і ФВ у межах 40–55% необхідна 
трансплантація серця, при цьому на прогноз 
впливає наявність супутньої скелетної міопатії.

ГІПЕРЕОЗИНОФІЛЬНИЙ 
СИНДРОМ

Має дві форми: ендоміокардіальний фіброз і ен-
докардит Леффлера. Загальним є патологічна еози-
нофілія в крові і ендокарді, що викликає рестрик-
тивну кардіоміопатію з фіброзним потов щенням 
ендокарда в області верхівки і під клапанних струк-
тур, викликаючи порушення наповнення шлу-
ночка. Причина гіпереозинофілії не встановлена, 
може бути пов̓язана з паразитарними і протозой-
ними інфекціями, малігнізацією (лейкемія), алер-
гічними або аутоімунними реакціями. 

Раніше вважалося, що це різні форми одного 
захворювання, які виникають внаслідок ушко-
дження тканин через токсичний ефект еозино-
філів і мають подібні патологічні зміни в пізніх 
стадіях. Проте існують важливі розходження. 

ЕНДОМІОКАРДІАЛЬНИЙ ФІБРОЗ
Це ендемічне для екваторіальних країн за-

хворювання (Уганда, Нігерія, Бразилія), яке 
рідко розвивається в нетропічних країнах. За-
хворювання виникає, зазвичай, у молодому віці 
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однаково часто у чоловіків і жінок і призводить 
до смерті протягом 1—4 років з моменту появи 
перших симптомів. 

Ендоміокардіальний фіброз характеризується 
значимим потовщенням і рубцюванням ендокар-
да, що призводить до облітерації порожнини шлу-
ночка. Пристінковий тромбоз і системні емболи 
можуть викликати ще більше зменшення об̓єму 
порожнини шлуночків. Часто в процес залучається 
і субендокардіальний міокард. Ендоміокардіаль-
ний фіброз уражує обидва шлуночка в 50% випад-
ків, ЛШ — в 40%, ПШ — в 10%, його відзначають 
в трьох різних ділянках: верхівці ЛШ або ПШ і суб-
клапанному просторі. Зазвичай ПШ буває більш 
облітерованим, ніж ЛШ.

Мікроскопічно в ендокарді виявляють товс-
тий колагеновий шар поверх сполучної тканини 
з грануляціями, що досягають міокарда. Внаслі-
док фіброзування мітрального і тристулкового 
клапанів виникає клапанна регургітація. 

Клініка ендоміокардіального фіброзу залежить 
від того, який шлуночок залучений у патологічний 
процес. При лівосторонньому ураженні переважає 
застій у легенях, при правосторонньому — симп-
томи правошлуночкової СН. Часто виникає мі-
тральна та трикуспідальна регургітація, в 25% — 
фібриляція передсердь, особливо при ураженні 
ПШ. У хворих часто виявляють емболії, випіт 
у пле вральну та перикардіальну порожнину. 

При ехоКГ-обстеженні визначається облі-
терація верхівок шлуночків і гіперкінез ба-
зальних відділів, дилатація передсердь, при 
лівосторонньому ураженні — зниження рухли-
вості зад ньої стулки мітрального клапана; при 
допплєрів скій ехоКГ — ознаки мітральної і три-
куспідаль ної регургітації, рестриктивний тип на-
повнення шлуночків. 

Катетеризація серця підтверджує рестриктив-
ний тип гемодинаміки. 

При ендоміокардіальній біопсії виявляють еози-
нофільні інфільтрати, що підтверджує діагноз.

Загальний прогноз несприятливий, показане 
паліативне лікування — хірургічна резекція фіб-
розного ендокарда та заміна клапана, що може 
поліпшити симптоми, хоча інтраопераційна 
смертність становить 15–25%. У хворих з тяжким 
перебігом 2-річна смертність становить 35–50%. 

ЕНДОКАРДИТ ЛЕФФЛЕРА
Хвороба жарких країн, спорадично виникає 

в усьому світі. Частіше хворіють чоловіки у віці 
до 50 років. 

Захворювання починається як гострий артеріїт 
з еозинофілією, формуванням тромбів на ендокар-

ді, хордах і прогресуванням фіброзу AV-клапана. 
Причина еозинофілії не встановлена, може бути 
викликана лейкемією або виникати вторинно вна-
слідок паразитарної інвазії. Еозинофільні грануло-
цити накопичуються в міокарді, викликаючи його 
ушкодження. Пристіночний тромбоз і системні 
емболи можуть викликати ще більше зменшення 
об̓єму порожнини шлуночків.

Клінічні прояви включають зменшення маси 
тіла, лихоманку, кашель, шкірні висипання, ціа-
ноз, тяжку право- і лівошлуночкову СН, систем-
ну тромбоемболію, підвищення тиску в правому 
передсерді. 

У крові виявляють гіпереозинофілію. 
На ЕКГ — неспецифічні зміни, інверсія зуб-

ця Т. 
На рентгенограмі визначається збільшення 

розмірів серця. 
При ехоКГ часто визначається муральний 

тромбоз, облітерація верхівки і нерухомість зад-
ньої стулки мітрального клапана з ознаками мі-
тральної регургітації. Систолічна функція ЛШ 
часто збережена. У хворих у фіброзній фазі при 
допплєрографії реєструється рестриктивний 
тип наповнення шлуночків. Трансезофагеальну 
ехоКГ зазвичай проводять для оцінки діастоліч-
ної функції.

Катетеризація серця виявляє зниження під-
датливості ЛШ внаслідок щільного рубця, мі-
тральну і трикуспідальну регургітацію. 

Ендоміокардіальна біопсія необхідна для під-
твердження діагнозу, хоча важко отримати адек-
ватний зразок тканини.

Лікування залежить від стадії хвороби. На 
ранній стадії застосовують ГКС для лікуваня міо-
кардиту, асоційованого з гіпереозинофілією. Ін-
терферон використовували у обмеженої кіль кості 
хворих з багатообіцяючими результатами. 

Стандартна підтримувальна терапія СН вклю-
чає дигоксин, діуретики, зниження постнаванта-
жень, антикоагулянти. 

Хірургічне втручання проводять у стадії фіб-
розу, воно включає видалення фіброзних бляшок 
з поверхні ендокарда, заміну клапана, імпланта-
цію кардіостимулятора.

ЛІТЕРАТУРА
1. Коваленко В.Н., Несукай Е.Г. (2001) Некоронарогенные болезни сердца. 

Практ. руководство. Морион, Киев, 480 с.
2. Коваленко В.Н. (ред.) (2008) Руководство по кардиологии. Морион, Киев, 1424 с.
3. Моисеев С.В. (1998) Инфильтративные поражения сердца. Рестриктивная 

кардиомиопатия. Фарма Пресс, Москва, 144 с.
4. Шиллер Н., Осипов М.А. (2005) Клиническая эхокардиография. 2-е изд. 

Практика, Москва, 344 с.
5. Ammash N.M., Seward J.B., Bailey K.R. et al. (2000) Clinical profi le and out-

come of idiopathic restrictive cardiomyopathy. Circulation, 101: 2490–2496. 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

2
Х

В
О

РО
БИ

 П
Е

РИ
К

А
РД

А
, М

ІО
К

А
РД

А
,

ЕН
Д

О
К

А
РД

А
 І 

К
Л

А
П

А
Н

ІВ
 С

ЕР
Ц

Я

ГЛАВА 11  РЕСТРИКТИВНА КАРДІОМІОПАТІЯ __________________________________  995

6. Angelini A., Calzolari V., Thiene G. et al. (1997) Morphologic spectrum of pri-
mary restrictive cardiomyopathy. Amer. J. Cardiol., 80: 1046–1050. 

7. Artz G., Wynne J. (2000) Restrictive cardiomyopathy. Curr. Treat. Options. 
Cardiovasc. Med., 2: 431–438. 

8. Bennett M.J., Hale D.E., Pollitt R.J. et al. (1996) Endocardial fi broelastosis and 
primary carnitine defi ciency due to a defect in the plasma membrane carnitine 
transporter. Clin. Cardiol., 19: 243–246. 

9. Berensztein C.S., Pineiro D., Marcotegui M. et al. (2000) Usefulness of 
echocardiography and Doppler echocardiography in endomyocardial fi brosis. 
J. Amer. Soc. Echocardiogr., 13: 385–392. 

10. Braunwald E., Zipes D.P., Libby P. (Eds) (2001) Heart disease: a textbook of 
cardiovascular medicine. 6th ed. W.B. Saunders Company.,1: 1232. 

11. Celletti F., Fattori R., Napoli G. et al. (1999) Assessment of restrictive 
cardiomyo pathy of amyloid or idiopathic etiology by magnetic resonance imag-
ing. Amer. J. Cardiol., 83: 798–801. 

12. Cooper L.T., Baughman K.L., Feldman A.M. et al. (2007) The role of endomyo-
cardial biopsy in the management of cardiovascular disease. Eur. Heart J., 28: 
3076–3093.

13. Elliott P., Andersson B., Arbustini E. et al. (2008) Classifi cation of the 
cardiomyo pathies: a position statement from the european society of cardio-
logy working group on myocardial and pericardial diseases. Eur. Heart J., 29: 
270–276.

14. Galderisi M., Mondillo S. (2007) Echocardiography in clinical practice. One 
Way S.r.l., 120 p. 

15. Garcia-Pascual J., Gonzalez-Gallarza R.D., Jimenez M.P. et al. (2000) Loffl er’s 
syndrome: pulmonary vein and transmitral Doppler fl ow analysis by trans-
esophageal echocardiography-report of a case. J. Amer. Soc. Echocardiogr., 
13: 690–692. 

16. Ha J.W., Ommen S.R., Tajik A.J. et al. (2004) Differentiation of constrictive 
pericarditis from restrictive cardiomyopathy using mitral annular velocity by tis-
sue Doppler echocardiography. Amer. J. Cardiol., 94: 316–319.

17. Hirota Y. (1995) Restrictive cardiomyopathy, cardiac amyloidosis and hypere-
osinophilic heart disease. In: Abelmann W.H., Braunwald E. (Eds). Cardiomyo-
pathies, myocarditis, and pericardial disease. Atlas of heart diseases. Current 
Medicine, Philadelphia, p. 5.1–5.15. 

18. Katz A.M. (2006) Physiology of the heart. 4th ed., Williams&Wilkins, Lippincot, 
644 p.

19. Kushawa S.S., Fallon J.T., Fuster V. (1997) Restrictive cardiomyopathy. N. Engl. 
J. Med., 336: 267–276. 

20. Leung D.Y., Klein A.L. (1997) Restrictive cardiomyopathy: diagnosis and prog-
nostic implications. In: Otto C.M. (Ed.). The practice of clinical echocardiogra-
phy. WB Saunders, Philadelphia, p. 473–493. 

21. Leya F.S., Arab D., Joyal D. et al. (2005) The effi cacy of brain natriuretic pep-
tide levels in differentiating constrictive pericarditis from restrictive cardiomy-
opathy. J. Amer. Coll. Cardiol., 45: 1900–1902.

22. Maron B.J., Towbin J.A., Thiene G. et al. (2006) Contemporary defi nitions and 
classifi cation of the cardiomyopathies: An American Heart Association Scien-
tifi c Statement from the Council on Clinical Cardiology, Heart Failure and Trans-
plantation Committee; Quality of Care and Outcomes Research and Functional 
Genomics and Translational Biology Interdisciplinary Working Groups; and 
Council on Epidemiology and Prevention. Circulation, 113: 1807–1816.

23. Mogensen J., Kubo T., Duque M. et al. (2003) Idiopatic restrictive cardiomy-
opathy is part of the clinical expression of cardiac troponin I mutations. J. Clin. 
Invest., 111: 209–216.

24. Ommen S.R., Seward J.B., Tajik A.J. (2000) Clinical and echocardiographic 
features of hypereosinophilic syndromes. Amer. J. Cardiol., 86: 110–113. 

25. Rivenes S.M., Kearney D.L., Smith E.O. et al. (1992) Sudden death and cardiovascu-
lar collapse in children with restrictive cardiomyopathy. Circulation., 102: 876–882. 

26. Soler R., Rodriguez E., Remuinan C. et al. (2003) Magnetic resonance imaging 
of primary cardiomyopathies. J. Comput. Assist. Tomogr., 27: 724–734. 

27. Spyrou N., Foale R. (1994) Restrictive cardiomyopathies. Curr. Opin. Cardiol., 
9: 344–348. 

28. Topol E.J. (Ed.) (2007) Textbook of cardiovascular medicine. 3th ed. Wil-
liams & Wilkins, Lippincott, 1628 р.

29. Valiathan M.S. (1993) Endomyocardial fi brosis. Natl. Med. J. India., 6: 212–216. 
30. Wachter R., Pieske B. (2005) Restrictive kardiomyopathie. Herz, 6: 558–564.
31. Weller P.F., Bubley G.J. (1994) The idiopathic hypereosinophilic syndrome. 

Blood, 83: 2759–2779. 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

2
Х

В
О

РО
БИ

 П
Е

РИ
К

А
РД

А
, М

ІО
К

А
РД

А
,

ЕН
Д

О
К

А
РД

А
 І 

К
Л

А
П

А
Н

ІВ
 С

ЕР
Ц

Я

996  ____________ ГЛАВА 12  АРИТМОГЕННА КАРДІОМІОПАТІЯ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА.

Визначення
Аритмогенна кардіоміопатія ПШ — захво-

рювання м̓яза серця, що характеризується част-
ковим або повним прогресуючим фіброзно-
жировим заміщенням міокарда ПШ, пізніше — 
залученням у процес ЛШ з відносною інтактніс-
тю перегородки. 

Епідеміологія
Захворювання недавно ідентифіковане та 

важко діагностується, тому його поширеність 
точно невідома, але вважається, що може варі-
ювати в межах від 1:3000 до 1:10 000, співвідно-
шення чоловіки : жінки становить 2,5:1. Перші 
клінічні прояви можуть виникнути в юнацькому 
віці, рідко — старше 40 років.

Етіологія
Точна причина захворювання невідома, од-

нак у деяких родинах існують безсумнівні докази 
його успадковування. У більшості родин, де біль-
ше одного хворіючого, найбільш імовірним типом 
успадкування є аутосомно-домінантний. Описа-
ний також один добре відомий варіант аритмо-
генної кардіо міопатії ПШ, що успадковується за 
аутосомно-рецесивним типом.

Генетичними дослідженнями ідентифіковано 
7 локусів генів, відповідальних за розвиток за-
хворювання. З аритмогенною кардіоміопатією 
ПШ також асоціюються мутації генів, що коду-
ють біл ки вставних дисків (десмоплакін, плако-
глобін зі специфічним фенотипом, плакофілін, 
дес моглеїн, десмоколін). Ознаки захворювання 
можуть варіювати навіть у членів однієї родини, 
і патологія може виявитися через покоління. Вва-
жається, що заняття спортом не можуть викликати 
аритмогенну кардіоміопатію ПШ, проте захворю-
вання частіше реєструють серед спортс менів. Му-

тації генів ріанодинових рецепторів серця (RyR2) 
асоціюються з поліморфною шлуночковою тахі-
кардією, викликаною фізичними навантаження-
ми і ювенільною раптовою смертю. 

Патологічна анатомія
При морфологічному дослідженні серця залу-

ченим виявляється частіше ПШ, що має плямис-
тий вигляд: змінені ділянки можуть бути оточені 
нормальними тканинами. Залучення ПШ може 
бути регіонарним (20%) або дифузним (80%). 
Міокард ПШ прогресивно редукується, заміща-
ючись жировою і фіброзною тканиною, що від-
різняється від нефіброзної жирової інфільтрації, 
що виникає в ПШ з віком. На ранніх стадіях за-
хворювання стінки правих відділів серця товща-
ють, але надалі через нагромадження жирової 
тканини та появи ділянок дилатації вони стають 
тоншими (рис. 12.1а, б).

а) б)

Рис. 12.1. Аритмогенна кардіоміопатія ПШ: 
а) ділянки  жирової тканини призводять 
до послаблення та вибухання м̓язової 
 стінки; б) ПШ збільшується

Жирове переродження міокарда поширюєть-
ся частіше від епікардіальних шарів до ендокарда. 

ГЛАВА 12  АРИТМОГЕННА КАРДІОМІОПАТІЯ 
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Міокард уражується переважно в області винос-
ного тракту, верхівки та субтрикуспідальної зони, 
які розглядаються як «трикутник дисплазії». 

При аритмогенній кардіоміопатії ПШ ліпома-
тоз супроводжується переважно дилатацією ви-
носного тракту, ПШ або генералізованою дила-
тацією. Фіброліпоматоз характеризується наяв-
ністю фокальної аневризми ПШ і випинанням 
в області верхівки, нижньої стінки, субтрикуспі-
дальної та інфундибулярної зони. 

У міру прогресування фіброзно-жирова дис-
трофія уражує також ЛШ та передсердя.

Патогенез
Серед молекулярних механізмів аритмогенної 

кардіоміопатії ПШ розглядаються генетично де-
термінуючі мутації в десмосомальних протеїнах, 
а також інгібування сигнальних шляхів. Стрес-
індукований розрив десмосомальних зв̓язків 
клітин може запускати процес апоптоза, викли-
кати атро фію міокарда і заміщення його жиро-
вою тканиною.

Вогнища жирового переродження і інтер-
стиціального фіброзу при аритмогенній кардіо-
міопатії ПШ не проводять електричні імпульси, 
внаслідок чого дезорганізована структура серця 
зумовлює виникнення безладної електричної 
активності, електричні імпульси можуть ставати 
невпорядкованими, внаслідок чого, крім пору-
шень ритму серця, можуть виникати порушення 
його скоротності (рис. 12.2а, б).

Рис. 12.2. Серце при аритмогенній кардіоміопатії 
ПШ: а) до скорочення; б) після скорочення

Клінічна картина
Основними клінічними симптомами аритмо-

генної кардіоміопатії ПШ є:
• відчуття серцебиття, перебоїв у роботі сер-

ця, напади шлуночкової тахікардії;
• підвищена стомлюваність, запаморочення, 

непритомность;
• симптоми СН;
• раптова зупинка кровообігу.
Описані 4 клінічні стадії захворювання: 
• субклінічна, незначні шлуночкові аритмії 

можуть відзначатися або бути відсутні;

• стадія явних електричних порушень, право-
шлуночкові аритмії і ризик зупинки серця пов̓ яза-
ні з морфофункціональними змінами ПШ;

• стадія правошлуночкової недостатності 
з про гресуючим залученням ПШ і наступною 
його глобальною систолічною дисфункцією;

• стадія кінцевої бівентрикулярної СН.

Діагностика
На ЕКГ визначаються:
• спонтанні шлуночкові тахікардії зі зміною 

комплексу QRS по типу блокади лівої ніжки пучка 
Гіса;

• негативні зубці Т у відведеннях V1—4 на фоні 
синусового ритму;

• розширення комплексу QRS;
• неповна блокада правої ніжки пучка Гіса;
• ектопічні тяжкі аритмії: шлуночкова екстра-

систолія, фібриляція шлуночків, передсердна тахі-
кардія, фібриляція передсердь.

Приблизно у ⅓ пацієнтів реєструється харак-
терна епсілон-хвиля і ППШ.

Методом холтерівського моніторингу можна 
діагностувати епізоди шлуночкової тахіаритмії. 
Для оцінки прогресування захворювання важли-
во проводити реєстрацію ЕКГ у динаміці.

При ехоКГ-обстеженні виявляються:
• дилатація ПШ і порушення його скоротності 

(асинергія, дифузна гіпокінезія, зниження ФВ);
• локальна аневризма ПШ;
• підвищена трабекулярність;
• трикуспідальна регургітація;
• емболія ЛА;
• збільшення правого передсердя;
• ліві відділи серця частіше не змінені.
За допомогою допплєр-ехоКГ визначаєть-

ся порушення діастолічної функції ПШ і три-
куспідальна регургітація. Для більш точної ві-
зуалізації ПШ застосовують контрастну ехоКГ 
міокарда.

Методом МРТ візуалізують ділянки заміщен-
ня міокарда жировою тканиною, фокальне стон-
шення стінки та локальні аневризми. Проде-
монстровано гарну кореляцію між результатами 
цього методу і результатами морфологічного до-
слідження міокарда.

Для підтвердження діагнозу використовують 
рентгенконтрастну вентрикулографію, при якій 
виявляють дилатацію ПШ з сегментарними по-
рушеннями його скорочення, випинання конту-
ру в ділянці дисплазії і підвищення трабекуляр-
ності.

При ендоміокардіальній біопсії визначають 
фіброзно-жирову інфільтрацію міокарда ПШ.
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Через труднощі та ризик проведення біопсії для 
підтвердження діагнозу «аритмогенна кардіоміо-
патія ПШ», а також неточностей в оцінці структу-
ри і функції ПШ за допомогою неінвазивних тес-
тів Європейським кардіологічним товариством та 
Міжнародним товариством і кардіо логічною феде-
рацією розроблені критерії, згідно з якими діагноз 
встановлюють при наявності 2 великих або 1 вели-
кого + 2 малих або 4 малих діагностичних критеріїв 
(Corrado D. et al., 2000). 

Великі діагностичні критерії:
• сімейний характер захворювання, під твер-

джений даними аутопсії або при хірур гічному втру-
чанні;

• епсилон-хвиля або локалізоване розширення 
комплексу QRS (>110 мс) у правих грудних відве-
деннях (V1–V3);

• фіброліпоматозне заміщення міокарда за да-
ним ендоміокардіальної біопсії;

• значна дилатація і зниження ФВ ПШ при від-
сутності або мінімальному залученні ЛШ ;

• локалізована аневризма ПШ; 
• виражена сегментарна дилатація ПШ;

Малі діагностичні критерії:
• наявність у сімейному анамнезі випадків пе-

редчасної раптової смерті (у осіб віком молодше 
35 років) внаслідок передбачуваної аритмогенної 
кардіоміопатії ПШ; 

• ППШ на усередненій ЕКГ;
• інвертований зубець Т у правих грудних відве-

деннях у осіб віком старше 12 років при відсутності 
блокади правої ніжки пучка Гіса;

• шлуночкова тахікардія з ознаками блокади лі-
вої ніжки пучка Гіса, документована за даними ЕКГ 
або результатами холтерівського моніторування або 
під час навантажувального тесту;

• часті шлуночкові екстрасистоли (>1000/24 год 
при холтерівському моніторуванні ЕКГ);

• помірна глобальна дилатація або зниження 
ФВ ПШ при незміненому ЛШ;

• помірна сегментарна дилатація ПШ;
• регіонарна гіпокінезія ПШ.

Лікування
Для вибору антиаритмічної терапії необхідне 

проведення інвазивного ЕФД і проб з дозованим 
фізичним навантаженням. Серед антиаритмічних 
засобів ефективні аміодарон і соталол. Дигоксин 
застосовують при тахісистолічній формі фібриляції 
передсердь для зниження ЧСС. Для відновлення 
синусового ритму проводять кардіо версію. 

Діуретики застосовують при СН у хворих із за-
тримкою рідини. 

З хірургічних методів лікування застосовують 
абляцію, якщо джерело порушеної електричної 
активності ідентифіковано за допомогою електро-
фізіологічних тестів. У випадках, якщо аритмія не 
контролюється за допомогою лікарських засобів або 
абляції (велике ураження або наявність множинних 
аритмогенних вог нищ), імплантують кардіовертер-
дефібрилятор, у де яких випадках потрібна імплан-
тація водія ритму. Трансплантацію серця застосову-
ють рідко, якщо неможливе проведення контролю 
ритму іншими методами.

Прогноз
Результати нещодавно проведеного досліджен-

ня, яке включало 130 пацієнтів з аритмогенною кар-
діоміопатією ПШ, показали, що серцево-судинна 
смертність становила 16% (n=24), найбільш частою 
причиною була раптова смерть (29%) і СН (59%). 
Аналіз чинників ризику виявив найбільш неспри-
ятливі — наявність дисфункції ПШ або ЛШ і шлу-
ночкову тахікардію.
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КАРДІОМІОПАТІЯ ТАКОТСУБО 

Визначення 
Кардіоміопатія такотсубо — транзиторне бало-

ноподібне розширення середньої час тини верхівки 
серця (apical ballooning), що супроводжується ми-
нущою регіональною систолічною дисфункцією 
з одночасною гіперкінезією базальних сегментів 
ЛШ при відсутності стенозуючого ураження коро-
нарних артерій.

Уперше кардіоміопатія такотсубо описана 
в 1990 р. японськими дослідниками H. Satoh і спів-
авторами. Назву виявленого ними явища визначи-
ла форма розширення серця, що нагадувала tako-
tsubo — глиняний горщик для лову восьминогів. 
У світовій літературі застосовують кілька синонімів 
кардіоміопатії такотсубо: минуще кулеподібне роз-
ширення верхівки ЛШ, ампульна кардіоміопатія, 
амфороподібна кардіоміопатія.

Епідеміологія
Кардіоміопатію такотсубо діагностують у 1% 

пацієнтів з підозрою на гострий коронарний синд-
ром.

Етіологія і патогенез
Згідно з сучасними поглядами домінуючим 

причинним фактором у виникненні кардіоміопа тії 
такотсубо є емоційний і фізичний стрес. Захворю-
вання виникає переважно у осіб жіночої статі по-
хилого та старечого віку (91% — у жінок віком 62–
76 років). Гіпотеза, що пояснює розвиток ампульної 
кардіоміопатії у жінок похилого та старечого віку, 
висунута T. Ueyama і співавторами (2007), які вста-

новили зниження експресії матричної РНК кардіо-
протективних чинників і розвиток подібної з тако-
тсубо кардіоміопатії у самок лабораторних пацюків, 
які піддаються стресу, і при цьому не отримували 
естрогени на відміну від групи тварин, що отриму-
вала естрогени; в групі останніх розвиток такотсу-
боподібної кардіоміопатії був вірогідно нижче.

До розвитку кардіоміопатії такотсубо можуть 
призводити шкідливі звички — зловживання алко-
голем, наркоманія (вживання кокаїну, опіатів).

Серед інших причинних чинників обговорюють-
ся особливості будови серця (S-подібна будова між-
шлуночкової перегородки, малий діаметр вихідного 
тракту ЛШ). Описано розвиток захворювання при 
деяких гострих станах: пневмотораксі, пароксизмі 
шлуночкової тахікардії та фібриляції шлуночків.

Вважається, що в основі розвитку захворювання 
лежить гострий викид катехоламінів і підвищення 
чутливості адренорецепторів, порушення симпа-
тичної іннервації верхівки серця, а також порушен-
ня вегетативної функції на рівні ядер гіпоталамуса 
як прояв загальної реакції організму на стрес.

Серед інших механізмів виникнення захворю-
вання обговорюється теорія багатосудинного спаз-
му коронарних артерій в епікардіальному відділі 
коронарного русла з порушенням мікроциркуляції, 
що виникає, внаслідок підвищеної концентрації 
катехоламінів у плазмі крові, що в 74,3% випадків 
відзначають у гостру фазу ампульної кардіоміопатії. 
При цьому не зовсім зрозуміло, чому коронаро-
спазм виникає в одній і тій самій апікальній ділян-
ці ЛШ. Хоча деякі автори припускають наявність 
в базальних відділах більшої кількості симпатичних 
нер вових закінчень, що може сприяти розвитку 
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балоноподібної асинергії в апікальних відділах з гі-
перскоротністю базальних відділів.

Патологічна анатомія
Патоморфологічні зміни при кар діоміопатії та-

котсубо, отримані за допомгою ендоміокардіальної 
біопсії та наступній елек тронній мікроскопії препа-
ратів, характеризуються структур ним ушкодженням 
кардіоміоцитів, вакуолізацією, порушенням цитос-
келета клітин, деградацією контрактильних білків, 
фокальним інтерстиціальним фіброзом, у деяких 
випадках відзначається наявність дисе мінованого 
фіброзу з інфільтрацією мононуклеарними кліти-
нами. У гостру фазу захворювання в міокарді не-
рідко реєструються глибокі регіонарні порушення 
перфузії, проте більша частина кардіоміоцитів в цих 
зонах зберігає цілісність мембрани і потім повністю 
відновлює свою функцію.

Застосування імуногістохімічних методів в го-
стрій фазі захворювання дає можливість ви явити 
зменшення кількості актину, порушення структу-
ри дистрофіна і коннексина-43, значну активацію 
колагену 1-го типу і, як наслідок, фібротичні зміни 
позаклітинного простору. Слід зазначити, що пра-
вошлуночкова та лі вошлуночкова ендоміокарді-
альна біопсія є однаково важливими для виявлення 
морфологічних змін кардіоміоцитів при кардіоміо-
патії такотсубо.

Клінічна картина
Клінічні прояви кардіоміопатії такотсубо харак-

теризуються в основному приступоподібним болем 
за грудиною (у 80–86% пацієнтів) та задишкою, 
які з̓являються в стані спокою або після фізично-
го перенавантаження. Біль триває 20–30 хв, не ку-
пірується прийомом нітратів. Зрідка відзначається 
зниження АТ.

При аускультації серця може визначатися до-
датковий тон і систолічний шум вигнання. 

Діагностика
На ЕКГ у гострій фазі захворювання реєструють 

інфарктоподібний підйом сегмента ST (90% випад-
ків), інверсію Т (до 97%), утворення патологічного 
зубця Q (27%). Описано  подовження інтервалу Q–T 
і появу зубця U. Нерідко виявляються синусова бра-
дикардія, AV-блокада, фібриляція передсердь, шлу-
ночкова тахікардія.

Вважається, що у 0,7–2,5% випадків кардіоміо-
патія такотсубо є причиною неправильного вста-
новлення діагнозу ІМ. Усі відхилення нормалізу-
ються через 8–10 тиж. 

ЕхоКГ-обстеження, виконане в період мані-
фестації симптомів, дозволяє виявити розширення 

в ділянці верхівки з базальною гіперкінезією та об-
струкцією виносного тракту ЛШ, акінезію перед-
ньої стінки міжшлуночкової перегородки. Градієнт 
внутрішньошлуночкового тиску може досягати 
45 мм рт. ст. і вище. Скорочувальна функція ЛШ 
у гостру фазу знижується (фракція викиду зменшу-
ється до 15–20%), надалі її нормалізація відбуваєть-
ся в середньому за 12—20 днів.

Вентрикулографія та МРТ при кардіоміопатії 
такотсубо дають можливість виявити акінезію ан-
теролатеральних, апікальних, діафрагмальних і сеп-
тальних відділів ЛШ з одночасним підвищенням 
скоротності в його базальних відділах (рис. 13.1). 
Дисфункція ПШ харак теризується гіпокінезією або 
акінезією переважно апіко-латерального сегмента 
(рис. 13.2).

При проведенні коронароангіографії відсутній 
гемодинамічно значимий стеноз коронарних арте-
рій. За даними P. Наghi і співавторів (2007 ) у осіб 
з остаточно встановленим діагнозом «кардіоміопа-
тія такотсубо» максимальна об струкція коронарних 
артерій не перевищувала 50–65%.

Підтвердженням теорії мікросудинної дисфунк-
ції також являються результати застосування одно-
фотонної емісійної КТ, що свідчать про зниження 
міокардіальної перфузії при відсутності обструк-
тивних змін коронарних судин, і помірне зниження 
скоротності в ділянці верхівки, причому практич-
но повне відновлен ня перфузії відзначають через 
3–5 днів від початку захворювання.

Рис. 13.1. Кардіоміопатія такотсубо. 
МРТ-обстеження

Рис. 13.2. Ураження ЛШ при кардіо міопатії тако-
тсубо. МРТ-обстеження, сагітальний зріз
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Для хворих з кардіоміопатією такотсубо харак-
терно мінімальне підвищення активності кардіо-
специфічних ферментів — рівня тропо ніну I 
(у 85% обстежуваних), МВ-фракції КФК у крові 
(у 73,9% випадків), що не відповідає об̓єму ура-
женого міокарда.

Найбільш частим ускладненням кардіоміо патії 
такотсубо прийнято вважати помірно виражену 
СН, проте описано кілька випадків ускладнення 
перебігу захворювання набряком легень у резуль-
таті тяжкої лівошлуночкової недостатності, вира-
женій обструкції виносного тракту ЛШ з тяжкою 
мітральною регургітацією. Вкрай рідко — кардіо-
генний шок, розрив міокарда, описаний одинич-
ний випадок рапто вої смерті. Можливий пери-
кардит і пристіночне апікальне тромбоутворення. 

Незважаючи на виражені клінічні симп томи, 
високий ризик розвитку аритмії, СН із кардіоген-
ним шоком, смертність в умовах стаціонару ста-
новить близько 1,7%, а повне клінічне видужан-
ня — 95,9% випадків. Як правило, рецидиви за-
хворювання бувають досить рідко. Так, тільки у 2 
(2,7%) з 72 пацієнтів у серії, описаної K. Tsushikashi 
і співавторами (2001), повторний емоційний стрес 
супроводжувався появою клінічної картини ам-
пульної кардіоміопатії.

Лікування
Спеціальних методів лікування кардіоміопа-

тії такотсубо на сьогодні не розроблено. Схема 
лікування стандартна для систолічної дисфунк-
ції ЛШ і включає інгібітори АПФ, блокатори 
β-адренорецепторів, ацетилсаліцилову кислоту, 
діуретики і блокатори кальцієвих каналів при не-
обхідності.

НЕКОМПАКТНА КАРДІОМІОПАТІЯ ЛШ

Визначення 
Некомпактна кардіоміопатія ЛШ (ізольована 

некомпактність ЛШ, підвищена трабекулярність 
ЛШ, губчатий міокард) — вроджене захворюван-
ня, що характеризується вираженою трабекуляр-
ністю міокарда ЛШ із глибокими міжтрабекуляр-
ними щілинами, пов̓язаними з порожниною шлу-
ночка. Вперше описана R. Engberding і F. Bender 
у 1984 р.

Епідеміологія
Достеменна поширеність захворювання неві-

дома, проте його ознаки при послідовних ехоКГ-
дослідженнях визначаються в 0,014% випадків. 
Захворювання превалює у жінок.

Етіологія
В етіології некомпактної кардіоміопатії про-

відну роль відіграють генетичні фактори, в основ-
ному мутації в генах, що кодують саркомерні білки. 
У літературі описані як сімейні, так і спо радичні 
форми некомпактної кардіоміопатії. Дотепер не 
знайдено загальних генетичних детермінант для 
цього захворювання. Захворювання генетично 
гетерогенне, сімейні форми можуть передавати-
ся спадково як аутосомно-домінантне, аутосомно-
рецесивне або пов̓язане з Х-хромосомою за-
хворювання. У деяких родинах з Х-хромосомою, 
пов̓язаною з некомпактною кардіоміопатією, зна-
йдений зв̓язок з мутаціями гена TAZ. Деякі сімейні 
аутосомно-домінантні кардіо міопатії можуть бути 
пояснені мутаціями генів, що кодують протеїни 
цитоскелета або клітинних з̓єднань, ламіну A/C, 
α-дистробревіну. Додаткові локуси ідентифікова-
ні в хромосомах 1q43, 5q та 11p15. У результаті мо-
лекулярного скринінгу генів саркомерних білків 
у двох родинах з аутосомно-домінантним успад-
куванням некомпактної кардіоміопатії ідентифі-
ковані мутації в гені важкого ланцюга β-міозину 
серцевого саркомера. Ідентифіковано мутації ге-
нів MYH7 у двох великих родинах з некомпактною 
кардіоміопатією ЛШ.

Патогенез
Некомпактна кардіоміопатія ЛШ виникає 

внаслідок внутрішньоутробної зупинки ембрі-
онального розвитку серця (на 5–8-му тижні емб-
ріогенезу) з персистуванням ембріональної мор-
фології міокарда та відсутністю компактності його 
структури.

Клінічна картина
Захворювання може проявлятися в ранньому 

дитинстві, однак також може маніфестувати в до-
рослому віці.

Клінічна маніфестація некомпактної кардіо-
міопатії ЛШ включає застійну СН із прогресую-
чою задишкою і набряками, суправентрикулярні 
та шлуночкові аритмії і системні тромбоемболії. 
Патомеханізм СН невідомий.

Шлуночкову тахікардію реєструють у 41% хво-
рих. Частота виникнення тромбоемболічних по-
дій коливається від 4 до 24%, найбільш часто ви-
никають у відносно молодому віці. Не встановле-
но, чи відбувається це внаслідок тромбо утворення 
в міжтрабекулярних щілинах.

Діагностика
На ЕКГ визначаються неспецифічні зміни, 

можуть бути синусова тахікардія, ознаки ГЛШ, 
порушення реполяризації, двофазний Р, супра-
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вентрикулярні і шлуночкові аритмії, а також озна-
ки порушення провідності — блокада лівої ніжки 
пучка Гіса і AV-блокади. 

Діагноз некомпактної кардіоміопатії ЛШ вста-
новлюють шляхом візуалізації стінки шлуночка 
і його порожнини за допомогою двомірної транс-
торакальної ехоКГ і колірної допплєрографії, 
ангіо графії ЛШ, КТ або МРТ.

ЕхоКГ має центральне значення в діагности-
ці некомпактної кардіоміопатії. При дослідженні 
може визначатися помірна дилатація ЛШ з пору-
шенням систолічної функції. При колірному доп-
плєрівському дослідженні підтверджуються потоки 
в щілинах і з̓єднання їх з порожниною шлуночка.

Хворих можуть тривалий час спостерігати з діа-
гнозом обструктивної гіпертрофічної або ДКМП.

Для діагностики некомпактної кардіоміопатії 
найбільш зручні діагностичні критерії, запропоно-
вані R. Jenni і співавторами (2001), що включають:

1) сегментарне патологічне надлишкове стов-
щення стінок шлуночка з двошаровою структурою, 
що складається зі стовщеного внутрішнього ендо-
кардіального некомпактного шару міокар да і тон-
кого компактного епікардіального шару міокарда 
(максимальне кінцево-систолічне співвідношення 
некомпактного/компактно го міокарда ≥2 у пара-
стернальній позиції по короткій осі) з характерною 
множинною надмірною трабекулярністю і глибо-
кими міжтрабекулярними щілинами (рис. 13.3).

2) документована перфузія глибоких між-
трабекулярних щілин за допомогою потоку колір-
ного допплєра;

3) домінуюча локалізація стовщення ЛШ в апі-
кальній, середньолатеральній і серед ньо задній зо-
нах його стінки;

4) відсутність супутніх аномалій серця.

Рис. 13.3. Некомпактна кардіоміопатія. В-режим, 
апікальна двокамерна позиція

Клінічний діагноз вимагає наявності всіх 
чотирьох критеріїв.

МРТ і КТ мають важливе значення в діагно-
стиці некомпактної кардіоміопатії ЛШ, для 
цих мето дів співвідношення некомпактного/
компакт ного міокарда повинне перевищува-
ти 2,3. Методи дозволяють виявити більшу кіль-
кість сегментів ЛШ, залучених у патологічний 
процес (чутливість 86%, специфічність 99%).

Лікування 
Оптимальна концепція лікування не-

компактної кардіоміопатії ЛШ не розроблена. 
Застосовують стандартні підходи лікування 
СН, включаючи діуретики, інгібітори АПФ, 
блокатори β-адренорецепторів. 

У хворих з ризиком розвитку тромбоембо-
лії ефективне застосування антикоагулянтів.

При тяжкій шлуночковій аритмії вирішу-
ється питання про імплантацію кардіовертера-
дефібрилятора.

У прогресуючій стадії захворювання та при 
вираженій систолічній дисфункції ЛШ важли-
вим підходом є пересадка серця.

Прогноз
Прогноз визначають прогресуюча СН 

і шлу ночкові аритмії.
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Визначення
Пухлини серця — рідкісні захворювання 

з по ліморфною клінічною картиною. Перше 
згадування про пухлини серця відноситься до 
1559 р., коли M.R. Columbus при патологоана-
томічному дослідженні виявив новоутворення 
в ЛШ.

Епідеміологія
Дані по поширеності первинних пухлин сер-

ця, що найбільш часто виявляють, наведені 
в табл. 14.1. Рідкісний розвиток пухлин серця по-
яснюється особливостями метаболізму міокарда, 
кровотоком усередині серця та об ме женістю лім-
фовідтоку.

Класифікація
Загальноприйнятої класифікації пухлин сер-

ця не існує. Новоутворення серця поділяють на 
первинні (0,1%) і вторинні (6%). Первинні пух-
лини поділяють на доброякісні (75%) і злоякісні 
(25%). Пухлини серця, які найчастіше виявля-
ють, див. у табл. 14.1.

Клінічна картина 
Зумовлена ураженням міокарда і перикарда. 

При ураженні міокарда часто реєструють пору-
шення серцевого ритму та провідності: синусо-
ву тахікардію, екстрасистолічну аритмію, паро-
ксизмальну форму фібриляції передсердь, повну 
AV- блокаду серця. Ураження перикарда можуть 
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проявлятися ексудативним або констриктив-
ним перикардитом, тампонадою серця.

Виникнення СН у більшості випадків 
зумов лено як внутрішньопорожнинними 
утвореннями, що викликають гемодинамічні 
порушення у зв̓язку зі зміною припливу крові 
або відтоку її з уражених камер серця, так і ве-
ликим неоплас тичним ураженням самого міо-
карда, що призводить до порушення насос ної 
функції серця.

Таблиця 14.1
Первинні пухлини серця, що найчастіше 

виявляють 

Пухлина Розповсюдженість, 
%

Доброякісні:
міксома 24–50
ліпома 8
папілярна 
фіброеластома 8

рабдоміома 7–20
фіброма 3
гемангіома 3
тератома 3
мезотеліома АV-вузла 2

Злоякісні:
ангіосаркома 33
рабдоміосаркома 20
мезотеліома 4
фібросаркома 10
лімфома 1

Прижиттєва діагностика пухлин серця над-
звичайно тяжка у зв̓язку з відсутністю патогно-
монічних ознак, а також з можливістю їх без-
симптомного перебігу. 

ПЕРВИННІ 
ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ

МІКСОМА СЕРЦЯ
Визначення
Міксома серця — первинна внутрішньо-

порожнинна гістологічно доброякісна пухли-
на, що найчастіше локалізується в порожнині 
лівого (75%) (рис. 14.1) або правого (20%) 
(рис. 14.2) передсердя, дуже рідко — у шлуноч-
ках серця.

Рис. 14.1. Міксома лівого передсердя, в діа-
столу переміщується в порожнину ЛШ. 
В-режим, апікальна чотирикамерна по-
зиція

Епідеміологія
Відзначають у пацієнтів будь-якого віку, най-

частіше віком 30–60 років. Результати аналізу да-
них 1195 хворих, прооперованих з приводу мік-
соми, свідчать, що новоутворення частіше роз-
вивається у жінок (67%), ніж у чоловіків (33%).

Рис. 14.2. Міксома правого передсердя. В-режим, 
апікальна чотирикамерна позиція

Етіологія
Етіологія міксоми не з̓ясована. Припус кають, 

що клітини пухлини розвиваються з ем бріональної 
мукоїдної тканини або ендотелія з наступною мік-
соматозною дегенерацією. Менше 5% міксом 
становлять компонент міксомного комплексу — 
аутосомно-домінантного синдрому, відомого як 
синдром Карні, що включає міксому серця та по-
засерцеві прояви: патологічну пігментацію шкіри, 
кальцифікуючі тестикулярні пухлини, шкірні мік-
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соми, пігментну гіперплазію коркового шару над-
ниркових залоз, пухлини щитовидної залози.

Патологічна анатомія
Міксома — солітарне, рідше множинне новоут-

ворення округлої або овальної форми, що не поши-
рюється далі субендокардіальних шарів серця. Ма-
кроскопічно міксоми мають два різновиди: напів-
прозора, безбарвна желатинозна по консистенції, 
фіксована до стінки серця більш-менш широкою 
основою; або округла щільна маса, що звисає на ніж-
ці (80%). Зовнішній вигляд пухлини нагадує поліп 
або виноградне гроно діаметром від 5 мм до 8–12 см 
із крупно- або дрібнозернистою поверхнею, її маса 
може досягати 250 г. Поверхня пухлини блискуча, 
капсула чітко виражена. Кольори можуть варіюва-
ти від зеленувато-сірого до жовтувато-коричневого, 
пухлина желеподібна або значно рідше еластич ної 
консистенції. У самій пухлині можуть бути виявлені 
дистрофічні зміни — некрози, крововиливи, рідше 
відбувається звапнення. 

Гістологічна будова міксоми неоднорідна. Ос-
новна субстанція (матрикс) представлена аморф-
ною оксифільною речовиною, у якій розсіяні кліти-
ни пухлини веретеноподібної форми з круглим або 
овальним ядром, чітким ядерцем, які іноді утворють 
синцитиальні групи, формуючи сигароподібні та 
кільцеподібні структури або тісно ото чуючі суди-
ни ка пілярного типу. Пухлинні клітини за ультра-
структурою нагадують ендотеліальні і можуть брати 
участь у формуванні судин. Гістологіч но часто ви-
являється фіброзне потовщення ендо кар да, стулок 
AV- клапанів і нижньої частини передсер дя, що 
зумовлено відкладенням фібрину на поверх ні ен-
докарда та збільшенням кількості колагенових та 
еластичних волокон у зв̓язку з постійним тертям 
тіла пухлини по ендокарду. При вираженому каль-
цинозі міксоми відзначається деструкція стулок AV-
клапанів.

Патологічна фізіологія
Міксома лівого передсердя звужує мітральний 

отвір, зумовлює обструкцію легеневих вен, що при-
зводить до легеневої венозної гіпертензії та АГ, а та-
кож до вторинної правошлуночкової СН.

Якщо міксома пролабує в ЛШ, то в ранню сис-
толу вона рухається від шлуночка до передсердя, 
викликаючи в останньому значне підвищення тис-
ку, у ранню діастолу пухлина «провалюється» у по-
рожнину шлуночка, що сприяє різкому зниженню 
внутрішньопередсердного тиску. Якщо пухлина не 
пролабує і перешкоджає проходженню крові через 
AV-отвір в діастолу, то гемодинаміка схожа на таку, 

як при мітральному або трикуспідальному стенозі 
з уповільненим кровотоком через отвір у діастолу.

Пухлина правого передсердя стенозує правий 
AV-отвір, може утрудняти відтік з порожнистих вен, 
що призводить до появи системної венозної гіпер-
тензії.

Пухлина ЛШ звужує його вихідний тракт, імі-
туючи обструктивну кардіоміопатію. Правошлу-
ночкова міксома може стенозувати устя легеневого 
стовбура. 

Клінічна картина
При аускультації у фазу ранньої або середньої 

діастоли вислуховується низькочас тотний шум, на-
званий пухлинним хлопком (tumor plop), що вини-
кає внаслідок різкої зупинки пухлини при ударі її об 
стінку шлуночка або фіброзне кільце мітрального 
клапана на початку діастоли. Міксома правого пе-
редсердя часто маніфестує емболією ЛА, що може 
бути причиною летального кінця. При обтурації 
кровотоку на рівні тристулкового клапана можливі 
судоми та інші розлади функції ЦНС або раптова 
смерть. 

Системні прояви, що відзначаються у 90% хво-
рих, включають зменшення маси тіла, міалгію, 
м̓ язову слабкість, артралгію, лихоманку, анемію, 
підвищення ШОЕ, кількості лейкоцитів і концен-
трації IgG. Як правило, ці симптоми зникають після 
видалення пухлини. 

У 50% хворих внаслідок фрагментації пухли-
ни розвиваються системні емболічні ускладнення. 
Емболія коронарних артерій може призводити до 
гострого ІМ. Першою ознакою міксоми може бути 
емболія периферичних судин. Внутрішньочерепна 
аневризма внаслідок емболізації виникає рідко, але 
є сер йозним ускладненням. Природа цієї аневриз-
ми не з̓ясована, однак повідомлялося про гістологіч-
ну верифікацію міксомних клітин у стінці артерії.

Виділяють основні клінічні симптоми, на підста-
ві яких можна запідозрити або діагносту вати міксо-
му серця:

• раптова поява клінічних ознак вади серця (шу-
мів) у хворого без ревматичного анамнезу, які змі-
нюються при зміні положення тіла (внаслідок 
зміщення пухлини відносно клапана);

• швидкий розвиток серцево-судинної не-
достатності без видимих причин, резистентної 
до терапії;

• невелика тривалість захворювання по-
рівняно з ревматичними вадами серця, про-
гресуючий перебіг і несподівані «ремісії»;

• виникнення емболій периферичних су-
дин або судин легень на фоні синусового рит-
му, особливо у людей молодого віку;
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• задишка або короткотривала втрата 
свідо мості, артеріальна гіпотензія, тахікардія, 
що з̓ являється раптово без видимих причин 
(виникають при обтурації міксомою клапан-
них отворів);

• перебіг захворювання під маскою інфек-
ційного ендокардиту: лихоманка невідомо-
го походження, анемія, підвищення ШОЕ, 
незважа ючи на лікування антибіотиками.

Діагностика
Зміни ЕКГ розвиваються у 20–40% хво-

рих, вони неспецифічні, включають фібриля-
цію або тріпотіння передсердь і блокаду лівої 
ніжки пучка Гіса. Ступінь вираженості змін 
залежить від величини стенозу, зумовленого 
пухлиною. При міксомах передсердь відзна-
чають ознаки гіпертрофії передсердь, рідше 
шлуночків. 

Особливістю рентгенологічної картини при 
міксомі лівого передсердя, якщо порушення 
гемодинаміки відповідають мітральному сте-
нозу, є відсутність вибухання вушка лівого пе-
редсердя, порожнина лівого передсердя роз-
ширена менше, ніж при мітральному стенозі. 
При звапненні міксоми на рентгенограмах — 
кальциноз. 

Метод ехоКГ дозволяє верифікувати діа-
гноз. Пухлина лівого передсердя викликає 
появу «хмарини» ехосигналу між стулками 
мітрального клапана в діастолу шлуночків, 
у систолу його виявляють у порожнині ліво-
го передсердя (див. рис. 14.1). При лінійному 
скануванні протягом серцевого циклу можна 
простежити рух «хмарини» з лівого передсер-
дя в ЛШ і назад. Пухлина спотворює характер 
кривої руху перед ньої стулки мітрального кла-
пана, викликаючи деформацію діастолічного 
руху, і призводить до зміщення цієї стулки до 
міжшлунолчкової перегородки (рис. 14.3).

Рис. 14.3. Міксома лівого передсердя. М-режим

Щільна гладка капсула міксоми дає чіткі 
контури відбитого ехосигналу, тоді як у пух-
линних мас без оболонки нечіткий контур. 
При двомірній ехоКГ міксому виявляють 
у порожнинах серця у вигляді більш світлого 
утворення на темному фоні, рух пухлини візу-
алізується протягом усього серцевого циклу.

Ангіокардіографія отримала широке розпо-
всюдження в діагностиці міксом серця. Харак-
терним симптомом є стійкий дефект напов-
нення округлої форми з рівними і гладкими 
контурами, що обтікається кров̓ю з контрас-
том. 

При неможливості встановити точний діа-
гноз за допомогою ехоКГ проводять КТ або 
МРТ для визначення країв пухлини та виклю-
чення пухлинної інфільтрації (рис. 14.4а, б).

                   а                                                 б
Рис. 14.4. Міксома передсердя. Мультиспіраль на 

КТ: а) зріз по осі серця; б) фронтальний 
зріз

Для підтверження діагнозу «міксома» необ-
хідне гістологічне дослідження всіх хірургічно 
видалених емболів. 

Лікування
Хірургічне видалення міксоми є єдиним ра-

дикальним методом лікування, відстрочку опе-
рації варто вважати грубою помилкою. У біль-
шості оперованих пацієнтів наступає значне по-
ліпшення стану або повне одужання, госпітальна 
смертність мінімальна.

Важливою є ідентифікація близьких родичів 
з документованим міксомним синдромом, оскіль-
ки емболізація — основне ускладнення міксом, 
особливо сімейних пухлин.

Прогноз
Тривалість захворювання міксомою різна. 

У хворих зі спорадичними пухлинами сприятливий 
прогноз з 1% рецидивів, проте близько в 10% ви-
падків із сімейними міксомами відзначають реци-
див пухлини або розвиток іншої пухлини з іншою 
локалізацією. При відсутності лікування у 30% хво-
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рих з міксомою наступає раптова смерть, інші при-
чини смерті — СН або емболії. 

ЛІПОМА СЕРЦЯ
Визначення
Ліпома серця — доброякісна пухлина, що утво-

рюється з жирової тканини, розвивається в будь-
якому віці. Найчастіше являє собою солітарне 
утворення, що розташовується в будь-якому відділі 
серця, але частіше в ЛШ, правому передсерді або 
міжшлуночковій перегородці.

Патологічна анатомія
Макроскопічно характерна вузлувата форма 

пухлини розміром від 1 до 15 см у діаметрі з чітко 
вираженою капсулою. Маса ліпоми може досягати 
>2 кг. Пухлина може розташовуватися внутрішньо-
міокардіально (25%) або субепікардіально (25%), 
але частіше субендокардіально (50%). Мікроско-
пічно складається з типових жирових клітин і зрід-
ка містить фіброзну тка нину (фіброліпома), м̓язову 
тканину (міоліпома), кровоносні судини. Харак-
терні різні розміри жирових клітин і часточок, на-
явність емб ріональних жирових клітин. 

Деякі дослідники виділяють патологію, названу 
ліпоматозною гіпертрофією міжпередсердної пе-
регородки, що є скоріше гіперплазією первинної 
жирової тканини, ніж істиною неоплазмою. Являє 
собою неінкапсульовану масу жирової тканини, 
розташовану під ендокардом міжпередсердної пе-
регородки. Утворення має коричневе забарвлення, 
розміри від 1 до 8 см у діаметрі, частіше розташо-
вано попереду від овальної ямки з боку правого пе-
редсердя, але також може поширюватися на область 
AV-вузла. Гістологічно ліпоматозна гіпертрофія 
міжпередсердної перегородки представлена різним 
співвідношенням зрілих та ембріональних жирових 
клітин, фіброзною тканиною та вогнищами хро-
нічного запалення, переважно у вигляді скупчення 
лімфоцитів і плазматичних клітин.

Клінічна картина 
Звичайно інтрамуральні ліпоми без симптом ні, 

але можуть бути виявлені порушення ритму серця, 
передсердно-шлуночкової або внутрішньошлуноч-
кової провідності, ознаки зниження скорочувальної 
здатності серця. Суб ендокардіальні пухлини прояв-
ляються симп томами, що відповідають їх локаліза-
ції, у той час як суб епікардіальні пухлини можуть 
викликати здавлювання серця та випіт у перикард.

У випадку утворення ліпоматозної гіпертрофії 
міжпередсердної перегородки можуть виникати 
порушення ритму, застійна СН або раптова смерть.

Прогноз
До 25% хворих помирають раптово, що пов̓ яза-

но з різними порушеннями ритму серця. 

ПАПІЛЯРНА ФІБРОЕЛАСТОМА
Визначення
Папілярна фіброеластома — доброякісна пухли-

на серця, що проростає з ендокарда, може розташо-
вуватися в будь-якому відділі серця, але найчастіше 
уражує клапанний апарат (рис. 14.5).

Рис. 14.5. Фіброеластома фіброзного кільця мітраль-
ного клапана. В-режим, парастернальна по-
зиція, довга вісь

Патологічна анатомія
При мікроскопічному дослідженні виявляють 

множинні відростки до ендокарда або безпосеред-
ньо до одного з клапанів серця діаметром 3–4 см. 
У дорослих частіше уражується аортальний клапан. 
Гістологічно пухлина покрита ендотелієм, який ото-
чує центральну частину (серцевину) пухлини, що 
складається із щільної сполучної тканини, включає 
матрикс із кислих мукополісахаридів, еластичні во-
локна та гладком̓язові клітини. Гістогенез пухлини 
невідомий.

Прогноз
У більшості випадків пухлина безсимптомна, її 

випадково виявляють при аутопсії. У деяких випад-
ках наступає раптова смерть.

РАБДОМІОМА СЕРЦЯ
Визначення
Рабдоміома — доброякісна внутрішньом̓язова 

пухлина, розвивається найчастіше у дітей віком мо-
лодше 15 років. Рабдоміома може локалізуватися 
у будь-якому відділі серця, крім клапанного апара-
ту, найчастіше — у шлуночках, часто має внутріш-
ньопорожнинний характер рос ту.
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Вперше описана F. Recklinghausen у 1862 р. 
У 30—50% випадків рабдоміома супроводжується 
туберозним склерозом кори головного мозку, а та-
кож множинними аденомами і аденофіброліпома-
ми нирок та аденомами шкіри.

Етіологія 
Етіологія рабдоміоми дотепер не встановлена. 

Існують припущення, що вона походить із міоблас-
тів або атипових клітин Пуркіньє або є ознакою 
вродженого порушення вуглеводного обміну.

Патологічна анатомія 
Розміри пухлини можуть варіювати від декіль-

кох міліметрів до декількох сантиметрів. Рабдо-
міома має білясте або коричнювате забарвлення, 
чітко відмежована від навколишніх тканин, але не 
має капсули, мікроскопічно складається із клітин 
різноманітної форми з великим вмістом глікогену. 
Типовими для рабдоміоми є павукоподібні клітини 
з цент рально розташованими круглими ядрами та 
наявністю в цитоплазмі міофібрил з поперечною 
смугастістю (рис. 14.6).

Рис. 14.6. Рабдоміома. В-режим, парастернальна 
позиція, коротка вісь, на рівні папілярних 
м̓язів ЛШ

Прогноз 
Прогноз несприятливий. Смерть частіше на-

стає раптово.

ФІБРОМА СЕРЦЯ
Визначення 
Фіброма — доброякісна сполучнотканинна 

пухлина, яку виявляють у осіб обох статей у будь-
якому віці. Фіброма може розташовуватися в різ-
них відділах серця, найчастіше — в шлуночках 
або міжшлуночковій перегородці.

Патологічна анатомія
Як правило, являє собою солітарне утво-

рення діаметром 3–10 см щільної консистенції 
сірувато-білого забарвлення (рис. 14.7).

Рис. 14.7. Фіброма ЛШ. В-режим, парастерналь-
на позиція, довга вісь

Пухлина чітко відмежована від навколишніх 
тканин, але не має капсули, характеризується 
інвазивним ростом. При мікроскопічному дослі-
дженні центральна частина пухлини складається 
з гіалінізованої фіброзної тканини з множинни-
ми вогнищами кальцинозу та кістозною дегене-
рацією, на периферії розташовані веретенопо-
дібні клітини типу фібробластів із зернистою ци-
топлазмою і овальними ядрами з 1–2 ядерцями. 
Клітини розташовуються між пучками колагено-
вих волокон, що мають різний напрямок.

Прогноз
При рості пухлини часто в патологічний про-

цес втягується провідна система серця, що зу-
мовлює високу частоту випадків раптової смерті. 

ГЕМАНГІОМА СЕРЦЯ
Визначення
Гемангіома серця — доброякісна судинна 

пухлина, що характеризується внутрішньопо-
рожнинним, внутрішньом̓язовим або епікарді-
альним ростом. Пухлина може уражувати будь-
який відділ серця. 

Патологічна анатомія
Макроскопічно гемангіома невеликого роз-

міру, має вигляд виноградного грона або поліпо-
дібного розростання синьо-багряних кольорів. 
На розрізі — губчаста будова. 

Прогноз
Прогноз при гемангіомах не вивчений, зале-

жить від локалізації та розміру пухлини, в 50% 
випадків їх виявляють випадково при аутопсії. 
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ТЕРАТОМА СЕРЦЯ
Визначення
Тератома — пухлина, що містить елементи 

всіх трьох зародкових листків. Внутрішньосерце-
ва тератома являє собою дуже рідкісне захворю-
вання, виявляють переважно у жінок. 

Патологічна анатомія
Морфологічно має грушоподібну форму 

і може досягати до 15 см у діаметрі. На розрізі — 
полікістозна будова. 

Прогноз 
Не вивчений, проте описані випадки виник-

нення рефрактерної СН і раптової смерті. 

МЕЗОТЕЛІОМА АV-ВУЗЛА 
Визначення
Доброякісна пухлина, що вибірково уражує 

AV- вузол. Виявляють переважно у жінок будь-
якого віку.

Патологічна анатомія
Гістогенез пухлини не з̓ясований. Макро-

скопічно пухлина має вигляд множинних вуз-
ликів, розташованих в області AV-вузла, не має 
чітких границь. Характерна відсутність мета-
стазів і проростання пухлини в тристулковий 
клапан та міокард ПШ.

Прогноз
Прогноз несприятливий, що зумовлено ви-

никненням асистолії або фібриляції шлуноч-
ків на фоні повної поперечної блокади серця. 

ПЕРВИННІ ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ

САРКОМА
Найбільш частим різновидом первинних 

злоякісних пухлин є саркома, що походить 
з мезенхіми і тому може проявлятися різно-
маніттям морфологічних типів (див. табл. 1) 
та зумовлювати складність гістологічної вери-
фікації. Саркома може виникнути в осіб будь-
якого віку, але найчастіше — в 30–50 років, од-
наково часто в чоловіків і жінок. Пухлина ура-
жує переважно праві відділи серця, виходячи, 
як правило, з ендокарда або перикарда. Пер-
винна саркома серця може викликати оклюзію 
клапанних отворів і вихідних відділів шлуноч-
ків, здавлювати та проростати коронарні суди-
ни, великі артерії і вени. Відрізняється швид-
ким інвазивним ростом, проростає всі шари 
серця і прилеглі органи, а також швидко та 

поширено метастазує у легені, середостіння, 
трахео бронхіальні та ретроперитонеальні лім-
фатичні вузли, надниркову залозу, мозок. 

АНГІОСАРКОМА
Найбільш частий різновид первинних зло-

якісних пухлин, у чоловіків розвивається 
в 2–3 рази частіше, ніж у жінок. Пухлина може 
уражувати будь- які відділи серця, найчасті-
ше — праве передсердя. 

Ангіосаркома макроскопічно являє собою 
щільне горбисте утворення, що інфільтрує тка-
нини. На розрізі виявляють вогнища некрозу 
та крововиливи. Мікроскопічно визначають-
ся веретеноподібні, полігональні або округлі 
клітини, що утворюють синцитій і складають-
ся у безладно розташовані тяжі. Характерним 
є утворення різних за розміром і формою су-
динних порожнин, заповнених кров̓ю і спо-
лучених між собою. Між клітинами пухлини 
перебувають пухкі мережі аргірофільних воло-
кон, що нагадують базальну мембрану. 

РАБДОМІОСАРКОМА
Походить із серцевої смугастої м̓язової тка-

нини, розвивається в будь-якому віці, дещо час-
тіше у чоловіків. 

Макроскопічно рабдоміосаркома визначаєть-
ся як вузол м̓ якої консистенції білого або блі-
до- рожевого кольору, розташований в товщі міо-
карда. На розрізі виявляють вогнища крововили-
вів і некрозів. Мікроскопічно визначається різне 
співвідношення дрібних округлих або овальних, 
веретеноподібних клітин. Важливе діагностичне 
значення має їх виражений поліморфізм: можуть 
нагадувати тенісну ракетку, маючи округле тіло 
з ядром і один товстий цитоплазматичний відрос-
ток, або бути павукоподібної форми з централь-
но розташованим ядром і великими вакуолями 
глікогену по периферії. У цитоплазмі визначають 
міофібрили з поперечною смугастістю. Клітини 
пухлини можуть розташовуватися суцільними 
полями або формувати альвеолярні та пучкові 
структури, укладені в мережу аргірофільних і ко-
лагенових волокон. 

ФІБРОСАРКОМА 
Є мезенхімальною пухлиною, виникає у осіб 

обох статей у будь-якому віці.
Макроскопічно являє собою чітко обмежений 

щільний вузол білого або сірувато-білого кольору 
і має інфільтративний ріст. Мікроскопічно вияв-
ляють фібробластоподібні клітини з різним ступе-
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нем диференціації та колагенові волокна. Клітини 
розташовані у вигляді пучків, що переплітаються. 

Інші первинні злоякісні пухлини, у тому чис-
лі мезотеліома і лімфома, виявляються рідко. 
Необхідні детальні дослідження їх морфологіч-
них та клінічних особливостей. 

Клінічна картина
Клінічна картина залежить від локалізації 

пухлини та величини обструкції порожнин сер-
ця. Типовою є невідомого походження, швидко 
прогресуюча СН зі збільшенням розмірів серця, 
випотом у перикард (геморагічним), тампона-
дою, болем в області грудної клітки, аритміями, 
порушеннями провідності, обструкцією по-
рожнистої вени та раптовою смертю. Пухлини, 
обмежені міокардом без поширення всередину 
порожнини, можуть якийсь час мати безсимп-
томний перебіг або викликати аритмії і пору-
шення провідності. Запідозрити наявність зло-
якісного новоутворення можливо з наступних 
симптомів: 

• біль всередині грудної клітки є раннім 
і частим симптомом злоякісного ураження;

• наявність гемоперикарда при відсутності 
травми в анамнезі;

• необхідність проведення повторних пери-
кардіоцентезів (цитологічне дослідження еваку-
йованої рідини обов̓язкове);

• прогресування синдрому верхньої порож-
нистої вени при відсутності тампонади серця.

При поширенні пухлини на перикардіальний 
простір часто утворюється геморагічний випіт у пе-
рикард, може виникнути тампонада. 

Саркома часто викликає симптоми правошлу-
ночкової недостатності внаслідок обструкції пра-
вого передсердя, ПШ, тристулкового клапана або 
клапана ЛА. Обструкція верхньої порожнистої 
вени може призводити до набряку обличчя і верх-
ніх кінцівок, тоді як обструкція нижньої порож-
нистої вени викликає застій у внутрішніх органах.

Діагностика
ЕхоКГ розглядають як метод вибору в діагнос-

тиці пухлин серця, достатній для вироб лення від-
повідної хірургічної тактики. 

Останнім часом все більше визнання в діа-
гностиці здобуває метод КТ, який відрізняється 
високою чутливістю і надійністю, що дозволяє 
проводити топічну діагностику пухлини і визна-
чити місце її фіксації. Іншим достовірним мето-
дом топічної діагностики пухлини серця є МРТ.

Лікування
Терапія злоякісних пухлин серця найчасті-

ше симптоматична. Хірургічне лікування пере-
важної більшості пацієнтів з первинними зло-
якісними новоутвореннями серця неефективне у 
зв̓язку з тим, що до моменту діагностики відзна-
чається значне поширення пухлини як у межах 
самого міокарда, так і на прилеглі органи та тка-
нини. Найчастіше проводять променеву терапію 
з системною хіміотерапією або без неї, що дозво-
ляє тимчасово зменшити клінічну вираженість 
захворювання і у ряді випадків збільшити трива-
лість життя до 5 років після початку лікування.

Прогноз
Прогноз несприятливий. При встановленні 

діагнозу «саркома серця» у 80% хворих уже є ме-
тастази. Як правило, пацієнти помирають про-
тягом 6–12 міс після появи перших клінічних 
симптомів. 
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Етіологія
До найпоширеніших причин травматичного 

ушкодження серця належать:
• проникаючі поранення;
• вогнепальні поранення;
• механічні впливи — забиття або здавлення 

грудної клітки, падіння з висоти, вплив ударної по-
вітряної хвилі;

• ушкодження при впливі електричного струму; 
• ятрогенні травми при виконанні ангіопласти-

ки, катетеризації порожнин серця, пункції порож-
нини перикарда, коронарографії, серцево- легеневої 
реанімації, введенні різних катетерів і встановленні 
електродів для кардіостимуляції;

• ушкодження при впливі іонізуючої радіації.

ПРОНИКАЮЧІ ПОРАНЕННЯ СЕРЦЯ
Епідеміологія
Ушкодження серця, магістральних судин і пери-

карда при проникаючих пораненнях грудної кліт-

ки виявляють в 10–15% випадків, що є причиною 
смерті в більшої частини загиблих від травми осіб. 

Із проникаючих поранень серця в мирний час 
найбільш частими є колото-різані рани, в основ ному 
вони локалізуються на передній поверхні грудної 
клітки. При цьому можуть ушкоджуватися будь-які 
структури серця: ПШ (42%), ЛШ (33%), ліве перед-
сердя (6%), праве передсердя (15%), міжпередсерд-
на та міжшлуночкова перегородки, клапани серця, 
коронарні артерії та/або перикард. 

Клінічна картина
Розмір ушкодження перикарда та кількість 

ушкоджених структур серця визначають клінічну 
картину і прогноз, множинні ушкодження зазвичай 
смертельні. Розташування рани в проекції серця є 
об̓єктивною ознакою, яка дає можливість запід-
озрити проникаюче поранення серця. 

Діагноз «проникаюче поранення серця» може 
бути встановлений на підставі ряду симптомів. Імо-
вірними ознаками поранення серця можуть бути:
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• рана грудної клітки в області серця, що крово-
точить;

• тяжкий стан при невеликих розмірах рани 
грудної стінки;

• задишка;
• зниження АТ;
• почастішання і слабке наповнення пульсу;
• блідість шкірних покривів;
• тривожний або напівнепритомний стан;
• глухі тони серця, що не прослуховуються;
• збільшення границь серця;
• зниження рівня гемоглобіну та показника ге-

матокриту.
Проникаючі поранення серця, як правило, при-

зводять до тампонади серця або значної крововтрати. 
Якщо ушкодження перикарда незначне і кров̓яний 
згусток закрив його, поранення серця протікає зі 
стертою клінічною симптоматикою, протягом три-
валого часу хворий може не пред̓являти скарг, і 
нічого, крім зовнішньої рани, не буде вказувати на 
ушкодження серця. 

Якщо кровотеча з судин серця триває в перикар-
діальний простір (навіть 100 мл), то швидко нарос-
тає внутрішньоперикардіальний тиск і розвивають-
ся явища тампонади серця. 

Тільки в 10–40% пацієнтів з посттравматичною 
тампонадою серця відзначають типову тріаду симп-
томів (гіпотензія, набухання яремних вен, глухість 
тонів серця). Блідість шкіри, ціаноз, холодний піт, 
непритомний або сопорозний стан повинні насто-
рожити лікаря. Пацієнти зі збереженою свідомістю 
скаржаться на слабкість, запаморочення, задишку, 
кашель. По мірі збільшення тампонади серця під-
силюється задишка, знижується АТ, частішає і стає 
ниткоподібним пульс. Значна зовнішня кровотеча 
відсутня, кров зазвичай виливається в перикард, а 
потім у плевральну порожнину. Вже при наявнос-
ті в порожнині перикарда 200 мл крові з̓являються 
симптоми здавлення серця — підвищення венозно-
го тиску. При значному гемоперикарді тони серця 
дуже глухі або не прослуховуються. 

Діагностика
На ЕКГ ознакою тампонади може бути зни-

ження вольтажу зубців. Зміни, що нагадують ІМ, 
виявляють при пораненні шлуночків: у наявності 
монофазний характер комплексу QRST з наступним 
зниженням інтервалу S—T до ізолінії та появою не-
гативного зубця Т. Тампонада серця і зміни на ЕКГ 
по типу ІМ є достовірними ознаками поранення 
серця.

ЕхоКГ-обстеження є методом вибору для паці-
єнтів з торакальною травмою. У гемодинамічно 
стабільних пацієнтів необхідно проводити транс-

торакальну ехоКГ для визначення перикардіально-
го випоту, а також локалізації сторонніх предметів, 
діагностики структурних порушень (регургітації 
на клапанах, шунтів). Навіть невеликий випіт слу-
жить маркером пенетрації серця. У випадку ге-
мотораксу чутливість і специфічність методу зна-
чно знижується. В обмеженої кількості пацієнтів 
можливе проведення трансезофагальної ехоКГ. 

При рентгеноскопічному дослідженні тінь серця 
збільшена, талія згладжена, різко знижена пульсація 
контурів серцевої тіні, можливе виявлення гемото-
раксу. 

Перикардіоцентез не показаний для діагностики 
у стабільних пацієнтів. При пункції перикарда вияв-
ляється наявність крові.

Лікування
При підозрі на наявне поранення серця і пери-

карда показання до оперативного втручання є абсо-
лютними. У більшості пацієнтів, що вижили після 
операції, травма компенсується в такому ступені, 
що патологічні зміни серця не виявляються.

ЗАКРИТІ ТРАВМИ СЕРЦЯ
Етіологія
З непроникаючих травм будь-який безпосеред-

ній тупий вплив на грудну клітку, особливо на пе-
редню її стінку (удар ногою, кулаком, спортивним 
снарядом, копитом тварини, найчастіше — удар об 
кермо траспортного засобу), може викликати ушко-
дження будь-якої структури серця, призводячи до 
безлічі патофізіологічних змін. Автомобільні ремені 
і повітряні подушки безпеки також відіграють важ-
ливу роль у механізмі ушкодження. Вплив останніх 
асоціюється з розривом правого передсердя. Варто 
вказати, що ушкодження серця і магістральних су-
дин можуть відбуватися і при травмах інших час-
тин тіла, наприклад при раптовій компресії живота 
та нижніх кінцівок, що призводить до підвищення 
тиску в грудній клітці. 

Патогенез
Патогенез ураження серця при тупих травмах 

грудної клітки дуже складний і остаточно не ви-
вчений. Мають значення локалізація травми груд-
ної клітки, напрямок і сила удару, гідродинамічний 
вплив крові, що циркулює в порожнинах серця, 
еластичність ребер, вік хворого. У патогенезі трав-
матичного ушкодження серця можна виділити три 
основні механізми:

• раптове здавлення всіх відділів серця з під-
вищенням внутрішньосерцевого тиску; 
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• раптовий удар (пряма передача енергії удару 
на грудну клітку) у проекції серця або ушкодження 
серця відламками ребер;

• зміщення серця при забитті грудної клітки. 

Патологічна анатомія
При патологоанатомічному дослідженні зазви-

чай виявляють перикардит, що може бути пов̓язано 
з пізнім розвитком констрикції. Зміни в серці варі-
юють від невеликих ділянок з дрібними петехіями в 
субендокардіальних або суб епікардіальних ділянках 
до великих трансмуральних крововиливів у міокард. 
Можливі надриви оболонок, стінок або клапанів, 
розтрощування стінок серця. При мікроскопічно-
му дослідженні в ділянці крововиливу виявляють 
набряклі, фрагментовані або некротизовані м̓язові 
волокна, оточені спочатку безліччю еритроцитів, 
надалі — скупченнями поліморфно-ядерних лейко-
цитів. У виживших після травми згодом відбувається 
розвиток сполучної тканини з утворенням рубця. 

Класифікація
Закриті ушкодження серця поділяють на кілька 

видів:
• струс серця (28%);
• забиття серця (35%);
• розрив серця (31%), у тому числі зовнішній 

(11%), внутрішній (17%), комбінований (3%);
• «травматичний» ІМ (до 6%).
У перебігу закритої травми серця виділяють кіль-

ка періодів:
• первинні травматичні порушення;
• травматичний міокардит;
• стабілізація процесу;
• кінцевий результат.

Діагностика 
Діагностика травматичного ушкодження сер-

ця утруднена, особливо у випадку множинних або 
комбінованих ушкоджень, ускладнених шоковим 
станом. Істотним для діагностики є уточнення ме-
ханізму травми грудної клітки. Відсутність видимих 
слідів травми грудної клітки не виключає можливос-
ті ушкодження серця. Легкі зміни функції серця при 
закритій травмі грудей частіше не діагностуються.

Патогномонічних ЕКГ-ознак, крім таких при 
«травматичному» ІМ, не виявлено. Найбільш типо-
вими змінами є порушення ритму серцевої діяль-
ності, внутрішньошлуночкової або AV- провідності 
аж до розвитку повної поперечної блокади, зміни 
зубця Т (інверсія або двофазність або сплощення), 
зміщення сегмента SТ вниз або вгору від ізолінії, 
підвищення амплітуди зубця Р у правих грудних від-
веденнях. 

Для підтвердження діагнозу «непроникаюче по-
ранення серця» використовують рентгенологічний 
та ангіокардіографічний методи дослідження, зон-
дування порожнин серця, трансторакальну й транс-
езофагальну ехоКГ, сцинтиграфію серця. 

СТРУС СЕРЦЯ
Визначення
Струс серця — синдром функціональних 

серцево-судинних порушень, що гостро виникають 
після різкого удару по грудній клітці прямо над ді-
лянкою серця.

Етіологія та патогенез
При струсі серця (часто при грі в бейсбол, руч-

ний м̓яч, футбол) відбувається спазм вінцевих арте-
рій з наступною ішемією міокарда. Слід зазначити, 
що при струсі серця в більшості випадків відсутні 
гістологічні ознаки ушкодження. 

Клінічна картина 
Симптоми розвиваються негайно після травми 

або через короткий час і швидко зникають. Біль в 
області серця виникає вкрай рідко у вигляді корот-
кочасних нападів. 

При фізикальному обстеженні будь-яких значи-
мих змін не відзначають.

Характерне порушення ритму серцевої діяль-
ності: екстрасистолічна аритмія, фібриляція або 
тріпотіння передсердь, брадикардія, а також різні 
порушення передсердно-шлуночкової провідності, 
аж до повної поперечної блокади серця. Порушення 
периферичного кровообігу проявляється підвищен-
ням венозного та зниженням АТ. 

Ознаки порушень функції серця в більшості ви-
падків зникають протягом декількох годин.

ЗАБИТТЯ СЕРЦЯ
Визначення
Забиття серця — найбільш частий вид травми 

серця, виникає при раптовому ударі в грудну клітку 
над ділянкою серця або в ліву половину грудей і рід-
ше при травмі правої половини грудної клітки. 

Етіологія та патогенез
Механічний вплив на грудну клітку викликає 

крововилив у міокард, під епікард або під ендокард. 
Величина крововиливу в міокард іноді залежить від 
ступеня наповнення камер серця кров̓ ю в момент 
травми. Гідравлічна дія в си столу викликає більш 
тяжке ушкодження серця, чим у діастолу. Можливі 
розриви та роздроблення м̓ язових волокон, крово-
течі з ушкоджених судинних гілок. Забиття серця 
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може виникнути і без ушкодження кісткового кіс-
тяка грудної клітки. У результаті крововиливу в міо-
кард може відбутися здавлення коронарних судин та 
розвиток ІМ. Останній може виникнути і у випадку 
утворення тромбу на ушкодженій інтимі коронарної 
артерії.

Патологічна анатомія
При гістологічному дослідженні виявляється 

ділянка міокарда із субепікардіальним та інтра-
міокардіальним крововиливом, розривом міокар-
діальних волокон, клітинною інфільтрацією й ін-
терстиціальним набряком. Найчастіше втягується 
передня стінка ПШ, трохи рідше — міжшлуночко-
ва перегородка і передньоверхівкова ділянка ЛШ. 
Може бути також ушкоджена провідна система сер-
ця, що проявляється блокадою правої ніжки пучка 
Гіса. 

Класифікація
Серед забитих місць серця можна виділити кіль-

ка варіантів: 
• з ушкодженням клапанів;
• з ушкодженням міокарда та провідних шляхів;
• з ушкодженням коронарних судин;
• комбіновані ушкодження.

Клінічна картина
Часто забиття серця залишається нерозпізна-

ним, оскільки може протікати безсимп томно або 
маскуватися ушкодженням грудної клітки чи інших 
органів. Забиття серця не завжди викликає розвиток 
негайних функціональних розладів і тому не завжди 
при травмі грудної клітки звертають увагу на стан 
серця і пропускають випадки його ушкодження. 

При забитті серця клінічні симптоми наростають 
поступово, а зворотний їхній розвиток відбувається 
повільно. 

Найчастішою скаргою є біль у прекардіальній 
області, що може виникнути відразу ж або через 
кілька годин після травми і бути зумовлений як за-
битим місцем грудної клітки, так і переломом ребер, 
ушкодженням плеври або серця. Найчастіше біль 
локалізується в місці забитого місця, іноді за груди-
ною, може іррадіювати у спину, обидві руки, щеле-
пу, імітуючи стенокардію, або з̓ являтися тільки при 
фізичному навантаженні через кілька годин або днів 
після травми. Прийом нітрогліцерину мало впливає 
на інтенсивність болю. Можуть бути також скарги 
на відчуття серцебиття, перебоїв у роботі серця, за-
дишку або загальну слабкість.

При огляді грудної клітки виявляють зовнішні 
ознаки закритої травми. Варто пам̓ятати, що відсут-
ність очевидних ознак ушкодження після травми в 

жодному разі не є підставою для виключення закри-
тої травми серця. 

При аускультації серця нерідко відзначається 
збільшення ЧСС, глухість тонів, іноді шум тертя пе-
рикарда, маятникоподібний ритм або ритм галопу. 
Можлива артеріальна гіпотензія.

Часто відзначають порушення ритму серця. Точ-
ний механізм виникнення аритмій невідомий.

Діагностика
На ЕКГ часто виявляють неспецифічні змі-

ни сегмента ST або класичні ознаки перикардиту. 
Відзначаються різні аритмії, в тому числі синусова 
тахікардія, рідше брадикардія, шлуночкова екстра-
систолічна аритмія, фібриляція та тріпотіння пе-
редсердь. Можуть виникати минущі порушення 
внутрішньошлуночкової провідності, блокади ні-
жок пучка Гіса або їхніх гілок, різні порушення AV-
провідності, включаючи минущу повну AV-блокаду 
серця. 

При ехоКГ-обстеженні може визначатися пери-
кардіальний випіт, зниження скорочувальної здат-
ності міокарда та серцевого викиду. Частіше зни-
жується ФВ ПШ, імовірно, через переднє розташу-
вання та гостре порушення умов напов нення ПШ. 
Можуть визначатися внутрішньо стіночні гематоми 
у шлуночках, а також тромби в камерах серця. 

Іноді у пацієнтів з помірним ушкодженням ви-
являють регіонарні порушення кінезу стінок ЛШ 
або ПШ, при цьому біохімічні маркери некрозу міо-
карда негативні. 

Діагностичне значення для визначення наяв-
ності некрозу  може мати підвищення активності 
МВ- фракції КФК. Підвищену активність серцевих 
ензимів, зокрема підвищення рівня МВ- фракції 
КФК, зазвичай важко інтерпретувати на фоні ін ших 
ушкоджень. Підвищені значення тропоніну T і I ма-
ють більшу специфічність, однак інтерпретація цих 
показників вимагає обережності через їхню недо-
статню чутливість і прогностичну значимість у хво-
рих із травмами серця. 

РОЗРИВ СЕРЦЯ
Визначення
Розрив серця — порушення цілісності стінки 

серця або його перегородок (міжшлуночкової або 
міжпередсердної). 

Епідеміологія
Розриви правих камер відбуваються частіше по-

рівняно з лівими камерами серця, передсердя ушко-
джуються частіше, ніж шлуночки. Розрив міжперед-
сердної перегородки розвивається рідко. 
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Етіологія та патогенез
Розрив серця при травмі може відбуватися двома 

шляхами:
• гострий розрив у результаті компресії серця 

внаслідок прямого впливу;
• забите місце та крововилив, що призводять до 

некрозу, розм̓якшення і розриву через кілька днів 
після травми.

Класифікація
Розрізняють два види розривів серця: зовніш-

ній, при якому утворюється сполучення з сусідні-
ми органами або порожнинами тіла (середо стіння, 
плевральна порожнина та порожнина перикарда), і 
внутрішній, при якому виникають патологічні спо-
лучення між окремими порожнинами серця (розри-
ви клапанів або перегородок).

Клінічна картина
При зовнішніх розривах, як правило, смерть на-

ступає негайно. У виживших протягом перших хви-
лин, клінічна картина зовнішнього розриву серця 
складається з ознак гемотампонади серця і симпто-
мів кровотечі з ушкодженням або без ушкодження 
коронарних судин та провідних шляхів серця. 

При огляді відзначають блідість шкірних по-
кривів, виражену задишку, ниткоподібний частий 
пульс, колапс. Границі серця розширені. При аус-
культації серця вислухати його тони вдається важко. 
Нерідко розвиваються різні порушення серцевого 
ритму та провідності. 

Діагностика
Закриті розриви серця важко діагностуються. 

Можуть виявлятися ознаки ушкодження клапанів. 
Оскільки клапани лівих відділів серця функціону-
ють під більш високим тиском, ризик ушкодження 
аортального й мітрального клапанів значно більше, 
ніж тристулкового та клапана ЛА (рис. 15.1а, б). 

Розрив міжшлуночкової перегородки пови-
нен бути запідозрений у хворих у випадку розви-
тку тяжкої застійної СН безпосередньо або про-
тягом декількох днів після травми, разом з по-
явою голосистолічного шуму уздовж лівого краю 
грудини. Серце особливо вразливе для розриву 
міжшлуночкової перегородки, коли травма ви-
никає раптово, як у пізню діастолу, так і під час 
ізоволюметричного скорочення, коли порожни-
ни шлуночків наповнені. 

При розриві міжшлуночкової перегородки 
відзначаються артеріальна гіпотензия, тахікар-
дія, виражена задишка, ціаноз, збільшення пе-
чінки. Над усією ділянкою серця вислуховується 
грубий систолічний шум.

а

б
Рис. 15.1. Відрив фіброзного кільця аорталь-

ного клапана з некоронарною стулкою 
в результа ті закритої травми грудної 
клітки: а) В-режим, парастернальна по-
зиція, коротка вісь на рівні стулок аор-
тального клапана; б) М-режим на рівні 
аорталь ного клапана

«Травматичний» ІМ

Епідеміологія
Розвивається, як правило, в осіб літнього віку з 

атеросклеротичним кардіосклерозом, АГ.

Клінічна картина та діагностика
Істотно не відрізняються від ІМ коронарного 

генезу. Основним клінічним критерієм «травматич-
ного» ІМ є розвиток ангінозного або рідше астма-
тичного статусу відразу після травми або в найближ-
чі години після неї. 

На ЕКГ виявляються характерні ознаки гострого 
ІМ, зміщення сегмента SТ вниз або вгору від ізолі-
нії, зміни зубця Т.

ІМ, як правило, локалізується в передній або 
передньобоковій стінці ЛШ, рідше в об ласті зад-
ньої стінки, великовогнещевий. Часто виника-
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ють порушення ритму серця: екстрасистолічна 
аритмія, переважно шлуночкова, фібриляція пе-
редсердь, пароксизмальна тахікардія. Типовими 
змінами також є порушення внутрішньошлуноч-
кової або AV-провідності аж до розвитку повної 
поперечної блокади.

Перебіг ІМ у більшості випадків тяжкий, нерідко 
розвивається гостра лівошлуночкова недостатність. 

ЛІКУВАННЯ ЗАКРИТИХ ТРАВМ 
СЕРЦЯ

Хворі з закритою травмою серця підлягають 
обов̓язковій госпіталізації в спеціалізоване відді-
лення. Лікування травматичного ураження серця 
включає:

• купірування больового синдрому — ефектив-
ною є нейролептаналгезія, застосування наркотич-
них анальгетиків;

• застосування антиаритмічних засобів при по-
яві частих або групових передсердних або шлуноч-
кових екстрасистол для попередження розвитку 
фібриляції шлуночків, фібриляції передсердь, паро-
ксизмальної тахікардії — верапаміла, про пафенону, 
аміодарону, блокаторів -адрено рецепторів, можли-
ве застосування етмозину, етацизину. При розвитку 
AV-блокади II ступеня показане внутрішньовенне 
введення атропіну, ізопреналіну, при розвитку по-
вної поперечної блокади доцільна електрокардіо-
стимуляція;

• нормалізацію гемодинамічних показників 
і від новлення скорочувальної здатності міокар да — 
у випадках розвитку гострої лівошлуночкової недо-
статності показане застосування допаміну, левоси-
мендану, сечогінних засобів. Слід дотримуватися 
обережності при застосуванні серцевих глікозидів 
у гострий період травми, при якому спостерігається 
гіпокаліємія (особливо при множинній травмі) — 
серцеві глікозиди можуть не тільки викликати шлу-
ночкові екстрасистоли, але й сприяти виникненню 
фібриляції шлуночків;

• поліпшення обмінних процесів у міокарді, які 
в тій чи інший мірі порушуються при будь-якому 
вигляді закритої травми серця, — терапія повинна 
включати метаболічні препарати, в тому числі ана-
болічні гормони.

Немає єдиної думки щодо відновлення об̓єму 
рідини в гіпотензивних хворих, роль колоїдних, 
кристалоїдних, гіпертонічних розчинів, компонен-
тів крові та кровозамінників дискутується. 

У хворих з тяжкою дисфункцією шлуночка без 
розриву міокарда або перикардіального випоту ка-
тетеризація ПШ корисна для введення розчинів та 
інотропних препаратів. Ефективна балонна контра-
пульсація.

Застосування антикоагулянтів у хворих із закри-
тою травмою серця протипоказано. 

У гемодинамічно стабільних пацієнтів при від-
сутності змін при первинному огляді, на ЕКГ і рент-
генограмі повторний огляд може бути проведений 
через 12 год і хворого виписують. Якщо на ЕКГ ви-
явлені неспецифічні зміни, рекомендоване 24-го-
динне спостереження з аналізом рівня ферментів 
у динаміці. При відсутності гіперферментемії паці-
єнт може бути виписаний без подальшого спостере-
ження. 

Прогноз 
При своєчасному розпізнаванні та активному лі-

куванні прогноз сприятливий. Захворювання може 
закінчитися повним видужанням та відновленням 
працездатності або неповним видужанням, якщо 
зберігаються біль у серці, порушення ритму, розви-
вається застійна СН. 

Рідко виникають пізні ускладнення: аритмія, 
аневризми, СН, регургітація на клапанах, шун-
ти. Летальний результат при закритій травмі серця 
наступає в 42–89% випадків та зумовлений фіб-
риляцією шлуночків, СН і розривом серця.

УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
СТРУМОМ

Епідеміологія
Впливу постійним електричним струмом (удару 

блискавки) частіше піддаються чоловіки, ніж жін-
ки (4:1). При цьому якщо блискавка проходить че-
рез телефонну систему, частіше уражаються жінки. 
Смертність від удару блискавки становить 20–30%. 

У США випадкове ураження змінним електрич-
ним струмом призводить до 1000 летальних випад-
ків щорічно. Із трьох серйозних уражень змінним 
електричним струмом один закінчується летальним 
кінцем.

Патогенез
Змінний струм змінює полярність клітин і депо-

ляризує їх, що викликає вивільнення ацетилхоліну в 
нейром̓язових синапсах і потім тетанічний м̓язовий 
спазм. Це призводить до більш тривалого контакту 
із джерелом, оскільки згинаючі м’язи руки сильніші 
порівняно з розгинаючими. Змінний електричний 
струм також викликає тетанічний спазм кровонос-
них судин, призводячи до ішемії дистальних відділів. 
У серці струм викликає пряме ушкодження тканин 
з розвитком некрозу. Часто виникають порушен-
ня провідності, оскільки провідна система чутлива 
до змін ного струму. Низька частота електричного 
струму (50 Гц у Європі та 60 Гц у США) викликає 
фібриляцію шлуночків серця. Більш висока частота 
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електричного струму, що використовується в діа-
термії, відносно безпечна і викликає тільки локальні 
ушкодження тканин. 

Постійний електричний струм (при ударі блис-
кавки) викликає фібриляцію шлуночків або де-
поляризацію ЛШ, призводячи до асистолії. Іноді 
автоматизм серця самостійно відновлюєть ся після 
асистолії, однак збереження супутнього апное може 
викликати гіпоксичну зупинку серця. Шлях прохо-
дження електричного струму через тіло має важли-
ве значення для визначення тяжкості ушкодження. 
Трансторакальний шлях (рука–рука) часто буває 
смертельним внаслідок зупинки дихання та серцевої 
діяльності; вертикальний шлях менш небезпечний. 

Клінічна картина
Наслідком ураження електричним струмом 

можуть бути фібриляція та асистолія шлуночків, 
порушення провідності, транзиторна ішемія і уш-
кодження міокарда. Зупинка серця відбувається 
внаслідок первинної фібриля ції шлуночків або вто-
ринно внаслідок зупинки діяльності дихального 
центра або м̓язового паралічу. Виникає дисфункція 
синоатріального або AV-вузла. ІМ може виникати 
внаслідок спазму коронарних артерій, оскільки ан-
гіографія часто не виявляє змін. 

Діагностика
На ЕКГ виявляються типові підйоми сегмен-

та ST з наступною появою патологічного зубця Q. 
Відзначено подовження інтервалу Q–T внаслідок як 
прямої дії електричного струму на міокард, так і не-
прямого ефекту ушкодження ЦНС. 

Можуть бути підвищений рівень ферментів 
в крові та визначатися порушення руху стінки шлу-
ночка при ехоКГ-обстеженні. 

Дослідження активності ферментів у динаміці та 
ехоКГ можуть допомогти в оцінці тяжкості ушко-
дження міокарда. Описано ушкодження клапанів 
серця. 

Лікування
Після зупинки життєдіяльності внаслідок ура-

ження електричним струмом хворі підляга ють ре-
анімації. Після реанімації необхідно моніторувати 
ЕКГ і рівень АТ, оскільки можли ві значна тахікар-
дія, аритмії і АГ внаслідок надлишку катехоламінів. 
У цих випадках може виникнути необхідність у за-
стосуванні блокаторів β-адренорецепторів. Ліку-
вання ускладнень після ІМ здійснюється як при ІМ 
внаслідок ішемії. 

Прогноз
Порушення ЕКГ зникають протягом декіль кох 

тижнів, функція ЛШ відновлюється у біль шості па-
цієнтів.

Після ураження електричним струмом, якщо 
стан пацієнта стабільний і патологічні зміни на ЕКГ 
відсутні, моніторинг не обов̓язковий. Якщо виявля-
ються зміни ЕКГ (у 30% хворих), показане ехоКГ-
обстеження для оцінки функції ЛШ і серійне визна-
чення активнос ті КФК. 
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Екстрасистолія — найпоширеніше пору-
шення серцевого ритму, що може значно впли-
вати на якість життя хворих, бути маркером 
структурно-функціональних змін міокарда та 
свідчити про ймовірність виникнення небез-
печних для життя аритмій серця. Удосконален-
ня стратегії ведення хворих з екстрасистолічною 
аритмією, насамперед, пов’язане з розвитком 
концепції стратифікації ризику, тобто роз по ділу 
пацієнтів на групи залежно від ступеня ризику 
смерті з усіх причин і, зокрема, раптової серцевої 
смерті. Крім того, активно впроваджуються су-
часні інструментальні методи діагностики арит-
мій серця, перш за все — амбулаторне монітору-
вання ЕКГ. У клінічній практиці існує очевидна 
потреба у створенні погоджених рекомендацій 
щодо ведення хворих з екстрасистолією, уза-
гальненні діагностичних і терапевтичних підхо-
дів. У цих рекомендаціях розглядають принципи 
ЕКГ-діагностики екстра систолії та парасисто-
лії, основні методи обстеження хворих, а також 
шляхи вибору тактики лікування. Публікація 
підготовлена на основі сучасних настанов з ЕКГ-
діагностики, сучасних погоджених рекомендацій 
діагностики та лікування аритмій серця і страти-
фікації ризику.

ЕТІОЛОГІЯ 
Появу екстрасистолії можуть викликати будь-які 

структурні захворювання серця. Особливо часто її 
виявляють у хворих із гострим ІМ і хронічною ІХС. 
Втім, екстрасистолія може виникати також при ін-

ших ураженнях міокарда, в тому числі субклінічних. 
У багатьох хворих з екстрасистолією за допомогою 
доступних інструментальних методів дослідження 
не знаходять будь-яких ознак ураження серця.

Найчастішими причинами і факторами, асоці-
йованими з екстрасистолією є:

1. Хвороби міокарда, ендокарда і коронарних 
артерій серця: ІХС, міокардити, міокардіофіброз, 
кардіоміопатії, вади серця. АГ або гіпотензія, 
СН, а також порушення коронарного кровообігу 
також спричиняють появу екстрасистолії.

2. Електролітний дисбаланс (гіпокаліємія, гі-
перкаліємія, гіпомагніємія, гіпокальціємія), по-
рушення кислотно-лужного балансу.

3. Гіпоксія: захворювання легень, легенева 
гіповентиляція (наприклад під час проведення 
операції).

4. Травматичні впливи: травма грудної клітки, 
операція на серці, катетеризація порожнин сер-
ця, травми головного й спинного мозку.

5. Порушення вегетативної регуляції: НЦД, 
неврози, діенцефаліт, симпатичний гангліоніт 
і трунцит, психоемоційне напруження.

6. Патологічні рефлекси, зумовлені захворю-
ваннями органів травлення (пептична виразка, 
жовчнокам’яна хвороба, панкреатит, діафраг-
мальна грижа, коліт та ентероколіт, особливо 
якщо вони супроводжуються метеоризмом, за-
крепом або порушенням електролітного балан-
су); дистрофічні зміни у шийному і грудному 
відділах хребта (остеохондроз, спондилоартроз); 
хвороби бронхів та легень, особливо які супрово-



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

3
П

О
РУ

Ш
ЕН

Н
Я

 Р
И

ТМ
У

 С
ЕР

Ц
Я

ГЛАВА 1  ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЕКСТРАСИСТОЛІЇ ТА ПАРАСИСТОЛІЇ _____  1023

джуються виснажливим кашлем; аденома перед-
міхурової залози.

7. Діагностичні процедури: ендоскопія (брон-
хоскопія, гастроскопія, лапароскопія, цисто-
скопія, кольпоскопія, ректоскопія), пункція, 
масаж каротидного синуса, натискання на очні 
яблука, затримка дихання на глибокому вдиху.

8. Алергія: харчова, медикаментозна, мікроб-
на, професійна, побутова.

9. Фармакодинамічна і токсична дія лікар-
ських засобів, таких як серцеві глікозиди, хіні-
дин, прокаїнамід, засоби для наркозу (особливо 
циклопропан, фторотан, ефір), морфін, глюко-
кортикоїди, препарати калію, кальцію, трици-
клічні антидепресанти (амітриптилін), похідні 
фенотіазіну, дифрил, фенілбутазон, саліцилати, 
гідразид ізонікотинової кислоти, атропін, ефед-
рин, епінефрин, едепіран, орци преналін.

ПАТОГЕНЕЗ
Електрофізіологічні механізми. Основні електро-

фізіологічні механізми екстрасистолії — re-entrу 
(зворотний вхід збудження) і пост депо ляризація. 
В основі виникнення екстрасистол можуть лежати 
також механізми асинхронного відновлення збуд-
ливості міокарда і патологічного автоматизму.

Умови формування механізму re-entrу:
а) наявність стійкої замкнутої петлі, довжина 

якої залежить від периметра незбудливої анато-
мічної перешкоди, навколо якої рухається ім-
пульс;

б) односпрямована блокада проведення в од-
ному із сегментів петлі re-entrу;

в) ретроградне повернення збудження по ра-
ніше заблокованому сегменту до точки вихідної 
деполяризації, що до цього часу вийшла зі стану 
рефрактерності.

Рання постдеполяризація виникає при зу-
пинці чи уповільненні реполяризації ПД, що 
починається при потенціалі спокою 75–90 мВ. 
Існує два підвиди ранньої постдеполяризації. 
При першому вона формується при затрим-
ці реполяризації у фазі 2-го ПД, тобто на рівні 
мембранних потенціалів від –3 мВ до –30 мВ; 
при другому підвиді реполяризація затриму-
ється у фазі 3-го ПД, тобто на рівні мембран-
них потенціалів від –50 до –70 мВ. ПД може 
змінюватися під впливом таких факторів, як 
гіперкатехоламінемія, гіпокаліємія, ацидоз, гі-
покальціємія, ішемія, дія аконітину, метаболіту 
прокаїнаміду, соталолу тощо. Під впливом цих 
факторів посилюється деполяризуючий потік 
іонів, що входять у клітину (так званий потік 
Nа+-вікна) у фазі плато з подовженням ПД та од-

ночасним гальмуванням реполяризації у фазі 3. 
Встановлено також зв’язок ранньої постдеполя-
ризації з електрогенним кальцій-іонообмінним 
механізмом і, можливо, зі збільшенням входу 
іонів кальцію, що підтверджується можливістю 
пригнічення верапамілом коливань потенціалу 
у фазах 2 і 3 ПД.

Пізня постдеполяризація — електричні осци-
ляції в фазі 4 ПД, яким зазвичай передує гіперпо-
ляризація клітинної мембрани. Якщо амплітуда 
цих осциляцій збільшується і досягає порогу збу-
дження, виникає наведений імпульс — новий пе-
редчасний ПД. Збільшення амплітуди затриманої 
постдеполяризації виникає при підвищенні кон-
центрації іонів кальцію у клітинах. Затримана 
постдеполяризація стимулюється прискоренням 
серцевого ритму. Такий феномен можна виявити 
при синусовій тахікардії у пацієнтів з ІХС, ГЛШ, 
кардіоміопатією.

ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ
Обстеження хворих з екстрасистолічною 

аритмією повинно включати методи, що забез-
печують діагностику порушень серцевого ритму, 
визначення клінічного і прогностичного значен-
ня аритмії, вибір лікування та оцінку його ефек-
тивності.

Анамнез. При опитуванні хворого з’ясовують 
таку інформацію:

1. Суб’єктивні прояви аритмії (серцебиття, 
перебої в роботі серця, поштовхи або «завмиран-
ня» серця, дискомфорт у грудях, відчуття нестачі 
повітря, задишка, запаморочення, синкопальні 
стани), тривалість існування порушень ритму.

2. Наявність факторів, що провокують арит-
мію (фізичне навантаження, психоемоційний 
стрес, певний час доби, положення тіла, прийом 
їжі, алкоголь, тютюнопаління).

3. Перенесені за останній час захворювання.
4. Фонова кардіальна патологія.
5. Попередній прийом антиаритмічних препа-

ратів (яких саме, їх разові й добові дози, трива-
лість прийому, ефективність, побічні явища).

Клінічне обстеження. Виявлення аритмій 
при аускультації серця чи при пальпації перифе-
ричних артерій. Наявність клінічних ознак СН.

Лабораторні методи дослідження. Визначен-
ня вмісту калію, натрію, креатиніну в сироватці 
крові, активності тиреотропного гормону.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ — 
ЕКГ-ДІАГНОСТИКА ЕКСТРАСИСТОЛІЇ
Екстрасистоли — передчасні комплекси, що 

зазвичай мають фіксований інтервал зчеплення 
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з попереднім імпульсом базисного ритму. За ло-
калізацією розрізняють суправентрикулярні (си-
нусові, передсердні, з АV-з’єднання) і шлуноч-
кові екстрасистоли.

Синусові екстрасистоли та екстрасистоли 
з АV-з’єднання виявляють рідко, відповідно 
у 0,2 і 2% випадків. Значно частіше, за даними 
М.С. Кушаковского (1992), реєструють перед-
сердні (25%) і шлуночкові (62,6%) екстрасисто-
ли. Синусові екстрасистоли характеризуються 
незмінною формою зубця Р та відсутністю ком-
пенсаторної паузи. Точно діагностувати сину-
сову екстрасистолію можна лише за допомогою 
інвазивного ЕКГ-обстеження.

Передсердні екстрасистоли ідентифікують 
за двома основними ознаками: передчасним 
(щодо основного ритму), зміненим за формою і/
чи полярністю зубцем Р, а також дещо збільше-
ною порівняно зі звичайним серцевим циклом 
постекстрасистолічною паузою. Частіше відзна-
чають нижньопередсердні екстрасистоли з не-
гативним зубцем Р перед комплексом QRS у від-
веденнях II, III, аVF (рис. 1.1). При лівониж-
ньопередсердних екстрасистолах негативний 
зубець Р реєструють також у відведеннях I, аVL, 
V5–V6, а у відведенні V1 іноді екстрасистолічний 
зубець Р має двогорбу форму («щит і меч» або 
«купол і шпиль»). Інтервал P–Q передсердних 
екстрасистол може бути вкорочений — до 0,09 с, 
нормальної тривалості чи подовжений (>0,20 с), 
що залежить від місця виникнення та умов АV-
проведення ектопічного імпульсу.

Комплекс QRS передсердної екстрасистоли 
іноді має аберантну (змінену) форму внаслідок 
функціональної внутрішньошлуночкової бло-
кади, що виникає при проведенні передчасно-
го імпульсу (рис. 1.1–1.2). Такі екстрасистоли 
необхідно диференціювати із шлуночковими 
екстрасистолами, особливо якщо ектопіч-
ний зубець Р нашаровується на зубець Т по-
переднього комплексу, який при цьому дещо 
деформується. Аберантні комплекси QRS су-
правентрикулярних екстрасистол найчастіше 
мають вигляд непов ної чи повної блокади пра-
вої ніжки пучка Гіса і трифазну форму у відве-
деннях V1 (rSr’ або rSR’) і V6 (QRS). Іноді вони 
можуть мати форму інших порушень внутріш-
ньошлуночкової провідності (див. рис. 1.1). 
Імовірність виникнення аберантного шлуноч-
кового комплексу підвищується при ранніх 
передсердних екстрасистолах (при інтервалі 
зчеплення <44% попереднього Р–Р) і екстра-
систолах, що виникають при низькій частоті 
базисного ритму або коли передектопічному 

інтервалу передує подовжений R–R (феномен 
Ашмана) (див. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Часта поодинока, нижньопередсерд-
на екстрасистолія з періодами бігемінії 
та аберантним проведенням за типом бло-
кади передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса. 
Феномен Ашмана: аберантні комплекси 
реє струють лише після більш тривалих 
серцевих циклів

Рис. 1.2. Передсердні екстрасистоли з аберантним 
проведенням (2-й, 6-й комплекси) і шлуноч-
кова екстрасистола (4-й комплекс). Змен-
шення інтервалу зчеплення екстрасистоли 
асоціюється з вищим ступенем аберації

Блокована передсердна екстрасистола (пе-
редчасне збудження передсердь без подальшого 
збудження шлуночків) виникає внаслідок бло-
кади ектопічного імпульсу в АV-з’єднанні, що 
перебуває у стані абсолютної рефрактерності. 
Глибоке проникнення екстрасистолічного ім-
пульсу в ділянку АV-з’єднання може призводити 
до подовження інтервалу P–Q у наступних комп-
лексах, появи періодики Венкебаха і навіть ви-
никнення короткочасної субтотальної чи повної 
АV-блокади (рис. 1.3). Блокована передсердна 
екстрасистолія може імітувати синоатріальну 
блокаду чи синусову брадикардію (блокована пе-
редсердна бігемінія) у тих випадках, коли екстра-
систолічний зубець Р нашаровується на зубець Т 
попереднього комплексу.

Екстрасистоли з АV-з’єднання поділяють 
на такі ЕКГ-варіанти: 

а) з одночасним збудженням передсердь 
і шлуночків;

б) з попереднім збудженням шлуночків; 
в) з вентрикуло-атріальною блокадою I сту-

пеня; 
г) приховані екстрасистоли. 
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Рис. 1.3. Блокована передсердна екстрасистола 
(6-й зубець Р)

При екстрасистолії з АV-з’єднання імпульс 
одночасно поширюється вгору до передсердь (ре-
троградно) і вниз (антероградно) до шлуночків. 
Співвідношення швидкості ретроградного і ан-
тероградного проведення визначає ЕКГ-картину 
АV-екстрасистолії. При АV-екстрасистолії з од-
ночасним збудженням передсердь і шлуночків 
на ЕКГ зазвичай реєструють передчасний комп-
лекс QRS суправентрикулярної форми; зубець Р' 
на поверхневій ЕКГ непомітний, але його мож-
на ідентифікувати іншими методами (посиле-
на, черезстравохідна чи внутрішньопередсердна 
електрограми). Для екстрасистол з АV-з’єднання 
з попереднім порушенням шлуночків характерна 
реєстрація на ЕКГ передчасного комплексу QRS, 
частіше суправентрикулярної форми, на сегмен-
ті ST або зубці Т якого розміщений негативний 
(у відведеннях II, III, аVF) зубець Р'.

Якщо в АV-екстрасистолі інтервал R–Р' три-
ває >0,20 с, то говорять про сповільнення ретро-
градного проведення, що може бути провісни-
ком виникнення реципрокних імпульсів і рит-
мів. У разі повної ретроградної блокади екстра-
систолічного імпульсу можлива поява вставної 
екстрасистоли з АV-з’єднання чи реєстрація екс-
трасистоли з повною компенсаторною паузою 
(вузлові екстрасистоли). Для екстрасистол з АV-
з’єднання вважається типовою суправентрику-
лярна форма комплексу QRS, але він може мати 
також аберантний вид, частіше за типом блокади 
правої ніжки пучка Гіса (повної чи неповної), що 
ускладнює диференційну діагностику аберант-
них АV-екстрасистол із шлуночковими. Імпульс 
АV-екстрасистоли може блокуватися одночасно 
в антеро- та ретроградному напрямку — прихо-
вані АV-екстрасистоли. Ці екстрасистоли не ре-
єструють на ЕКГ, але вони імітують різні форми 
порушення АV-провідності: АV-блокаду I ступе-
ня, що з’являється періодично; чергування нор-
мальних і подовжених інтервалів P–Q при при-
хованій АV-тригемінії; АV-блокаду II ступеня 
1-го типу, II ступеня 2-го типу (блокада псевдо-

Мобітц I) або II ступеня з проведенням 2:1. На-
явність прихованої АV-екстрасистолії можна 
припустити у разі чергування на ЕКГ порушень 
АV-провідності та реалізованих в антероград-
ному напрямку АV-екстрасистол. У цих ви-
падках внутрішньосерцеве електрофізіологічне 
дослідження дозволяє виявити приховані АV-
екстрасистоли чи виявити іншу причину пору-
шення провідності.

Основні ЕКГ-ознаки шлуночкових екстра-
систол:

1) передчасна поява розширеного та дефор-
мованого відносно основного ритму комплек-
су QRS без попереднього зубця Р, крім пізніх екс-
трасистол, перед якими реєструються зубці Р, що 
не мають електрофізіологічного зв’язку із шлу-
ночковими екстрасистолами;

2) найчастіше — наявність повної компенса-
торної паузи.

Форма шлуночкових екстрасистол залежить 
не лише від локалізації джерела екстрасистолії, 
але й від швидкості та шляху поширення імпульсу 
в шлуночках. Тому ЕКГ дає можливість орієнтов-
но встановити розташування ектопічного вогни-
ща за морфологією екстрасистолічного комплек-
су. Якщо шлуночкова екстрасистола має вигляд 
блокади правої ніжки і лівої передньої гілки пучка 
Гіса, джерело її перебуває в системі лівої задньої 
гілки пучка Гіса, тобто в задній стінці ЛШ; якщо 
шлуночкова екстрасистола має вигляд блокади 
правої ніжки і задньої нижньої гілки пучка Гіса, 
джерело її перебуває у лівій передній гілці пучка 
Гіса; якщо шлуночкова екстрасистола має вигляд 
повної блокади лівої ніжки пучка Гіса, джерело її 
перебуває у правій ніжці пучка Гіса.

Комплекс QRS лівошлуночкової екстрасисто-
ли у правих грудних відведеннях має моно- чи бі-
фазну форму: R, q, RR’, RS, Rs; а в лівих — rS або 
QS. Комплекс QRS правошлуночкової екстра-
систоли у правих грудних відведеннях має фор-
му r або QS, а в лівих — R (табл. 1.1). Якщо шлу-
ночкова екстрасистола виникає в ділянці між-
шлуночкової перегородки, зазвичай тривалість 
і форма її незначно відрізняються від комплек-
су QRS основ ного ритму. Форма QRS типу rSR’ 
у відведенні V1 характерна для екстрасистоли 
з лівої половини міжшлуночкової перегородки, 
а тип R або q у відведенні V6 — для екстрасистол 
із правої половини перегородки. Спрямованість 
комплексу QRS екстрасистолічного комплексу 
у всіх грудних відведеннях вгору дозволяє при-
пустити локалізацію джерела шлуночкової екс-
трасистоли в базальних відділах серця, а спрямо-
ваність комплексу QRS вниз — у ділянці верхів-
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ки (див. табл. 1.1). У складних для топічної діа-
гностики випадках точне джерело екстрасистоли 
не вказують, обмежуючись висновком про наяв-
ність шлуночкових екстрасистол.

Інтервали зчеплення монотопних шлуночкових 
екстрасистол однакові, незважаючи на те що форма 
їх може бути різною (у цьому разі вони є поліморф-
ними). Коливання інтервалів зчеплення монотоп-
них екстрасистол зазвичай не перевищує 0,06–0,10 с. 
Політопні шлуночкові екстрасистоли мають різні 
за тривалістю інтервали зчеплення й, як правило, 
різну форму комплексів QRS. Дві екстрасистоли під-
ряд називаються парними (рис. 1.4), а 3–5 — групо-
вими, «залповими» (рис. 1.5), або пробіжками шлу-
ночкової тахікардії. Виділяють також ранні та дуже 
ранні шлуночкові екстрасистоли (R на Т) (рис. 1.6). 
Екстрасистолія може бути нерегулярною (монотоп-
на чи політопна), а поява її з певною закономірніс-
тю визначається як алоритмія (бігемінія, тригемінія, 
квадригемінія тощо).

Рис. 1.4. Поодинока і парна політопна шлуночкова 
екстрасистолія

Рис. 1.5. Групові політопні шлуночкові екстрасистоли

Рис. 1.6. Рання шлуночкова екстрасистола R на Т
Інтерпольовані передсердні або шлуночкові 

екстрасистоли реєструють між двома нормаль-
ними комплексами QRS, зазвичай на фоні бра-
дикардії (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Інтерпольована передсердна екстрасистола
Шлуночкову екстрасистолію на фоні фібри-

ляції передсердь необхідно диференціювати 
з аберантними шлуночковими комплексами. 
Укорочений кардіоцикл при фібриляції перед-
сердь, що закінчується аберантним шлуночко-
вим комплексом, на відміну від передекстра-
систолічного інтервалу, не супроводжується 
компенсаторною паузою і йому передує подов-
жений інтервал R–R. Аберантні комплекси QRS, 
як правило, мають форму блокади правої ніжки 
пучка Гіса різного ступеня вираженості у від-
веденні V1 (rSR’, rSr’), а лівошлуночкові екс-
трасистоли — форму R, RS, Rs, q, RR’ або Rr’ 
(табл. 1.2).

Екстрасистолія нерідко супроводжується різ-
ними змінами хроно- і дромотропної функцій 
серця (постекстрасистолічні феномени). Серед 
них найчастіше відзначають неспецифічні зміни 

Таблиця 1.1 
 Характерні форми комплексів шлуночкових екстраситол у грудних відведеннях ЕКГ 

при базальній, проміжній та верхівковій їх локалізації

Локалізація 
екстрасистол Форми комплексів шлуночкових екстраситол у відведеннях ЕКГ

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Правошлуночкові Базальні Rs, RS RS R R R R
Проміжні rS, QS rS rS rS, RS R R
Верхівкові rS, QS rS, QS rS rS rS, RS Rs, RS

Лівошлуночкові Базальні R R R R Rs RS, Rs
Проміжні R, qR, RR’, RS, Rs R, Rs RS RS, rS rS rS, QS
Верхівкові RS, Rs rS, RS rS rS rS rS

Базальні R R R R R R
Верхівкові rS rS rS rS rS rS
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Рис. 1.8. АV-блокада II ступеня після шлуночкової екстрасистоли

зубця Т, зворотні (реципрокні) імпульси, збіль-
шення тривалості серцевого циклу більше ніж 
на 0,3 с, а також АV-блокада I ступеня. Не час-
тіше ніж у 1% випадків визначають постекстра-
систолічну АV-дисоціацію, АV-блокаду II сту-
пеня (рис. 1.8), активацію передсердного або 
АV-ритму, зникнення блокади ніжки пучка Гіса, 
зникнення чи появу феномену преекзитації, 
зникнення чи появу пароксизмальної АV- вузло-
вої реципрокної тахікардії, зміни сегмента ST.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ —
ЕКГ-ДІАГНОСТИКА ПАРАСИСТОЛІЇ
Парасистолія — автономна активність екто-

пічного центру, що не залежить від основного 
серцевого ритму і співіснує з ним. Подвійне рит-
моутворення стає можливим завдяки захисту па-
рацентру від розрядки більш частими імпульсами 
основного ритму, зазвичай — синоатріального 
вузла (так звана блокада входу чи захисна бло-
када). Проте внаслідок блокади виходу не всі ім-
пульси парацентру викликають порушення міо-
карда. Парацентр — це група уражених клітин, 
здатних до спонтанної діастолічної деполяриза-
ції. Клітини, розміщені навколо ядра парацен-
тру, настільки гіпополяризовані, що створюють 
умови для виникнення одно- чи двонаправленої 
блокади.

За локалізацією парацентру розрізняють 
парасистолії: шлуночкові, з АV-з’єднання, пе-
редсердні, синусові, з додаткових передсердно-
шлуночкових шляхів, об’єднані (з різних відділів 
провідної системи серця) і дубльовані чи множин-
ні (з тієї ж камери серця). Виділяють такі ЕКГ-
варіанти парасистолічних ритмів: брадикардич-
на парасистолія з блокадою входу, тахікардична 

парасистолія із блокадою виходу, інтермітуюча 
парасистолія, перехідна між екстра- і парасис-
толією (атипова) форма множинної парасистолії 
(з декількох камер серця), штучна парасистолія 
(на фоні штучного водія ритму).

Характерні ознаки парасистолії (рис. 1.9):
1. Коливання передектопічних інтервалів мо-

номорфних комплексів QRST або PQRST, що 
не перевищують у спокої 80–100 мс.

Рис. 1.9. Шлуночкова парасистолія, брадикарди-
тична форма парасистолічного алгорит-
му: коливання передектопічного інтервалу, 
фіксований міжектопічний інтервал, злив-
ні комплекси QRS (4-й і 6-й III відведення)

2. Правило кратності: довжина міжектопічних 
інтервалів кратна найбільш короткому інтерва-
лу між двома послідовними парасистолами, що 
відо бражає автоматизм парацентру. Проте не-
рідко відзначають відхилення від цього правила, 
зумовлені помірними коливаннями автоматизму 
парацентру та порушеннями провідності в міо-
карді, що оточує парацентр.
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Ознаки Суправентрикулярна 
екстра  систолія з аберацією

Шлуночкова 
екстра систолія

Морфологія QRS у відведенні V1:
- rSR’, rsR’ Характерно Не характерно
- qR, R, rR’ з розщепленням на висхідно-

му коліні
Дуже рідко Не характерно

- qR, R, RS, Rsr’, RR’ з розщепленням на 
низхідному коліні

Не характерно Характерно

- rS, QS Не характерно Характерно
Морфологія QRS у відведенні V6:

- qRS Характерно Не характерно
- rS, QS Не характерно Характерно

Домінування позитивних чи негативних 
зубців комплексу QRS у всіх грудних від-
веденнях

Не характерно Характерно

Таблиця 1.2
Диференційна діагностика суправентрикулярних екстрасистол з аберацією 

внутрішньошлуночкової провідності та шлуночкових екстрасистол

3. Зливні комплекси, що вказують на те, що 
частина міокарда збуджується синусовим, а інша 
його частина — парасистолічним імпульсом. 
При шлуночковій парасистолії реєструють злив-
ні комплекси QRS, а при суправентрикулярній — 
зливні зубці Р.

Найчастіше виявляють безперервну бради-
кардитичну (<60 імпульсів/хв) шлуночкову пара-
систолію. Зазвичай автоматизм парацентру ниж-
чий від автоматизму синусного вузла. Імпульси 
з парацентру викликають збудження міокарда 
шлуночків у тому разі, якщо вони потрапляють 
у нерефрактерну фазу. При відсутності розрядки 
синусного вузла після шлуночкової парасисто-
лії, як правило, відзначають компенсаторну пау-
зу. Якщо парасистола проводиться ретроградно 
на передсердя, то за парасистолічним комплек-
сом QRS виявляють негативний зубець Р у II, III, 
аVF-відведеннях і неповну компенсаторну пау-
зу.

Безперервна тахікардитична шлуночкова пара-
систолія з блокадою виходу — рідший варіант па-
расистолії, при якому парацентр генерує імпульси 
частіше, ніж основний водій ритму. Блокада вихо-
ду II ступеня 1-го типу проявляється періодикою 
Венкебаха міжектопічних інтер валів. Вони стають 
прогресивно коротшими і закін чуються тривалою 
паузою, меншою від подвоєного найкоротшого 
інтервалу між парасистолами.

Для блокади виходу II ступеня 2-го типу ха-
рактерна відсутність чергової парасистоли або 
кількох підряд, причому інтервал між парасис-
толами кратний найкоротшому інтер валу між 
ними. При зникненні блокади виходу виникає 
парасистолічна тахікардія (з часто тою >100 ім-

пульсів/хв) або прискоре ний парасистолічний 
ритм (з частотою <100 ім пульсів/хв).

Інтермітуючу шлуночкову парасистолію від-
значають при непостійній активності парацен-
тру. В основі цієї форми парасистолії лежить 
справжня, більш-менш тривала зупинка пара-
центру з подальшим відновленням його актив-
ності. Інтермітування виникає при тимчасовому 
зникненні блокади входу і розрядці парацентру.

Парасистолію з ділянки АV-з’єднання часті-
ше відзначають у двох варіантах: з одночасним 
збудженням передсердь і шлуночків або з по-
переднім збудженням шлуночків. В останньому 
випадку зубці Р’ інвертовані у відведеннях II, 
III, aVF і можуть формуватися зливні зубці Р. 
Передсердну парасистолію найчастіше виявля-
ють у брадикардитичній формі. Ектопічні зуб-
ці Р відрізняються формою, а іноді полярністю 
від синусових. При передсердній парасистолії 
також можуть формуватися зливні зубці Р. Па-
расистолія з фіксованим передектопічним інтер-
валом — атипова форма парасистолії. Ця ситуа-
ція виникає при збігу автоматизму незалежних 
водіїв ритму або внаслідок барорецепторного 
рефлексу із синокаротидних зон. При виконанні 
хворим фізичного навантаження або після атро-
пінової проби відбувається відновлення змінено-
го перед ектопічного інтервалу.

ІНШІ МЕТОДИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ
Ритмографія — реєстрація тривалості інтер-

валів R–R у вигляді вертикальних штрихів на па-
перовій стрічці при швидкості її руху 10 мм/с, 
що дозволяє провести кількісну характеристику 
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екстрасистолії у спокої та при функціональних 
пробах; виявити наявну і приховану алоритмію, 
пароксизмальний характер екстрасистолії, ви-
значити коливання інтервалів зчеплення; чітко 
розпізнати парасистолію; оцінити стан вегета-
тивної регуляції серцевого ритму. Домінування 
на ритмограмі дихальних хвиль (коливання три-
валості серцевих циклів з періодом 3–7 с) свід-
чить про перевагу парасимпатичного тонічного 
впливу на серце. Відсутність дихальної аритмії 
і домінування повільних хвиль серцевого ритму 
(коливання тривалості серцевих циклів з періо-
дами >10 с) вказує на посилення симпатично-
го тонусу на фоні зниження парасимпатичних 
впливів.

Визначення вихідного вегетативного тонусу 
доцільно проводити у хворих з екстрасистолією 
з двох причин: по-перше, у багатьох пацієнтів від-
значають різні варіанти порушень веге тативної 
регуляції, по-друге, більшість відо мих антиарит-
мічних препаратів можуть ціле спрямовано змі-
нювати функціональний стан симпатичного та 
парасимпатичного відділів вегетативної нервової 
системи, що може потен ціювати або знижува-
ти антиаритмічну дію лікарських засобів. Більш 
точні дані про стан вегетативної регуляції можна 
одержати при оцін ці варіабельності ритму серця 
методом добового моніторування ЕКГ.

Холтерівське моніторування ЕКГ дозволяє 
реєструвати ЕКГ без обмеження рухового режи-
му хворого протягом ≥24 год з подальшим авто-
матизованим аналізом запису. Оцінюють загаль-
ну кількість екстрасистол за час спостереження, 
їх розподіл протягом доби, зв’язок із фізичними 
чи емоційними навантаженнями, ЧСС, прийо-
мом їжі, зміною положення тіла, минущими епі-
зодами ішемії міокарда.

Холтерівське моніторування ЕКГ — еталон-
ний метод діагностики щодо нечастої екстра-
систолії, а також оцінки тяжкості передчасних 
шлуночкових або надшлуночкових скорочень, 
виявлених під час реєстрації ЕКГ. Холтерівське 
моніторування ЕКГ дозволяє точніше, ніж ко-
роткочасна реєстрація ЕКГ, здійснювати якісну 
та кількісну оцінку порушень серцевого ритму 
внаслідок значно більшої кількості оцінюваних 
ектопічних комплексів. Поодинокі суправентри-
кулярні або шлуночкові екстрасистоли — досить 
часта знахідка при холте рівському моніторуванні 
ЕКГ у практично здорових осіб.

Для виявлення екстрасистол при автоматич-
ній обробці сигналу ЕКГ використовують кое-
фіцієнт передчасності — відношення різниці між 
базовим інтервалом R–R (RRn) і передекстрасис-

толічним інтервалом R–R (RRex) до базового ін-
тервалу R–R (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Визначення коефіціента передчасності
Скорочення розцінюється як передчасне, 

якщо цей показник >20%. 
КП = RRn — RRex  · 100.RRn

Порівняння циркадних змін кількості екстра-
систол і ЧСС дозволяє відрізняти тахі- і бради-
залежні форми екстрасистолії. Одним із найпо-
ширеніших добових типів розподілу екстрасис-
толії є вагусний (вагозалежний або нічний), коли 
передчасні комплекси реєструють більше ніж 
у 1,5 раза частіше в пасивний період доби на фоні 
сповільнення синусового ритму. Вагозалежну 
шлуночкову екстрасистолію частіше виявляють 
у людей молодого віку без ознак патології сер-
ця, нерідко випадково, пацієнти її не відчувають. 
Така форма екстрасистолії переважно не має по-
треби в антиаритмічній терапії. При адренергіч-
ному (симпатозалежному чи денному типі) се-
редня кількість екстрасистол за годину в 1,5 раза 
більша в активний період доби, а екстрасисто-
ли часто пов’язані з прискоренням синусового 
ритму. Адренергічний тип шлуночкової екстра-
систолії більш характерний для людей похилого 
віку, особливо з ІХС, АГ, вадами серця, ДКМП 
і ГКМП, міокардіофіброзом. На відміну від ва-
гусного типу така екстрасистолія не є доброякіс-
ною, нерідко при цьому захворюванні необхідне 
призначення антиаритмічних препаратів. Дуже 
часто немає зв’язку між кількістю екстрасистол, 
періодом доби та ЧСС. Можуть також відзначати 
гектичний тип розподілу екстрасистол зі знач-
ним коливанням їх кількості в різний час. Така 
висока ектопічна активність протягом короткого 
періоду іноді може бути пов’язана з рецидивною 
ішемією міокарда. Загалом застосування холте-
рівського моніторування ЕКГ істотно підвищує 
можливість виявлення екстрасистолії та пара-
систолії, залежність від часу доби, уточнення її 
форм і варіантів.

Метод холтерівського моніторування ЕКГ 
дозволяє оцінювати зміни варіабельності серце-
вого ритму протягом доби. Зокрема, зниження 
стандартного показника варіабельності серце-
вого ритму — стандартного відхилення інтерва-
лів R–R протягом доби (SDNN) <50 мс свідчить 
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про дисбаланс вегетативної регуляції серцевого 
ритму і є одним із предикторів виникнення рап-
тової судинної смерті у хворих із постінфарктним 
кардіосклерозом, систолічною дисфункцією ЛШ 
і СН і збереженим синусовим ритмом. Найбільш 
потужним провісником ризику виникнення жит-
тєво небезпечної аритмії було поєднання низь-
кої варіабельності серцевого ритму зі зниженою 
ФВ ЛШ і порушеною чутливістю барорефлексу 
(дослідження ATRAMI, 1998). Підкреслимо, що 
часта шлуночкова екстрасистолія — обмеження 
для оцінки тимчасових і спектральних показни-
ків варіабельності серцевого ритму.

При холтерівському моніторуванні ЕКГ 
звертають увагу також на тривалість і варіа-
бельність інтервалу зчеплення, а також трива-
лість інтервалу Q–T. Важлива оцінка добових 
коливань коригованого інтервалу Q–T, навіть 
при його незначному збільшенні може збільшу-
ватися тривалість чутливого періоду серцевого 
циклу та схильність до виникнення пароксизмів 
пірует-тахікардії.

Повторне холтерівське моніторування ЕКГ 
на фоні лікування дозволяє оцінити ефектив-
ність призначеної терапії. З урахуванням вираже-
них спонтанних коливань частоти виникнення 
аритмій серця розроблені критерії ефективності 
антиаритмічної терапії у хворих із шлуночкови-
ми аритміями: 

а) зменшення загальної кількості шлуночко-
вих екстрасистол за 1 добу на >50–75%; 

б) зменшення кількості парних і ранніх шлу-
ночкових екстрасистол на ≥90%; 

в) повне усунення епізодів шлуночкової тахі-
кардії; 

г) при поліморфній шлуночковій екстра-
систолії — зменшення кількості морфологічних 
типів екстрасистол до 1–2. 

Про аритмогенну дію антиаритмічного пре-
парату свідчать: 

- збільшення загальної кількості екстрасистол 
у 3–4 рази; 

- збільшення кількості парних шлуночкових 
екстрасистол та епізодів нестійкої шлуночкової 
тахікардії протягом 1 доби в 10 разів; 

- поява раніше не документованої стійкої 
шлуночкової тахікардії. 

Оцінюючи адекватність лікування антиарит-
мічним препаратом, крім наведених критеріїв, 
необхідно також враховувати особливості його 
впливу на синусовий ритм, провідність, частоту 
ішемічних епізодів.

Інтерпретація даних холтерівського моні-
торування ЕКГ при оцінці ефективності анти-

аритмічної терапії має певні обмеження. При за-
стосуванні антиаритмічних препаратів 1-го класу 
за класифікацією V. Williams оцінка ефективнос-
ті за зазначеними кількісними критеріями не до-
зволяє передбачити поліпшення прогнозу вижи-
ваності хворих при тривалому лікуванні. Більше 
того, використання деяких препаратів (флекаї-
ніду, енкаїніду) у контрольованих дослідженнях 
асоціювалося зі значним підвищенням імовірності 
раптової судинної смерті. З огляду на це у па-
цієнтів із тяжким структурним ураженням міо-
карда (дисфункція ЛШ після перенесеного ІМ 
або при ДКМП, з/без СН) лікування починають 
із проведення терапії етіопатогенетичної спря-
мованості: коригують ішемію та гемодинамічні 
порушення. За наявності дисфункції ЛШ і частих 
симптомних шлуночкових екстрасистолій до ба-
зисної превентивної терапії (інгібітори АПФ, 
блокатори β-адренорецепторів, ацетилсаліцило-
ва кислота, статини) додають аміодарон або со-
талол — засоби з доведеною ефективністю у про-
філактиці злоякісних шлуночкових аритмій. Слід 
зазначити, що блокатори β-адренорецепторів 
і аміодарон можуть призначати емпірично, з ура-
хуванням доведеної здатності цих препаратів 
поліпшувати прогноз виживаності хворих і не-
залежно від зміни кількості порушень серцевого 
ритму. У цьому разі холтерівське моніторування 
ЕКГ доцільно проводити в динаміці для оцінки 
перебігу порушень серцевого ритму на фоні ан-
тиаритмічної терапії. А в ситуаціях, коли засто-
сування антиаритмічних препаратів викликано 
перш за все клінічною значимістю порушень 
ритму, а не їх прогностичним значенням, ви-
значальним критерієм ефективності препарату є 
зменшення вираженості симптомів, зумовлених 
аритмією. Відзначимо також, що найбільш ефек-
тивним засобом профілактики раптової серцевої 
смерті у пацієнтів із критеріями її високого ри-
зику є імплантація внутрішнього кардіовертера-
дефібрилятора.

Проби з фізичним навантаженням (проба 
Майстра, степ-тест, ВЕМ, тредміл-тест) можуть 
провокувати появу екстрасистолічної аритмії під 
час навантаження та у ранній відновлювальний 
період внаслідок підвищення активності САС, 
збільшення викиду катехоламінів, розвитку тка-
нинної гіпоксії, ацидозу. У пацієнтів із хроніч-
ною ІХС під час проведення ВЕМ шлуночкові 
екстрасистоли виявляють у 60% обстежених, 
а їх частота нерідко корелює зі зміщенням сег-
мента ST. Під впливом фізичного навантаження 
можуть змінитися кількість і градація екстра-
систолії: збільшення кількості екстрасистол під 
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час навантаження при високій ЧСС або в першу 
хвилину після її припинення свідчить про мож-
ливий її зв’язок з ІХС; доброякісні екстрасисто-
ли, як правило, зникають під час навантаження 
і відновлюються через 3–5 хв після її закінчення. 
Слід враховувати діагностичне обмеження проби 
з навантаженням: у частини хворих не вдаєть-
ся спровокувати екстрасистолію, діагностовану 
раніше; у 11–40% пацієнтів зі здоровим серцем 
при фізичному навантаженні може з’явитися по-
одинока екстрасистолія, а у 5% — парна; у де яких 
хворих при фізичному навантаженні можуть зни-
кати навіть групові й ранні екстрасистоли.

Ортостатична проба дозволяє уточнити харак-
тер екстрасистолічної аритмії: ста більна екстра-
систолія існує у спокої та при функціональних 
пробах; лабільна екстра систолія напруження з’яв-
ляється чи посилюється при ортостатичній пробі 
і стандартному навантаженню потужністю 50 Вт; 
лабільна екстрасистолія спокою зникає при ор-
тостатичній пробі та фізичному навантаженні по-
тужністю 50 Вт і з’являється після переходу в го-
ризонтальне положення. Вважається, що лабільна 
екстрасистолія напруження і стабільна екстрасис-
толія найбільш імовірно пов’язані з наявністю за-
хворювання серця і/або стійкого субстрату арит-
мії, а лабільна екстрасистолія спокою, як прави-
ло, — функціональна (вагусна).

Для уточнення зв’язку екстрасистолічної 
аритмії з впливом симпатичного та парасимпа-
тичного відділів вегетативної нервової системи 
проводять також деякі фармакологічні проби.

Проба з атропіном дозволяє виявити вплив 
вагуса на характер екстрасистолії. Після запису 
вихідної ЕКГ внутрішньовенно вводять атропіну 
сульфат в дозі 0,02 мг/кг маси тіла з постійною 
реєстрацією ЕКГ на фоні дії препарату. У перші 
15–30 с після введення препарату проявляється 
холіноміметична фаза дії, а потім починається 
холінолітична. При вираженій ваготонії ЧСС 
зростає до ≥40%, а кількість екстрасистол змен-
шується або вони зникають.

Пробу із пропранололом проводять для уточ-
нення впливу симпатичного відділу вегетатив-
ної нервової системи на характер екстрасисто-
лії. Після запису вихідної ЕКГ препарат вводять 
внутрішньовенно в дозі 0,1 мг/кг маси тіла (але 
не більше 10 мг) з постійною реєстрацією ЕКГ 
на фоні дії препарату. Зміна характеру екстра-
систолії може бути оцінена також після пер-
орального прийому пропранолола в дозі 1 мг/кг 
та реєстрації ЕКГ через 60; 90 і 120 хв.

Пробу з ізопреналіном застосовують для про-
вокації ектопічної активності міокарда шлуноч-

ків і/чи передсердь. Хворому під ЕКГ-контролем 
внутрішньовенно крапельно вводять ізопрена-
лін 0,5 мг у 200,0 мл фізіологічного розчину зі 
швидкістю 30–40 крапель/хв до виникнення 
ектопічної активності міокарда чи досягнення 
субмаксимальної ЧСС. Пробу використовують 
також для оцінки індивідуальної ефективнос-
ті антиаритмічних препаратів. З цією метою 
на очікуваному максимумі дії антиаритмічного 
препарату повторно внутрішньовенно в тій же 
дозі вводять ізопреналін. Препарат, на очікува-
ному максимумі дії якого не вдається спровоку-
вати ектопічну активність міокарда, вважається 
ефективним. За відсутності антиаритмічного 
ефекту пробу повторюють з іншим препаратом. 
Необхідно враховувати те, що підвищення ЧСС 
при введенні ізопреналіну може призводити 
до пригнічення ектопічної активності міокарда. 
У цьому разі не вдається виявити джерело арит-
мії. Крім того, дія ізопреналіну припиняється 
лише через 30–40 хв після закінчення введення, 
що може призводити до стійкої шлуночкової 
тахіаритмії, а також до нестабільності гемоди-
наміки пацієнта. З огляду на це для провокації 
аритмії краще використовувати добутамінову 
пробу.

Добутамінова проба. Добутамін — селек-
тивний стимулятор β1-адренорецепторів, дія 
якого припиняється через 3 хв після закінчен-
ня введення. Хворому під контролем ЕКГ і АТ 
вводять внутрішньовенно крапельно добута-
мін у дозі 250 мг в 250 мл 5% розчину глюкози 
до виникнення ектопічної активності міокар-
да. У разі провокування аритмії введення до-
бутаміну припиняють. Пробу використовують 
також для підбору ефективного антиаритміч-
ного препарату, аналогічно до проби з ізо-
преналіном. У сучасній кардіологічній клініці 
поширений метод стрес-ехоКГ з добутаміном, 
що дозволяє оцінити життєздатність міокар-
да у пацієнтів із ІХС при вирішенні питання 
про хірургічну або ендоваскулярну реваскуля-
ризацію коронарних артерій.

Реєстрація ППШ спрямована на виявлення 
елементів електрокардіосигналу, що виникає 
під час систоли шлуночків, — прояв їх тригер-
ної активності. Для реєстрації ППШ викорис-
товують біполярні ортогональні відведення X, 
Y, Z за Франко з посиленням, усередненням 
і фільтрацією комплексу QRS і подальшою 
комп’ютерною обробкою даних. ППШ за мето-
дикою M.B. Simson (1981) визначають у діапа-
зоні 40–250 Гц при амплітуді сигналу до 40 мкВ 
за 40–60 мс до закінчення комплексу QRS.
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Прогностично несприятливе виявлення 
ППШ у хворих із низькою ФВ ЛШ і пароксизма-
ми шлуночкової тахікардії. Імовірність виник-
нення епізодів аритмії у цих пацієнтів у 10 разів 
вища, ніж у хворих із низькою ФВ без ППШ.

ЕхоКГ проводять для уточнення впливу як 
екстрасистолії, так і антиаритмічних препа-
ратів на стан гемодинаміки. Метод дозволяє 
оцінити розміри камер серця в систолу та діа-
столу, ФВ, товщину стінок серця, масу міокар-
да ЛШ, співвідношення КДО і маси міокарда 
ЛШ, виявити зони гіпо- та акінезії, локальної 
гіпертрофії, клапанні дефекти, феномен пост-
екстрасистолічного посилення, дисплазію міо-
карда ПШ. Зменшення ФВ ЛШ <40% у хворих 
із коронарною недостатністю асоціюється з під-
вищенням ризику раптової судинної смерті. 
Серцевий викид можна точніше визначити 
за допомогою радіоізотопної вентрикулографії 
чи коронаровентрикулографії.

Черезстравохідну електрограму (електро-
фізіологічне дослідження) реєструють із метою 
визначення характеру порушення передсердь, 
що дозволяє диференціювати шлуночкову і пе-
редсердну аберантну екстрасистолію, виявити 
блоковані передсердні екстрасистоли, не іден-
тифіковані на ЕКГ, а також вентрикулоатріаль-
не проведення імпульсів. З огляду на важливу 
роль дисфункції синусного вузла та провід-
ної системи серця у виникненні аритмій може 
з’явитися необхідність у проведенні електро-
фізіологічного обстеження. При проведенні 
черезстравохідного електрофізіологічного до-
слідження у хворих з екстрасистолією оцінюють 
функцію синусного вузла, стан АV- проведення, 
наявність додаткових шляхів проведення, точку 
екстрасистолії (мінімальна частота стимуляції, 
при якій екстрасистолія припиняється).

Внутрішньосерцеве електрофізіологічне до-
слідження — сучасний метод діагностики по-
рушень ритму і провідності серця, визначення 
показань для кардіостимуляції, радіочастотної 
катетерної абляції та імплантації кардіовертера-
дефібрилятора. Дослідження виконують у спе-
ціально обладнаних лабораторіях. У хворих 
з екстрасистолією абсолютних показань для 
проведення внутрішньосерцевого електро-
фі зіологічного дослідження немає. Це дослі-
д ження може бути здійснене лише за необ-
хідності встановлення зв’язку порушень ритму 
серця з синкопальними та передсинкопальними 
станами. Хворим із безсимптомним перебігом 
екстрасистолії електрофізіологічне обстеження 
не показане.

КЛІНІЧНЕ ТА ПРОГНОСТИЧНЕ 
ЗНАЧЕННЯ 

Екстрасистолії та парасистолії
Клінічне значення екстрасистолії в основно-

му визначається її типом і градацією, наявністю 
симптомів, характером основного захворюван-
ня, ступенем ураження серця та функціональ-
ним станом міокарда. Часта політопна супра-
вентрикулярна екстрасистолія на фоні сину-
сової тахікардії, як правило, зумовлена струк-
турним ураженням серця і може спровокувати 
виникнення тахіаритмії. Часта передсердна екс-
трасистолія — провісник виникнення згодом 
фібриляції передсердь. Наявність нечастої над-
шлуночкової екстра систолії у осіб без патології 
серця вважається варіантом норми, за винятком 
тих випадків, коли вона провокує суправентри-
кулярні тахіаритмії.

Шлуночкові екстрасистоли у осіб без струк-
турного ураження серця не становлять загрози 
для життя. Їх виявляють при холтерівському мо-
ніторуванні ЕКГ у більшості практично здоро-
вих осіб всіх вікових груп, причому у 10% вони 
політопні й рідко — групові. Таким чином, шлу-
ночкова екстрасистолія не обов’язково свідчить 
про супутню кардіальну патологію, а за відсут-
ності захворювання серця не є провісником під-
вищення захворюваності й смертності. З іншого 
боку, у хворих із вираженим структурним ура-
женням серця та дисфункцією міокарда, осо-
бливо на фоні постінфарктного кардіосклерозу 
або СН, виявлення частої шлуночкової екстра-
систолії — додатковий прогностично несприят-
ливий фактор.

Ектопічну активність шлуночків відзнача-
ють у 75–90% пацієнтів із гострим ІМ у перші 
72 год захворювання, вона визначає високу час-
тоту раптової серцевої смерті в цей момент, але 
не корелює з рівнем смерті протягом 1 року. На-
явність шлуночкової екстрасистолії у більш піз-
ній період захворювання свідчить про неспри-
ятливий довгостроковий прогноз. Так, частоту 
шлуночкових екстрасистол менше 1-ї за годину 
відзначають у 50% хворих при виписці із ста-
ціонару, 2-річна смертність становить близько 
5%. При більшій частоті шлуночкових екстра-
систол (1–10 за год), що виявляється у 20% хво-
рих, смертність досягає 20%. Короткі пароксиз-
ми шлуночкової тахікардії відзначають у 12% 
хворих, а смертність від всіх причин становить 
до 30% протягом 1-го року після перенесеного 
ІМ. Поява загрозливих для життя аритмій сер-
ця після ІМ зумовлена об’єднанням рецидивної 
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ішемії з метаболічними та електролітними по-
рушеннями. Важливі фактори, що спричиняють 
аритмогенез, — СН і стенозивний коронарний 
атеросклероз.

Парні й політопні шлуночкові екстрасистоли 
відзначають у 70–90% хворих на СН, а короткі 
пароксизми шлуночкової тахікардії — у 40–80%. 
У цьому разі шлуночкові порушення серцевого 
ритму є несприятливим прогностичним факто-
ром, причому 33–47% всіх випадків летального 
кінця у пацієнтів із СН становить раптова сер-
цева смерть. Аритмогенні фактори при СН такі: 
дисфункція ЛШ (ФВ ЛШ<45%), ішемія міокар-
да, гіпоксія, електролітні порушення, а також 
аритмогенні ефекти прийнятих терапевтичних 
засобів, особливо серцевих глікозидів, діурети-
ків і периферичних вазодилататорів.

Дуже висока частота шлуночкових екстра-
систол у хворих із ДКМП. Так, часті й політопні 
шлуночкові екстрасистоли відзначають у 80–
90% хворих, короткі епізоди шлуночкової тахі-
кардії — у 20–60%. Частота раптової серцевої 
смерті досягає 10% на рік; на неї доводиться по-
ловина всіх випадків смерті. Приблизно у 50% 
хворих виявляють передсердні екстрасистоли. 
Формування аритмій пов’язане з наявністю ви-
раженої дисфункції ЛШ і СН.

Шлуночкові екстрасистоли реєструють у 50–
65% хворих із ГКМП і з обструкцією виносного 
тракту ЛШ, в тому числі парні шлуночкові екс-
трасистоли — у 32%, а пароксизми шлуночкової 
тахікардії — у 14–25%. Частота раптової серцевої 
смерті у цих пацієнтів становить 2,5–9% на рік. 
Передсердну екстрасистолію виявляють рідше, 
ніж шлуночкові порушення ритму. Причини й 
фактори, що спричиняють аритмогенез,— клі-
тинна дезорганізація в різних ділянках міокар-
да, гіпоксія, гіпокаліємія, обструкція виносного 
тракту ЛШ, діастолічна дисфункція ЛШ, СН, 
аритмогенні впливи препаратів, інтенсивне фі-
зичне навантаження.

Ризик раптової серцевої смерті внаслідок 
шлуночкових порушень ритму особливо зрос-
тає у хворих з аритмогенною дисплазією ПШ, 
вродженим або надбаним синдромом подовже-
ного інтервалу Q–T, клапанними вадами серця 
(включаючи пролапс мітрального клапана), АГ.

Про ступінь небезпеки, пов’язаної із шлу-
ночковою екстрасистолією, можуть свідчити 
деякі особливості ЕКГ. Зазвичай безпечні екс-
трасистоли з конфігурацією блокади лівої ніжки 
пучка Гіса та вертикальним положенням елек-
тричної осі передчасного комплексу QRS (тип 
Розенбаума), або у разі, якщо комплекс QRS 

екстрасистоли у всіх грудних відведеннях спря-
мований вгору і нагадує графіку WPW-синдрому 
типу А(тип Вольфа). Комплекс QRS таких екс-
трасистол не має додаткових розщеплень, його 
амплітуда становить ≥20 мм, тривалість може 
становити до 0,12 с, а сегмент ST та асиметрич-
ний зубець Т спрямовані дискордантно до осно-
вного зубця шлуночкового комплексу. Перего-
родкові шлуночкові екстрасистоли з вузькими 
комплексами QRS частіше відзначають у паці-
єнтів молодого віку за відсутності структурно-
го ураження серця, вони рідко мають клінічні 
симптоми. Потенційно загрозливі шлуночкові 
екстрасистоли в основ ному виникають на фоні 
структурного ураження серця, мають форму 
блокади правої ніжки пучка Гіса, незначну амп-
літуду комплексу QRS (часто до 10 мм) з додат-
ковими розщепленнями, а його тривалість пере-
вищує 0,12–0,14 с. Можуть відзначати аномалії 
реполяризації: горизонтальну депресію сегмен-
та ST і конкордантний напрямок симетричного 
загостреного зубця Т.

Клінічне значення парасистолії, як і екстра-
систолії, переважно визначається клінічним пе-
ребігом основного захворювання серця. Пара-
систолію можуть виявляти у хворих зі структур-
ним ураженням міокарда та у практично здоро-
вих осіб, а її поява не завжди погіршує перебіг 
основного захворювання і загальний прогноз. 
Залишається нез’ясованим питання, чи можуть 
шлуночкові парасистолії провокувати фібриля-
цію шлуночків у хворих з гострим ІМ.

КЛАСИФІКАЦІЇ ШЛУНОЧКОВОЇ 
ЕКСТРАСИСТОЛІЇ

Відповідно до рекомендацій Асоціації кардіо-
логів України, створених на основі МКБ 10-го 
перегляду, виділяють такі види екстрасистолії: 
передсердну, атріовентрикулярну, шлуночкову 
(рідку, в тому числі одиночну — до 30 за годину; 
часту — ≥30 за годину), алоритмію, поліморфну, 
парну, ранню — типу R на Т.

В Україні при інтерпретації даних холте рів-
ського моніторування ЕКГ у хворих із шлуноч-
ковими порушеннями ритму традиційно ви-
користовують класифікацію B. Lown і M. Wolf 
(1971). Відповідно до цієї класифікації роз-
різняють 5 класів шлуночкових екстрасистол: 
1) рідка мономорфна <30 за годину; 2) часта мо-
номорфна >30 за годину; 3) поліморфна; 4) пар-
на (4а) і пробіжки шлуночкової тахікардії (4b); 
5) рання (R на T). Ця класифікація розроблена 
для систематизації шлуночкових порушень сер-
цевого ритму у хворих із гострим ІМ, але не від-
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повідає потребам стратифікації ризику й вибору 
тактики диференційованого лікування пацієн-
тів у пост інфарктний період.

Більш детально варіанти шлуночкових пору-
шень серцевого ритму відображені у класифіка-
ції R. Myerburg (1984), яку зручно застосовува-
ти при інтерпретації результатів холтерівського 
моніторування ЕКГ (табл. 1.3). Підкреслимо, 
що при стратифікації ризику у хворих у пост-
інфарктний період вагомим є вже кількість 
шлуночкових екстрасистолій >10 за годину. 
До аритмій високих градацій належать парні 
шлуночкові екстрасистоли і пароксизми шлу-
ночкової тахікардії будь-якої тривалості. При-
чому стійку шлуночкову тахікардію, незалежно 
від клінічних симптомів і характеру структур-
ного захворювання серця, розглядають як зло-
якісне порушення ритму, тоді як прогностич-
не значення нестійкої шлуночкової тахікардії 
у значній мірі залежить від основного захворю-
вання серця й функціонального стану міокар-
да. Морфологічний тип шлуночкової тахікардії 
також визначає суттєві відмінності механізмів 
виникнення й тактики ведення хворих, зокрема 
застосування антиаритмічних препаратів і кате-
терних методів лікування.

Добре відома прогностична класифіка-
ція шлуночкових аритмій, запропонована 
J.T. Bigger (1993), що розрізняє шлуночкові 
аритмії безпечні (доброякісні), небезпечні для 
життя (злоякісні летальні) й потенційно небез-
печні (потенційно летальні).

1. Безпечні (доброякісні) аритмії — будь-які 
шлуночкові екстрасистолії (рідкі, часті, політоп-
ні, парні), а також короткі епізоди шлуночкової 
тахікардії за відсутності кардіаль ної патології, 
які не викликають порушень гемодинаміки. 

Прогноз таких шлуночкових аритмій такий са-
мий, як і у здоровій популяції. Показань до ан-
тиаритмічної терапії немає.

2. Небезпечні для життя (злоякісні) шлуноч-
кові аритмії — епізоди шлуночкової тахікардії, 
які призводять до порушення гемодинаміки або 
фібриляції шлуночків. Ці аритмії, як правило, 
відзначають у хворих з вираженим структурним 
ураженням серця (ІХС, застійна СН, кардіоміо-
патії, вади серця) і порушенням скоротності 
ЛШ. У таких хворих шлуночкові екстрасистолії 
є лише частиною спектра шлуночкових пору-
шень ритму. Досить часто у них також виявля-
ють нестійку і стійку шлуночкову тахікардію.

3. Потенційно небезпечні (потенційно зло-
якісні) шлуночкові аритмії — часті, політопні, 
парні шлуночкові екстрасистолії, короткі епізо-
ди шлуночкової тахікардії у хворих зі структур-
ним ураженням серця (ІХС, СН, кардіоміопатії, 
вади серця), що не призводять під час пору-
шення ритму до виражених змін гемодинаміки. 
Маркер більшої імовірності виникнення жит-
тєво небезпечних аритмій серця у цих хворих — 
систолічна дисфункція ЛШ (ФВ ЛШ <45%).

КЛАСИФІКАЦІЇ 
АНТИАРИТМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Найпоширенішою класифікацією антиарит-
мічних препаратів (які потенційно можуть бути 
застосовані для лікування екстрасистолії), зали-
шається клаcифікація Williams (1969) у модифі-
кації D. Harrison (1979), відповідно до якої всі 
антиаритмічні препарати поділяють на 4 класи:

Клас I. Блокатори швидких натрієвих каналів 
А. Препарати, що помірно сповільнюють 

деполяризацію та реполяризацію (хінідин, про-
каїнамід, дизопірамід, аймалін).

Таблиця 1.3 
Систематизація шлуночкових порушень серцевого ритму за R. Myerburg (1984)

Екстрасистоли Форми шлуночкових аритмій Морфологія 
шлуночкових 

тахікардійСтупінь 
тяжкості

Кількість Ступінь 
тяжкості

Характеристика

0 Немає 0 Немає •Мономорфна
•Поліморфна
•Пірует
•З вихідного 
тракту ПШ
•Двонаправлена

1 Рідка (<1 за год) 1 Поодинокі, мономорфні
2 Нечаста (2–9 за год) 2 Поодинокі, поліморфні
3 Проміжна 

(10–29 за год)
3 Парні, пробіжки (2 або 3–

5 комплексів)
4 Часта 

(30–59 за год)
4 Нестійка шлуночкова тахі-

кардія (від 6 комплексів до 
29 с)

5 Дуже часта 
(≥60 за год)

5 Стійка шлуночкова тахікардія 
(≥30 с)
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В. Препарати, що незначно сповільнюють 
деполяризацію і прискорюють реполяризацію 
(лідокаїн, мексилетин, токаїнід, фенітоїн).

С. Препарати, що значно сповільнюють 
швидкість деполяризації і мінімально вплива-
ють на реполяризацію (пропафенон, флекаїнід, 
енкаїнід, етацизин, алапінін).

Клас II. Блокатори β-адренергічних рецепто-
рів без внутрішньої симпатоміметичної активності 
(пропранолол, метопролол, атенолол, бетаксо-
лол, бізопролол, небіволол, есмолол).

Клас III. Препарати, що сповільнюють репо-
ляризацію і діють на калієві канали (аміодарон, 
соталол, ібутилід, дофетилід, азимілід, дроне-
дарон).

Клас IV. Блокатори кальцієвих каналів (вера-
паміл, дилтіазем).

Новий підхід до класифікації антиаритміч-
них препаратів було запропоновано експерта-
ми Європейського кардіологічного товариства 
в доповіді «Сицилійський гамбіт» (1991). Авто-
рами виділені провідні механізми аритмогене-
зу, які спричиняють виникнення та підтримку 
порушень серцевого ритму, а також електрофі-
зіологічні параметри, усунення яких призведе 
до відновлення і підтримки синусового рит-
му (чутливі параметри аритмії). Для кожного 
із цих параметрів запропоновані препарати, 
здатні його коригувати. Допускається, що один 
препарат може мати властивості декількох кла-
сів антиаритмічних препаратів. Наприклад, 
пропафенон, що є блокатором натрієвих кана-
лів, одночасно має β-блокуючі властивості; со-
талол — не лише блокатор β-адренорецепторів, 
але й блокатор калієвих каналів; аміодарон має 
властивості всіх чотирьох класів антиаритміч-
них препаратів, з огляду на його універсальну 
дію на іонні канали та рецептори.

Загалом для лікування екстрасистолії потен-
ційно можна використовувати антиарит мічні 
препарати різних класів (табл. 1.4). Препарати 
класу ІВ застосовують лише при шлуночкових 
аритміях, тоді як препарати класу IV — при су-
правентрикулярних аритміях. Інші антиарит-
мічні препарати використовують і при шлу-
ночкових, і при суправентрикулярних пору-
шеннях серцевого ритму. Вибір оптимального 
антиаритмічного препарату у хворих з екстра-
систолією має бути індивідуалізованим. Але 
насамперед варто оцінити доцільність усу-
нення екстрасистолії, порівнявши потенційну 
користь і ризик призначення антиаритмічних 
препаратів.

ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 
З ЕКСТРАСИСТОЛІЄЮ

Тактика ведення хворих з екстрасистолією 
залежить від структурного захворювання серця; 
частоти виникнення екстрасистол, наявності 
групових екстрасистол або супутніх пароксиз-
мів тахіаритмії; клінічних симптомів, пов’язаних 
з аритмією. Показаннями для призначення бло-
каторів β-адренорецепторів та/чи інших анти-
аритмічних препаратів при екстрасистолічній 
аритмії є такі клінічні ситуації: 

1) прогресуючий перебіг захворювання серця 
зі значним збільшенням кількості екстрасистол; 

Таблиця 1.4
Антиаритмічні засоби, які призначають 

для лікування екстрасистолії, 
та їх дози
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Дизопірамід 100–300  400–800 2000

Хінідин суль-
фат у лікарсь-
кій  формі 
ретард 

250–500 750–1500 2000

Аймалін 50 200–300 400
Мексилетин 200–400 600–900 1200
Фенітоїн 100–200 1000 у 

1-шу добу, 
далі по 
300–500

1000

Пропафенон 150–300 450–900 1200
Флекаїнід 50–100 200 400
Морацизин 200 600–800 1200
Етацизин 50–100 150–200 250
Алапінін 25 75–125 150
Пропранолол 40–80 120–200 400–500
Атенолол 25–50 100–200 200
Метопролол 25–50 100–200 300
Бетаксолол 10 20 40
Бізопролол 5 10 20
Небіволол 5 10 10
Аміодарон 100–200 600–1200 2000 

у період 
наси-
чен ня

Соталол 40–80 80–160 240
Верапаміл 40–120 200–320 600–720
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2) часті, політопні, парні, групові й ранні 
(R на T) шлуночкові екстрасистолії, що станов-
лять загрозу щодо виникнення у подальшому 
пароксизмальної шлуночкової тахікардії та фіб-
риляції шлуночків;

3) алоритмія (бі-, три-, квадригемінія), корот-
кі пробіжки передсердної тахікардії, що супро-
воджуються ознаками СН; 

4) екстрасистолічна аритмія на фоні захво-
рювань, що супроводжуються підвищенням ри-
зику загрозливих для життя аритмій (пролапс 
мітрального клапана, синдром подовженого 
інтерва лу Q–T тощо); 

5) виникнення чи підвищення частоти екс-
трасистол під час нападів стенокардії або го-
строго ІМ; 

6) збереження шлуночкових екстрасистол 
після припинення нападу шлуночкової тахікар-
дії та фібриляції шлуночків; 

7) екстрасистоли на фоні аномальних шляхів 
проведення (WPW-синдрому і синдрому Клер-
ка — Леві — Кристеско).

Хворі з доброякісною шлуночковою екстра-
систолією не потребують проведення спеці-
альної анти арит мічної терапії, але необхідне 
динамічне спостере жен ня, оскільки у частини 
з них, за даним Фре мінгемського досліджен-
ня, шлуночкова екстрасистолія може бути де-
бютом захворювання серця. У разі екстрасис-
толії особам молодого віку без структурного 
ураження серця, особливо при екстрасистолії, 
що зникає під час фізичного навантаження, 
антиаритмічні препарати зазвичай не при-
значають. При суб’єктивній непереносимості 
екстрасистолії показані раціональна психоте-
рапія, седативні засоби, транквілізатори або 
антидепресанти. Три валість лікування зале-
жить від медичних показань і коливається від 
3 тиж до 2–3 міс. У разі досягнення стійкого 
седативного й антиаритмічного ефекту добо-
ва доза препарату протягом кожних 6–7 днів 
знижується на 1/3 до повної відміни. Якщо екс-
трасистолія виникає на фоні вегетативної дис-
функції з ознаками симпатоадреналової акти-
вації, показані блокатори β-адренорецепторів, 
а при домінуванні вагоінсулярних симпто-
мів — М-холінолітики (атропін, препарати бе-
ладони, іпатропію бромід). Пацієнти із захво-
рюваннями внутрішніх органів і екстрасисто-
лією насамперед потребують адекватного лі-
кування основного захворювання. В кожному 
разі обстеження має бути спрямоване на вияв-
лення та усунення потенційних провокуючих 
факторів екстрасистолії (таких як споживання 

кофеїну, певні життєві ситуації), а також су-
путніх порушень (АГ).

При безсимптомній надшлуночковій екстра-
систолії антиаритмічні препарати призначати 
недоцільно. Для лікування симптомної, в тому 
числі групової, надшлуночкової екстрасистолії 
у хворих зі структурним ураженням серця без 
ознак СН терапію переважно починають з ан-
тагоністів кальцію (верапаміл, дилтіазем) або 
блокаторів β-адренорецепторів (пропра нолол, 
метопролол, бізопролол, бетаксолол). У разі від-
сутності ефекту зазначених антиарит мічних 
препаратів призначають препарати I кла су або 
комбінації антиаритмічних препаратів з різним 
механізмом дії. Найбільш апробовані такі ком-
бінації антиаритмічних препаратів: дизопірамід 
+ блокатор β-адренорецепторів; пропафенон + 
блокатор β-адренорецепторів; препарат IА або 
IВ класу + верапаміл. Аміодарон розглядають 
як препарат резерву в ситуаціях, коли його 
призначення виправдане у зв’язку з груповою 
екстрасистолією та пов’язаних з нею важких 
клінічних симптомах. Крім того, у певних ви-
падках пригнічення аміодароном передсердної 
екстрасистолії дозволяє запобігти пароксизмів 
фібриляції передсердь і суправентрикулярної 
тахікардії. У гострий період ІМ спеціальне лі-
кування надшлуночкової екстрасистолії, як 
правило, не показане.

При поодиноких монофокусних шлу-
ночкових екстрасистолах особам із серцево-
судинними захворюваннями без порушень 
гемодинаміки і коронарного кровообігу при-
значати антиаритмічні препарати не потрібно. 
Стриманий підхід до призначення антиаритміч-
них препаратів зумовлений тим, що ризик по-
бічних ефектів при медикаментозному лікуван-
ні доброякісних аритмій вищий, ніж позитивні 
наслідки лікування. Насамперед ведення цих 
пацієнтів полягає в терапії основного захворю-
вання, а також застосуванні седативних засобів 
і методів психотерапії при суб’єктивній непере-
носимості аритмії.

Потенційно злоякісні шлуночкові аритмії 
зазвичай виникають на фоні структурного за-
хворювання серця, наприклад ІХС або після 
перенесеного ІМ. У цих пацієнтів із шлуноч-
ковими екстрасистоліями різних градацій іс-
нує небезпека виникнення у подальшому па-
роксизмів шлуночкової тахікардії, тріпотіння 
чи фібриляції шлуночків. З огляду на це хво-
рі з потенційно злоякісними шлуночковими 
аритміями насамперед потребують адекватно-
го лікування основного захворювання. З цією 
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метою проводять корекцію стандартних факто-
рів ризику ІХС (АГ, тютюнопаління, гіперхо-
лестеринемія, цукровий діабет), призначають 
засоби, ефективність яких доведена у пацієн-
тів із ІХС (ацетилсаліцилова кислота, блока-
тори β-адренорецепторів, статини) і СН (інгі-
бітори АПФ, блокатори β-адренорецепторів, 
антагоністи альдостерону). При поєднанні 
кардіальної патології з частою шлуночковою 
екстрасистолією високих градацій здійсню-
ють підбір адекватної антиаритмічної терапії. 
Препаратами вибору найчастіше є блокатори 
β-адре норецепторів, особливо за наявності 
додаткових показань: ІХС, АГ, синусова тахі-
кардія. Високу ефективність цих препаратів 
пов’язують з їх антиангінальною, антиаритміч-
ною і брадикардитичною дією. За необхіднос-
ті блокатори β-адренорецепторів комбінують 
з анти аритмічними препаратами I класу (про-
пафенон, морацизин, етацизин, дизопірамід), 
з урахуванням доцільності їх подальшого три-
валого застосування.

Гіпотезу про профілактичну ефективність 
антиаритмічних препаратів I класу при шлу-
ночкових екстрасистоліях для запобігання 
раптової смерті переглянуто після обнароду-
вання результатів дослідження CAST (1989). 
Прийом флекаїніду й енкаїніду у хворих в по-
стінфарктний період із безсимптомними шлу-
ночковими екстрасистоліями високих града-
цій супроводжувався достовірним підвищен-
ням ризику раптової смерті порівняно з пла-
цебо. Зазначений феномен пов’язують з арит-
могенною і негативною інотропною дією ан-
тиаритмічних препаратів I класу. Разом з тим 
негативні результати дослідження CAST та ін-
ших досліджень ефективності антиаритмічних 
препаратів I класу не виключають можливості 
їх ефективного нетривалого застосування для 
лікування шлуночкових екстрасистолій у па-
цієнтів із ІХС, а також шлуночкових аритмій, 
зумовлених іншими причинами.

У разі недостатньої ефективності блокаторів 
β-адренорецепторів та антиаритмічних препа-
ратів I класу призначають аміодарон — один 
із найбільш ефективних антиаритмічних засо бів 
із найбільш низькою імовірністю аритмо генних 
ефектів. Аміо дарон застосовують при резис-
тентності до інших антиаритмічних препара-
тів; крім того, він препарат вибору у пацієнтів 
із життєво небезпечними та клінічно виражени-
ми аритміями на фоні тяжкого структурного за-
хворювання серця.

Обнадійливі результати отримано при засто-
суванні аміодарону у хворих із частою шлуноч-
ковою екстрасистолією після перенесеного ІМ 
у метааналізі АТМА (1997). У групах пацієнтів, 
які одержували аміодарон, істотно знижува-
лася імовірність раптової серцевої смерті, але 
не відзначали достовірного зниження загаль-
ної смертності. Аміодарон — препарат вибору 
для лікування та попередження шлуночкових 
аритмій у хворих із систолічною дисфункці-
єю міокарда і СН. Застосування аміодарону 
в низьких дозах (200 мг/добу) дозволяє змен-
шити до мінімуму кількість некардіальних 
побічних ефектів. Альтернативним засобом 
лікування хворих із шлуночковими аритмія-
ми на фоні ІХС є соталол — антиаритмічний 
препарат III класу з властивостями блокатора 
β-адренорецепторів.

Висока ефективність аміодарону і соталолу 
при лікуванні пацієнтів зі злоякісними шлу-
ночковими аритміями не свідчить про від-
сутність проблеми безпеки цих засобів. Ан-
тиаритмічні препарати III класу подовжують 
коригований інтервал Q–T, безпечна границя 
якого становить 440–460 мс. Якщо показни-
ки інтервалу Q–Tс перевищують зазначені 
границі, діагностують надбаний синд ром по-
довженого інтервалу Q–T. Характерним і спе-
цифічним проявом цього стану є поліморфна 
шлуночкова тахікардія (тахікардія типу піру-
ет), що може трансформуватися у фібриля-
цію шлуночків. Ризик розвитку аритмогенної 
дії соталолу найвищий у перші 3 дні прийому 
препарату. Загалом аритмогенні ефекти сота-
лолу виявляють частіше, ніж при застосуванні 
аміодарону.

ЛІКУВАННЯ ЕКСТРАСИСТОЛІЇ 
В ОКРЕМИХ КЛІНІЧНИХ 

СИТУАЦІЯХ
У хворих із ІМ прогностичне значення і так-

тика лікування шлуночкових екстрасистолій 
залежать від терміну їх виникнення. В догос-
пітальний період ІМ призначають метопролол 
в дозі 5 мг внутрішньовенно до 3 разів з інтер-
валом 3–5 хв, далі — per os по 25–50 мг 2 рази 
на добу. При шлуночкових екстрасистоліях 
високих градацій в гострий період ІМ на фоні 
базисної терапії (нітрати, антиагреганти, 
антикоагулянти, інгібітори АПФ, статини 
тощо), призначають внутрішньовенне болюс-
не введення лідокаїну в дозі 1 мг/кг маси тіла, 
а потім переходять на постійну інфузію пре-
парату зі швидкістю 2 мг/хв. Насичувальну та 
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підтримувальну дози знижують у 2 рази у хво-
рих віком старше 70 років, при кардіогенному 
шоці та СН. Якщо через 10 хв після першого 
болюсного введення лідокаїну кількість шлу-
ночкових екстрасистолій не зменшується, 
додатково струйно вводять 0,5 мг/кг лідокаї-
ну, а швидкість інфузії препарату збільшують 
до 4мг/хв. За необхідності інфузію лідокаїну 
продовжують протягом доби. Профілактичне 
застосування лідокаїну не реко мендується, 
оскільки є повідомлення, що він може підви-
щувати смертність хворих з ІМ, насамперед 
у зв’язку з виникненням асистолії.

При збереженні шлуночкових аритмій ви-
соких градацій на фоні терапії лідокаїном 
і метопрололом застосовують аміодарон, по-
чинаючи з дози 600–1200 мг/добу, з подаль-
шим переходом на підтримувальну дозу препа-
рату. Крім того, аміодарон — резервний засіб 
лікування пароксизмів шлуночкової тахікардії 
на фоні ІМ.

Для терапії симптоматичних шлуночкових 
екстрасистолій у хворих із постінфарктним 
кардіосклерозом найдоцільніше викорис-
товувати блокатори β-адренорецепторів, 
аміо дарон або соталол. У пацієнтів із СН 
застосування інгібіторів АПФ, калійзбері-
гаючих діуретиків, периферичних вазодила-
таторів забезпечує опосередкований анти-
аритмічний ефект за рахунок корекції по-
рушень гемодинаміки та нейрогуморального 
дисбалансу. Разом з тим серцеві глікозиди та 
петльові діуретики можуть проявляти арит-
могенну дію. При поєднанні аміодарону з ди-
гоксином дозу останнього необхідно знизити 
наполовину у зв’язку з підвищенням загрози 
глікозидної інтоксикації. Відповідно до ре-
комендацій Української асоціації кардіологів 
(2004) при злоякісних шлуночкових порушен-
нях ритму серця у хворих із низькою ФВ ЛШ 
і СН показане призначення аміодарону у по-
єднанні з блокаторами β-адренорецепторів 
у низьких дозах та інгібіторами АПФ.

Є 4 основні представники класу блокато-
рів β-адренорецепторів з доведеною здатністю 
поліпшувати прогноз виживаності та запобі-
гати раптовій смерті у хворих із СН і дисфунк-
цією ЛШ: бізопролол (дослідження CIBIS-II, 
1998), метопролол CR/XL (MERIT-HF, 1999), 
карведилол (COPERNICUS, 2001), небіволол 
(SENIORS, 2005). Механізм позитивного впли-
ву блокаторів β-адренорецепторів пов’язаний 
із впливом на РААС і вегетативний баланс, а та-
кож з їх антиішемічною дією.

Хворі з прогностично несприятливими арит-
міями, рефрактерними до антиаритмічної тера-
пії, з вираженими порушеннями гемодинаміки, 
коронарного кровотоку чи при поєднанні з па-
роксизмами шлуночкової тахікардії та фібри-
ляції шлуночків мають потребу в хірургічному 
лікуванні (деструкція ектопічного вогнища, 
імплантація антитахікардичних пристроїв або 
використання інших підходів).

Поява екстрасистолічної аритмії у пацієнтів 
із захворюваннями органів дихання може бути 
пов’язана із застосуванням β-стимуляторів і гі-
пертензією малого кола кровообігу. У цьому разі 
краще застосовувати антагоністи кальцію (вера-
паміл, дилтіазем), що зменшують вираженість 
легеневої гіпертензії. Можливе також обереж-
не застосування високоселективних блокаторів 
β-адренорецепторів і аміодарону.

Принципи лікування парасистолії такі ж, 
як і екстрасистолії. Проте частіше відзначають 
рефрактерність до медикаментозної терапії. За-
стосування антиаритмічних препаратів показа-
не при шлуночковій парасистолічній тахікардії, 
а також у разі симптоматичної парасистолії. 
Найбільш ефективний засіб лікування пара-
систолії — аміодарон.

ВИСНОВКИ
Екстрасистолія — найпоширеніше пору-

шення ритму серця. Суправентрикулярна та 
шлуночкова екстрасистолія може виникати 
при багатьох кардіальних і екстракардіальних 
захворюваннях, її можуть випадково виявити 
у практично здорових осіб. Комплекс сучас-
них інструментальних і лабораторних методів 
обстеження пацієнтів з екстрасистолією спря-
мований на встановлення її причин і механіз-
мів, кількості та градації, клінічного і прогнос-
тичного значення, проведення стратифікації 
ризику. Загальна стратегія ведення хворих 
з екстрасистолією й, зокрема, доцільність її 
усунення за допомогою антиаритмічних пре-
паратів визначають залежно від співвідношен-
ня потенційної користі лікування для усунен-
ня аритмій, поліпшення прогнозу виживаності 
й ризику виникнення аритмогенних та інших 
побічних ефектів терапії.
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ГЛАВА 2  ПОРУШЕННЯ РЕПОЛЯРИЗАЦІЇ 
ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ: МЕХАНІЗМИ 
ВИНИКНЕННЯ, МЕТОДИ 
ВИЯВЛЕННЯ ТА КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

О.С. Сичов

Актуальність проблеми стратифікації ризику 
пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, 
і, перш за все, з ІХС, зумовлена тим, що нині ця 
нозологічна група продовжує залишатися про-
відною причиною смерті у більшості розвинених 
країн. Важливим для прогнозу фактором є елек-
трична нестабільність міокарда, що відображає 
вразливість міокарда для розвитку загрозливих 
для життя аритмій. Складові електричної неста-
більності такі: аритмогенний субстрат (стійкий, 
нестійкий), що провокує фактори-тригери (шлу-
ночкова екстрасистолія, ішемія міокарда). Не-
гомогенна хвиля деполяризації міокарда, що ви-
никає внаслідок порушення проведення імпульсу 
в зонах з вираженою ішемією міокарда, призво-
дить до можливої багаторазової циркуляції хвилі 
та розвитку небезпечних для життя порушень рит-
му серця. Останнім часом велика увага приділя-
ється розробці таких неінвазивних і простих мар-
керів аритмогенезу, як тривалість інтервалу Q–T, 
величина його дисперсії (dQ–T) і їх похідні.

Інтервал Q–T відображає тривалість ПД клі-
тин міокарда (електрична систола шлуночків), 
включаючи як деполяризацію, так і реполяриза-

цію, а його подовження — сповільнену й асин-
хронну реполяризацію міокарда шлуночків. ЕКГ 
записується у стані спокою на швидкості 50 мм/с, 
інтервал Q–T вимірюється не менше ніж у 3 послі-
довних циклах з обчисленням середніх значень. 
Не аналізують ЕКГ з нечіткою диференціацією 
зубця Т, з блокадою ніжок пучка Гіса, частковим 
і повним порушенням внутрішньошлуночкової 
провідності, фібриляцією передсердь. Не оціню-
ють величини інтервалу Q–T у комплексах екс-
трасистол, комплексах перед екстрасистолами та 
наступних за екстрасистолами. Оптимальним для 
вимірювання на стандартній ЕКГ спокою вважа-
ють II стандартне відведення, а у разі вираженої 
хвилі U або згладженості зубця Т — I стандартне 
чи грудне відведення V5. У загальному вигляді цей 
інтервал визначають як відстань між початком 
зубця Q (або точкою відхилення кардіограми від 
ізолінії після закінчення зубця P) і закінченням 
зубця Т і вимірюють у мілісекундах. При вимірі 
«вручну», найчастіше закінчення зубця Т визна-
чають як місце перетину ізоелектричної лінії ТР 
і дотичної, проведеної по максимальному нахи-
лу низхідного коліна зубця Т (класичний метод 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ 
ІНТЕРВАЛУ Q‒Т І ЙОГО ДИСПЕРСІЇ. 
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E. Lepeshkin і B. Surawicz). Тривалість інтерва-
лу Q–T змінюється залежно від ЧСС, статі, віку, 
стану нейрогормональної регуляції, психоемо-
ційного та фізичного напруження.

Електрофізіологічною основою, що визначає 
тривалість кінцевої частини ПД, є стан іонних ка-
налів мембрани кардіоміоцита (переважно повіль-
ні калієві канали IK, менш значимі — IK1 та ICa).

У всіх клітин з обох боків їх мембрани існу-
ють електричні потенціали. Існування мембран-
них потенціалів зумовлене тим, що концентрація 
іонів у цитоплазмі значно відрізняється від такої 
в інтерстиціальній рідині й іони, що рухаються 
проти градієнта концентрації шляхом дифузії 
на напівпроникних мембранах, сприяють виник-
ненню різниці потенціалів. Необхідно врахову-
вати три найважливіші іони: натрій (Na+), каль-
цій (Са2+), концентрація яких в інтерстиціальній 
рідини вища, ніж всередині клітин, і калій (К+), 
розподіл якого протилежний. Дифузія іонів че-
рез мембрану клітини відбувається через канали, 
специфічні для певних іонів. На рис. 2.1 показа-
но, як у відповідь на електричний синусовий або 
інший імпульс генерується ПД, що створюється 
спрямованим за градієнтом концентрації іонним 
потоком через іонні канали.

Рис. 2.1. Трансмембранний ПД
Фази ПД:
0 — фаза швидкої деполяризації (10 мс): початко-

ва фаза порушення, активація швидких Na-каналів 
(іони Na+ направляються всередину клітини).

1 — фаза ранньої швидкої реполяризації: 
відновлення початкової полярності мембрани 
кардіоміоцита (перенесення іонів хлору (Cl–) 
всередину клітини).

2 — фаза плато: повільної реполяризації 
(200 мс): всередину клітини надходять іони 
Са2+ і Na+.

3 — кінцева частина швидкої реполяриза-
ції кардіоміоцитів: іони К+ з клітини надходять 
у позаклітинну рідину).

4 — потенціал спокою — діастола на ЕКГ. 
В останній фазі концентрація іонів К+ в 30 ра-
зів вища всередині клітини, ніж у позаклітинній 
рідині, а в позаклітинній рідині концентрація 
іонів Na+ вища у 20 разів, Са2+ — у 25 разів, за-
вдяки чому відбувається підтримка активної 
функції іонних каналів.

При порушенні роботи іонних каналів (при-
чинами можуть бути, зокрема, гіпертрофія чи 
ішемія м’язового волокна, порушення електро-
літного складу як всередині, так і поза кліти-
ною, спрямована дія зовнішніх хімічних агентів), 
тривалість електричної систоли може збільшу-
ватися, причому в ряді випадків тривалість ПД 
може в різних кардіоміоцитах збільшуватися 
по-різному, що створює умови для виникнення 
аритмій за типом «повторного входу». Проте на 
тому рівні досліджень, що доступний у клінічній 
практиці, ми стикаємся не з показниками елек-
трофізіологічного стану окремих кардіоміо цитів, 
а з комбінованим ПД від цілої ділянки серцевого 
м’яза (а у разі з дискордантними відведеннями — 
з проекцією глобального вектора електричної осі 
серця, що практично виключає топографічну ви-
бірковість у відображенні електричної активності 
серця). Отже, показники негомогенної реполяри-
зації лише частково відображають електрофізіо-
логічний статус кардіоміоцитів, великий вплив 
на них має стан магістральних відділів провідної 
системи серця та автономної нервової системи 
серця, питома вага фіброзної сполучної ткани-
ни у структурі ділянки міокарда (що особливо 
актуально за наявності рубцевих змін у міокарді) 
і маса ділянки фіброзу серцевого м’яза. Результа-
ти проведених досліджень демонструють зв’язок 
поверхово визначеної негомогенної реполяриза-
ції з різною міокардіальною патологією.Таким 
чином, можна вважати, що в різних ситуаціях 
цей показник може бути або причиною, або су-
путнім маркером, або наслідком патологічного 
стану міокарда.

Коригований інтервал Q–T (Q–Tc) — по-
хідний показник від інтервалу Q–T. Коректне 
вимірювання цього інтервалу — обов’язковий 
компонент дослідження, необхідний для вста-
новлення діагнозу, визначення тактики ліку-
вання, оцінки ефективності проведеної терапії. 

Спроби знайти точне математичне співвід-
ношення ЧСС і Q–T беруть початок з 1920 р., 
коли майже одночасно й незалежно один від од-
ного L. Fridericia і H. Bazett запропонували ви-
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користовувати практично однаковий спосіб об-
числення належного значення інтервалу Q–T. 
Історично «вижили» дві формули H. Bazett, 
отримані на підставі результатів ЕКГ обстежен-
ня 39 здорових чоловіків молодого віку. Одну 
використовують для розрахунку належного ін-
тервалу Q–Tд і розраховують за формулою: 

Q–Tд=k√R–R, 
де k — емпірично знайдений коефіцієнт, стано-
вить 0,37 для чоловіків і 0,40 — для жінок. По-
довженням вважається перевищення належного 
значення інтервалу Q–Tд більше ніж на 0,02 с. 
Іншу формулу H. Bazett використовують для ви-
значення коригованого інтервалу Q–Tc, розра-
хованого за формулою: 

Q–Tc = Q–T/√R–R,
де Q–T і R–R — інтервали, що вимірюються 
на ЕКГ, Q–Tc —коригований інтервал Q–T. 
Зміст цього перетворення полягає от у чому: 
тривалість інтервалу Q–T математично при-
рівнюється до такої при частоті 60 скорочень 
за хвилину. За даним методом розрахунку Q–Tc 
у нормі у дорослих не має перевищувати 440 мс. 

У 1985 р. P. Schwartz з використанням вище-
наведеної формули (Q–Tc=Q–T/√R–R), запро-
понував великі й малі клініко-ЕКГ-критерії для 
встановлення діагнозу синдрому подовженого 
інтервалу Q–T (див. далі табл. 2.2).

Відносно одиниць виміру цього показника 
та інших інтервалів ЕКГ, які коригуються фор-
мулою H. Bazett, існує кілька різних точок зору. 
Відповідно до вищенаведеної формули, були 
запропоновані виміри в одиницях с–1, проте ви-
мірювання у секундах і мілісекундах набагато 
зручніше у практичному плані й має логічне об-
ґрунтування.

У наукових дослідженнях, крім ранніх рів-
нянь корекції (формула H. Bazett), використо-
вують інші способи та формули, що ґрунтують-
ся на рівняннях лінійної регресії (додатки 4–6).

Дисперсія інтервалу Q–T (dQ–T) показує 
неоднорідність шлуночкової реполяризації міо-
карда. Її визначають як різницю між найбіль-
шим і найменшим значеннями інтервалу Q–T 
у 12 стандартних відведеннях ЕКГ:

dQ–T=Q–Tmax—Q–Tmin.
Стандартні 12 відведень ЕКГ рекомендується 

записувати у спокої, в денний час, при швидко-
сті 50 мм/c на 12-канальному електрокардіогра-
фі, а інтервали Q–T вимірювати у всіх 12 (міні-
мум 8) відведеннях, не менше 2 у кожному. Оди-
ниці вимірювання — мілісекунди (мс).

Коригована дисперсія інтервалу Q–T (dQ–
Tc) — величина, що обчислюється при застосу-

ванні формули визначення dQ–T до коригова-
них інтервалів Q–T:

dQ–Tс=Q–Tсmax—Q–Tсmin.
При дослідженні 4866 осіб різних вікових 

груп встановлено, що і у здорових людей, і у па-
цієнтів з різною кардіальною патологією при ви-
користанні автоматичного методу обробки ЕКГ 
верхня границя нормального значення dQ–T — 
50 мс є досить достовірним критерієм. Граничне 
значення 50 мс, за даними D. Dabar і співавто-
рів (1996), передбачає раптову серцеву смерть 
із 92% чутливістю і 43% специфічністю.

Стандартизована дисперсія Q–T (dQ–Tadj) — 
дисперсія Q–T, яка ділиться на квадратний ко-
рінь з використаних у підрахунку відведень (N):

dQ–Tadj = dQ–T/v.
Зміст цієї формули полягає в тому, щоб мати 

можливість порівнювати між собою результати 
аналізів ЕКГ, при яких використали різну кіль-
кість відведень. Автори методу вважають, що чим 
менше відведень використовувалося в обчислен-
нях (за технічними чи будь-якими іншими при-
чинами), тим вища ймовірність одержання зани-
женого значення dQ–T. Формула тим значніше 
зменшує результат підрахунку, чим більше відве-
день використовують в аналізі. Так само цю фор-
мулу застосовують і щодо частотно коригованих 
показників (dQ–Tadj).

Слід відзначити, що разом з цим найпошире-
нішим і найбільш простим з математичної точки 
зору маркером негомогенної реполяризації були 
запропоновані й інші більш складні показники, 
такі як коефіцієнт варіації та стандартне відхи-
лення значень тривалості інтервалу Q–T від його 
середнього значення. Одним із перспективних 
підходів до аналізу негомогенної реполяриза-
ції можна вважати дослідження неоднорідності 
морфології кінцевої частини зубця Т, але цей ме-
тод потребує наявності відповідного апаратно-
програмного забезпечення.

Інтервал J–T — сучасний показник, що ха-
рактеризує винятково процеси реполяризації 
міокарда шлуночків. На відміну від інтерва-
лу Q–T, точкою відліку цього інтервалу є точ-
ка J (місце переходу кінцевої частини комплек-
су QRS у сегмент ST).

Коригований інтервал J–T (J–Tc) — похідна 
від інтервалу J–T, отримана за формулою:

J–Tc = J–T/√R–R,
де J–T і R–R — інтервали, що вимірюються на 
ЕКГ, J–Tc — коригований інтервал J–T.

Коригована дисперсія інтервалу J–T (dJ–Tc) 
обчислюється за формулою:

dJ–Tс = J–Tсmax—J–Tсmin.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ 
ІНТЕРВАЛУ Q‒Т І ЙОГО 

ДИСПЕРСІЇ. НОРМАЛЬНІ 
ЗНАЧЕННЯ

Інтервал Q–T і його дисперсію можуть ви-
значати при аналізі:

- 8–12 відведень поверхневої ЕКГ;
- ортогональних відведень X, Y, Z Франка 

ЕКГ високого розрізнення;
- даних добового холтерівського монітору-

вання ЕКГ.
Інтервал Q–T, його дисперсія при поверхневій 

ЕКГ
В основі діагностики будь-яких форм синд-

рому подовженого інтервалу Q–T лежить ко-
ректне вимірювання точності оцінки тривалості 
інтервалу Q–T. Основні труднощі зазвичай ви-
никають при визначенні початку зубця Q і кінця 
зубця Т, а також за необхідності диференціації 
зубців T і U, при наявності останнього.

Проблема дисперсії початку комплексу QRS, 
що проявляється в неодночасному початку елек-
тричної систоли шлуночків у різних відведеннях, 
вирішується використанням такого стандарту: 
початком інтервалу Q–T вважають саму ранню 
точку комплексу QRS, що відповідає переходу ізо-
електричної лінії сегмента РQ (R) у зубець Q (R).

Наступною технічною проблемою є необхід-
ність коректного визначення закінчення зуб-
ця Т. При синусовій брадикардії, гіпокаліємії, 
синдромах подовженого Q–T і при деяких ін-
ших станах зубець U, зазвичай не виражений на 
ЕКГ, досягає амплітуди, що дорівнює амплітуді 
зубця Т. У ряді випадків ці два зубці настільки 
близько розміщені один до одного, що інтер-
вал T–U не встигає досягти ізолінії — випадки 
так званого злиття T і U. У найбільш несприят-
ливому варіанті такого злиття відсутня навіть 
западина між зубцями T і U, що практично ви-
ключає можливість визначити справжне закін-
чення зубця Т за морфологією кінцевої частини 
електричної систоли в одному кардіоциклі. На 
сьогодні ця проблема має кілька варіантів ви-
рішення. При наявності розділової западини 
між зубцями T і U закінчення зубця T може бути 
визначено як найбільш поглиблене місце розді-
лової западини і перетин з ізолінією, дотичною 
до найбільш стрімкої ділянки низхідної частини 
зубця Т (класичний метод Лепешкіна), або від-
різка, що сполучає вершину і найбільш стрімку 
ділянку низхідної частини зубця Т (модифіко-
ваний метод Лепешкіна), математичне продов-
ження низхідної частини зубця Т до перетину 
з ізолінією у вигляді експонентної чи парабо-

лічної кривої, результат комбінованого аналізу 
розбитого на сегменти кардіоциклу.

У разі потреби диференціювати двофазний 
зубець Т або розщеплений зубець Т з апікальною 
виїмкою від неповного злиття зубців Т і U, вико-
ристовують такі критерії (D. Pinsky і спів автори):

1) зубець U має найбільшу амплітуду у відве-
деннях V2—V3; 

2) при багатоканальній реєстрації амплітуда 
зубця U у 98% випадків перебуває в межах 25% 
від найбільшого значення амплітуди зубця Т 
у всіх відведеннях і, як правило, не перевищує 
50% амплітуди зубця Т у цьому ж відведенні; 

3) амплітуда зубця U коливається відповідно 
до коливань зубця Т; 

4) при порівнянні суміжних відведень зубці U 
у них практично не відрізняються за амплітудою 
і тривалостю;

5) для розділового поглиблення між зубця-
ми Т і U типова різка зміна амплітуди;

6) тривалість розділової виїмки між зубця-
ми Т і U зазвичай перевищує 0,15 с, тоді як від-
стань між вершинами розщепленого зубця Т 
менша цієї величини.

У разі ізоелектричного зубця Т визначити 
дійсну тривалість інтервалу Q–T практично не-
можливо, тому в аналіз відведення з подібними 
комплексами QRST не включаються.

Ще одна проблема пов’язана з логічним об-
ґрунтуванням вибору відведень стандартної ЕКГ 
для подальшого аналізу, оскільки виникає зако-
номірне питання: чи правомірно зіставляти ре-
зультати, отримані при аналізі 12 відведень і, ска-
жімо, 7? Чи не занижується значення дисперсії 
при аналізі неповного набору відведень? Комп-
ромісним можна вважати рішення, запропонова-
не учасниками Роттердамского дослідження, які 
довели, що в комплект досліджуваних відведень 
необхідне включення лише 8 із 12 стандартних 
відведень (6 прекардіальних відведень за Віль-
соном і I, II за Ейнтховеном), оскільки інші від-
ведення за Ейнтховеном і Голдбергером можуть 
бути отримані математичним шляхом із двох ви-
щезазначених:

III=II—I; aVR=(I+II):2; aVL=(I—III):2; 
aVF=(II+III):2.

Відповідно до вищенаведеного математич-
ного узагальнення у ролі двох стандартних від-
ведень за Ейнтховеном можуть бути використані 
будь-які два — I, II і III.

Джерелом погрішності при вимірюванні дис-
персії Q–T у відведеннях є також використання 
в аналізі неодночасно отриманих записів щодо 
відведень. У разі реєстрації ЕКГ на одно-, дво- 
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або триканальному електрокардіографі відбува-
ється змішування показників дисперсії та варіа-
бельності Q–T, що може змінити результат вимі-
ру в непрогнозований бік.

Використання автоматизованих систем об-
робки ЕКГ для оцінки тривалості реполяризації 
міо карда та її негомогенності

Для більш точної оцінки реполяризації ре-
комендується використовувати динамічну ЕКГ 
(холтерівське моніторування).

Можна використовувати 3 псевдоортогональ-
них відведення Франка: X, Y, Z ЕКГ високого 
розрізнення, які дозволяють проводити більш 
адекватну автоматичну калькуляцію тривалості ін-
тервалу Q–T, уникати додаткових перешкод, вико-
ристовувати інші можливості для аналізу серцевого 
циклу (оцінка дисперсії реполяризації та ППШ).

У зв’язку з обмеженою кількістю відведень, пост-
уральних змін, дислокації електродів, артефактів 
і маловивченого впливу добових коливань вегета-
тивної регуляції ритму серця на динаміку інтерва-
лу Q–T, його оцінка при холтерівському монітору-
ванні складніша, ніж на ЕКГ спокою. Проте багатьма 
авторами показана перевага цього методу, пов’язана 
з можливістю автоматичного аналізу близько 100 тис. 
інтервалів R–R і Q–T (Q–Тmax, Q–Тmin, Q–Тc), вимі-
рюваних в основному у відведенні СМ5 (V5).

У ряді досліджень продемонстрована висо-
ка кореляція між тривалістю інтервалу Q–T, ви-
мірюваного одночасно на стандартній ЕКГ і при 
холтерівському моніторуванні ЕКГ. Так, у робо-
ті J. Christiansen і співавторів виміри проводили 
«вручну» двома незалежними експертами у від-
веденнях V1 і V5 у 14 хворих віком 4–36 років при 
швидкості запису 25 мм/с. Всього проаналізовано 
100 пар вимірюваних інтервалів Q–T. При порів-
нянні двох методів виміру, особливо у відведенні 
V5, відзначена висока кореляція: r від 0,872 до 0,988. 
При аналізі результатів холтерівського монітору-
вання ЕКГ інтервал Q–T максимальний (Q–Тmax), 
мінімальний (Q–Тmin), коригований (Q–Тc), вимі-
рюють в основному у відведенні СМ1 (V5). Аналізу-
ючи результати 650 вимірів Q–T з 18 холтерівських 
стрічок, P. Laguna і співавтори одержали відміннос-
ті між значеннями інтервалу Q–T при автоматич-
ному та «ручному» вимірюванні в середньому на 
2,417 мс. R. Baranowski та співавтори, аналізуючи 
результати автоматичного визначення тривалості 
Q–T інтервалу при холтерівському моніторуванні 
ЕКГ у здорових і пацієнтів із кардіальною патоло-
гією, вивчили відтворюваність вимірювання цього 
показника. Виявилося, що вона найбільш вираже-
на в діапазонах ЧСС 75–80 і 95–100 уд./хв.

При холтерівському моніторуванні ЕКГ багато 
дослідників застосовують оцінку dQ–T за аналізом 
двох стандартних каналів запису — СМ1 і СМ5. На 
жаль, на сьогодні відсутні єдині критерії оцінки 
допустимих значень dQ–Tc у пацієнтів з ІХС при 
аналізі записів холтерівського моніторування ЕКГ. 
N. McLaughlin і співавтори (1996) порівняли у сво-
їй роботі чотири алгоритми для автоматизованих 
систем, що найчастіше використовуються: про-
стий і диференційний граничний (threshold) мето-
ди, метод перехоплення низхідної кривої зубця Т 
(slope intercept) і метод продовження відрізка між 
верхівкою та точкою дотику спадної кривої зубця Т 
з ізолінією (peak slope intercept). Перші два методи 
визначають кінець хвилі Т як місце її останнього 
перетину з деяким граничним рівнем, що підбира-
ється емпірично залежно від рівня шумів і ступеня 
посилення сигналу. Інші два алгоритми — модифі-
кації тангенціального методу. В результаті встанов-
лено, що похибка при використанні цих алгоритмів 
у пацієнтів із кардіальною патологією була у 2 рази 
вищою, ніж у здорових осіб, що автори пояснюють 
більш низьким середнім значенням амплітуди зуб-
ця Т у 1-й групі. Також отримана більш висока ві-
рогідність при використанні тангенціального мето-
ду. I. Savelieva і співавтори (1998) при дослідженні 
здорових добровольців, хворих, які перенесли ІМ, 
і пацієнтів із ГКМП граничний метод використо-
вували лише для виключення з аналізу відведень 
з недостатньою амплітудою зубця Т. У подальшому 
закінчення зубця Т визначали алгоритмом підбору 
найменшого квадрата (least-square fi tting), а верхів-
ку зубця Т — методом регіонального центрування 
(regional centering). При аналізі подібним методом 
серій ЕКГ того самого пацієнта і подальшій статис-
тичній обробці результатів всіх пацієнтів отримано 
досить низький коефіцієнт варіабельності (до 2%) 
як прояв високої відтворюваності методу. Цими ж 
авторами проведено порівняння результатів авто-
матичного та мануального аналізу ЕКГ.

Цікаві одержані дані про добові ритми диспер-
сії dQ–T, отримані при холтерівському монітору-
ванні ЕКГ. Виявлене достовірне збільшення дис-
персії інтервалу dQ–T вночі та в ранкові години, 
що, ймовірно, і підвищує ризик раптової смерті 
в цей час у осіб із різними серцево-судинними 
захворюваннями (ішемія та ІМ, СН тощо).

Фізіологічні фактори (вік, стать, нейроендо-
кринна система, фізичне навантаження, маса 
тіла, охолодження), що впливають на процеси ре-
поляризації шлуночків

Клінічні та експериментальні роботи свідчать 
про те, що величина інтервалу Q–T і його дис-
персія залежать від статі обстежуваного. За да-
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ними стандартної ЕКГ спокою у жінок довший 
інтервал Q–Tc, менша дисперсія цього інтерва-
лу dQ–Tc, менша амплітуда і тривалість зубця Т, 
ніж у чоловіків. Під час фізичного навантаження 
при підвищенні ЧСС Q–T-інтервал стає довшим 
у жінок порівняно з чоловіками, тобто є більш 
постійною величиною. Можливо, саме цим мож-
на пояснити більш високий ризик виникнення 
torsade de pointes на фоні прийому антиаритміч-
них препаратів, здатних подовжувати цей інтер-
вал, і більш часті проаритмогенні ефекти цієї 
групи препаратів у жінок. Подібні відмінності 
можуть бути пов’язані з впливом естрогену та 
прогестерону, а також особливостями вегетатив-
ної нервової системи у осіб жіночої статі.

Статеві відмінності тривалості й дисперсії ін-
тервалу Q–T стають помітними у пубертатний 
період, максимально виражені у віці 24–25 років 
і знову нівелюються до 70-річного віку. Зміни то-
нусу нейроендокринної регуляції серця виявля-
ють при холтерівському моніторуванні ЕКГ, коли 
в добовому циклі відбувається постійна зміна рів-
ня фізичної та емоційної активності, здійснюють-
ся складні перебудови функціональних систем ор-
ганізму при переході від сну до активності.

Значення дисперсії dQ–T у період вагітності 
(36–40 тиж) перевищують показники здорових 
жінок. Відзначено наявність достовірної пози-
тивної кореляції між дисперсією Q–T і масою 
тіла. Хоча підвищення цього показника у важко-
атлетів пов’язують із фізіологічною гіпертрофією 
міокарда ЛШ, характерною для спортсменів.

Встановлено вплив охолодження організму на 
негомогенность процесів реполяризації шлуноч-
ків у бік значного підвищення цього показника.

СИНДРОМ ПОДОВЖЕНОГО 
ІНТЕРВАЛУ Q‒T: 

КЛАСИФІКАЦІЯ, ЕТІОЛОГІЯ, 
ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА

Класифікація синдрому подовженого інтервалу 
Q–T. Історія відкриття

Встановлено, що як вроджені, так і набуті 
форми подовження інтервалу Q–T є предиктора-
ми фатальних порушень ритму, які, в свою чергу, 
призводять до раптової смерті хворих. Існує кіль-
ка критеріїв, закладених в основу класифікації 
подовження інтервалу Q–T: 

Набуте подовження інтервалу Q–T
1. Гостре: 
а) отруєння речовинами, що мають кардіо-

токсичну дія (плюмбум, арсен, гідраргірум) і спо-
вільнюють процес реполяризації шлуночків:

- антиаритмічними препаратами (хінідину 
сульфат, дизопірамід, прокаїнамід, аміодарон, 
соталол, аймалін);

- психотропними засобами (амітриптилін, 
хлорпромазин);

- адреноміметиками (сальбутамол, фенотерол);
- артеріальними вазодилататорами (дигідро-

піридини, фентоламін);
- антибіотиками (еритроміцин, галофан-

трин, хлорохін);
- антигістамінними засобами (астемізол, 

терфенадин);
- діуретиками (фуросемід);
- прокінетиками (метоклопрамід, цизаприд);
б) гостре порушення електролітного балан-

су (гіпокаліємія, гіпокальціємія, гіпомагніємія) 
внаслідок застосування діуретиків;

в) порушення з боку ЦНС: 
- травма головного мозку;
- субарахноїдальний крововилив;
- пухлина;
- тромбоз;
- емболія;
г) гострий ІМ;
д) інфекційний чи алергічний міокардит.
Відповідно до рекомендацій Асоціації кар-

діологів України з профілактики раптової кар-
діальної смерті неінвазивними провісниками 
пірует-тахікардії внаслідок проаритмогенної дії 
препаратів є тривалість інтервалу Q–T >600 мс, 
подовження інтервалу Т–U, наявність T-alternans 
(коливання конфігурації та амплітуди зубця Т), 
зміна конфігурації T–U у постекстрасистолічному 
комплексі, а також наявність маленьких піруетів 
(torsadelets).

2. Хронічне: 
а) хронічні захворювання серцево-судинної 

системи (різні форми ІХС, АГ, ДКМП, ГКМП, 
застійна СН, пролапс мітрального клапана, вро-
джені вади серця);

б) патологічні стани, не пов’язані з первин-
ним ураженням серця (цукровий діабет, ХОХЛ, 
термінальна стадія ХНН, хвороба Бехчета, не-
врогенна анорексія, низькобілкова дієта, хроніч-
ний алкоголізм, остеогенна саркома, карцинома 
легені, сімейний періодичний параліч, отрута 
скорпіонів, синдром Конна, феохромоцитома, 
гіпотермія, ваготонія).

Вроджене подовження інтервалу Q–T
1. За етіологією: спадкові форми: синдром 

Джервелла — Ланге-Нільсена (поєднання напа-
дів втрати свідомості й раптової смерті з вродже-
ною глухонімотою) і синдром Романо — Уорда 
(без вродженої глухонімоти).
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2. За клінічними проявами:
- синкопе + подовження інтервалу Q–T (38%); 
- ізольоване подовження інтервалу Q–T (40%); 
- синкопе без подовження інтервалу Q–T (11%); 
- прихована форма — латентний перебіг синдро-

му (11%).
3. Молекулярно-генетичні варіанти синдрому 

подовженого інтервалу Q–T (табл. 2.1).
Таблиця 2.1

Молекулярно-генетичні варіанти 
синдрому подовженого інтервалу Q–T

Варі-
ант

Локаліза-
ція Ген Білковий 

продукт
LQ–T1 11p15.5 KCNQ1 

(KvLQ–T1)
α-субодиниця ка-
лієвого каналу 

LQ–T2 7q35–36 HERG α-субодиниця ка-
лієвого каналу

LQ–T3 3p21–24 SCN5A натрієвий канал
LQ–T4 4q25–27
LQ–T5 21q22.1–22 KCNE1 

(MinK)
β-субодиниця ка-
лієвого каналу

LQ–T6 21q22.1–22 KCNE2 
(MiRP 1)

β-субодиниця ка-
лієвого каналу

JLN1 11p15.5 KCNQ1 α-субодиниця ка-
лієвого каналу

JLN2 21q22.1–22 KCNE1 β-субодиниця ка-
лієвого каналу

Історія відкриття синдрому, найбільш імовірно, 
починає відлік із 1856 р., коли T. Meissner описав 
раптову смерть під час стресової ситуації людини 
молодого віку, у родині якого ще двоє дітей помер-
ли за аналогічних обставин. Лише через 100 років, 
у 1957 р. A. Jervell і F. Lange-Nielsen надали повний 
клінічний опис синдрому подовженого інтерва-
лу Q–T у чотирьох членів однієї родини з вродже-
ною глухотою, частими нападами втрати свідо-
мості та стійким подовженням інтервалу Q–T на 
ЕКГ. Незабаром C. Romano (1963) і O. Ward (1964) 
навели спостереження аналогічного синдрому, 
але без вродженої глухоти. Відтоді відомі два варі-
анти спадкового синдрому подовженого інтерва-
лу Q–T: Романо — Уорда (аутосомно-домінантний 
і аутосомно-рецесивний) і Джервелла — Ланге-
Нільсена. В останньому випадку подовжен ня Q–T 
поєднується із вродженою глухотою.

Поширеність
Встановлено, що синдром Романо — Уорда 

визначають у популяції з частотою 1:10 000, а в ди-
тячому віці 1:5000–1:7000. Синдром Джервелла — 
Ланге-Нільсена — найрідша патологія. За даними 
G. Fraser, цей синдром відзначали в популяції 
4–10-річних дітей Об’єднаного Королівства з час-
тотою 1,6 на 1 млн. За даними J. Bricker (1984), 
синдром подовженого інтервалу Q–T з високою 

частотою виявляють у осіб із пароксизмальни-
ми станами, а у дітей із вродженою глухотою — 
близько 0,8%. При обстеженні груп пацієнтів із 
кардіогенними синкопальними станами синдром 
відзначали у 36% випадків. Є дані щодо високої 
частоти виявлення патологічного подовження ін-
тервалу Q–T при супутньому ЕКГ-обстеженні.

Етіологія та патогенетичні механізми спадково-
го синдрому подовженого інтервалу Q–T

Етіологія синдрому донедавна залишалася не 
повністю вивченою, хоча виявлення захворювання 
у декількох членів однієї родини дозволило прак-
тично з моменту першого опису розглядати його 
як спадкову патологію. В патогенезі синдрому по-
довженого інтервалу Q–T провідна роль належить 
кільком основним гіпотезам. Одна з них — гіпотеза 
симпатичного дисбалансу припускає порушення 
правобічної симпатичної іннервації серця з пере-
вагою лівосторонніх симпатичних впливів. Проте 
як основна існує гіпотеза внутрішньосерцевих ано-
малій, яка погоджується з теорією про патологію 
іонних каналів. Мутації в генах, відповідальних за 
розвиток синдрому подовженого інтервалу Q–T, 
призводять до порушення функціонування іон-
них каналів (калієвого чи натрієвого) і збільшення 
тривалості ПД у кардіоміоциті, що полегшує по-
яву ранніх або пізніх післядеполяризацій і, таким 
чином, поліморфної шлуночкової тахікардії типу 
пірует (torsades de pointes). За механізмом розвит-
ку шлуночкових тахікардій всі вроджені синдро-
ми подовженого інтервалу Q–T виділяють у групу 
адренергічно залежних (шлуночкова тахікардія 
у цих хворих розвивається на фоні підвищеного 
симпатичного тонусу), тоді як синдроми набутого 
подов ження інтервалу Q–T становлять групу паузо-
залежних (шлуночкова тахікардія, переважно пі-
руетна, виникає після подовженого інтервалу R–R 
у вигляді декількох повторень патерну, що приско-
рюється, «довгий R–R — короткий R–R»). Розподіл 
цей досить умовний, оскільки є дані про наявність, 
наприклад ідіопатичного паузозалежного синдро-
му подовженого Q–T. Крім того, зареєстровані ви-
падки, коли прийом медикаментів призводить до 
маніфестації безсимптомного раніше вродженого 
синдрому подовженого інтервалу Q–T.

Критерії діагностики
У 1985 р. P. Schwartz запропонував застосовувати 

діагностичні критерії, які були доповнені в 1993 р.:
Великі: 
• подовження Q–Tc >440 мс на ЕКГ спокою; 
• синкопе; 
• випадки виявлення подовження Q–T у родині.
Малі:
• вроджена глухота; 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

3
П

О
РУ

Ш
ЕН

Н
Я

 Р
И

ТМ
У

 С
ЕР

Ц
Я

ГЛАВА 2  ПОРУШЕННЯ РЕПОЛЯРИЗАЦІЇ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ... _________________  1047

• альтернація зубця Т; 
• низька ЧСС;
• порушення процесу реполяризації міокарда 

шлуночків.
Синдром подовженого інтервалу Q–T діагносту-

ють за наявності двох великих або одного великого 
і двох малих критеріїв. Існує також бальна система 
для встановлення діагнозу синдрому подовженого 
інтервалу Q–T (табл. 2.2). При сумі ≤1 бал діагноз 
малоймовірний; 2–3 бали — середня вірогідність 
синдрому подовженого інтервалу Q–T; >4 балів — 
висока вірогідність цього діагнозу.

Таблиця 2.2
Діагностичні критерії синдрому 

подовженого інтервалу Q–T відповідно 
до бальної системи (Schwartz P., 1985)

Критерій Бал
Електрокардіографічний

Q–Tc >480 мс 3
Q–Tc >460–470 мс 2
Q–Tc >450 мс 1
Тахікардія типу «пірует» 1
Альтернація зубця Т 1
Двогорбий зубець Т як мінімум у 3 відведен-
нях

1

Брадикардія (відповідно до віку) 0,5
Клінічний

Синкопальні стани, що провокуються стре-
сом 

2

Синкопальні стани без стресу 1
Вроджена глухота 0,5
Випадки реєстрації синдрому подовженого 
інтервалу Q–T у родині

1

Випадки раптової смерті невстановленої етіо-
логії у членів родини у віці молодше 30 років

0,5

За відсутності можливості проведення 
молекулярно-генетичних досліджень досі клі-
нічна діагностика залишається найбільш точ-
ною і надійною. При цьому найважчий саме 
перший крок — підтвердження наявності спад-
кового синд рому подовженого інтервалу Q–T 
у пробанда. Подальша діагностика у сумнівних 
клінічних випадках полегшена у зв’язку з висо-
кою імовірністю повторних випадків в уражених 
родинах. Синкопе — найбільш загальний про-
яв синдрому, вперше виникає в віці 5–15 років, 
у чоловіків частіше, ніж у жінок. Вік, у якому 
з’являється перший синкопе, має прогностичне 
значення — якщо у віці до 5 років, — це визна-
чає тяжку форму хвороби, а якщо синкопе ре-
єструють на 1-му році життя, то це асоціюється 
з надзвичайно поганим прогнозом. Наявність зу-
пинки серця в анамнезі підвищує в 13 разів ризик 

зупинки серця чи раптової коронарної смерті на-
далі, що є твердою мотивацією для використан-
ня кардіовертера-дефібрилятора у цієї категорії 
хворих. При аналізі факторів, провокуючих син-
копе, встановлено, що практично у 40% хворих 
їх реєструють на фоні сильного емоційного збу-
дження (гнів, страх). Приблизно у 50% випадків 
напади провокуються фізичним навантаженням 
(крім плавання), у 20% дітей — плаванням, у 15% 
вони відбуваються під час пробудження від ніч-
ного сну, у 5% — як реакція на різкі звукові по-
дразники (телефонний дзвінок, дзвінок у двері 
тощо). Таким чином, емоційне збудження та фі-
зична активність рівною мірою є аритмогенними 
факторами для дітей із синдромом подовженого 
інтервалу Q–T.

ЕКГ має нерідко вирішальне значення в діа-
гностиці основних клінічних варіантів синдрому. 
Збільшення тривалості інтервалу Q–T більше 
ніж на 50 мс щодо нормальних значень для даної 
ЧСС має навести дослідника на думку щодо ви-
ключення синдрому подовженого інтерва лу Q–T. 
Практика свідчить, що за винятком дітей ран-
нього віку, при спадковому синдромі подовже-
ного інтервалу Q–T цей інтервал, як правило, 
завжди >400 мс. У сумнівних випадках необхідно 
диференціювати первинне та вторинне подов-
ження Q–T за допомогою аналізу інших маркерів 
ранньої коронарної смерті. Величина інтерва-
лу Q–T на ЕКГ спокою у пацієнтів із синкопаль-
ною формою захворювання коливається від 400 
до 650 мс. У осіб із безсинкопальною формою 
синдрому тривалість цього інтервалу вірогідно 
менша і в середньому становить 440–450 мс.

Холтерівськое моніторування дозволяє 
встановити значення максимальної тривалості 
інтервалу Q–T, що не має перевищувати:

• 400 мс — у дітей раннього віку;
• 460 мс — у дітей дошкільного віку;
• 480 мс — у дітей шкільного віку;
• 500 мс — у дорослих. 
Слід зазначити, що критерії подовження ін-

тервалу Q–T (за даними холтерівського моніто-
рування ЕКГ) не входять у діагностичні критерії, 
запропоновані P. Schwartz (1985; 1993).

Аналіз предикторів синкопе та раптової смерті 
у хворих із синдромом подовженого інтервалу Q–T 
показав, що в дитячому віці маркери ризику дещо 
відрізняються від таких у дорослих. Так, якщо ри-
зик раптової смерті при синдромі вищий серед жі-
нок, то за даними клініки Федерального дитячого 
центру діагностики та лікування порушень ритму 
серця (Росія, Москва), найбільш злоякісний пе-
ребіг синдрому в дитячому віці відзначають саме 
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у хлопчиків. Неінформативним у дітей є інтер-
вал Q–Tc >460 мс, оскільки може відзначатися 
не лише у всіх дітей із синкопе, але і в 90% — без 
синкопе. Крім того, відносна рідкість виявлення 
у дітей шлуночкової екстрасистолії на ЕКГ спокою 
затрудняє використання цієї ознаки як предиктора 
раптової смерті при цьому способі реєстрації.

Досі стратифікація ризику головним чином 
ґрунтується на наявності в анамнезі синкопаль-
них епізодів, torsade de pointes (фібриляція- трі-
потіння шлуночків) або зупинки серця. Трива-
лість коригованого інтервалу Q–T >600 мс — 
більш слабкий предиктор виникнення основ них 
проявів. Таким чином, моніторування основних 
клініко-електрофізіологічних маркерів ризику 
ранньої коронарної смерті при синдромі подов-
женого інтервалу Q–T дозволяє вчасно призна-
чити лікування і уникнути ускладнень, проводи-
ти профілактику загрозливих для життя аритмій 
у осіб із латентною і безсинкопальною формами 
захворювання.

СИНДРОМ УКОРОЧЕНОГО 
ІНТЕРВАЛУ Q‒T

Протягом останніх 10 років укорочення ін-
тервалу Q–Tc розглядають у хворих з ідіопатич-
ною шлуночковою тахікардією. Існує дві форми 
цього синдрому: 

1) постійна, ЧСС не впливає;
2) транзиторна, що визначається у зв’язку із 

сповільненням ритму серця. Зумовлена:
- генетичними порушеннями;
- гіпертермією;
- підвищенням вмісту кальцію чи калію у плаз-

мі крові;
- ацидозом;
- порушенням тонусу автономної нервової си-

стеми.
Клінічні прояви цього синдрому такі: серце-

биття, перебої в роботі серця, запаморочення, 
втрата свідомості, наявність у родині випадків 
раптової смерті в молодому віці, починаючи з са-
мого раннього дитячого віку. Захворювання від-
значають у осіб чоловічої та жіночої статі, успад-
ковується за аутосомно-домінантним типом.

Молекулярно-генетичні порушення у цих 
хворих реєструють у міокарді шлуночків і перед-
серді. Тому у них виявляють як шлуночкові, так 
і надшлуночкові порушення ритму.

Критерії діагностики синдрому вкороченого 
інтервалу Q–T:

- тривалість інтервалу Q–Tc ≤300 мс;
- сімейні випадки раптової смерті в молодому 

віці;

- наявність вкороченого інтервалу Q–Tc у де-
яких членів родини;

- вкорочення рефрактерних періодів перед-
сердь і шлуночків, які виявляють за допомогою 
внутрішньосерцевої електрокардіостимуляції;

- зниження порогу фібриляції передсердь 
і шлуночків під час програмованої електрокардіо-
стимуляції.

На сьогодні обґрунтованим методом лікуван-
ня вважається лише імплантація кардіовертера-
дефібрилятора.

ІНТЕРВАЛ Q‒T, ДИСПЕРСІЯ Q‒Т 
У ПАЦІЄНТІВ З ІХС 

ІЗ ШЛУНОЧКОВИМИ АРИТМІЯМИ
Ішемія і Q–T
У дослідженні з вивчення діагностичного та 

прогностичного значення інтервалу Q–T, його 
дисперсії (dQ–T) у осіб з ІХС (Сычев О.С., Епан-
чинцева О.А., 2005) показано, що у хворих на 
стенокардію напруження II–III ФК збільшення 
дисперсії коригованого інтервалу Q–T >50 мс 
може служити маркером ішемії міокарда з віро-
гідно високою специфічністю. Збільшення dQ–
Tc при стресовому тестуванні на висоті наванта-
ження >50% початкового рівня — діагностична 
ознака ІХС. А у тому разі, якщо позитивними ви-
являються 2 критерії тесту (депресія сегмента ST 
>1 мм і підвищення dQ–Tc при навантаженні 
>50%) специфічність тесту різко зростає (96,6%). 
A. Demir і співавтори (2001) виявили, що між 
кількістю уражених коронарних артерій у осіб 
з ІХС і значенням dQ–Tc існує позитивна коре-
ляція (r=0,49; p<0,0001). Крім того, за даними 
роботи О. Швеця (1998), при катетеризації сер-
ця хворим з установкою біполярного водія ритму 
відзначено, що ступінь зміни dQ–T пов’язаний зі 
ступенем тяжкості ІХС.

Інтервал Q–T і нестабільна стенокардія
У дослідженні B. Sredniawa і співавторів (2000) 

показано, що у осіб з ІХС із нестабільним пере-
бігом аналіз неоднорідності шлуночкової репо-
ляризації дозволив виділити пацієнтів з високим 
ризиком ранньої коронарної смерті. При цьому 
не виявлено високої асоціації dQ–Tc з розвитком 
ІМ і необхідністю ургентної реваскуляризації 
міо карда у обстежуваних хворих.

За даними роботи О.С. Сичова, О.А. Єпан-
чинцевої (2005), у осіб з ІХС із шлуночковими 
аритміями (n=193) провісником її несприятливо-
го перебігу (нестабільної стенокардії) може бути 
інтервал Q–Tc >440 мс, а предикторами розвитку 
великих кардіальних подій (кардіальної смерті, 
що включає раптову кардіальну смерть, нефа-
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тальний ІМ) у цих хворих може бути подовжений 
коригований інтервал Q–Tc (>440 мс) і збільше-
на дисперсія dQ–Tc (>50 мс). Ці дані підтверджу-
ють результати дослідження зв’язку збільшення 
негомогенної реполяризації з наявністю ішемії 
при нестабільній стенокардії, причому показник 
dQ–T корелював у цій роботі з рівнем специфіч-
ного для ішемії міокарда тропоніну Т у плазмі 
крові (Ashikaga T., 1998).

Інтервал Q–T, його дисперсія у хворих на ІМ
У дослідженні Н. Parikka та співавторів (1999) 

показано швидке зменшення dQ–T і частоти шлу-
ночкових аритмій на фоні внутрішньовенної ін-
фузії сульфату магнію в гострій фазі ІМ. Автори не 
виявили впливу на вищезазначені зміни локаліза-
ції інфаркту, різниці за частотою ішемічних епі-
зодів і за показниками варіабельності серцевого 
ритму між пацієнтами, у яких застосовували маг-
ній, і контрольною групою. Це дозволяє припус-
тити, що однією з основних причин негомогенної 
реполяризації та наявності шлуночкових аритмій 
у цієї категорії хворих є електролітний дисбаланс, 
що розвивається місцево в зоні інфаркту. В дослі-
дженнях, проведених за участю великої кількості 
хворих на ІМ з нормальним та зниженим зна-
ченням ФВ ЛШ (<40%) не встановлено чіткого 
зв’язку між підвищеним значенням dQ–T у ранній 
період інфаркту та кардіальною смертністю, про-
те такий зв’язок виявлено для показників dQ–T 
у підгострий період (1 міс з моменту розвитку за-
хворювання). Встановлене достовірне зменшення 
dQ–T на 10-ту добу ІМ при проведенні ефектив-
ної тромболітичної терапії, причому цей показ-
ник був значно вищим при ураженні передньої 
міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії, 
тобто при перед ній локалізації ІМ.

У роботі О.М. Пархоменка, О.В. Шумакова 
(2003) отримані дані про відсутність подібної ди-
наміки щодо тривалості самого інтервалу Q–T, 
не виявлено достовірного зв’язку між dQ–T 
у підгострий період ІМ та локалізацією порушень 
коронарного кровотоку. На підставі аналізу не-
гомогенної реполяризації за даними стандартної 
ЕКГ та усередненої ЕКГ високого розрізнення 
у псевдоортогональних відведеннях Франка X, 
Y, Z у хворих протягом перших 2 тиж гострого 
ІМ було запропоновано діагностичні критерії 
несприятливого перебігу гострого періоду ІМ 
(табл. 2.3).

Інтервал Q–T, його дисперсія у хворих із пост-
інфарктним кардіосклерозом

При аналізі дисперсії в різні терміни після 
перенесеного ІМ виявили, що низькі значення 
dQ–Tc пов’язані зі збереженою функцією ЛШ, 

водночас як прогресуюче підвищення показника 
негомогенної шлуночкової реполяризації асоцію-
ється з дилатацією ЛШ, порушенням систолічної 
та діастолічної функцій ЛШ. Таким чином, у осіб 
з ІХС, які перенесли ІМ, відзначають збільшення 
dQ–Tc як в гострий період, так і через 1 рік, що 
свідчить про порушення процесів реполяризації 
у цієї категорії хворих.

Дослідження С. Schneider та співавторів (1997) 
dQ–T <70 мс із чутливістю 83% і специфічністю 
71% дозволило виділити хворих, у яких віднов-
лення коронарного кровотоку в постінфарктний 
період зумовило виражене поліпшення насосної 
функції ЛШ.

У дослідженнях продемонстроване знач не 
зниження негомогенної реполяризації як у най-
ближчий, так і у віддалений термін після ревас-
куляризації міокарда, виявлені значно вищі по-
чаткові показники і більш виражена динаміка 
зниження dQ–T у хворих, проведення ангіоплас-
тики у яких було ускладнене розвитком леталь-
них аритмій. Рестенозування асоціювалося з під-
вищенням, а повторна ангіо пластика — зі зни-
женням значень dQ–T.

Шлуночкові аритмії та процеси реполяризації 
в міокарді

Негомогенність процесів реполяризації в міо-
карді шлуночків — причина його електричної 
нестабільності. Окремі ділянки міокарда перебу-
вають в різних фазах як де-, так і реполяризації, 
створюючи умови для появи додаткових вогнищ 
збудження, що і є субстратом для виникнення не-
безпечних для життя аритмій і ранньої коронарної 
смерті. Дані про достовірний зв’язок між індукці-
єю шлуночкової тахікардії та подовженням інтер-
валу Q–T з підвищенням його дисперсії, отримані 
в дослідженнях, підтверджують цінність цих по-
казників як неінвазивних маркерів шлуночкових 
еаритмій. Встановлено, що у осіб із шлуночковою 
екстрасистолією II–IV класу за B. Lown згідно 
з даними добового моніторування ЕКГ значення 
інтервалів Q–Tmax, Q–Tmin, Q–Tc і dQ–Tc були віро-
гідно більшими порівняно із хворими без шлуноч-
кових порушень ритму. Частота виникнення епі-
зодів нестійкої шлуночкової тахікардії вища у осіб 
із подовженим інтервалом Q–Tс (Сычев О.С., 
Епанчинцева О.А., 2005). На відміну від пацієнтів 
із хронічною формою ІХС, у осіб із гострим ІМ 
предикторна цінність часових параметрів інтерва-
лу Q–T із розпізнавання потенційно небезпечних 
порушень ритму серця значно зростала. Чутли-
вість і специфічність збільшеної dQ–T при її гра-
ничному значенні ≥50 мс становили 82,2 і 85,8% 
відповідно. При граничному значенні даного 
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показника >70 мс чутливість зростала до 88,1%, 
а специфічність — до 94,5%.

Встановлено, що у осіб з ІХС подовження ко-
ригованого інтервалу Q–Tс >440 мс у комбінації 
зі зниженням варіабельності серцевого ритму 
<100 мс можна розглядати як предиктори роз-
витку шлуночкових аритмій і кардіоваскулярних 
подій.

Діагностична цінність подовження інтерва-
лу Q–Tc >440 мс і збільшення dQ–Tc >50 мс для 
оцінки ризику виявлення шлуночкових аритмій 
IV класу за B. Lown протягом 4 років відповідно 
становить: чутливість 24 і 23%, специфічність — 
86 і 91%, позитивна прогностична значимість — 
37 і 74%, негативна прогностична значимість — 
77 і 50%.

ІНТЕРВАЛ Q‒Т 
І СУПУТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

(АГ, ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ)
Багато робіт вказують на прогностичну цін-

ність подовженого інтервалу Q–Tc і збільше-
ної dQ–Tc за чутливістю щодо шлуночкових 
аритмій та ранньої коронарної смерті пацієнтів 

з ІХС і АГ. Прогресування АГ асоціюється зі 
збільшенням тривалості інтервалу Q–Tc, сту-
пенем варіабельності ритму серця. Наявність 
підвищеного АТ, включаючи початковий пе-
ріод АГ «білого халата», супроводжується ря-
дом несприятливих електрофізіологічних змін 
у міо карді ЛШ, які асоціюються з гіпертрофією 
міо карда та дисфункцією регуляції вегетативної 
нервової системи, мають достовірний зв’язок 
з віком і ступенем тяжкості захворювання. 
L. Oikarinen та співавтори (2001) показали, що 
ріст індексу маси міокарда ЛШ, незалежно від 
типу гіпертрофії, асоціювався з високими зна-
ченнями тривалості й дисперсії інтервалу Q–T. 
Таким чином, встановлено високу частоту ви-
никнення шлуночкових аритмій III–IV класу 
за B. Lown і високу частоту ранньої коронарної 
смерті серед пацієнтів з надмірною масою тіла 
і зміненою геометрією ЛШ.

Моніторування інтервалу Q–T рекомен-
дується як додатковий специфічний тест діа-
гностики діабетичної вегетативної кардіальної 
ней ропатії. У роботі І.Е. Сапожнікової зі спів-
авторами (2001) найвищі показники дисперсії 
інтервалу Q–T відзначені у хворих на цукро-

Таблиця 2.3
Діагностичні критерії, одержані на основі аналізу негомогенної реполяризації за даними 
стандартної ЕКГ та усередненої ЕКГ високого розрізнення (ВР) у псевдоортогональних 

відведеннях Франка X, Y, Z у динаміці перших 2 тиж гострого ІМ

Критерій Дозволяє
виявити

Показник діагностичної значимості, %

рЧут-
ли-

вість

Специ-
фічність

Позитивна 
прогностична 

значимість

Негативна
прогностична 

значимість
dJ–Tс ортогональ-
не відведення 
ЕКГ ВР >52 мс 
(3-тя доба гостро-
го ІМ)

Ризик тривалого персис-
тування гострої лівошлу-
ночкової недостатності 71 59 19 94 <0,05

dJ–T ортогональне 
відведення 
ЕКГ ВР >38 мс 
(3-тя доба гостро-
го ІМ)

Ризик розвитку ранньої 
(до 10 діб після гострого 
ІМ) постінфарктної сте-
нокардії

100 51 14 100 <0,01

dQ–T ортогональ-
не відведення 
ЕКГ ВР >50 мс 
(кінець 2-го тижня 
гострого ІМ)

Наявність електричної 
нестабільності міокарда 
(ризик розвитку стійкої 
шлуночкової тахікардії 
при проведенні програ-
мованої стимуляції шлу-
ночків серця)

67 82 40 93 <0,05

dQ–Tс ортогональ-
не відведення
 ЕКГ ВР >31 мс 
(10-та доба гостро-
го ІМ)

Наявність резидуальної 
ішемії в інфарктній зоні 
до кінця 2-го тижня го-
строго ІМ

81 58 61 79 <0,01
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вий діабет II типу. З наростанням вираженості 
метаболічних порушень розширюється спектр 
факторів, що впливають на посилення гетеро-
генності реполяризації, досягаючи максимуму 
при поєднанні АГ і цукрового діабету. Було 
виявлено чітку кореляцію порушень ритму 
серця з дисперсією інтервалу Q–Tc, а збіль-
шення дисперсії інтервалу Q–T у пацієнтів із 
цукровим діабетом як I, так і II типу асоцію-
ється лише з дисфункцією автономної нерво-
вої системи. Це підтверджується кореляцією 
між збільшенням негомогенної реполяризації 
та наявністю автономної нейропатії за даними 
радіо ізотопних досліджень.

C. Cardoso та співавтори (2003) встановили, 
що подовжений Q–Tc (>470 мс) є незалежним 
предиктором гострого порушення мозкового 
кровообігу у хворих на цукровий діабет II типу 
(HR=2,2–2,9; 95% ДІ=1,1–6,0).

Q‒T, ХСН І ДКМП
На підставі проспективного дослідження хво-

рих на СН (Barr C., 1994) зроблено висновок, що 
dQ–T >79 мс вірогідно виділяє із загальної групи 
пацієнтів із високим ризиком ранньої коронарної 
смерті. У хворих на СН і ГЛШ існує взаємозв’язок 
між збільшенням dQ–T і схильністю до розвитку 
шлуночкових аритмій. Робота М. Galinier та спів-
авторів (1998) показала достовірний зв’язок збіль-
шення dQ–T із загальною та раптовою кардіаль-
ною смертю, аритмічними епізодами у хворих на 
ДКМП, тоді як при СН, спричиненій ІХС, збіль-
шення dQ–T не дозволило виокремити пацієнтів 
високого ризику із загальної групи. Крім того, від-
значено зменшення dQ–T при лікуванні СН анта-
гоністами альдостерону.

Sakabe і співавтори (2001), порівнюючи про-
гностичну значимість збільшення дисперсії Q–T 
і зміненої морфології зубця Т щодо розвитку 
небезпечних для життя шлуночкових аритмій 
у пацієнтів із ДКМП, пропонують використати 
змінену морфологію зубця Т як цінний маркер 
аритмогенної готовності (чутливість — 100%, 
специфічність — 35%, позитивна прогностична 
значимість — 54%, негативна прогностична зна-
чимість — 100%).

Q‒T І ГКМП
За даними багатьох досліджень виявлено, що 

великі значення Q–T, dQ–T асоціювалися з не-
сприятливим прогнозом у хворих на ГКМП; 
проте чіткої кореляції між dQ–T і ранньою коро-
нарною смертю не встановлено. Великі значення 
dQ–T (як абсолютні, так і кориговані) відзнача-

ють у хворих на ГКМП порівняно зі здоровими, 
а також у пацієнтів з наявністю тяжких шлуноч-
кових порушень ритму порівняно з особами без 
аритмій. У дослідженні H. Elming (2001) у паці-
єнтів із СН IIА стадії та більше і зниженою систо-
лічною функцією ЛШ проведене проспективне 
спостереження 1319 хворих протягом 18 міс. Гра-
ничне значення dQ–T становило 70 мс. При цьо-
му аналіз виживаності не виявив прогностично-
го значення dQ–Tc щодо загальної (OR=1,0; 95% 
ДІ=1,00–1,00; p=0,74), кардіальної (OR=1,0; 95% 
ДІ=1,00–1,01; p=0,55) або аритмічної смертно-
сті (OR=1,0; 95% ДІ=0,99–1,01; p=0,38). Незва-
жаючи на це, відмінність у величині показника 
dQ–T між хворими на ГКМП і здоровими особа-
ми підтверджується результатами різних авторів, 
проте не встановлено, чи є дисперсія інтерва-
лу Q–T лише електрофізіологічним феноменом, 
що супроводжує цю патологію, або ж маркером, 
на підставі якого можна прогнозувати можливі 
аритмічні ускладнення у цих пацієнтів.

ПРОГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ 
ІНТЕРВАЛУ Q‒T І ЙОГО ДИСПЕРСІЇ 

У цілому ряді проспективних досліджень 
показана прогностична роль значення інтерва-
лу Q–T (440 мс). У Нідерландах у проспектив-
ному дослідженні осіб без кардіальної патології 
(1991) встановлено взаємозв’язок між триваліс-
тю інтервалу Q–T і ризиком ранньої коронарної 
чи серцево-судинної смерті протягом 28-річного 
спостереження. В іншому нідерландському до-
слідженні (1994) виявлено, що чоловіки з інтер-
валом Q–T >420 мс мали більш високий ризик 
серцево-судинної смертності порівняно з чо-
ловіками, у яких Q–T <420 мс. Надалі 28-річ-
не спостереження нідерландських державних 
службовців показало, що при Q–T >440 мс іс-
тотно підвищувалася серцево-судинна смерт-
ність з OR=2,1 (1998). Результати дослідження 
італійських вчених (2002), що включало 1357 па-
цієнтів з ІХС і цукровим діабетом II типу, свід-
чать, що Q–Tc >440 мс і dQ–Tc >80 мс можуть 
використовувати для стратифікації ризику осіб 
з ІХС. Так, у дослідженні H. Elming (1998) три-
валістю 11 років брали участь 3455 пацієнтів. 
При цьому виявлено, що коригований інтер-
вал Q–Tc >440 мс вказував на підвищення ри-
зику смерті від серцево-судинних захворювань 
у 8 разів. Подальші роботи підтвердили наяв-
ність збільшеної dQ–T у реанімованих хворих 
порівняно з адекватною контрольною групою. 
Також відзначено, що циркадний ритм, що опи-
сує варіабельність інтервалу Q–T і його дисперсії 
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в контрольній групі, був порушений у пацієнтів 
із ранньою коронарною смертю в анамнезі. Дані 
субаналізу Роттердамского (1998) дослідження 
загальної популяції свідчать, що збільшення 
dQ–T >60 мс у людей похилого віку є достовір-
ним пре диктором кардіальної смерті.

Дослідниками відділу аритмій серця Ін-
ституту кардіології ім. Н.Д. Стражеско АМН 
України у 2005 р. встановлено прогностичне 
значення інтервалу Q–T і його дисперсії dQ–T 
у 193 хворих зі стенокардією напруження, що 
пройшли проспективне 4-річне спостережен-
ня. У пацієнтів із розвитком великих кардіаль-
них подій (кардіальної смерті, ІМ) протягом 
тривалого 4-річного спостереження значення 
Q–Tc і dQ–Tc суттєво перевищували нормаль-
ний граничний рівень і вірогідно відрізнялися 
від групи пацієнтів із відносно сприятливим 
перебігом ІХС. Також встановлено, що част-
ка хворих із Q–Tc ≥440 мс і dQ–Tc ≥50 мс була 
вірогідно більшою у групі з розвитком карді-
альної смерті та/чи нелетального ІМ. Частота 
розвитку великих кардіальних подій наростала 
з підвищенням показника коригованого інтер-
валу Q–Tc: при значенні Q–Tc <440 мс великі 
кардіальні події розвилися лише у 8,3% хво-
рих, при Q–Tc=440–449 мс — у 17,4% хворих, 
при Q–Tc=450–469 мс — у 33,3%, а при Q–Tc 
>470 мс — у 62,5% пацієнтів (p<0,005).

Проранжировано загальновідомі фактори ри-
зику розвитку несприятливого прогнозу у хворих 
обстежених груп. Для виміру значення незалеж-
них предикторів обчислювали величину співвід-
ношення шансів (OR) з 95% довірчим інтервалом 
(ДІ) (табл. 2.4). Показники розміщені в порядку 
зниження їх інформативності. Інтервал Q–Tc 
≥440 мс не є найбільш прогностично значимим. 
Проте його роль досить велика серед наведених 
факторів ризику розвитку великих кардіальних 
подій.

У роботі J. Perkiomaki та співавторів (2001) 
протягом 10-річного проспективного спосте-
реження 330 пацієнтів віком старше 65 років 
збільшення дисперсії Q–Tc >70 мс зумовлю-
вало ріст загальної смертності (OR=1,38; 95% 
ДІ=1,02–1,86), ранньої коронарної смерті 
(OR=2,7; 95% ДІ=1,29–5,73), а в комбінації 
з показниками ГЛШ ризик розвитку ранньої 
коронарної смерті різко зростав (OR=16,52; 
95% ДІ=3,37–80,89).

Результати 6-річного дослідження AIREX 
(1999), що включало 605 пацієнтів у го-
стрий період ІМ, ускладненого СН, свідчать, 
що збільшена дисперсія інтервалу dQ–Tс 

(>100 мс) при однофакторному (OR=1,07; 
95% ДІ=1,03–1,10; p=0,001) і багатофактор-
ному (OR=1,05; 95% ДІ=1,01–1,09; p=0,022) 
аналізах може бути незалежним предиктором 
ризику загальної смертності, але з низькою 
чутливістю даного ЕКГ-маркера, що обме жує 
його застосування для стратифікації ризику 
пацієнтів із різними формами ІХС із шлуноч-
ковими аритміями.

У табл. 2.5 показана прогностична значимість 
інтервалу Q–Tc ≥440 мс і dQ–Tc ≥50 мс для оцін-
ки ймовірності розвитку великих коронарних 
подій протягом 4 років.

Отримані результати свідчать про необхід-
ність найбільш раннього виявлення факторів 
ризику, використання інтервалу Q–Tc і його дис-
персії для стратифікації ризику хворих стено-
кардією напруження I–III ФК із шлуночковими 
аритміями.

Таблиця 2.4
Незалежні фактори розвитку 

кардіальних подій 
(кардіальної смерті, 

нефатального ІМ) у осіб з ІХС 
(за даними однофакторного аналізу)

Фактор OR із 95% ДІ
КСО ЛШ ≥90 мл OR=13,88 

(3,45–56,43) 
р=0,0013

Сумарна тривалість ішемії 
міокарда за добу при холте-
рівському моніторуванні ЕКГ 
≥30 хв

OR=10,13 
(2,06–49,92) 

p=0,0049

ІМ в анамнезі OR=7,4 
(2,29–23,68) 

p=0,0009
КДО ЛШ ≥160 мл OR=5,86 

(1,37–25,08) 
p=0,0177

Німа ішемія міокар-
да при холтерівському 
моніторуванні ЕКГ

OR=5,80 
(1,40–23,58) 

p=0,0157
ФВ ЛШ ≤55% OR=5,26 

(1,45–19,49) 
p=0,05

Тривалість інтервалу Q–Tc 
≥440 мс

OR=4,95 
(1,89–12,98) 

p=0,0013
Порогове навантаження за да-
ними ВЕМ (≤50 Вт)

OR=4,0 
(1,19–13,46) 

p=0,0257
Клас шлуночкових екстрасис-
тол за B. Lown

OR=3,49 
(0,84–14,46) 

p=0,054
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Таблиця 2.5
Чутливість, специфічність, 

прогностична значимість Q–Tc і dQ–Tc 
для оцінки вірогідності розвитку великих 

кардіальних подій (кардіальної смерті, ІМ) 
протягом 4 років

По-
казник

Чутли-
вість, 

%

Спец и-
фіч-

ність, 
%

Позитивна 
прогно-

стична зна-
чимість, %

Негативна 
прогно-
стична 
значи-

мість, %
Q–Tc 
≥440 мс

31 92 56 80

dQ–Tc 
≥50 мс

18 91 70 46

ІНТЕРВАЛ Q‒T, ЙОГО ДИСПЕРСІЯ 
ТА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО 

РИТМУ
Зниження адаптації інтервалу Q–T до до-

бових змін ЧСС розглядається як патологія 
й асоціюється з підвищеним ризиком розви-
тку фібриляції шлуночків. Слід зазначити, що 
у хворих із транс плантованим серцем і редуку-
ванням вегетативних впливів на серце різниці 
між денною та нічною динамікою інтервалу 
Q–T не виявлено. Інформація щодо трива-
лості адаптації Q–T до ЧСС (Q–T/R–R) може 
також служити неінвазивним маркером пору-
шень автономної регуляції серця. Збільшення 
Q–T/R–R у хворих у постінфарк т ний період 
відображає схильність до шлуночкової тахі-
кардії. У пацієнтів із фібриляцією шлуночків в 
анамнезі без органічної патології, незважаючи 
на нормальні показники варіабельності сер-
цевого ритму, відзначають збільшення dQ–T і 
Q–T/R–R, особливо вночі та вранці.

Знижена варіабельність ритму серця є інди-
катором зміни вегетативної інервації серця, що 
може зумовлювати раптовий початок шлуноч-
кових аритмій, але не є специфічним маркером 
аритмогенного субстрату. І навпаки, подовже-
ний Q–Tc, що відображає сповільнену й асинх-
ронну реполяризацію міокарда шлуночків, і 
збільшена дисперсія dQ–Tc, що відображає не-
гомогенну шлуночкову реполяризацію, є елек-
трофізіологічним субстратом появи тригерної 
активності внаслідок ранніх слідових деполяри-
зацій і виникнення механізму re-entry, і, як на-
слідок, появи шлуночкових аритмій.

РОЛЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
У ВИНИКНЕННІ НАБУТОГО 
СИНДРОМУ ПОДОВЖЕНОГО 

ІНТЕРВАЛУ Q‒T
Обсяг споживання лікарських засобів в еконо-

мічно розвинених країнах постійно збільшується, 
разом з тим з’являється все більше повідом лень 
про кардіотоксичність препаратів різних фарма-
котерапевтичних груп. Список лікарських пре-
паратів, застосування яких може призвести до 
подов ження інтервалу Q–T, наведено у табл. 2.6.

Таблиця 2.6
Лікарські засоби, здатні викликати 

подовження інтервалу Q–T
Антиарит-
мічні

IA клас — хінідин, прокаїнамід, дизо-
пірамід, аймалін
IB клас — лідокаїн, априндин, мекси-
летин
IC клас — флекаїнід, енкаїнід, про-
пафенон
III клас — соталол, аміодарон, бре-
тилію тозилат, дофетилід, сематилід, 
ібутилід, азимілід
IV класс — бепридил

Серцево-
судинні

Епінефрин, ефедрин, вінпоцетин

Антигіста-
мінні

Астемізол, терфенадин, дифенгідра-
мін, ебастин, гідроксизин

Антибіо-
тики й 
сульфаніл -
аміди

Еритроміцин, кларитроміцин, ази-
троміцин, спіраміцин, кліндаміцин, 
ко-тримоксазол, антраміцин, дауно-
рубіцин, епірубіцин, пентамідин (вну-
трішньовенно), тролеандоміцин

Антималя-
рійні

Галофантрин

Три- і  
тетрацик-
лічні 
антидепре-
санти

Амітриптилін, нортриптилін, іміпра-
мін, доксепін, мапротилін, фенотіа-
зин, хлорпромазин, флувоксамін 

Нейролеп-
тики

Галоперидол, хлоралгідрат, дропери-
дол, пімозид

Антагоні сти 
серото ніну

Кетансерин, зимелідин

Гастроенте-
рологічні

Цизаприд

Діуретики Індапамід, фуросемід
Протигриб-
кові

Кетоконазол, флуконазол, ітраконазол

Інші 
препарати 

Кокаїн, пробукол, папаверин, адено-
зину фосфат, лідофлазин, теродилін, 
бепридил, будипін, вазопресин, пре-
парати літію

Отруєння Гідраргірум, органотропні інсектици-
ди
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У ході сучасних досліджень виявлено на-
явність 3 типів клітин у міокарді шлуночків: 
епі-, ендокардіальних і М-клітин, які відріз-
няються тривалістю ПД. На відміну від інших 
видів М-клітини характеризуються невеликим 
сповільненням пізнього К+ току і значним спо-
вільненням току іонів Na+ і натрій-кальцієвого 
обміну. Ці відмінності іонних потоків лежать в 
основі подовження ПД і появи пізніх деполя-
ризацій, особливо під час терапії антиаритміч-
ними засобами III класу, в той час як проарит-
могенна дія препаратів IA класу асоціювалася 
зі збільшенням дисперсії dQ–T. Збільшення 
тривалості ПД М-клітин призводить до появи 
дисперсії реполяризації в міокарді шлуночків, 
які C. Antzelevitch і J. Fish пропонують оціню-
вати за поверхневою ЕКГ як інтервал між вер-
шиною і закінченням зубця Т.

Антиаритмічний препарат дизопірамід, 
що досить часто використовується у клінічній 
практиці, у високих дозах пригнічує швидкі ка-
лієві канали, які кодуються геном HERG, що 
може бути молекулярною основою набутого 
синдрому подовженого інтервалу Q–T. Ана-
логічно аймалін, похідне раувольфії, що за-
стосовується для купірування тахікардії з ши-
рокими комплексами QRS, здатний подовжу-
вати інтервал Q–T і провокувати шлуночкову 
тахіаритмію. Підвищена чутливість HERG до 
антиаритмічних препаратів III класу, проти-
грибкових або антигістамінних засобів, анти-
біотиків групи макролідів також відповідальна 
за виникнення аритмій.

Жіноча стать — додатковий чинник ризи-
ку появи шлуночкових тахіаритмій. Експе-
риментально встановлена здатність жіночих 
статевих гормонів (естрогену і прогестерону) 
моделювати процеси реполяризації in vivo. 
Подовження коригованого Q–Tc на фоні ін-
фузії ібутиліду виявлено саме в першу фазу 
менструального циклу. Передбачається, що 
замісна терапія прогестинами в період мено-
паузи може нормалізувати реполяризацію різ-
них відділів шлуночка.

Особливу небезпеку становить наявність 
декількох факторів ризику розвитку набутого 
синд рому подовженого інтервалу Q–T. Одно-
часне застосування антибіотиків, антигістамін-
них і протигрибкових препаратів (див. табл. 2.6) 
знач но підвищує ризик розвитку небезпечних 
для життя аритмій. У табл. 2.7 наведено пред-
иктори проаритмогенної дії антиаритмічних 
препаратів.

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 
ІЗ СИНДРОМОМ ПОДОВЖЕНОГО 

ІНТЕРВАЛУ Q‒T
Існують основні напрямки терапії хворих 

із синдромом подовженого інтервалу Q–T:
- запобігання нападів шлуночкової тахіаритмії;
- купірування цих нападів;
- реанімаційні заходи при виникненні фібри-

ляції шлуночків чи асистолії.
Для здійснення такої терапії використовують 

лікарські засоби, хірургічні методи, електроліку-
вання.

Існують особливості ведення пацієнтів із по-
ліморфною шлуночковою тахіаритмією залежно 
від тривалості інтервалу Q–T (пірует-тахікардія) 
(схема 2.1).

Таблиця 2.7
Предиктори аритмогенної дії 

антиаритмічних препаратів (ААП) 
(виникнення препаратзалежної шлуночкової 

проаритмії)
ААП IА і III класа ААП IС класа

Подовжений Q–T (Q–T 
>460 мс)
Синдром подовженого інтер-
валу Q–T
Структурні захворювання сер-
ця, ГКМП
Дисфункція ЛШ
Гіпокаліємія/гіпомагніємія
Жіноча стать
Дисфункція нирок
Синусова брадикардія: 
- (препаратзалежна) дисфунк-
ція синусного вузла чи AV-
блокада; 
- (препаратзалежна) конверсія 
фібриляції передсердь у сину-
совий ритм; 
- короткі-довгі послідовні ін-
тервали R–R, що викликають 
ектопію
Швидке підвищення дози
Високі дози (соталол, дофе-
тилід)
Кумуляція препаратів
Додавання препаратів: 
- діуретики;
- інші антиаритмічні, що по-
довжують інтервал Q–T;
 - неаритмічні препарати, що 
подовжують інтервал Q–T,
Проаритмії в анамнезі
Значне подовження інтерва-
лу Q–T після прийому (вве-
дення) препарату 

Широкий комплекс 
QRS (>120 мс);
Надмірне (біль-
ше ніж на 150%) 
збільшення комп-
лексу QRS порів-
няно з первинним 
(на момент призна-
чення терапії)
Шлуночкові тахі-
аритмії, асоційовані 
зі структурними 
захворюваннями 
серця
Дисфункція ЛШ
Висока ЧСС: 
- під час фізичного 
навантаження; 
- за рахунок при-
скорення провід-
ності через AV- ву-
зол
Швидке підвищен-
ня дози
Додаткові препара-
ти у високих дозах
Препарати, що про-
являють негативну 
інотропну дію
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Загальновизнаною вважається терапія бло-
каторами β-адренорецепторів у високих дозах 
(у дітей до 2 мг/кг/добу). Позитивний ефект цих 
препаратів зумовлений блокадою симпатичних 
впливів на серце та зниженням ступеня дисперсії 
реполяризації міокарда шлуночков, що поперед-
жає напади небезпечних для життя аритмій.

На сьогодні розробляється генспецифічна те-
рапія синдрому подовженого інтервалу Q–T. Так, 
блокатори β-адренорецепторів найбільш ефектив-
ні при 1-му типі синдрому подовженого інтерва-
лу Q–T, при 2-му — препарати калію, при 3-му — 
блокатори натрієвих каналів (мексилетин). Новим 
лікарським засобом для лікування хворих з 1-м 
і 2-м типом вродженого синдрому подовженого 

інтервалу Q–T є нікорандил, що сприяє відкриттю 
АТФ-чутливих калієвих каналів кардіоміоцитів. 
Але, на жаль, реальних можливостей обстежити 
хворих за допомогою методів генетичної діагности-
ки для підбору генспецифічної терапії немає.

Використовують комбінації блокаторів β- адре-
норецепторів з препаратами магнію (сульфат 
магнію), калію та блокаторами натрієвих каналів 
(мексилетин, флекаїнід).

За наявності у хворого, який переніс синкопе 
або стан клінічної смерті, тривожності, схиль-
ності до акцентування уваги на своїх відчуттях, 
іпохондричних страхів, можна додати до лікуван-
ня короткі курси (не більше 1 міс) терапії транк-
вілізаторами (діазепам, феназепам).

При неефективності медикаментозного лі-
кування цим хворим проводять імплантацію 
електрокардіостимуляторів (мінімальна ефек-
тивна частота кардіостимуляції для запобіган-
ня torsade de pointes становить ≥70 уд./хв), які 
працюють у режимах ААIR, VVIR, DDDR, або 
кардіовертерів-дефібриляторів у поєднанні з при-
йомом блокаторів β-адренорецепторів (табл. 2.8). 
Показанням для імплантації електрокардіостиму-
лятора є виражена брадикардія у період між напа-
дами, частіше при 3-му типі вродженого синдрому 
подовженого інтервалу Q–T (при цьому генетич-
ному варіанті вродженого синдрому подовженого 
інтервалу Q–T з підвищенням ЧСС інтервал Q–T 
стає коротшими і знижується ризик розвитку не-
безпечних для життя аритмій).

ПОЛІМОРФНА ШЛУНОЧКОВА 
ТАХІАРИТМІЯ

Подовжений Q–T Нормальний Q–T
1. Відмінити препарат, 
що спричинив подовжен-
ня Q–T
2. Коригувати рівень 
електролітів
3. Внутрішньовенне вве-
дення препаратів магнію
4. Кардіостимуляція для 
підвищення ЧСС

1. Внутрішньовенне 
введення блокаторів 
β-адренорецепторів
2. Внутрішньовенне вве-
дення лідокаїну
3. Внутрішньовенне вве-
дення аміодарону

Схема 2.1. Особливості ведення пацієнтів із по-
ліморфною шлуночковою тахіаритмією 
залежно від тривалості інтервалу Q–T 
(за Kowey P.R. et al., 1999)

Таблиця 2.8
Попередження ранньої коронарної смерті у хворих із синдромом подовженого 

інтервалу Q–T
Спосіб Дуже важливо Важливо Менш важливо

Стратифікація ри-
зику

Зупинка серця
Фібриляція шлуночків
Тахікардія за типом torsade de 
pointes
Синкопе
JLN
LQ–T3-генетичний варіант

Q–T коригований — 600 мс
Кардіоподії у новонаро-
джених
Період після пологів
АV-блокада
Альтернація зубця Т
Жіноча стать

Сімейний анамнез ранньої 
коронарної смерті
Збільшення дисперсії ін-
тервалу Q–T

Первинна профі-
лактика

Виключати засоби, що подов-
жують інтервал Q–T;
Виключення фізичного на-
вантаження#

Блокатори 
β-адренорецепторів# 

Денервація лівого серцево-
го симпатичного вузла
Пейсмейкер

Вторинна профі-
лактика

Імплантований кардіовертер-
дефібрилятор*, блокатори 
β-адренорецепторів#

Виключати засоби, що подов-
жують інтервал Q–T#

Блокатори 
β-адренорецепторів

#Ефективний у пацієнтів без синкопе чи носіїв гена без клінічних проявів; *можна рекомендувати хворому. 
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У хворих із вродженим синдромом подовже-
ного інтервалу Q–T при непереносимості або 
неефективності блокаторів β-адренорецепторів, 
відсутності ефекту від електрокардіостимулято-
ра і неможливості імплантування кардіовертера-
дефібрилятора виконують ліву шийно-грудну 
симпатичну ганглійектомію, що усуває симпатич-
ний дисбаланс іннервації серця. Рекомендований 
рівень симпатектомії: Т1–Т4 і зірчастий ганглій 
або його нижня третина. Однак існують відомо-
сті про те, що цей метод при високій ефективності 
в ранній термін після операції призводить до ре-
цидиву захворювання у віддалений період.

Відповідно до рекомендацій Асоціації кардіо-
логів України блокатори β-адренорецепторів 
є препаратами вибору для профілактики (первин-
ної та вторинної) ранньої коронарної смерті у хво-
рих із синдромом подовженого інтервалу Q–T.

Невідкладна допомога при раптовій зупинці 
кровообігу проводиться за загальноприйнятими 
методиками.
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ГЛАВА 3  ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 
СИНКОПАЛЬНИХ СТАНІВ

О.С. Сичов, О.І. Фролов

Раптові порушення свідомості — одна з най-
важливіших проблем клінічної медицини, 
оскільки вони можуть бути проявами різної 
церебральної та соматичної патології. Одним 
із найчастіших варіантів пароксизмальних роз-
ладів свідомості є синкопальні (непритомні) 
стани, що становлять напади короткочасної 
втрати свідомості й порушення постурального 
тонусу з розладами діяльності серцево-судинної 
і дихальної систем, та мають різноманітні пато-
генетичні механізми.

За даними популяційних досліджень, при-
близно 30% дорослих відзначали хоча б одну не-
притомність, синкопальні стани — у 4–6% до-
норів, у 1,1% пацієнтів стоматологічних клінік, 
при проведенні окремих медичних маніпуляцій 
(гастро-, езофаго-, бронхо-, ректороманоско-
пія), безконтрольному застосуванні деяких лі-
карських засобів (вазоактивних, антиаритміч-
них, гіпотензивних і т.п.). Проте найчастіша 
причина непритомностей — різна церебральна 
і соматична патологія. Наведені дані підкрес-
люють актуальність і мультидисциплінарність 
проблеми і потребують своєчасної правильної 
синдромологічної та нозологічної діагностики 
з метою вибору адекватних методів терапії. Вод-
ночас є значні труднощі щодо з’ясування при-
чин синкопальних станів, що зумовлено не тіль-
ки епізодичним характером непритомностей та 

їх короткочасністю, але й різноманіттям причин 
і патогенетичних механізмів їх розвитку. Навіть 
при ретельному обстеженні хворих в умовах 
стаціонару приблизно в половині випадків син-
копальних станів їх причину встановити не вда-
ється, і лише динамічне спостереження хворого 
дозволяє виділити основні патогенетичні меха-
нізми розвитку непритомності.

КЛАСИФІКАЦІЯ
З огляду на той факт, що синкопальні ста-

ни трапляються у клінічній практиці лікарів-
інтерністів будь-якого профілю, необхідний 
єдиний підхід до їх класифікації. На сьогодні 
виділяють: 1) неврогенні непритомності: пси-
хогенні, іритативні, дезадаптаційні, дисцирку-
ляторні; 2) соматогенні непритомності: кардіо-
генні, вазодепресорні, анемічні, гіпоглікемічні, 
респіраторні; 3) синкопальні стани при екстре-
мальних впливах: гіпоксичні, гіповолемічні, 
інтоксикаційні, медикаментозні, гіпербаричні; 
4) такі, що рідко виникають і поліфакторні син-
копальні стани: ніктуричні, кашльові.

Крім того, розглядаючи непритомність як 
розгорнутий у часі процес, виділяють ступінь 
вираженості синкопальних станів: 1) пресин-
копальний стан: I ступеня — слабкість, нудота, 
«мушки» перед очима; II ступеня — більш вира-
жені вищеописані симптоми з елементами по-
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рушення постурального тонусу; 2) синкопаль-
ний стан: I ступеня — короткочасне виключен-
ня свідомості на кілька секунд без вираженого 
постнападного синдрому; II ступеня — більш 
тривала втрата свідомості й виражені постна-
падні прояви.

У наведеній класифікації підкреслюється, 
що синкопальний пароксизм — поетапний про-
цес, в якому можна виділити перехідні стани.

ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ 
СИНКОПАЛЬНИХ СТАНІВ

Розвиток синкопальних станів пов’язують 
із гострим порушенням церебрального метабо-
лізму внаслідок глибокої гіпоксії. У більшості 
випадків синкопе має первинно неврогенний 
генез, проте водночас може бути зумовлене со-
матичними захворюваннями. В певному відсот-
ку випадків непритомності можуть виникати і 
у практично здорових людей в екстремальних 
умовах, що перевищують межі фізіологічних 
можливостей адаптації. У зв’язку з цим ви-
являється доцільним виділення синкопальної 
реакції, що характеризується одноразовим роз-
витком непритомності в екстремальних умовах 
і не потребує проведення лікувальних заходів, і 
синкопального синдрому, що виникає при пев-
ному поєднанні церебральних порушень і па-
тології внутрішніх органів. Для синкопально-
го синдрому характерне розгортання за часом 
в плані зростання частоти, тяжкості, кількості 
провокуючих факторів, можливостей розвитку 
перехідних від непритомностей до епілепсії ста-
нів внаслідок формування гіпоксичної енцефа-
лопатії.

Патогенетичні механізми непритомності до-
сить різноманітні: недостатність кровопостачан-
ня мозку при розладах системної гемодинаміки; 
локальна ішемія мозку при патології магістраль-
них і церебральних судин, редукція мозкового 
метаболізму, викликана негемодинамічними 
порушеннями (анемія, гіпоглікемія, порушення 
газового та електролітного складу крові тощо). 
Основна в патогенезі синкопальних станів — 
церебральна гіпоксія. Істотне значення мають 
і рефлекторні вазомоторні порушення, а також 
різні вісцеральні рефлекси, особливо блукаючо-
го нерва, принципова можливість яких зумов-
лена наявністю великої кількості фізіологічних 
зв’язків між гастроінтестинальною і кардіовас-
кулярною системами.

При аналізі патогенезу синкопальних ста-
нів необхідно виділяти не лише механізми, що 
реалізують непритомність, але й фактори, що її 

зумовлюють. Перш за все слід враховувати спад-
кову схильність. При вивченні сімейного анам-
незу у родичів можна діагностувати серцево-
судинну патологію, судинно-вегетативні пору-
шення, рідше — епілепсію та параепілептичні 
феномени. За нашими даними, непритомність 
відзначають у 30% родичів хворих, що стражда-
ють синкопальними станами, при цьому про-
стежується тенденція до більш ранньої появи 
їх у дітей порівняно з батьками та виникнення 
у батьків і синів або матерів і дочок (рідше — 
у братів і сестер).

Наступним важливим моментом, що зумов-
лює виникнення синкопальних станів, є дис-
пластичний розвиток, що відзначають за на-
шими даними у 63% пацієнтів із непритомніс-
тю. Поєднання у них 5–7 стигм може свідчити 
про високу ймовірність дисплазії нервової сис-
теми як можливого патогенетичного фактора 
розвитку синкопальних станів. Найчастіше від-
значають такі дефекти, як неправильна будова 
стоп, вузьке високе піднебіння, неправильне 
розташування та форма зубів, деформації груд-
ної клітки, невідповідність мозкового і лицьо-
вого відділів черепа, зміна форми, величини 
та розміщення вушних раковин, гетерохромія 
райдужки тощо.

Істотне значення в розвитку синкопальних 
станів має перенесена перинатальна патоло-
гія, яку діагностують у 17% хворих. Найчасті-
ше відзначають гіпоксію чи асфіксію плода і 
новонародженого в результаті різних захворю-
вань матері у період вагітності й акушерської 
патології. Нерідко родова травма поєднується 
із клінічними ознаками дисембріогенезу, тоб-
то частіше уражується нервова система плода, 
що аномально розвивається. Непритомності 
у цих дітей розвиваються у більш ранньому 
віці порівняно з дітьми без родової травми 
в анамнезі.

Таким чином, можна виділити такі патофізіо-
логічні основи розвитку синкопальних станів:

•вихідна неповноцінність церебральних 
структур, що забезпечують гемодинаміку, 
адекватну різним формам діяльності, що зу-
мовлена спадковою схильністю, диспластич-
ним розвит ком і перенесеною перинатальною 
патологією;

•формування синкопальної готовності вна-
слідок дисфункції стовбурових структур , що на-
ростає, на фоні повторних гіпоксичних станів;

•розвиток стійкого патологічного стану моз-
ку з дефектом систем, що забезпечують адекват-
ний загальний і церебральний кровотік.
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КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ 
СИНКОПАЛЬНИХ СТАНІВ

Синкопальні стани, незважаючи на їх ко-
роткочасність, становлять розгорнутий у часі 
процес, в якому можна виділити стадії, що по-
слідовно змінюють одна одну: провісників 
(пресинкопальний стан), розпалу (власне син-
копальний стан) і відновлення (постсинко-
пальний стан). Ступінь вираженості клінічних 
проявів і тривалість кожної із цих стадій досить 
різноманітні й залежать головним чином від 
патогенетичних механізмів синкопе, що розви-
вається. Це робить надзвичайно важливим для 
диференційної діагностики ретельний аналіз 
симптомів на кожному етапі розвитку непри-
томності, а також провокуючих її факторів. Так, 
більшість кардіогенних непритомностей ви-
никає при фізичному навантаженні або відразу 
після його припинення, непритомності при мік-
сомі, кулястому тромбі в лівому передсерді та 
орто статичній гіпотонії виникають при перехо-
ді з горизонтального положення у вертикальне, 
вазодепресорні синкопе відзначають при трива-
лому стоянні, у приміщенні із задушливим по-
вітрям, гіпоглікемічні — при тривалих перервах 
у прийомі їжі, психогенні — на фоні значимих 
для хворого емоційних впливів тощо.

Відразу після провокуючої ситуації виникає 
пресинкопальний (ліпотимічний) стан трива-
лістю від декількох секунд до декількох хвилин. 
На цій стадії відзначають різку загальну слабість, 
несистемне запаморочення, нудоту, мерехтіння 
«мушок», завісу перед очима. Симптоми швидко 
наростають, виникає передчуття можливої втра-
ти свідомості, шум або дзвін у вухах. На цій стадії 
хворі встигають покликати на допомогу, вжити 
заходів, що дозволяють запобігти втраті свідо-
мості (сісти або лягти, опустити голову, вийти 
на повітря, прийняти солодке тощо). На фоні 
загальних для всіх непритомностей клінічних 
проявів пресинкопального стану при окремих 
синкопе вдається відзначити деякі його особли-
вості, важливі для диференційної діагностики. 
Так, при кардіогенних непритомностях мож-
ливі біль і неприємні відчуття в ділянці серця, 
відчуття нестачі повітря, завмирання, зупин-
ки серця. У пацієнтів із непритомноподібними 
епілептичними пароксизмами перед розвитком 
втрати свідомості можливе виникнення відчут-
тя «великої голови», немотивованого страху, 
смакових і слухових порушень, болю в животі 
з позивом до дефекації тощо. Розвиток інтен-
сивного больового синдрому в епігастральній 
ділянці чи за грудиною у поєднанні з відчуттям 

нестачі повітря відзначають під час непритом-
ності при ковтанні. Особливий кашель харак-
терний для бетолепсії (кашльові непритом-
ності). При синкопальних станах, зумовлених 
вертебрально-базилярною судинною недостат-
ністю, на стадії провісників відзначають нарос-
таюче системне запаморочення, голов ний біль 
із локалізацією в потиличній ділянці, нудоту, 
можливі зорові порушення у вигляді мерехтли-
вих скотом, геміанопсії і т.п.

Об’єктивно у пресинкопальний період від-
значають блідість шкірних покривів, локальний 
або загальний гіпергідроз, зниження АТ, не-
стійкість пульсу, дихальну аритмію, порушення 
координації рухів, зниження м’язового тонусу. 
Пароксизм може завершитися на цій стадії чи 
перейти в наступну — власне синкопальний 
стан, при якому всі описані симптоми нароста-
ють, хворі повільно падають, намагаючись утри-
матися за навколишні предмети, порушується 
свідомість. Глибина втрати свідомості варіює від 
легкого потьмарення до глибокого порушення, 
що триває кілька хвилин. У цей період відзна-
чається подальше зниження АТ, пульс слабкого 
наповнення, дихання поверхневе, м’язи пов-
ністю розслаблені, зіниці розширені, реакція 
їх на світло сповільнена, сухожильні рефлекси 
збережені. При глибокій втраті свідомості мож-
ливий розвиток короткочасних судом, частіше 
тонічних, і мимовільного сечовипускання, що 
саме по собі не є підставою для діагностики епі-
лептичного нападу, а вказує лише на тяжку гі-
поксію мозку.

Істотне значення для диференційної діа-
гностики має і аналіз клінічних проявів у пост-
синкопальний період. Як правило, відновлен-
ня свідомості відбувається швидко й повністю, 
хворі відразу орієнтуються у тому, що відбулося 
і в навколишній обстановці, пам’ятають обста-
вини, що передували втраті свідомості. Трива-
лість постсинкопального періоду — від декіль-
кох хвилин до декількох годин. У цей період 
відзначають загальну слабість, несистемне запа-
морочення, сухість у роті, зберігається блідість 
шкірних покривів, гіпергідроз, знижений АТ, 
непевність рухів. У пацієнтів із кардіогенною 
непритомністю у відновлювальний період мо-
жуть зберігатися неприємні відчуття в ділянці 
серця, загальмованість, сонливість; дифузний 
голов ний біль відзначається після непритом-
ностей, що розвинулися на фоні гіпоглікемії. 
Загальмозкові та вогнищеві неврологічні симп-
томи (зорові розлади, парестезії, слабкість у кін-
цівках, вестибулярні порушення) можуть збері-
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гатися в постсинкопальний період у пацієнтів 
з органічним ураженням мозку (пухлини мозку, 
аневризми церебральних судин, вертебрально-
базилярна недостатність тощо).

Таким чином, ретельне вивчення особливос-
тей розвитку синкопальних станів на різних ста-
діях дає можливість говорити про патогенетичні 
механізми, що їх запускають і реалізують.

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 
ТА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ 

СИНКОПАЛЬНИХ СТАНІВ
Завдання діагностики включає два основні 

моменти — визначення приналежності паро-
ксизму до синкопального стану і його генез. 
При цьому основне завдання на перших ета-
пах — встановити, чи не є непритомність одним 
із симптомів ургентної соматичної патології (ІМ, 
ТЕЛА, кровотеча тощо) чи органічного ураження 
нервової системи (пухлини мозку, аневризми це-
ребральних судин і т.д.), що може бути досягнуто 
лише при комплексному обстеженні хворого не-
вропатологом і терапевтом. Короткочасність не-
притомності, звернення за медичною допомогою 
в постсинкопальний або міжнападний період 
значно ускладнюють діагностику та підвищують 
важливість ретельного вивчення анамнестичних 
даних не лише структури парок сизму, але й спад-
кових факторів, перенесених захворювань, лі-
карських засобів, що застосовувалися. При цьо-
му слід, по можливості, уточнити у хворого й оче-
видців особливості пресинкопального періоду і 
власне непритомності, а також клінічних проявів 
захворювання в міжнападний період. Далі необ-
хідно провести ретельне дослідження соматич-
ного та неврологічного статусу, що дозволить 
визначити подальший план обстеження пацієнта 
для уточнення патогенетичних механізмів і при-
чин синкопе.

Проводити обстеження хворого рекомендує-
мо за такою схемою:

I. Анамнез:
1) вік, у якому виникли перші непритомності;
2) фактори, які передують першому синкопе;
3) частота, періодичність, стереотипність і се-

рійність нападів;
4) провокуючі фактори:
•біль;
•тривале збереження стоячого положення;
•перебування у приміщенні із задушливим 

повітрям;
•різка зміна положення голови і тіла;
•фізичне навантаження;
•емоційне напруження;

•тривалі перерви у прийомі їжі;
•натужування;
•кашель;
•сечовипускання;
•ковтання;
•інші (уточнити які);
5) способи та прийоми, що дозволяють запо-

бігти розвитку втрати свідомості:
•перехід у горизонтальне положення;
•зміна положення голови;
•прийом їжі, вживання води;
•свіже повітря;
•інші (уточнити які);
6) клінічні прояви у пресинкопальний період; 
•запаморочення і його характер;
•головний біль;
•біль або неприємні відчуття у грудній клітці;
•біль у животі;
•серцебиття, відчуття зупинки, завмирання 

серця, перебої;
•відчуття нестачі повітря;
•дзвін у вухах;
•потемніння в очах;
•інші симптоми (уточнити які);
•тривалість пресинкопального періоду;
7) клінічні прояви під час непритомності:
•положення хворого;
•колір шкірних покривів (блідість, ціаноз);
•сухість шкіри, гіпергідроз;
•ритмічність і частота дихання;
•наповнення, ритм, частота пульсу;
•рівень АТ;
•стан м’язів (гіпотонія, судоми тонічні, кло-

нічні);
•прикушення язика;
•сечовипускання;
•положення очних яблук, стан зіниць;
•тривалість втрати свідомості;
8) клінічні прояви в постсинкопальний період:
•швидкість і характер повернення свідомості;
•амнезія нападу;
•сонливість;
•головний біль;
•запаморочення;
•неприємні відчуття у грудній клітці;
•затруднення дихання;
•серцебиття, перебої;
•загальна слабкість
•інші прояви (уточнити які);
•тривалість постсинкопального періоду;
9) стан і прояви захворювання поза непри-

томністю;
10) перенесені та супутні захворювання;
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11) лікарські засоби, які застосовувалися ра-
ніше;

12) параепілептичні феномени в дитинстві й 
на сьогодні (нічний головний біль, страх, крик, 
сноговоріння, сноходіння, енурез, фебрильні су-
доми, пароксизми розладів мовлення);

13) спадкові фактори (наявність аналогічних 
нападів втрати свідомості у родичів, наявність 
у сімейному анамнезі серцево-судинної патоло-
гії, вегетативно-судинних порушень, епілепсії, 
параепілептичних феноменів тощо).

II. Дослідження соматичного та неврологіч-
ного статусу:

1) зовнішній огляд хворого з акцентом на кон-
ституціональні особливості, ознаки диспластич-
ного розвитку;

2) пальпація та аускультація периферичних 
судин;

3) аускультація серця;
4) вимір АТ на обох руках у горизонтальному і 

вертикальному положенні;
5) дослідження неврологічного статусу з ак-

центом на виявлення мікровогнищевої симпто-
матики;

6) дослідження стану вегетативної нервової 
системи:

•визначення вегетативного тонусу за табли-
цями A.M. Вейна;

•визначення вегетативної реактивності (міс-
цевий і рефлекторний дермографізм, окосер-
цевий рефлекс Ашнера — Даніні, температурні 
криві, ортокліностатична проба і т.п.);

•визначення вегетативного забезпечення ді-
яльності з використанням проб із фізичним і 
психоемоційним навантаженням;

III. Інструментальні методи дослідження, 
обов’язкові для всіх хворих:

1) загальний аналіз крові та сечі;
2) рівень глюкози у крові під час непритом-

ності, натще, тест толерантності до глюкози;
3) ЕКГ у період між нападами в динаміці, 

при можливості під час непритомності;
4) рентгенологічне дослідження серця, аорти, 

легень;
IV. Додаткове обстеження хворих за показан-

нями:
1) при підозрі на кардіогенну непритомність і 

при синкопальних станах нез’ясованого генезу:
•рентгенологічне обстеження серця з контра-

стуванням стравоходу;
•фонокардіографія;
•ехоКГ;
•моніторне ЕКГ-спостереження;

•ЕКГ-проби з фізичним навантаженням 
(проба Майстра, ВЕМ тощо);

• ЕФД серця за спеціальною програмою 
(в умовах спеціалізованих відділень);

2) при підозрі на органічну церебральну пато-
логію та при синкопальних станах нез’ясованого 
генезу:

•рентгенографія черепа і шийного відділу 
хребта, зокрема і при спеціальних укладках;

•дослідження очного дна та полів зору;
•електроенцефалографія (ЕЕГ);
•наведені потенціали мозку, моніторне ЕЕГ-

дослідження (при підозрі на епілептичний генез 
пароксизмів);

•ехоенцефалоскопія і КТ (при підозрі 
на об’ємні процеси мозку та внутрішньочерепну 
гіпертензію);

•ультразвукова допплєрографія (при підозрі 
на патологію екстра- та інтракраніальних су-
дин).

У результаті ретельного соматичного і невро-
логічного обстеження хворого формується оста-
точний діагноз, що включає не лише основне 
захворювання, але й клінічний варіант непри-
томності з його провідними патогенетичними 
механізмами, що орієнтує лікаря на можливість 
етіологічного та патогенетичного лікування 
в кожному конкретному випадку.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАР-
ДІОГЕННИХ НЕПРИТОМНОСТЕЙ
Синкопальні стани можуть розвиватися 

при різній кардіальній патології (ІМ, вади роз-
витку, СН, кардіоміопатія тощо), що призво-
дить до порушень системної та церебральної ге-
модинаміки і минущих розладів церебрального 
метаболізму. Найчастіші причини виникнення 
зазначених порушень — механічна перешкода 
кровотоку (при аортальному стенозі, кардіоміо-
патії, легеневій гіпертензії, міксомі передсердь 
тощо) і порушення серцевого ритму, а також їх 
поєднання. Необхідно враховувати, що непри-
томність може бути першим, а часом і єдиним 
клінічним проявом захворювання, будучи, зо-
крема, сигналом-симптомом при розладах рит-
му серця. У подібних випадках хворих, яких 
раніше не спостерігали лікарі-інтерністи, не-
рідко направляють у неврологічні стаціонари 
з діагнозами «стан після невідомого нападу», 
«церебральний судинний криз», «дисциркуля-
ція у вертебрально-базилярній системі» та ін. 
У людей молодого віку в таких випадках нерідко 
діагностують епілепсію і призначають протису-
домні препарати без ретельного кардіологічного 
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обстеження, в той час як пароксизмальні роз-
лади свідомості зумовлені порушенням ритму 
серця. З урахуванням наведених даних стає оче-
видною необхідність ретельного дослідження 
серцево-судинної системи із застосуванням всіх 
сучасних методів дослідження не лише у хворих 
із вказівками в анамнезі на можливу кардіаль-
ну патологію, але й при синкопальних, судом-
них станах нез’ясованого генезу. З іншого боку, 
навіть при ретельному кардіологічному обсте-
женні пацієнтів у частини з них не відзначають 
будь-якої кардіальної патології, що призводить 
до порушень серцевого ритму. Це дає підставу 
говорити про те, що аритмії можуть бути зумов-
лені не лише первинним ураженням серця, але 
й екстракардіальними факторами (підвищення 
внутрішньочерепного тиску, подразнення су-
дин віллізієва кола, ураження гіпоталамічної 
та скроневої ділянок, ретикулярної формації, 
вегетативно-судинні та нейроендокринні по-
рушення і т.д.), що, в свою чергу, диктує необ-
хідність ретельного неврологічного обстеження 
хворих із синкопальними станами внаслідок 
розладів серцевого ритму.

Вперше синкопальні стани в результаті по-
рушення серцевого ритму можуть виникати 
в різні вікові періоди залежно від етіологіч-
них факторів. Проте слід зазначити їх високу 
частоту в дитячому віці (при вроджених вадах 
серця, синдромі Джервелл — Ланге-Нільсена; 
Романо — Уорда та ін.) і у осіб старших віко-
вих груп. Провокуючими факторами для таких 
непритомностей є фізичне чи емоційне напру-
ження, рідше вони виникають при тривалому 
стоянні в задушливому приміщенні, при дії бо-
льових подразників. Як правило, хворі не вка-
зують на прийоми, що дозволяють запобігти 
пароксизмам, лише в окремих випадках може 
бути ефективним перехід у горизонтальне по-
ложення. Непритомність може розвиватися 
в різному положенні хворого, нерідко — ле-
жачи, повторюється при спробі встати після 
першого пароксизму за відсутності стабілізації 
серцевого ритму. При аналізі стадійності роз-
витку непритомності відзначають короткий 
пресинкопальний період із неприємними від-
чуттями чи болем в ділянці серця, відчуттями 
зупинки, завмирання серця або серцебиттям, 
несистемним запамороченням, різкою загаль-
ною слабкістю, потемнінням в очах, дзвоном 
у вухах, відчуттям жару в голові, неприємними 
відчуттями в епігастральній ділянці. У деяких 
хворих пресинкопальний період може бути 
відсутнім, внаслідок чого виникають швидке 

падіння і травматизація, що робить ці паро-
ксизми подібними до епілептичних нападів. 
Під час непритомності відзначається блідість 
шкірних покривів, нерідко з акроціанозом, 
липкий холодний піт, часте поверхневе дихан-
ня із затрудненням видиху, брадикардія з ЧСС 
32–48 уд./ хв, порушення ритму, рідше — тахі-
кардія до 150–180 уд./хв, що передує розвитку 
асистолії, АТ знижується до 90/60 мм рт. ст., 
у подальшому не визначається. У більшості 
хворих під час втрати свідомості відзначається 
дифузна м’язова гіпотонія, проте при глибокій 
втраті свідомості можливі судоми, мимовільне 
сечовипускання, прикушення язика, що також 
надає їм подібність до епілептичних нападів. 
Тривалість втрати свідомості становить звичай-
но 1–2 хв, рідше — до 3 хв, ступінь тяжкості не-
притомності — I–II, рідше відзначають більш 
тяжкі напади. На відміну від епілептичних на-
падів свідомість повертається відразу і повніс-
тю, амнезії нападів немає. У постсинкопальний 
період тривалістю від 5 хв до 1 год відзначають 
різку загальну слабкість, дифузний головний 
біль, несистемне запаморочення, біль і непри-
ємні відчуття в ділянці серця; в окремих спо-
стереженнях постсинкопальний період може 
бути відсутнім. Як правило, всі синкопе роз-
виваються стереотипно, часто відзначається 
їх серійність (по 3–4 підряд при спробі встати 
після першого пароксизму в умовах відсутнос-
ті стабілізації серцевого ритму). Частота син-
копальних станів коливається від 1–2 на рік 
до 1–2 на 2–3 міс.

Таким чином, кардіогенні непритомності ви-
никають переважно після фізичного чи емоцій-
ного напруження, характеризуються швидким 
розвитком ознак циркуляторної недостатності та 
серійністю перебігу.

СИНКОПАЛЬНІ СТАНИ 
ПРИ ОКРЕМИХ ФОРМАХ 

КАРДІАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Непритомність у пацієнтів із пролапсом міт-

рального клапана відзначають у 4–6% випадків. 
Найчастіше їх розвиток пов’язаний із минущи-
ми розладами серцевого ритму (шлуночковою 
екстрасистолією, пароксизмальною тахікардією 
тощо), які діагностують у стані спокою у 50% 
хворих, а при фізичному навантаженні — у 75%. 
Клінічна картина синкопальних станів при про-
лапсі мітрального клапана, як правило, не від-
різняється від такої при кардіогенних непри-
томностях іншої етіології. Слід враховувати, що 
непритомності можуть бути першим, а часом і 
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єдиним проявом пролапсу, а також передува-
ти раптовій смерті внаслідок фібриляції шлу-
ночків. Водночас вони можуть поєднуватися 
з іншими неврологічними проявами пролапсу 
мітрального клапана: головним болем мігреноз-
ного характеру, вегетативно-судинними пору-
шеннями з перевагою симпатоадреналової ак-
тивності, транзиторними ішемічними атаками, 
переважно у вертебрально-базилярній системі. 
При обстеженні хворих виявляють множинні 
диспластичні стигми, астенічну статуру, швид-
ку стомлюваність при фізичному і розумовому 
напруженні, зниження працездатності, появу 
болю в ділянці серця, серцебиття, перебої, за-
дишку при фізичному навантаженні. У дея-
ких пацієнтів можна вислухати систолічний 
шум на верхівці, зареєструвати зміни на ЕКГ 
(синусова тахікардія, WPW-синдром, ознаки 
змін міо карда в ділянці задньої стінки тощо). 
При нев рологічному обстеженні визначають 
мікровогнищеву симптоматику, що зумовлена 
неповноцінністю церебральних структур вро-
дженого характеру (з огляду на ознаки дисемб-
ріогенетичного розвитку) і повторними гіпок-
сичними станами мозку.

Синкопальні стани у пацієнтів із синдромом 
подовження інтервалу Q–T вродженого (синд-
ром Джервелла — Ланге-Нільсена та Рома-
но — Уорда) і набутого характеру (гіпокаліємія, 
гіпокальціємія, інтоксикація серцевими гліко-
зидами, хінідину сульфатом, фенотіазидами, 
інфекційно-токсичні стани, гіпоксія міокарда і 
т.д.) є провідними у клінічній картині захворю-
вання. Своєрідність пароксизмів, відсутність по-
рушень серцевого ритму в період між нападами 
часто призводять до гіпердіагностики епілепсії 
у цих хворих, особливо в дитячому віці, частота 
помилкових діагнозів сягає 20%. Синкопальні 
стани у пацієнтів із вродженим синдромом по-
довження інтервалу Q–T з’являються вже в ран-
ньому дитячому віці. Виникають напади при фі-
зичному та емоційному напруженні, зумовлені 
розвитком тріпотіння шлуночків, рідше — шлу-
ночковою тахікардією, ще рідше — асистолією 
шлуночків, що призводить до недостатності 
серцевого викиду та тяжкої церебральної гіпо-
ксії. Клінічна картина непритомності анало-
гічна такій при інших аритмогенних синкопе, 
нерідко відзначаються тонічні та клонічні судо-
ми, мимовільне сечовипускання. Частота паро-
ксизмів може бути різною: від одного за кілька 
років до декількох разів на добу, з віком не-
притомності можуть ставати частішими. Крім 
синкопальних станів, у цих хворих можуть від-

значатися напади без втрати свідомості з рапто-
вим припиненням рухів, болем у грудній клітці 
(іноді абдомінальним), порушенням серцевого 
ритму, запамороченням. Крім того, можливий 
розвиток раптової смерті внаслідок тяжких роз-
ладів серцевого ритму (асистолії та фібриляції 
шлуночків). Пароксизмальні стани при синд-
ромі Джервелла — Ланге-Нільсена поєднують-
ся із вродженою глухонімотою; при синдромі 
Романо — Уорда такого не відзначають. У тих 
та інших пацієнтів має місце спадковий шлях 
передачі захворювання, при цьому вираженого 
накопичення тяжких форм у низхідних поко-
ліннях не відзначається.

Критеріями диференційної діагностики 
вродженого синдрому подовження інтерва-
лу Q–T є:

•розвиток перших синкопе у ранньому ди-
тячому віці;

•виникнення їх при фізичних або психоемо-
ційних навантаженнях;

•наявність болю у грудній клітці під час дея-
ких пароксизмів;

•виявлення у сімейному анамнезі непритом-
ностей, що з’явилися в дитячому віці, випадків 
викиднів і мертвонароджень, а також раптової 
смерті в дитячому та молодому віці;

•зміни на ЕКГ (подовження інтервалу Q–T, 
зміна зубця T), які відзначають при фізичному 
навантаженні, рідше — у стані спокою, під час 
непритомності;

•фібриляція і тріпотіння шлуночків, рід-
ше — шлуночкова тахікардія.

При набутому синдромі подовження інтер-
валу Q–T непритомність має ту ж клінічну кар-
тину, може виникати в різних вікових групах, 
провокується фізичним та емоційним напру-
женням, але може розвитися і без будь-яких 
зовнішніх впливів. Виявлення у хворих із син-
копальними станами вищенаведених клініко-
анамнестичних даних потребує проведення ре-
тельного дослідження стану серцевої діяльності 
із застосуванням навантажувальних проб і моні-
торного ЕКГ-спостереження.

Синкопальні стани при ГКМП зумовлені 
в основному наявністю механічної перешкоди 
кровотоку, порушення серцевого ритму є до-
датковими факторами їх розвитку. Ці непри-
томності розвиваються переважно у чоловіків 
віком 40–50 років при фізичному навантаженні, 
супроводжуються болем у серці, відчуттям не-
стачі повітря; під час нападу реєструється зни-
ження АТ, слабкий повільний пульс. Судоми і 
мимовільне сечовипускання відзначають рідко. 
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У постсинкопальний період можуть зберігати-
ся неприємні відчуття в ділянці серця, загальна 
слабкість, амнезії нападів не буває. Непритом-
ності повторюються з частотою від 1–2 на місяць 
до декількох разів у житті, підвищення частоти 
нападів — прогностично несприятлива ознака. 
Необхідно враховувати, що застосування препа-
ратів із позитивною інотропною дією, вазодила-
таторів і діуретиків у цих хворих може призвести 
до підвищення ступеня динамічної обструкції і 
появи чи підвищення частоти нападів.

Крім непритомності, у хворих із ГКМП мо-
жуть відзначати й інші неврологічні розлади: 
мігренеподібний головний біль, запаморочен-
ня, минущі порушення мозкового кровообігу, 
зниження пам’яті, працездатності та ін. У між-
нападний період на ЕКГ відзначають ознаки 
гіпертрофії міокарда з формуванням блокади 
лівої ніжки пучка Гіса, при рентгенологічно-
му дослідженні — ГЛШ, розширення висхідної 
аорти; діагноз підтверджується при ехоКГ.

Рідко причиною виникнення синкопальних 
станів може бути міксома чи кулястий тромб 
у лівому передсерді; непритомності в таких 
випадках розвиваються внаслідок механічної 
перешкоди кровотоку (обструкція AV-отвору). 
Особ ливістю синкопальних станів у цих хво-
рих є їх розвиток при зміні положення тіла 
(при переході з горизонтального положення 
у вертикальне). Під час нападу відзначають ви-
ражений ціаноз, ознаки припинення серцевої 
діяльності. Діагноз підтверджується проведен-
ням ехоКГ.

Синкопальні стани при ІМ розвиваються 
внаслідок церебральної гіпоксії, зумовленої ге-
модинамічними порушеннями, і відзначаються 
у 13% хворих. Як правило, непритомність ви-
никає при ІМ задньої стінки, при цьому нерідко 
відсутній больовий синдром і ЕКГ-ознаки реє-
струються лише на 2–5-ту добу захворювання. 
Втрата свідомості може бути першим симптомом 
інфаркту, що розвивається, передувати виник-
ненню кардіогенного шоку, ускладнювати його 
перебіг та утруднювати діагностику. У клініч-
ній картині синкопальних станів при ІМ можна 
відзначити деякі особливості: розвиток непри-
томності у будь-якому положенні хворого, по-
єднання з ознаками кардіогенного колапсу (блі-
дість шкірних покривів, липкий холодний піт, 
задишка, зниження АТ, блювання, олігурія), 
глибока втрата свідомості, схильність до серій-
ного перебігу при спробі встати після першого 
пароксизму. Діагностика можлива при динаміч-

ному дослідженні ЕКГ і виявленні біохімічного 
резорбтивно-некротичного синдрому.

ІРИТАТИВНІ 
СИНКОПАЛЬНІ СТАНИ

Виникають внаслідок іритації та реперкусії 
з рецепторних зон блукаючого нерва із форму-
ванням патологічних вісцеро-вісцеральних реф-
лексів. До цієї групи належать синкопальні стани, 
що розвиваються при невралгії язикоглоткового 
нерва, гіперсенситивності каротидного синуса, 
ковтанні, деяких формах патології внутрішніх 
органів (ахалазія кардії, езофагокардіоспазм, ура-
ження жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки 
тощо), а також при проведенні ендоскопічних до-
сліджень. Непритомність у цих випадках розвива-
ється лише при впливі специфічного для кожної 
форми провокуючого фактора (ковтання, подраз-
нення каротидного синуса, особливий болючий 
напад і т.д.) мають короткий (кілька секунд) пре-
синкопальний період із больовим синдромом, від-
чуттям нестачі повітря. Під час втрати свідомості 
тривалістю не більше 1 хв відзначають блідість 
шкірних покривів, липкий холодний піт, нечас-
те дихання, відсутність пульсу, дифузну м’язову 
гіпотонію. Постпароксизмальний період, як пра-
вило, відсутній, виявляється чітка стереотипність 
нападів.

Синкопальні стани при невралгії язикоглотко-
вого нерва розвиваються на фоні інтенсивного бо-
льового синдрому (пекучий, стріляючий біль у ді-
лянці кореня язика, зіву, верхнього відділу глот-
ки, нерідко у вусі), іноді непритомність передує 
болю, що утруднює їх диференційну діагностику. 
На ЕКГ під час такої непритомності вдається за-
реєструвати брадикардію з асистолією протягом 
декількох секунд.

При гіперсенситивності каротидного синуса 
непритомності розвиваються внаслідок його под-
разнення і можуть бути трьох типів: кардіоінгібі-
торного (зупинка серцевої діяльності з подаль-
шим зниженням АТ), вазодепресорного (з вира-
женим первинним зниженням АТ) і церебрально-
го (швидка втрата свідомості без виражених змін 
пульсу і АТ).

Непритомності при ковтанні провокуються 
прийомом їжі й виникають на фоні хронічної ІХС 
зі стенокардією спокою чи напруження в поєд-
нанні з патологією ШКТ (дивертикул стравохо-
ду, грижа стравохідного отвору діафрагми та ін.). 
На ЕКГ реєструються ознаки ішемії міокарда, 
а під час синкопе можливе виявлення порушень 
серцевого ритму. Вдається відзначити залежність 
частоти виникнення непритомностей від стану 
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серцевої діяльності (наростання частоти паро-
ксизмів при підвищенні частоти нападів стено-
кардії та погіршенні коронарного кровотоку). 
Водночас непритомності при ковтанні описані й 
у практично здорових людей при прийомі холод-
них і газованих напоїв в умовах перегріву.

Вестибулярні непритомності відзначають 
у пацієнтів із хворобою чи синдромом Меньєра, 
при травмах лабіринту, периферичних вестибуло-
патіях. У пресинкопальний період відзначається 
системне запаморочення, виражене похитування 
в сторони. Часто такі непритомності розвивають-
ся безпосередньо без причини, хворі раптово па-
дають, нерідко в одному й тому самому напрям-
ку, що спричиняє забиття. Постсинкопальний 
період часто відсутній. Це робить зазначені не-
притомності подіб ними до епілептичних нападів. 
Критерії діагностики — раптовість падіння і дуже 
короткий період втрати свідомості, системне за-
паморочення в поєднанні з порушенням коорди-
нації, відсутність виражених вегетативних проявів 
(слабкості, потемніння в очах, виражених змін 
АТ, пульсу тощо).

Непритомності при езофагокардіоспазмі та 
ахалазії кардії виникають при прийомі їжі під час 
проходження її стравоходом, що нерідко супро-
воджується болем в ділянці серця за типом сте-
нокардії. Водночас при тривалому захворюванні 
непритомності можуть провокуватися і емоцій-
ним напруженням, і різними больовими кризами, 
не пов’язаними із проходженням їжі. При реє-
страції ЕКГ під час нападу втрати свідомості від-
значають також різні порушення серцевого ритму. 
Таким чином, для визначення основних патоге-
нетичних механізмів іритативних синкопальних 
станів необхідне проведення ретельного соматич-
ного обстеження, перш за все кардіологічного, 
а також обстеження функції органів ШКТ у по-
єднанні з неврологічним обстеженням і записом 
ЕЕГ для діагностування дисфункції серединних 
структур мозку.

ДЕЗАДАПТАЦІЙНІ 
СИНКОПАЛЬНІ СТАНИ

Основний фактор патогенезу цієї групи син-
копальних станів — недостатність ерготропної 
функції нервової системи, що проявляється в умо-
вах наростаючих навантажень (рухових, ортоста-
тичних, теплових), а також несприятливі умови 
зовнішнього середовища. До цієї групи входять 
вазовагальні непритомності, а також ортостатичні 
та гіпертермічні синкопальні стани.

Вазовагальні непритомності — найчастіший 
варіант короткочасної втрати свідомості, станов-

лять, за даними різних авторів, від 28 до 93% син-
копальних станів. Провідний фактор патогенезу 
таких непритомностей — різке зниження загаль-
ного периферичного опору з дилатацією перифе-
ричних судин. У більшості пацієнтів перші непри-
томності виникають у період інтенсивного росту 
і статевого дозрівання, у жінок іноді відзначають 
зв’язок синкопальних станів із менструальним 
циклом і вагітністю. Непритомності розвивають-
ся під впливом різних провокуючих факторів:

•перебування у приміщенні із задушливим 
повітрям;

•тривале збереження положення стоячи, бо-
льові подразнення;

•емоційні реакції (вигляд крові, підготовка 
до ін’єкцій, лікування зубів);

•перевтома і фізичне перенапруження;
•перегрівання на сонці, у лазні;
•тривалі перерви у прийомі їжі.
У частини пацієнтів з часом відзначається 

збільшення кількості провокуючих факторів. Для 
запобігання синкопе хворі намагаються сісти чи 
лягти, вийти на свіже повітря, усунути психотрав-
муючу ситуацію, больові подразнення, зробити 
кілька кроків на місці. Внаслідок використання 
таких прийомів іноді вдається перервати розви-
ток пароксизму на стадії ліпотимії. Вазовагальні 
непритомності розвиваються лише у вертикаль-
ному положенні й мають чітку стадійність. У пре-
синкопальний період тривалістю 1–3 хв виникає 
потемніння в очах, різка загальна слабкість, дзвін 
у вухах, відчуття нудоти. Хворі встигають сісти, 
покликати на допомогу, перш ніж розвивається 
втрата свідомості. Під час непритомності вони 
бліднуть, відзначається локальний або загальний 
гіпергідроз, повільне дихання, зниження АТ, по-
тім пульс стає ниткоподібним і зникає, відзна-
чається дифузна м’язова гіпотонія. Тривалість 
втрати свідомості — 1–2 хв. У постсинкопальний 
період протягом 5–60 хв відзначається різка за-
гальна слабкість, можливий дифузний або лока-
лізований в лобно-скроневих ділянках головний 
біль, несистемне запаморочення, сухість у роті. 
Серійність у розвитку нападів відзначається рідко, 
частота їх коливається від 1–2 на міс до 2–3 на рік. 
Найбільшу кількість нападів відзначають у віковій 
групі 16–20 років. У міжнападний період у хворих 
відзначають перманентні та пароксизмальні веге-
тативні порушення:

•загальна слабкість;
•підвищена втомлюваність;
•зниження працездатності;
•нестійкий АТ;
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•погана переносимість високих і низьких тем-
ператур;

•підвищена мерзлякуватість;
•тривалий субфебрилітет;
•обмінно-ендокринні порушення (ожиріння, 

схуднення, пізній початок менструацій, альго-
дисменорея, гіпо- або гіперфункція щитовидної 
залози);

•порушення ритму сну і активності, утруднен-
ня засинання, поверхневий сон із частими пробу-
дженнями, відсутність відчуття відпочинку після 
нічного сну;

•схильність до алергічних реакцій.
Непритомності у частини хворих можуть по-

єднуватися з головним болем мігреноподібно-
го характеру, симпатоадреналовими кризами. 
У більшості пацієнтів у неврологічному статусі 
відзначають мікровогнищеву симптоматику: ніс-
тагмоїдна реакція при крайніх відведеннях очних 
яблук, слабкість конвергенції, дифузна м’язова 
гіпотонія, сухожильна анізорефлексія, асиметрія 
обличчя та ін. Крім того, у них діагностується ви-
ражена нестійкість вегетативних реакцій, судин-
ного тонусу, перевага парасимпатичних реакцій 
при визначенні вегетативних рефлексів положен-
ня і проби Ашнера — Даньїні. Відзначають також 
різні варіанти емоційних порушень (підвищена 
дратівливість, фобічні прояви, знижений фон на-
строю, істеричні стигми).

Критерії діагностики вазовагальних непри-
томностей:

•наявність чітких провокуючих факторів та 
умов розвитку непритомності;

•стадійність;
•ознаки психовегетативного синдрому в між-

нападний період;
•повільнохвильова активність на ЕЕГ під час 

непритомності.
Синкопальні стани при ідіопатичній ортоста-

тичній гіпотонії (синдромі Шая — Дрейджера) — 
домінуючі у клінічній картині захворювання. Ідіо-
патична ортостатична гіпотонія — захворювання 
нервової системи невідомої етіології прогресуючо-
го перебігу, проявом якого є зниження АТ у верти-
кальному положенні. Непритомності розвиваються 
при переході хворого з горизонтального положен-
ня у вертикальне або тривалому перебуванні у вер-
тикальному положенні. У легких випадках після 
переходу з горизонтального положення у хворих 
з’являються відчуття нудоти, завіса перед очима, 
відчуття жару в голові, дзвону у вухах, передчуття 
можливої втрати свідомості, при цьому відзнача-
ється блідість шкірних покривів і зниження АТ; 
зазначений стан триває кілька секунд і називається 

ліпотимія. У тяжких випадках слідом за ліпотиміч-
ним станом розвивається втрата свідомості різної 
тривалості, під час якої відзначають виражену блі-
дість і сухість шкірних покривів, зниження АТ (іно-
ді до нуля), ниткоподібний, але стабільний за час-
тотою пульс, розширення зіниць, різке зниження 
м’язового тонусу, при глибокій втраті свідомості 
можливо мимовільне сечовипускання і тонічні су-
доми. При переході в горизонтальне положення АТ 
поступово підвищується, свідомість повертається, 
відзначається різка загальна слабкість, іноді сон-
ливість. У міжнападний період за відсутності грубої 
вогнищевої неврологічної симптоматики характер-
на своєрідна хода пацієнта — широкий швидкий 
крок, ноги злегка зігнуті в колінних суглобах, тулуб 
нахилений вперед, голова опущена. З метою збіль-
шення венозного повернення крові до серця хворі 
напружують м’язи ніг, схрещують їх, присідають. 
Крім ліпотинічних і синкопальних станів, у хворих 
нерідко відзначають й інші симптоми прогресуючої 
вегетативної недостатності: гіпо- або ангідроз, фік-
сований пульс, неспецифічні шлунково-кишкові 
симптоми (діарея, запор, анорексія, відчуття пере-
повнення шлунка після їжі), імпотенція.

Критерії диференційної діагностики:
•розвиток синкопальних станів при переході 

з горизонтального положення у вертикальне;
•зниження АТ під час непритомності при нор-

мальній ЧСС;
•виявлення постуральної гіпотензії у між-

нападний період (зниження систолічного тиску 
не менше ніж на 30 мм рт. ст. при переході з гори-
зонтального положення у вертикальне);

•позитивна ортостатична проба (різке знижен-
ня АТ під час переходу з горизонтального положен-
ня за відсутності компенсаторної тахікардії);

•поступове зниження АТ при пробі з 30-хви-
линним стоянням;

•відсутність збільшення концентрації аль-
достерону і катехоламінів та екскреції їх із сечею 
при переході з горизонтального положення.

ДИСЦИРКУЛЯТОРНІ 
НЕПРИТОМНОСТІ

Синкопальний вертебральний синдром Ун-
терхарншайдта розвивається при остеохондро-
зі, деформуючому спондильозі та деяких інших 
ураженнях шийного відділу хребта. Синкопаль-
ні стани — основні у клінічній картині захво-
рювання, їх діагностують у осіб різних вікових 
груп. Вони провокуються поворотами та гіпе-
рекстензією голови. У пресинкопальний період 
іноді відзначають сильний головний біль, шум 
у вухах, фотопсії, потім настає раптова й повна 
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втрата свідомості зі зниженням АТ і різко ви-
раженою м’язовою гіпотонією, що зберігаєть-
ся і в постсинкопальний період. Цей синдром 
пов’язують із первинною іритацією хребетного 
нерва і вторинними судинними порушеннями 
у вертебрально-базилярній системі, що призво-
дять до гострої ішемії ретикулярної формації та 
перехрестя пірамід. У деяких випадках розвитку 
тяжких синкопальних пароксизмів передують 
напади падіння — drop attacks — без втрати свідо-
мості, що також пов’язують із раптовою ішемією 
стовбура мозку, а також особливим функціональ-
ним станом ретикулярної формації, що призво-
дить до періодичних зривів регуляції м’язового 
тонусу навіть при незначній ішемії.

Діагностика ґрунтується, крім ретельного 
аналізу особливостей непритомностей, на рент-
генологічному дослідженні хребта, на якому від-
значають явища остеохондрозу шийного відділу 
хребта у вигляді унковертебрального артрозу, 
підвивиху за Ковачем тощо. В ряді випадків ви-
никає необхідність у проведенні ангіографії, що 
виявляє перегини, стиснення артерій остеофі-
тами, аномалії їх розвитку (патологічна звивис-
тість), стенози та ін.

Синкопальні стани при судинній недостат-
ності в басейні сонних артерій (найчастіше 
внаслідок оклюзії однієї з них) розвиваються 
при стисненні шиї, іноді без явної причини і від-
значаються значно рідше, ніж при недостатності 
кровообігу у вертебрально-базилярній системі. 
Найчастіше втрата свідомості виникає у верти-
кальному положенні хворого, але може — і в по-
ложенні сидячи і лежачи. Пресинкопальний 
період нерідко відсутній, але може виникати 
несистемне запаморочення, загальна слабкість. 
Під час втрати свідомості відзначають блідість 
шкірних покривів, іноді — з акроціанозом, по-
верхневе дихання, рідкий пульс, АТ може як під-
вищуватися, так і знижуватися. Судом, уринації, 
прикушення язика, забиття при падінні не буває, 
серійність нападів не відзначена. У постсин-
копальний період розвиваються дифузний го-
ловний біль, різка загальна слабкість, можлива 
діагностика вогнищевої неврологічної симпто-
матики (парези, порушення чутливості, мовлен-
ня і т.п.). Окрім синкопальних станів, у хворих 
відзначають головний біль, минущі геміпарези, 
геміанопсію, гемігіпестезію. Діагностика полег-
шується за наявності ослабленої пульсації сонної 
артерії; при притисненні здорової судини вог-
нищеві симптоми наростають. Підтверджується 
оклюзія сонної артерії методом допплєрографії.

Непритомності при аневризмах церебральних 
судин виникають рідко, можуть бути при артеріаль-
них аневризмах у вертебрально-базилярній системі 
й артеріовенозних аневризмах. Втрата свідомості 
виникає внаслідок порушень ліквороциркуляції 
при гігантських аневризмах, а також в результаті їх 
надриву чи розриву. За наявності гігантських анев-
ризм у догеморагічний період втрата свідомості 
з вираженою слабкістю м’язів ніг виникає при різ-
ких змінах положення голови й тулуба. Хворі пада-
ють, зазнають травм; судом, уринації, прикушення 
язика, як правило, не відзначають. Під час втрати 
свідомості, а також у постсинкопальний період 
вдається діагностувати минущу вогнищеву невро-
логічну симптоматику (анізокорія, косоокість, аси-
метрія обличчя, анізорефлексія, патологічні реф-
лекси з боку стопи та ін.). Зазначені напади можуть 
поєднуватися з епізодами падіння внаслідок різкої 
м’язової слабкості без втрати свідомості. Можли-
вий розвиток синкопальних станів ще до розриву 
аневризми з подальшим субарахноїдальним крово-
виливом в результаті дрібних, діапедезних кровови-
ливів через стінку аневризми чи надриву її стінки, 
що супроводжуються вазоспазмом. У цих випадках 
короткочасна втрата свідомості виникає на фоні го-
ловного болю, що супроводжується світлобоязню, 
блюванням, несистемним запамороченням, ди-
плопією, порушенням зору, іноді вдається діагнос-
тувати ригідність м’язів потилиці. Частіше втрата 
свідомості виникає при розриві аневризм із розви-
тком субарахноїдального крововиливу, при цьому, 
крім виражених загальмозкових симптомів (голов-
ний біль, блювання), відзначають менінгеальний 
синдром і вогнищеву неврологічну симптоматику 
залежно від локалізації та виду аневризми.

Діагностика синкопальних станів, що розви-
ваються на фоні церебральних аневризм, вкрай 
складна, особливо в тих випадках, коли непри-
томності рідкі і в міжнападний період не відзна-
чається будь-якої іншої симптоматики. Водночас 
розвиток втрати свідомості на фоні головного 
болю у поєднанні з менінгеальним синдромом 
має насторожувати щодо можливої наявності 
аневризми церебральних судин з надривом або 
розривом її стінки. Важливе для діагностики 
проведення люмбальної пункції й ангіографії.

НЕПРИТОМНОСТІ ПРИ АНОМАЛІЇ 
АРНОЛЬДА — КІАРІ

Аномалія Арнольда — Кіарі характеризується 
зміщенням ділянок мозочка чи мозкового стов-
бура у хребетний канал внаслідок порушення 
розвитку задньої черепної ямки. Синкопальні 
стани при цій формі патології можуть виникати 
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на фоні розгорнутої клінічної картини захворю-
вання, рідше — при його дебюті. Непритомності 
розвиваються при зміні положення голови, на-
тужуванні, фізичному навантаженні. Особли-
вістю їх є збереження ЧСС і АТ під час втрати 
свідомості. На ЕЕГ можна зареєструвати упо-
вільнення ритму під час нападу. Патогенетичні 
механізми зазначених пароксизмів — порушення 
лікворовідтоку та компресія середнього мозку, 
що викликає дисфункцію висхідних активуючих 
систем ретикулярної формації. У міжнападний 
період хворі скаржаться на головний біль поти-
личної локалізації, запаморочення, нудоту, зо-
рові порушення. При обстеженні відзначають 
ознаки диспластичного розвитку, вогнищеву не-
врологічну симптоматику у вигляді звуження по-
лів зору, ністагму, дизартрії, симетричне підви-
щення сухожильних і періостальних рефлексів, 
порушення больової і температурної чутливості, 
атаксії.

Для уточнення діагнозу необхідне ретельне 
рентгенологічне дослідження краніовертебраль-
ної ділянки із застосуванням спеціальних укла-
док, КТ.

СИНКОПАЛЬНІ СТАНИ 
ПРИ ПУХЛИНАХ МОЗКУ

Найчастіше непритомності виникають при 
об’ємних процесах в задній черепній ямці та 
скроневих частках мозку. Причина їх розвит-
ку — порушення ліквороциркуляції. Напади ви-
никають при зміні положення голови, різкому 
вставанні, на висоті головного болю, при цьому 
відзначаються тяжкі порушення дихання і кро-
вообігу — виражена брадикардія, зниження АТ, 
зупинка дихання. Під час нападу відзначають 
вогнищеву неврологічну симптоматику різно-
го ступеня вираженості (анізокорію, косоокість, 
парези погляду, геміпарези, анізорефлексію, па-
тологічні рефлекси). У постсинкопальний період 
можуть зберігатися загальномозкові та вогнище-
ві неврологічні симптоми. В міжнападний пері-
од нерідко відзначають гіпертензійний голов ний 
біль, симптоми ураження структур задньої че-
репної ямки.

При об’ємних процесах скроневої частки 
непритомноподібні пароксизми можуть бути 
єдиними клінічними симптомами захворюван-
ня, іноді в структурі нападу вдається відзначити 
смакові або нюхові порушення сприйняття до чи 
після його розвитку.

Діагностика не викликає труднощів за наяв-
ності виражених загальномозкових симптомів, 
втрати свідомості на висоті головного болю, ви-

явленні вогнищевої неврологічної симптомати-
ки. Труднощі виникають у тих випадках, коли 
синкопальні стани є єдиними клінічними симп-
томами захворювання.

Для уточнення генезу пароксизмальних ста-
нів необхідне проведення всього комплексу 
нев рологічного та нейрохірургічного обстежен-
ня хворого: обстеження очного дна, полів зору, 
рентгенологічне обстеження черепа, ехоенцефа-
лографія, ЕЕГ, КТ тощо.

НЕПРИТОМНОПОДІБНА ФОРМА 
ЕПІЛЕПСІЇ

Непритомноподібні пароксизми можуть бути 
дебютом епілепсії, при цьому їх справжній генез 
вдається встановити лише ретроспективно, у разі 
приєднання розгорнутих загальсудомних парок-
сизмів. Клінічний взаємозв’язок непритомнос-
тей та епілепсії, можливість їх поєднання в од-
ного хворого відображають наявність загального 
патогенетичного фактора, яким є церебральна 
гіпоксія. Легкі ступені гіпоксії можуть клінічно 
реалізуватися простою непритомністю чи при-
зводити до розвитку гіперсинхронного розряду 
та епілептичного нападу. Крім того, непритом-
ноподібні напади можуть мати перебіг як само-
стійна форма епілепсії, як перехід від справжньої 
непритомності до епілептичного нападу, а також 
входити в структуру і бути компонентом скроне-
вої епілепсії.

Непритомноподібні  епілептичні пароксиз-
ми вперше виникають у критичні вікові періоди 
(4–5, 12–15, 16–18 років). Провокуючими перші 
пароксизми факторами можуть бути перевтома, 
недосипання, вживання алкоголю. Надалі може 
відзначатися збільшення кількості провокуючих 
факторів, і напади розвиваються як при впли-
ві факторів, характерних для провокації вазо-
вагальних непритомностей (тривале стояння, 
перебування в задушливому приміщенні, бо-
льові подразнення, психоемоційні реакції), так 
і при впливі факторів, типових для провокації 
епілептичних нападів (вживання невеликих доз 
алкоголю, перегляд телепередач, недосипання). 
Крім того, слід звертати увагу на невідповідність 
ступеня тяжкості пароксизму, що розвиваєть-
ся, характеру провокуючого впливу. Окремі на-
пади можуть виникати без впливу провокуючих 
факторів, причому у одного й того ж хворого 
можуть визначатися синкопальні стани, що роз-
виваються під впливом провокуючих факторів, 
характерних для вазовагальних непритомностей, 
специфічних для провокації епілептичних напа-
дів, а також ті, що виникають спонтанно. Як пра-



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

3
П

О
РУ

Ш
ЕН

Н
Я

 Р
И

ТМ
У

 С
ЕР

Ц
Я

ГЛАВА 3  ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИНКОПАЛЬНИХ СТАНІВ ______________  1069

вило, при непритомноподібних  епілептичних 
пароксизмах хворим не вдається вжити заходів, 
що попереджають розвиток втрати свідомості. 
На відміну від інших видів непритомностей, не-
притомноподібні епілептичні напади можуть роз-
виватися в будь-якому положенні хворого. Пре-
синкопальний період зазвичай короткий, подіб-
ний такому при вазовагальних непритомностях. 
Водночас у структурі пресинкопального періоду 
можуть відзначатися феномени, що можуть бути 
розцінені як аура епілептичного нападу (відчуття 
«великої голови», невмотивований страх, слухові 
й смакові порушення сприйняття, біль у животі 
з позивом до дефекації). Окремі напади виника-
ють без чіткого пресинкопального періоду.

Втрата свідомості виникає швидко, хворі 
не встигають сісти чи покликати на допомогу, 
падають, одержують різні травми. Під час втра-
ти свідомості відзначають блідість шкірних по-
кривів, акроціаноз, загальний гіпергідроз, часте 
дихання, АТ може як підвищуватися, так і зни-
жуватися, визначається тахікардія. Іноді під час 
нападу відзначають мимовільне сечовипускання, 
прикушування язика. У постсинкопальній пері-
од можливі головний біль, адинамія, сонливість. 
Водночас постсинкопальний період може бути 
відсутнім. Іноді відзначають амнезію окремих 
нападів. У хворих із непритомноподібними па-
роксизмами простежується тенденція до їх се-
рійного перебігу (по 2–3 підряд). Можливі два 
типи перебігу захворювання до призначення 
патогенетичної терапії: швидке підвищення час-
тоти нападів із розвитком астенічного синдрому; 
приєднання до непритомноподібних пароксиз-
мів інших пароксизмальних розладів свідомості, 
у тому числі й загальносудомних нападів.

У міжнападний період у більшості пацієнтів 
не відзначається будь-яких інших симптомів за-
хворювання, у частини з них відзначають голов-
ний біль мігренеподібного характеру, зниження 
працездатності, стомлюваність, помірні мнес-
тичні порушення. При соматичному обстеженні 
будь-якої патології не діагностують, у невроло-
гічному статусі більшості пацієнтів відзнача-
ють мікровогнищеву симптоматику (нистагмоїд 
при крайніх відведеннях очних яблук, слабкість 
конвергенції, сухожильна анізорефлексія, пору-
шення виконання координаторних проб тощо).

Важливий для діагностики аналіз сімейного 
анамнезу хворих, коли вдається відзначити епі-
лепсію, параепілептичні феномени, непритом-
ності частіше, ніж у пацієнтів із синкопальними 
станами іншої етіології.

Для уточнення діагнозу необхідне динамічне 
спостереження хворих із проведенням повтор-
ної ЕЕГ, при якій нерідко вдається діагностувати 
епілептичні феномени (гострі хвилі, піки, спай-
ки, комплекси гостра — повільна хвиля, висо-
коамплітудний гіперсинхронний альфа-ритм). 
Водночас відсутність епілептичної активності 
на ЕЕГ, особливо при одноразовому досліджен-
ні, не виключає епілептичної природи паро-
ксизму. В умовах гіпервентиляції підвищується 
відсоток виявлення патологічних змін на ЕЕГ, 
в ряді випадків при функціональних пробах від-
значають типову епілептичну активність. Іноді 
для уточнення епілептичного генезу пароксизмів 
корисне призначення протисудомних препара-
тів, що сприяє зниженню частоти чи припинен-
ню нападів.

Таким чином, критеріями діагностики не-
притомноподібних епілептичних пароксизмів є 
симптомокомплекс, запропонований у 1974 р. 
Л.Г. Єрохіною та Н.І. Левицькою:

•невідповідність функціональної значимості 
провокуючого фактора ступеня тяжкості парок-
сизмів;

•можливість серійного перебігу нападів з ін-
тервалом у кілька хвилин;

•своєрідність постнападного періоду (сон, 
головний біль, сплутаність свідомості);

•наявність сімейно-спадкових проявів епі-
лепсії;

•наявність у серії непритомноподібних на-
падів поодиноких епізодів, епілептична природа 
яких не викликає сумнівів;

•визначення у хворого із синкопе чіткої епі-
лептичної активності на ЕЕГ;

•поява епілептичної активності при функціо-
нальних навантаженнях;

•позитивний ефект від лікування протису-
домними препаратами.

 ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 
ІЗ СИНКОПАЛЬНИМИ СТАНАМИ

Лікування хворих із синкопальними стана-
ми включає надання невідкладної допомоги 
в момент розвитку непритомності й проведення 
комплексної терапії в міжнападний період з ура-
хуванням основних патогенетичних механізмів.

Перш за все необхідно вжити заходів, спрямо-
ваних на поліпшення кровопостачання та окси-
генацію мозку: усунути провокуючі фактори, пе-
ревести хворого в горизонтальне положення, за-
безпечити доступ свіжого повітря, звільнити від 
одягу, що стискає, провести легкий масаж тіла. 
Для рефлекторного впливу на центри дихання та 
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серцево-судинної регуляції показане вдихання 
парів нашатирного спирту, бризкання на облич-
чя холодної води. При тяжких непритомностях і 
відсутності ефекту від вжитих заходів у разі вира-
женого зниження АТ вводять симпатико-тонічні 
засоби: 1% розчин фенілефрину, 5% розчин ефе-
дрину; при брадикардії чи зупинці серцевої ді-
яльності показаний 0,1% розчин сульфату атро-
піну, непрямий масаж серця, при порушеннях 
серцевого ритму — антиаритмічні препарати. 
При тяжких і тривалих непритомностях із груби-
ми порушеннями серцевої діяльності та дихання 
необхідне проведення всього комплексу реані-
маційних заходів із забезпеченням термінової 
госпіталізації хворого.

Лікування хворих у міжнападний період
Єдину схему лікування хворих у міжнападний 

період рекомендувати важко, оскільки причини і 
патогенетичні механізми розвитку різних варіан-
тів синкопальних станів досить різноманітні. 
Призначення лікування можливе лише після ре-
тельного обстеження пацієнта та обґрунтування 
діагнозу не тільки основного захворювання, але 
й уточнення основних патогенетичних механіз-
мів розвитку непритомності.

У лікуванні хворих із синкопальними стана-
ми можна виділити недиференційовану терапію, 
показану пацієнтам, і диференційовану, що ви-
користовують для терапії окремих клінічних 
форм. Недиференційована терапія спрямована 
на зниження ступеня нейросудинної збудли-
вості і реактивності, підвищення вегетативної 
та психічної стійкості. Для підвищення психіч-
ної стійкості використовують різні психотропні 
препарати, які призначаються залежно від про-
відного психопатологічного синдрому з індиві-
дуальним підбором лікарських засобів, дозувань 
і тривалістю прийому 2–3 міс. При домінуванні 
тривоги показане застосування діазепаму, хлор-
діазепоксиду, тофізопаму тощо. Досить ефек-
тивним є прийом клоназепаму по 1 мг 3–4 рази 
на добу протягом 1–1,5 міс. Антидепресанти 
(амітриптилін, піпофезин, пірліндол) признача-
ють при прихованих і явних депресивних станах. 
При виражених тривожно-іпохондричних по-
рушеннях показане застосування нейролептиків 
(тіоридазин, метофеназат, сульпірид) і контроль 
АТ. Для підвищення загального тонусу організ-
му необхідне дотримання режиму праці й відпо-
чинку з обов’язковим фізичним навантаженням 
(гімнастика, лижі тощо). Як медикаментозне 
лікування застосовують вітаміни групи В, вазо-
активні та ноотропні препарати. Досить важлива 
корекція вегетативних порушень, що включає як 

спеціальні дихальні вправи, так і прийом лікар-
ських засобів.

Мета дихальної гімнастики, яка використо-
вується для підвищення вегетативної стійкос-
ті, — навчити хворого поступовому включенню, 
а за можливістю і переходу на діафрагмальний 
тип дихання, формування співвідношення між 
тривалістю вдиху й видиху 1:2, зниженню час-
тоти та/чи поглибленню дихання. Комплекси 
лікувальної дихальної гімнастики, що застосо-
вуються з цією метою, викладені у спеціальних 
настановах.

Для медикаментозної корекції вегетатив-
них розладів застосовують вегетотропні засоби: 
фенобарбітал, блокатори β-адренорецепторів 
(пропранолол), комбіновані блокатори α- і 
β-адренорецепторів. При переважанні симпа-
тичних реакцій призначають мезокарб, кофеїн, 
аскорбінову кислоту, препарати беладони. За-
значимо, що у всіх випадках необхідне лікування 
фонових і супутніх захворювань.

Диференційована терапія хворих із синко-
пальними станами проводиться залежно від 
провідного фактора їх патогенезу. При кар-
діогенних непритомностях підбір препаратів 
здійснюється разом із кардіологом. Залежно 
від основного захворювання призначають пре-
парати, що поліпшують коронарний кровотік 
(при непритомностях внаслідок стенокардії чи 
ІМ): пентаеритрилу тетранітрат, преніламін, 
нітрогліцерин, карбокромен, лідофлазин, анта-
гоністи кальцію, папаверин, дротаверин та ін.; 
серцеві глікозиди (при СН) — дигоксин, стро-
фантин і т.п.; антиаритмічні засоби (при пору-
шеннях серцевого ритму) — хінідину сульфат, 
прокаїнамід, дизопірамід, бретилію тозилат і 
т.д.; при порушеннях AV-провідності показані 
препарати групи атропіну (атропін у формі кра-
пель, таблеток, розчину для ін’єкцій, настойка 
беладони і т.п.) та ізопропілнорадреналіну (ізо-
пренолін, орципренолін). В окремих випадках 
для лікування порушень серцевого ритму мож-
на застосовувати протисудомні лікарські засоби 
(фенітоїн, карбамазепін), причому позитивна 
дія цих препаратів може відзначатися за відсут-
ності ефекту від найпоширеніших антиаритміч-
них засобів.

Для лікування хворих з вазовагальними не-
притомностями проводиться, як правило, ви-
щенаведена недиференційована терапія. Водно-
час при зростанні частоти синкопальних станів, 
появі гіперсинхронізації альфа-ритму на ЕЕГ і 
відсутності ефекту від проведеної терапії в комп-
лекс лікувальних заходів слід включати протису-
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домні препарати в низьких дозах: фенобарбітал 
0,05–0,1 г на ніч, діазепам — 5 мг вранці та вдень, 
карбамазепін — 200–600 мг/добу, фенітоїн — 
0,1 г 1–2 рази на добу.

Принципом лікування ортостатичної гіпото-
нії є обмеження об’єму, який може бути зайнятий 
кров’ю при зміні положення тіла з горизонталь-
ного на вертикальне, і збільшення маси крові, 
що заповнює цей об’єм. З цією метою застосову-
ють препарати, що викликають вазоконстрикцію 
(ефедрин, ніаламід), дигідроерготамін. Проте 
приймати їх необхідно з великою обережністю, 
тому що їх застосування може призвести до знач-
ного підвищення АТ. Показане призначення 
блокатора β-адренорецепторів — піндололу, що 
впливає на серцевий м’яз. З метою запобігання 
периферичної вазодилатації застосовують про-
пранолол, таку ж дію виявляє метоклопрамід та 
індометацин. Вводять препарати, що затримують 
солі (синтетичні фторовмісні кортикостероїди), 
кофеїн, йохімбін, похідні тираміну. Хворим при-
значається дієта, збагачена сіллю, показане пла-
вання, туге бинтування ніг, у тяжких випадках — 
спеціальні надувні костюми.

У лікуванні хворих із дисциркуляторними 
синкопальними станами акцент має бути зро-
блений на поліпшення церебрального крово-
обігу, оксигенації мозку та підвищення його 
стійкості до нестачі кисню. З цією метою ши-
роко застосовують вазоактивні засоби (ніко-
тинова кислота, пентоксифілін, вінпоцетин, 
ксантинола нікотинат, цинаризин), препарати, 
що поліпшують мік роциркуляцію і метаболізм 
мозку (цинаризин, пірацетам, ГАМК, пірити-
нол, еуфілін, вітаміни групи В). Необхідне лі-
кування основного захворювання (атероскле-
розу, АГ, остеохондрозу шийного відділу хреб-
та тощо), що призвели до дисциркуляторних 
порушень.

Терапія хворих із непритомоподібними епі-
лептичними пароксизмами ґрунтується на за-
гальних принципах лікування епілепсії. Пацієн-
там слід проводити повторні курси терапії, що 
включає помірну дегідратацію (ацетазоламід, фу-
росемід), розсмоктувальні засоби (гіалуронідаза, 
бійохінол), піридоксин; для постійного застосу-
вання призначають протисудомні препарати.

Показаннями до призначення протисудом-
них засобів є: резистентність до вазоактивних 
препаратів, наявність пароксизмальної, в тому 
числі і явно епілептичної активності на ЕЕГ 
на фоні функціональних навантажень; прогресу-
вання у структурі повторних пароксизмів ознак, 
що більш характерні для епілепсії (постнападове 

оглушення, дезорієнтованість, сон, ретроград-
на амнезія), а також висока частота нападів і 
схильність їх до серійного перебігу. Для лікуван-
ня застосовують різні протисудомні препарати 
(фенобарбітал, фенітоїн, фінлепсин тощо) з ін-
дивідуальним підбором дози залежно від частоти 
нападів і змін на ЕЕГ. Показані хворим із непри-
томноподібними епілептичними пароксизмами 
і лікарські засоби, що впливають на мозковий 
кровоток (вінпоцетин, цинаризин і т.д.).

Для лікування синдрому каротидного синуса 
використовують холіно- і симпатолітики, блока-
ду синуса методом електрофорезу з прокаїном. 
У тяжких випадках проводиться рентгенотерапія 
на ділянку каротидного синуса і хірургічне ліку-
вання (депривація синуса, періартеріальне від-
шаровування і т.п.).

Диференційоване лікування непритомностей 
при ковтанні спрямоване перш за все на усунен-
ня патології стравоходу та корекцію серцевої ді-
яльності. Застосовуються також препарати атро-
піноподібної дії та вегетотропні засоби.

Для лікування синкопальних станів при нев-
ралгії язикоглоткового нерва використовують 
протисудомні лікарські засоби (карбамазепін, 
вольпроєва кислота і т.п.), препарати атропіно-
вого ряду, у тяжких випадках больових синдро-
мів, що не купіруються, проводиться оперативне 
лікування (перерізання нерва тощо).

При проведенні комплексного лікування хво-
рих із синкопальними станами у більшості ви-
падків вдається досягти позитивного ефекту із 
значним зниженням частоти і кількості нападів 
або повним їх припиненням.
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ВИЗНАЧЕННЯ
Фібриляція передсердь (ФП) — різновид 

надшлуночкової тахіаритмії, що характеризу-
ється некоординованою електричною актив-
ністю передсердь з подальшим погіршенням 
їх скоротної функції. ФП — найпоширеніше 
стійке порушення серцевого ритму, частота 
якого підвищується з віком. На частку ФП до-
водиться близько ⅓ госпіталиізацій з приводу 
порушень серцевого ритму. ФП часто супро-
воджується захворюванням серця з наявніс-
тю структурних змін. У частини пацієнтів ФП 
виникає без ознак серцево-судинного захво-
рювання, проте гемодинамічні порушення та 
тромбоемболічні ускладнення, пов’язані з ФП, 
зумовлюють високу захворюваність, дворазове 
підвищення смертності при ФП і потребують 
значних витрат при лікуванні.

КЛАСИФІКАЦІЯ ФП
Епізод ФП, що виник вперше, виділяють не-

залежно від того, супроводжувався напад будь-
якими клінічними симптомами чи був купірува-
ний самостійно. При цьому слід враховувати, що 
тривалість нападу ФП може бути невизначеною, 
а попередні епізоди нерозпізнаними.

Якщо у пацієнта було ≥2 напади, то ФП вва-
жається рецидивною. При цьому ФП може бути: 
а) пароксизмальною — якщо аритмія купіруєть-
ся самостійно і епізоди тривають <2 діб; б) пер-
систувальною — якщо аритмія не закінчується 
самостійно і триває >2 діб. Якщо епізод ФП три-
ває >48 год, необхідна антикоагулянтна тера-
пія у зв’язку із зростанням ризику виникнення 
тромбоемболічних ускладнень. До постійної ФП 
належать випадки існуючої тривалий час ФП 
(наприклад >1 року), при яких кардіоверсія була 
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неефективною або її проведення вважалось не-
доцільним (схема 4.1). Вищенаведені терміни на-
лежать до епізодів >30 діб, що не пов’язані з обо-
ротною причиною ФП.

Âèíèêëà
âïåðøå

Ïåðñèñòóâàëüíà
(íå êóï³ðóºòüñÿ

ñàìîñò³éíî)

Ïàðîêñèçìàëüíà
(êóï³ðóºòüñÿ 
ñàìîñò³éíî)

Ïîñò³éíà

Схема 4.1. Класифікація ФП. ФП, що виникла впер-
ше. Пароксизмальна ФП — напади трива-
ють <2 днів (включно). Персистувальна 
триває >2 днів. Постійна форма — кар-
діоверсія неефективна чи не проводилася. 
Пароксизмальна і персистувальна форми 
можуть бути рецидивними

Залежно від частоти шлуночкових скорочень 
виділяють брадисистолічний варіант — частота 
шлуночкових скорочень <60 уд./хв, а також та-
хісистолічний варіант — частота шлуночкових 
скорочень >90 уд./хв.

Вторинна ФП, що виникає під час гострого 
ІМ, операцій на серці, при перикардиті, міокар-
диті, гіпертиреозі, ТЕЛА, пневмонії чи іншому 
гострому захворюванні легень, розглядається 
окремо. Це пов’язане з тим, що при зникненні 
етіологічного фактора існує мала ймовірність 
розвитку повторного епізоду аритмії. У цій си-
туації ФП — не основна проблема, і одночасне 
лікування етіологічного фактора і нападу ФП за-
звичай завершується купіруванням аритмії без її 
рецидивів у подальшому. 

Термін «ідіопатична ФП» має багато визначень, 
але, як правило, використовується при ФП, що 
виникає у осіб віком молодше 60 років, у яких від-
сутні клінічні чи ехоКГ-ознаки серцево-легеневого 
захворювання, включаючи АГ. 

Не зазнав істотних змін розділ «Діагностика 
ФП». Серед обов’язкових методів обстеження 
пацієнтів з ФП збережено опитування та огляд, 
ЕКГ і трансторакальна ехоКГ (ТехоКГ). Деяких 
змін зазнало дослідження крові. У пацієнтів з 
вперше виявленою ФП, а також при труднощах 
контролю ЧСС пропонується досліджувати кров 
не лише для оцінки функції щитовидної залози, 
а й нирок і печінки. Рентгенографічне обсте-
ження грудної клітки у зв’язку з невисокою його 
інформативністю перейшло в розряд додатко-
вих обстежень. Серед додаткових обстежень, як 
і раніше, виділяють використання холтерівсько-

го моніторування (чи реєстратора подій) і ЕФД. 
Для оцінки ефективності контролю ЧСС, крім 
тесту з фізичним навантаженням, пропонується 
проведення тесту з 6-хвилинною ходьбою.

КЛІНІЧНА ОЦІНКА 
ПАЦІЄНТІВ З ФП

При спілкуванні з пацієнтом з підозрою на ФП 
або її наявністю необхідно уточнити характер за-
хворювання, його класифікацію, визна чити при-
чину ФП і наявність асоційованих серцевих і по-
засерцевих факторів. Уважний збір анамнезу та 
огляд хворого допоможуть розробити раціональ-
ний, конкретний план обстеження, що служити-
ме ефективною настановою до лікування.

Мінімально необхідні обстеження
1. Анамнез захворювання і дані об’єктивного 

огляду для визначення:
- наявності та природи симптомів, пов’язаних 

з ФП;
- клінічної форми ФП (вперше виявлена, па-

роксизмальна, персистувальна чи постійна);
- початку першого нападу, що супроводжу-

вався симптоматикою, або дати виявлення ФП;
- частоти, тривалості, провокуючих факторів 

і способів купірування ФП;
- ефективності будь-яких лікарських засобів, 

призначених раніше;
- наявності захворювань серця чи інших обо-

ротних станів (наприклад гіпертиреозу чи вжи-
вання алкогольних напоїв).

2. ЕКГ для визначення:
- ритму (підтвердження ФП);
- частоти шлуночкових скорочень;
- ГЛШ;
- тривалості й морфології зубця Р або наяв-

ності хвиль фібриляції;
- передзбуждення шлуночків;
- блокади гілок пучка Гіса;
- ІМ у минулому;
- інших аритмій;
- тривалості інтервалів R–R, Q–T, комплексу 

QRS в динаміці для оцінки дії антиаритмічних 
препаратів.

3. ТехоКГ для виявлення:
- захворювань клапанів серця;
- розмірів лівого та правого передсердь;
- розмірів і функції ЛШ;
- максимального тиску в ПШ (при легеневій 

гіпертензії);
- ГЛШ;
- тромбу в лівому передсерді (низька чутли-

вість методу);
- захворювання перикарда.
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4. Аналіз крові для визначення функції щито-
видної залози, нирок і печінки:

- при всіх клінічних формах ФП, а також 
при труднощах контролю частоти шлуночкових 
скорочень.

Додаткові методи обстеження
(може знадобитися проведення одного або 

кількох обстежень)
1. Проба з 6-хвилинною ходьбою:
- при сумніві в адекватності контролю часто-

ти шлуночкових скорочень.
2. Проби з фізичним навантаженням: 
- при сумніві в адекватності контролю шлу-

ночкового ритму (при постійній ФП);
- для відтворення ФП, що провокується фі-

зичним навантаженням;
- для виключення наявності ішемії міокарда 

перед початком лікування антиаритмічними пре-
паратами групи IС за класифікацією V. Williams.

3. Холтерівське моніторування чи реєстрація 
подій:

- при сумніві у визначенні форми ФП;
- як спосіб оцінки контролю шлуночкового 

ритму.
4. Черезстравохідна ехоКГ (ЧСехоКГ):
- для виявлення тромбу в лівому передсерді 

(вушку лівого передсердя);
- при з’ясуванні можливості кардіоверсії.
5. ЕФД:
- для уточнення механізму розвитку тахікардії 

з широкими комплексами QRS;
- для виявлення аритмії, що призводить 

до ФП, наприклад тріпотіння передсердь або па-
роксизмальної надшлуночкової тахікардії;

- для визначення ділянок абляції чи блокади 
AV-провідності.

6. Рентгенографія грудної клітки:
- для оцінки стану легеневої паренхіми та ле-

геневого судинного русла.
Інструментальні обстеження 
Для діагностики ФП необхідна наявність 

ознак ФП хоча б в одному відведенні ЕКГ під час 
нападу. Якщо напади відбуваються часто, можна 
застосувати 24-годинне холтерівськое монітору-
вання. На рентгенограмі грудної клітки можна 
виявити збільшення камер серця і ознаки СН, 
проте найбільшу цінність це обстеження ста-
новить для виявлення патології легень і оцінки 
стану легеневих судин. Двомірну ТехоКГ варто 
призначати всім пацієнтам з ФП при початко-
вому обстеженні для визначення розмірів ліво-
го передсердя і ЛШ, товщини стінки і функції 
ЛШ, а також для виключення безсимптомного 
ураження клапанів, захворювання перикар-

да, ГКМП. Оцінка систолічної та діастолічної 
функції ЛШ допомагає прийняти рішення щодо 
необхідності антикоагулянтної і антиагрегантної 
терапії. Тромб слід шукати у лівому передсерді, 
проте його рідко можна виявити без ЧСехоКГ. 

Додаткові інструментальні методи обстеження
1. Холтерівське моніторування і визначення 

толерантності до фізичного навантаження. Крім 
встановлення діагнозу ФП, холтерівське моніто-
рування і тредміл-тест сприяють кращій оцінці 
адекватності контролю, ніж ЕКГ у спокої. Тест 
з функціональним навантаженням слід призна-
чати при підозрі на ішемію міокарда чи плану-
ванні тактики лікування із застосуванням анти-
аритмічних препаратів групи ІС. 

2. ЧСехоКГ — найбільш чутлива й специфіч-
на, коли йдеться про джерела та можливі меха-
нізми серцевої емболії, і використовується для 
стратифікації хворих з ФП за ризиком розвитку 
інсульту, а також для підготовки до кардіоверсії.

3. ЕФД у хворих з пароксизмальною формою 
ФП допомагає визначити механізм розвитку 
ФП, що важливо при намірі застосувати кате-
терну абляцію. Причиною ФП може бути фокус 
з швидкою імпульсацією, що часто міститься 
в ділянці легеневих вен, надшлуночкової тахі-
кардії з правильним ритмом, АV-вузлове re-entry 
або тріпотіння передсердь, що переходить у ФП. 
ЕФД використовують при підозрі на дисфунк-
цію синусного вузла, а також для визначення 
механізму утворення широких комплексів QRS 
при ФП, особливо при швидкому шлуночковому 
ритмі. Для контролю ритму шляхом катетерної 
абляції або зміни АV-провідності, а також для 
відбору хворих з метою профілактичної імплан-
тації штучного водія ритму необхідне ЕФД.

ТАКТИКА ВЕДЕННЯ 
ПАЦІЄНТІВ З ФП

На початковому етапі ведення пацієнтів 
з ФП включає переважно застосування тактики 
конт ролю частоти шлуночкових скорочень і си-
нусового ритму. При тактиці контролю часто-
ти шлуночкових скорочень шлуночковий ритм 
контролюють без наміру відновити та підтри-
мувати синусовий ритм. При тактиці контролю 
синусового ритму намагаються його відновити 
та/чи підтримувати. При застосуванні останньої 
тактики необхідно приділяти увагу і контролю 
шлуночкового ритму. Якщо спочатку вибрана 
тактика виявилася неефективною у зв’язку з осо-
бливостями перебігу аритмії у цього пацієнта, 
застосовують альтернативну тактику. Незалеж-
но від застосування тактики (контролю частоти 
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шлуночкових скорочень або синусового ритму) 
необхідно приділяти увагу антитромботичній те-
рапії для профілактики тромбоемболії.

Алгоритми ведення пацієнтів з ФП
Ведення хворих з ФП потребує від лікаря 

знання її форми (вперше виявлена, пароксиз-
мальна, персистувальна чи постійна), факторів, 
що провокують її появу, засобів, спрямованих 
на відновлення та підтримку синусового ритму, 
а також антитромботичної терапії. Алгоритми за-
стосування лікарських засобів складені шляхом 
консенсусу експертів через недостатні дані ран-
домізованих клінічних досліджень застосування 
антиаритмічних препаратів для лікування паці-
єнтів з ФП. Алгоритми переглядатимуться в міру 
надходження нових даних.

Медикаментозна терапія пацієнтів з різ ни -
ми формами ФП (вперше виявленої, парок сиз-
мальної, персистувальної та постійної) наведена 
на схемах 4.2, 4.3 і 4.4.

На схемах 4.3 і 4.4 підсумовані сучасні погля-
ди щодо тактики лікування хворих з рецидивною 
пароксизмальною і персистувальною ФП. Оче-
видно, що порівняно з рекомендаціями 2001 р. 
вони доповнені катетерною абляцією: перш 
за все ізоляцією легеневих вен і радіочастотною 
модифікацією операції «лабіринт».

Досить важливі зміни з’явилися у визначенні 
тактики збереження синусового ритму у пацієн-
тів з пароксизмальною і персистувальною ФП 
(схема 4.5).

Ðåöèäèâíà 
ïàðîêñèçìàëüíà ÔÏ

Ñèìïòîìàòèêà â³äñóòíÿ 
÷è ì³í³ìàëüíî âèðàæåíà

Íå ïðèçíà÷àþòü ïðåïàðàòè 
äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ÔÏ

²íâàë³äèçóþ÷³ 
ñèìïòîìè ÔÏ

Àíòèêîàãóëÿíòè ³ êîíòðîëü 
øëóíî÷êîâîãî ðèòìó* 

(çà íåîáõ³äíîñò³)

Àíòèêîàãóëÿíòè ³ êîíòðîëü 
øëóíî÷êîâîãî ðèòìó 

(çà íåîáõ³äíîñò³)

Àáëÿö³ÿ 
ïðè íååôåêòèâíîñò³ 

òåðàï³¿ àíòèàðèòì³÷íèìè
çàñîáàìè

Òåðàï³ÿ
àíòèàðèòì³÷íèìè 

çàñîáàìè*

*Äèâ. ñõåìó 4.5.

Схема 4.3. Медикаментозна терапія пацієнтів 
з пароксизмальною ФП

Відзначимо відразу, що істотних змін у першій 
лінії антиаритмічної терапії не відбулося. Для хво-
рих без структурних змін серця чи з мінімальними 
структурними змінами із зареєстрованих 
в Україні препаратів це, як і раніше, пропафенон 
і соталол (із незареєстрованих — флекаїнід). Ті ж 
препарати є першою лінією терапії пацієнтів з АГ 
без вираженої ГЛШ. Проте слід відзначити, що 
в рекомендаціях 2001 р. соталол для лікування 
цих хворих відносили до другої лінії терапії. Як 
і колись, для пацієнтів з АГ та істотною ГЛШ, 
а також для хворих з ХСН препаратом вибо-
ру є аміодарон, а для хворих з ІХС — соталол. 
А от з другою лінією відбулися радикальні змі-

Схема 4.2. Медикаментозна терапія пацієнтів із вперше виявленою ФП
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ни, зумовлені тим, що своє гідне місце зайняли 
катетерні методи лікування. Тепер для пацієнтів 
з мінімальними структурними змінами серця 
чи їх відсутністю, пацієнтів з АГ і невираженою 

ГЛШ, осіб з ІХС друга лінія становить альтер-
нативу між призначенням аміодарону і катетер-
ною абляцією. Для хворих із ХСН, а також з АГ 
та істотною ГЛШ (тобто для тих, у кого аміода-
рон — перша лінія) друга лінія — це катетерна 
абляція. Таким чином третя лінія лікування для 
збереження синусового ритму припинила своє 
існування; разом з нею ми прощаємося з реко-
мендованими раніше препаратами 1А підкласу 
за класифікацією V. Williams хінідином, прокаї-
намідом і дизопірамідом. За рамками обгово-
рення ми залишили наявні в рекомендаціях, але 
не зареєстровані в Україні препарати дофетилід 
і флекаїнід. Слід звернути увагу на таку обстави-
ну: в рекомендаціях 2001 р., в частині щодо збере-
ження синусового ритму у хворих з АГ, виділені 
групи пацієнтів з ГЛШ у межах ≥1,4 см. У нових 
рекомендаціях виділяють відповідно менш вира-
жену та виражену ГЛШ.

Невеликі зміни стосуються фармакологічної 
кардіоверсії при ФП (табл. 4.1).

Слід звернути увагу на такі відмінності. Так, для 
купірування ФП тривалістю до 7 днів найактуаль-
нішим для нас залишається застосування пропа-
фенону (інших препаратів з типом рекомендацій I 
ми просто не маємо), меншою мірою — аміодаро-
ну. Хінідин, дуже популярний раніше, «розжалу-
ваний» у менш ефективні чи менш вивчені препа-

²ÕÑ
ÑÍ

Ï³äòðèìêà ñèíóñîâîãî ðèòìó

Çàõâîðþâàííÿ
ñåðöÿ â³äñóòíº
÷è ì³í³ìàëüíî 

âèðàæåíå

Ôëåêà¿í³ä
Ïðîïàôåíîí

Ñîòàëîë

Çíà÷íà 
ã³ïåðòðîô³ÿ

ËØ

Àì³îäàðîí 
Äîôåòèë³ä

Ôëåêà¿í³ä
Ïðîïàôåíîí

Ñîòàëîë

Àì³îäàðîí 
Äîôåòèë³ä

Àì³îäàðîí 
Äîôåòèë³ä

Äîôåòèë³ä 
Ñîòàëîë

Àì³îäàðîí 

Àì³îäàðîí 

ÀÃ 

Íåìàº

Ñòóï³íü òÿæêîñò³ çàõâîðþâàíü ñåðöÿ ï³äâèùóºòüñÿ çë³âà íàïðàâî. 
Çà íàÿâíîñò³ äåê³ëüêîõ çàõâîðþâàíü òåðàï³þ ïðîâîäÿòü â³äïîâ³äíî 
äî íàéòÿæ÷îãî ñòàíó.

ª
Êàòåòåðíà 
àáëÿö³ÿ

Êàòåòåðíà 
àáëÿö³ÿ

Êàòåòåðíà 
àáëÿö³ÿ

Êàòåòåðíà 
àáëÿö³ÿ

Êàòåòåðíà 
àáëÿö³ÿ

Схема 4.5. Медикаментозна терапія антиарит-
мічними препаратами для підтримки сину-
сового ритму у пацієнтів з пароксизмаль-
ною і персистувальною ФП

Ðåöèäèâíà
ïåðñèñòóâàëüíà ÔÏ

Ñèìïòîìàòèêà â³äñóòíÿ 
÷è ì³í³ìàëüíî âèðàæåíà

Àíòèêîàãóëÿíòè ³ êîíòðîëü 
øëóíî÷êîâîãî ðèòìó* 

(çà íåîáõ³äíîñò³)

Àíòèêîàãóëÿíòè ³ êîíòðîëü 
øëóíî÷êîâîãî ðèòìó* 

(çà íåîáõ³äíîñò³)

Çà íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæóâàòè
ë³êóâàííÿ àíòèêîàãóëÿíòàìè

³ òåðàï³þ äëÿ ï³äòðèìêè
ñèíóñîâîãî ðèòìó*

²íâàë³äèçóþ÷³ 
ñèìïòîìè ÔÏ

Ïîñò³éíà ÔÏ

Àíòèêîàãóëÿíòè ³ êîíòðîëü 
øëóíî÷êîâîãî ðèòìó

Òåðàï³ÿ àíòèàðèòì³÷íèìè 
çàñîáàìè*

Åëåêòðè÷íà êàðä³îâåðñ³ÿ 
(çà íåîáõ³äíîñò³)

*Äèâ. ñõåìó 4.5. Ìåäèêàìåíòîçíó 
òåðàï³þ ïî÷èíàòè ïåðåä êàðä³îâåðñ³ºþ 
äëÿ çíèæåííÿ.

Ðîçãëÿíóòè äîö³ëüí³ñòü àáëÿö³¿
ïðè âèðàæåí³é ñèìïòîìàòèö³ ðåöèäèâíî¿ ÔÏ ï³ñëÿ 

íååôåêòèâíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ≥ 1 àíòèàðèòì³÷íèõ çàñîá³â 
³ êîíòðîëþ øëóíî÷êîâîãî ðèòìó

Схема 4.4. Медикаментозна терапія пацієнтів з персистувальною і постійною ФП
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рати і склав у цьому розділі компанію прокаїна-
міду, а також дизопіраміду. Соталол з дигоксином 
включені в новий порівняно з 2001 р. розділ: пре-
парати, не рекомендовані до застосування.

У цей же спосіб змінена таблиця, що стосуєть-
ся відновлення синусового ритму при ФП трива-
лістю >7 днів. І тут у новий розділ — препарати, 
які не рекомендується застосовувати, — включе-
ні соталол і дигоксин. Препаратом з доведеною 
ефективністю (тобто препаратом вибору) із чис-
ла зареєстрованих в Україні є аміодарон. 

А от пропафенон і хінідин виявилися тепер 
серед менш ефективних або менш вивчених пре-
паратів, склавши в цьому розділі компанію про-
каїнаміду, що займав там місце і раніше, а також 
дизопіаміду, якого в списку препаратів не було.

Рекомендовані дози лікарських засобів 
з доведеною ефективністю при фармаколо-
гічній кардіо версії у пацієнтів з ФП наведені 
в табл. 4.2.

Цікаво, що з метою відновлення синусового 
ритму в 2001 р. рекомендувалося застосовувати 

одноразово внутрішньо 450–600 мг пропафено-
ну, а в 2006 р. лише одну дозу — 600 мг.

Перед електричною кардіоверсією для кож-
ного пацієнта слід розглянути можливість при-
значення медикаментозної терапії для профі-
лактики рецидивів ФП. Медикаментозна терапія 
перед електричною кардіоверсією у пацієнтів 
з персистувальною ФП наведена в табл. 4.3.

Основна мета застосування антиарит мічних 
засобів у поєднанні з електричною кардіовер-
сією — підвищення ймовірності успіху останньої 
та запобігання раннього рецидиву ФП. Ризик цієї 
медикаментозної терапії включає можливість ін-
дукції шлуночкової аритмії. 

У табл. 4.4 наведено типові дози антиаритміч-
них препаратів, що застосовуються для підтрим-
ки синусового ритму у пацієнтів з ФП. 

Контроль частоти шлуночкових скорочень 
Частота шлуночкових скорочень вважа-

ється контрольованою, коли варіює в ме жах 
60–80 уд./хв у стані спокою та 90–120 уд./хв 
при помірному фізичному навантаженні.

Таблиця 4.1 
Рекомендації щодо фармакологічної кардіоверсії ФП

Лікарський засіб Спосіб застосування Клас рекомендації
При ФП тривалістю ≤7 днів 

Засоби з доведеною ефективністю
Дофетилід Пероральний Високоефективно
Ібутилід Внутрішньовенний Високоефективно 
Пропафенон Пероральний або внутрішньовенний Високоефективно 
Флекаїнід Пероральний або внутрішньовенний Високоефективно 
Аміодарон Пероральний або внутрішньовенний Ефективно

Засоби менш ефективні або неповністю вивчені
Дизопірамід Внутрішньовенний Малоефективно
Прокаїнамід Внутрішньовенний Малоефективно
Хінідин Пероральний Малоефективно

Не рекомендується застосовувати
Дигоксин Пероральний або внутрішньовенний Не показано
Соталол Пероральний або внутрішньовенний Не показано

При ФП тривалістю >7 днів
Засоби з доказаною ефективністю

Дофетилід Пероральний Високоефективно 
Аміодарон Пероральний або внутрішньовенний Ефективно 
Ібутилід Внутрішньовенний Ефективно 

Засоби менш ефективні або неповністю вивчені
Дизопірамід Внутрішньовенний Малоефективно
Прокаїнамід Внутрішньовенний Малоефективно
Пропафенон Пероральний або внутрішньовенний Малоефективно
Флекаїнід Пероральний Малоефективно
Хінідин Пероральний Малоефективно

Не рекомендується застосовувати
Дигоксин Пероральний або внутрішньовенний  Не показано
Соталол Пероральний або внутрішньовенний Не показано
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Фармакологічні препарати для контролю час-
тоти шлуночкових скорочень в ургентній ситуа-
ції та при постійній ФП наведено в табл. 4.5. 

Для регуляції шлуночкового ритму при ФП 
можна використовувати їх електричну стимуля-
цію з частотою, що наближається до середньої 
частоти шлуночкових скорочень при спонтанній 
АV-провідності. Електричну стимуляцію шлу-
ночків використовують для зниження ступеня 
нерегулярності шлуночкового ритму. Її можна 
застосовувати у пацієнтів з вираженою варіа-

бельністю шлуночкового ритму, а також у хворих 
з брадикардією у спокої при лікуванні препара-
тами для контролю підвищення частоти шлуноч-
кових скорочень при фізичному навантаженні.

Абляція АV-вузла та імплантація постійного 
штучного водія ритму — високоефективні спосо-
би лікування деяких пацієнтів з ФП. Найбільшу 
користь від такого лікування одержують хворі, 
у яких виражена симптоматика з’являється на фоні 
підвищення частоти шлуночкових скорочень, що 
не піддається адекватному медикаментозному 

Таблиця 4.2 
Рекомендовані дози лікарських засобів з доказаною ефективністю 

при фармакологічній кардіоверсії у пацієнтів з ФП
Лікарсь-
кий засіб

Спосіб 
застосування

Схема дозування Можливі побічні
ефекти

Аміодарон Перорально У стаціонарі: 1,2–1,8 г/добу, розділені 
на декілька прийомів, до досягнення 
сумарної дози 10 г; потім у підтримувальній 
дозі 200–400 мг/добу чи одноразово із роз-
рахунку 30 мг/кг маси тіла

Амбулаторно: 600–800 мг/добу, розділені на 
декілька прийомів, до досягнення сумарної 
дози 10 г; потім у підтримувальній дозі 
200–400 мг/добу 

Артеріальна гіпотензія, 
брадикардія, подовження 
інтервалу Q–T,
torsade de pointes 
(рідко), розлади з боку 
ШКТ, запор, флебіт 
(при внутрішньовенному 
введенні)

Внутрі шньо-
венно чи 

перорально 

5–7 мг/кг протягом 30–60 хв; потім 
по 1,2–1,8 г/добу у вигляді безперервної 
внутрішньовенної інфузії чи розділені 
на декілька прийомів до досягнення 
сумарної дози 10 г; потім у підтримувальній 
дозі 200–400 мг/добу 

Дофетилід Перорально Кліренс креатиніну, 
мл/хв

Доза, мкг, 
2 рази на добу

Подовження інтервалу Q–T, 
torsade de pointes; корекція 
дози залежно від функції ни-
рок, маси тіла і віку

>60 500
40–60 250
20–40 125

<20 Протипоказаний
Ібутилід Внутрішньо-

венно 
1 мг протягом 10 хв; за необхідності вводять 

повторно 1 мг 
Подовження інтервалу Q–T, 
torsade de pointes

Пропафе-
нон

Перорально 600 мг Артеріальна гіпотензія, 
тріпотіння передсердь з час-
тим шлуночковим ритмом

Внутрішньо-
венно 

1,5–2,0 мг/кг протягом 10–20 хв†

Флекаїнід Перорально 200–300 мг† Артеріальна гіпотензія, 
тріпотіння передсердь з час-
тим шлуночковим ритмом

Внутрішньо-
венно 

1,5–3,0 мг/кг протягом 10–20 хв†

Хінідин‡ Перорально 0,75–1,5 г, розділені на декілька прийомів, 
протягом 6–12 год, зазвичай у поєднанні 
з препаратом, що знижує ЧСС

Подовження інтервалу Q–T, 
torsade de pointes, розлади 
з боку ШКТ, артеріальна 
гіпотензія

†Недостатньо даних, на підставі яких можна дати конкретні рекомендації щодо застосування тієї чи іншої 
насичувальної дози у пацієнтів з ІХС чи дисфункцією ЛШ, тому у цих хворих дані препарати слід застосовувати 
з обережністю або не застосовувати взагалі; 
‡суперечливі дані про застосування насичувальної дози хінідину для досягнення фармакологічної кардіоверсії 
при ФП; в  таблиці наведено більш безпечні альтернативні методи медикаментозної терапії;  хінідин слід засто-
совувати з обережністю.
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контролю. Незважаючи на те що переваги абля-
ції АV-вузла безсумнівні, серед обмежень цього 
методу слід вказати на постійну необхідність ан-
тикоагулянтної терапії, втрату АV-синхронності 
й довічну залежність від штучного водія ритму.

Досить цікавими є зміни щодо антитром-
ботичної терапії. Рекомендації 2006 р. перед-
бачають інший принцип антитромботичної те-
рапії. У бальній шкалі оцінки ступеня ризику 
інсульту CHADS2 (Cardiac Failure, Hypertension, 
Ade, Diabetes, Stroke [×2]) інтегровані елементи 
декількох систем визначення ризику інсульту. 
Показник заснований на бальній системі, відпо-

відно до якої 2 бали дають за наявності перенесе-
ного інсульту або транзиторної ішемічної атаки 
та по 1 балу — за наявності кожного з наступних 
критеріїв ризику: вік >75 років, АГ в анамнезі, 
цукровий діабет, СН, що розвинулася недавно. 
Усі фактори ризику розподілені на три групи. 
Фактори більш низького ризику або менш під-
тверджені: жіноча стать, вік 65–74 роки, ІХС 
і тиреотоксикоз. Фактори помірного ризику: вік 
75 років та старше, АГ, СН, ФВ ≤35%, цукровий 
діабет. Фактори високого ризику: попередні ін-
сульти, транзиторна ішемічна атака чи емболія, 
мітральний стеноз, протези клапанів серця. 

Таблиця 4.3 
Медикаментозна терапія перед кардіоверсією у пацієнтів з персистувальною ФП: 

вплив різних антиаритмічних засобів на гострі та підгострі рецидиви ФП 
при трансторакальній електричнй кардіоверсії постійним струмом

Показник
Посилення кардіоверсії 
при електрошоці з ПС 

і попередження НРФП

Попередження ПРФП 
і підтримувальна 

терапія, клас засобів
Клас рекомендацій

Ефективні Аміодарон
Ібутилід
Пропафенон
Соталол
Флекаїнід
Хінідин

Усі лікарські засо-
би за рекомендацією 
класу I (за винятком 
ібутиліду) + блокатори 
β-адренорецепторів

Високоефективно 

Ефективність 
не визначена/невідома

Блокатори 
β-адрено рецепторів 
Верапаміл 
Дизопірамід 
Дилтіазем 
Дофетилід 
Прокаїнамід

Верапаміл
Дилтіазем
Дофетилід

Малоефективно

Усі лікарські засоби (за винятком блокаторів β-адренорецепторів і аміодарону) слід починати застосовувати 
в умовах стаціонару. ПС — постійний струм; НРФП — негайний рецидив ФП; ПРФП — підгострий рецидив ФП.

Таблиця 4.4 
Типові дози лікарських засобів, що застосовуються з метою підтримки синусового ритму 

у пацієнтів з ФП

Лікарський засіб Добова доза Вірогідні побічні ефекти

Аміодарон† 100–400 мг Світлочутливість, легенева токсичність, полінейропатія, 
розлади з боку ШКТ, брадикардія, torsade de pointes (рідко), 
гепатотоксичність, дисфункція щитовидної залози, ускладнення 
з боку органа зору

Дизопірамід 400–750 мг Torsade de pointes, СН, глаукома, затримка сечі, сухість у роті
Дофетилід‡ 500–1000 мкг Torsades de pointes
Пропафенон 450–900 мг Шлуночкова тахікардія, СН, перехід до тріпотіння передсердь 

з швидким проведенням через AV-вузол 
Соталол‡ 160–320 мг Torsade de pointes, СН, брадикардія, загострення ХОХЛ 
Флекаїнід 200–300 мг Шлуночкова тахікардія, СН, перехід до тріпотіння передсердь 

з швидким проведенням через AV-вузол
†Зазвичай застосовують насичувальну дозу 600 мг/добу протягом 1 міс або 1000 мг/добу протягом 1 тиж;
‡ необхідна корекція дози з урахуванням функції нирок і подовження інтервалу Q–T у відповідь на лікування 
під час початкової його фази в умовах стаціонару.
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Таблиця 4.5 
Внутрішньовенне та пероральне застосування лікарських засобів для контролю частоти 

шлуночкових скорочень у пацієнтів з ФП

Лікарський 
засіб

Клас 
рекомен- 

дації

Насичувальна 
доза

Початок
дії

Підтримувальна 
доза

Основні побічні 
ефекти

При невідкладній ситуації
Контроль ЧСС у пацієнтів без додаткового шляху проведення

Метопролол† Високо-
ефективно 

2,5–5 мг внут-
рішньовенно 

болюсно протягом 
2 хв; не більше 3 доз

5 хв Не застосовується ↓ АД, блокада серця, ↓ ЧСС, астма, 
СН

Пропранолол† Високо-
ефективно 

0,15 мг/кг 
внутрішньовенно

5 хв Не застосовується ↓ АД, блокада серца, ↓ ЧСС, астма, 
СН

Есмолол† Високо-
ефективно 

500 мкг/кг 
внутрішньо венно 

протягом1 хв

5 хв 60–200 мкг/кг/хв 
внутрішньовенно

↓ АД, блокада серця, ↓ ЧСС, астма, 
СН

Верапа-
міл 

Високо-
ефективно

0,075–0,15 мг/кг
внутрішньовенно 

протягом 2 хв

3–
5 хв

Не застосовується ↓ АД, блокада серця, СН

Дилтіа зем Високо-
ефективно

0,25 мг/кг 
внутрішньовенно 

протягом 2 хв

2–
7 хв

5–15 мг/год 
внутрішньовенно

↓ АД, блокада серця, СН

Контроль ЧСС у пацієнтів з додатковим шляхом проведення§

Аміодарон‡# Ефективно 150 мг протягом 
10 хв

Декіль ка 
днів

0,5–1,0 мг/хв 
внутрішньовенно

↓ АД, блокада серця, легенева 
токсичність, депігментація шкіри, 

гіпотиреоз, гіпертиреоз, відкладення 
в рогівці, нейропатія зорового нерва, 

взаємодія з варфарином, синусова 
брадикардія

Контроль ЧСС у пацієнтів із СН і без додаткового шляху проведення
Дигоксин Високо-

ефективно
0,25 мг 

внутрішньовенно 
через кожні 

2 год, не більше 
1,5 мг

≥60 хв§ 0,125–
0,375 мг/добу 

внутрішньовенно 
чи внутрішньо

Глікозидна інтоксикація, блокада 
серця, ↓ ЧСС

Аміода рон‡ Ефективно 150 мг протягом 
10 хв

Декілька 
днів

0,5–1,0 мг/хв 
внутрішньовенно

↓ АД, блокада серця, легенева 
токсичність, депігментація шкіри, 

гіпотиреоз, гіпертиреоз, відкладення 
у рогівці, нейропатія зорового нерва, 

взаємодія з варфарином, синусова 
брадикардія

За відсутності невідкладної ситуації і для тривалої підтримувальної терапії¶

Контроль ЧСС
Метопролол† Високо-

ефективно
У підтримувальній 

дозі
4–6 год 25–100 мг 2 рази 

на добу внутрішньо
↓ АД, блокада серця, ↓ ЧСС, 

астма, СН
Пропранолол† Високо-

ефективно
У підтримувальній 

дозі
60–
90 хв

80–240 мг/добу 
внутрішньо, 

розподілені на 
декілька прийомів

↓ АД, блокада серця, ↓ ЧСС, 
астма, СН

Верапаміл Високо-
ефективно

У підтримувальній 
дозі

1–2 год 120–360 мг/
добу внутрішньо, 
розподілені на де-
кілька прийо мів; є 

форми ретард

↓ АД, блокада серця, СН

Дилтіазем Високо-
ефективно

У підтримувальній 
дозі

2–4 год 120–360 мг/
добу внутрішньо, 
розподілені на де-
кілька прийомів; є 

форми ретард

↓ АД, блокада серця, СН
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У пацієнтів з неклапанною формою ФП пе-
ренесений інсульт або транзиторна ішемічна 
атака — найбільш сильні незалежні предиктори 
інсульту. За відсутності протипоказань для всіх 
пацієнтів з перенесеним інсультом або транзи-
торною ішемічною атакою необхідна антикоа-
гулянтна терапія. Похилий вік теж є незалежним 
предиктором інсульту, але у пацієнтів цієї кате-
горії при застосуванні антикоагулянтів підвище-
ний і ризик кровотечі. У зв’язку з цим ретельна 
оцінка стану пацієнтів похилого віку вкрай важ-
лива для ефективної профілактики інсульту.

У табл. 4.6 наведені рекомендації щодо за-
стосування антитромботичних засобів у пацієн-
тів з ФП.

Незалежно від форми ФП за відсутності 
факторів ризику необхідно призначати ацетил-
саліцилову кислоту в добовій дозі 81–325 мг, 
за наявності одного помірного ризик-фак-
тора — ацетилсаліцилову кислоту в добовій дозі 
81–325 мг або варфарин (МНВ 2,0–3,0; цільо-
ве МНВ 2,5), за наявності будь-якого високого 
ризик-фактора — варфарин (МНВ 2,0–3,0; ці-
льове МНВ 2,5). За наявності механічного проте-
зу клапана цільове МНВ >2,5. Слід звернути увагу 
на більш ліберальний підхід до вибору дози аце-
тилсаліцилової кислоти: 81–325 мг, а не 325 мг, 
як було раніше.

У пацієнтів з ФП невизначеної тривалості або 
з ФП, що триває >48 год, рекомендується прове-
дення антикоагулянтної терапії протягом 3 тиж 

до кардіоверсії та 4 тиж після неї. Незважаючи 
на те що у пацієнтів з меншою тривалістю ФП 
зареєстровані випадки утворення тромбу в ліво-
му передсерді та системної тромбоемболії, у цих 
хворих недостатньо точно встановлена необхід-
ність проведення антикоагулянтної терапії. У ви-
падках коли ФП, що гостро виникла, призводить 
до нестабільності гемодинаміки, що проявля-
ється у формі стенокардії, ІМ, шоку чи набряку 
легень, не варто відкладати негайне проведення 
кардіоверсії у зв’язку з лікуванням антикоагу-
лянтними засобами. Проте перед проведенням 
кардіоверсії за допомогою протишокової терапії 
постійним струмом або внутрішньовенним вве-
денням антиаритмічних засобів необхідно поча-
ти внутрішньовенне введення нефракціоновано-
го гепарину чи підшкірне введення низькомоле-
кулярного гепарину. 

Ще однією зміною порівняно з рекомен-
даціями 2001 р. слід вважати появу розділу «Пер-
винна профілактика ФП». Поруч із передсердною 
і передсердно-шлуночковою синхронізованою 
стимуляцією, що використовується для профі-
лактики ФП у хворих з брадикардією, з’явився 
ще один напрямок первинної профілактики. 
З посиланням на результати ретроспективного 
аналізу цілого ряду багатоцентрових досліджень 
йдеться про доцільність застосування інгібіторів 
АПФ і антагоністів рецепторів ангіотензину II 
для первинної профілактики ФП у хворих із 
структурними змінами серця (АГ, СН, цукровий 

Продовження табл. 4.5

Контроль ЧСС у пацієнтів з СН і без додаткового шляху проведення

Дигоксин Високо-
ефективно

0,5 мг/добу 
внутрішньо

2 дні 0,125–
0,375 мг/добу 
внутрішньо

Глікозидна інтоксикація, блокада 
серця, ↓ ЧСС

Аміодарон‡ Мало-
ефективно

800 мг/добу про-
тягом 1 тиж 
внутрішньо

600 мг/добу про-
тягом 1 тиж 
внутрішньо

400 мг/добу про-
тягом 4–6 тиж 

внутрішньо

1–3 
тиж

200 мг/добу 
внутрішньо

↓ АД, блокада серця, легене-
ва токсичність, депігментація 

шкіри, гіпотиреоз, гіпертиреоз, 
відкладення в рогівці, нейропатія 

зорового нерва, взаємодія з варфа-
рином, синусова брадикардія

†Включені лише представники групи блокаторів β-адренорецепторів, за цим показанням можна застосовувати у 
відповідних дозах також інші подібні засоби цієї групи. Блокатори β-адренорецепторів передують алфавітному 
переліку лікарських засобів;
§зазвичай рекомендуються перехід до синусового ритму і катетерна абляція додаткового шляху проведення; 
окремим пацієнтам можна призначити фармакотерапію для контролю ЧСС;
‡аміодарон може бути ефективним у контролі ЧСС у пацієнтів з ФП, якщо інші заходи були неефективні або 
протипоказані;
#якщо неможливо змінити ритм кардіоверсією чи абляцією і необхідний контроль ЧСС, рекомендується 
внутрішньовенне введення аміодарону;
¶адекватність контролю ЧСС слід оцінювати у пацієнта під час фізичної активності та у стані спокою.
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діабет, ІХС, ІМ в анамнезі). Менш переконливі 
докази доцільності призначення з цією метою 
статинів, а також дієтотерапії.

Таким чином, найбільш значимими є такі зміни, 
важливі для лікування пацієнтів з ФП: препаратом 
вибору для відновлення синусового ритму при ФП 
тривалістю до 7 діб є пропафенон, >7 діб — аміо-
дарон; для збереження синусового ритму препа-
ратами вибору є аміодарон, пропафенон і соталол, 
а препарати 1А підкласу втрачають своє значення.

Враховуючи те, що 1 таблетка аміодарону 
містить річну норму йоду, доцільно, особливо 
при сформованій епідеміологічній обстановці 
в Україні, суворо контролювати призначення 
цього препарату, структурні зміни та функцію 
щитовидної залози. Слід контролювати рівень 
гормонів щитовидної залози до призначення 
аміо дарону, на фоні прийому препарату кожні 
3 міс протягом 1-го року, а далі кожні 6 міс з об-
стеженням структури щитовидної залози з мо-
менту початку лікування.

Одним з основних методів збереження сину-
сового ритму стає катетерна радіочастотна абля-
ція. Виділяють три групи ризик-факторів тром-
боемболічних ускладнень; відповідно до їх на-
явності й поєднання призначається антитромбо-
тична терапія, вибір якої стає більш обережним. 
Це особливо важливо в нашій країні, де прихиль-
ність терапії, а також можливість контролювати 
МНВ залишають бажати кращого. Нарешті у нас 
з’являється можливість первинної профілактики 
ФП, в основному за допомогою інгібіторів АПФ 
і рецепторів ангіотензину.

ПРОФІЛАКТИКА 
ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ З ФП 
ФП — найпоширеніше у клінічній прак тиці 

порушення ритму серця, що за даними Фре-
мінгемського дослідження становить у загаль-
ній популяції 0,4% і значною мірою залежить 
від віку. Так, ФП відзначають у 0,5% населен-
ня віком 40–50 років, у 1% — 50–60 років, у 
4% — 60–70 років, у 9% — 70–80 років, у 15%— 
старше 80 років. Слід також зазначити, що ФП 
у чоловіків розвивається в 1,5–3,4 раза частіше, 
ніж у жінок. За останні десятиріччя пошире-
ність цієї форми аритмії значно зросла і досягла 
1–1,5% у загальній популяції. Частота госпіта-
лізацій з приводу ФП становить не менше 40% 
всієї кількості госпіталізацій з приводу пору-
шень серцевого ритму. За даними 5-річного до-
слідження SPRINT, госпітальна смертність па-
цієнтів з ФП була в 1,6 раза вища, а 1- та 5-річ-
на смертність при пароксизмальній формі ФП 
у 2,4 і 1,7 раза вища, ніж у хворих без неї.

Клінічне значення ФП полягає не лише 
в погіршенні гемодинамічних показників ро-
боти серця — насамперед небезпека пов’язана 
з можливістю розвитку тромбоемболічних 
ускладнень, перш за все ішемічних інсультів, 
частота яких також з віком підвищується від 
1,5% в 50–59 років до 23,5% на рік у 80–89 ро-
ків. У пацієнтів >80 років не менше 35% ішеміч-
них інсультів зумовлені ФП. При ревматичному 
ураженні серця та наявності ФП річна частота 
розвитку інсульту становить 17%, за його від-

Таблиця 4.6
Антитромботична терапія у пацієнтів з ФП на основі оцінки факторів ризику 

Категорія ризику Рекомендована терапія
Відсутні фактори ризику АСК 81–325 мг/добу
Є 1 фактор помірного ризику АСК 81–325 мг/добу або варфарин (МНВ 2,0–3,0; 

цільове значення 2,5)
Є 1 із факторів високого ризику 
або декілька факторів помірного ризику

Варфарин (МНВ 2,0–3,0; цільове значення 2,5)

Фактори ризику

Більш низького або менш підтверджені Помірного Високого

Жіноча стать Вік ≥75 років Раніше перенесений інсульт, 
транзиторна ішемічна атака і 
тромбоемболія

Вік 65–74 роки АГ Мітральний стеноз
ІХС СН Штучний клапан серця*
Тиреотоксикоз ФВ ЛШ ≤35%

Цукровий діабет
АСК — ацетилсаліцилова кислота. *Якщо є механічний клапан сердця, то цільове значення МНВ >2,5.
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сутності — 4–5%. Разом з тим при хронічній 
формі ФП у осіб без ураження клапанів серця 
ризик інсульту та емболії у 6 разів (5,6–7,1) ви-
щий, ніж у хворих із синусовим ритмом. Таким 
чином встановлена висока частота кардіогенної 
емболії судин мозку в загальній структурі по-
рушень кровообігу головного мозку. За даними 
J.L. Halperin і співавторів, 15–20% випадків роз-
витку ішемічного інсульту зумовлені наявністю 
у хворих ФП. Отже, приблизно 1 із 6 усіх іше-
мічних інсультів припадає на долю кардіогенних 
тромбоемболій у пацієнтів з ФП, а головним 
джерелом емболів є вушко лівого передсердя, 
де локалізується до 90% всіх внутрішньоперед-
сердних тромбів. Третина пацієнтів з ФП пере-
носять інсульт, і до цієї кількості не входять хво-
рі з так званими німими інфарктами мозку, які 
визначаються при КТ за даними різних авторів 
від 14,7 до 37% випадків. У пацієнтів з інсультом 
або транзиторною ішемічною атакою в анамнезі 
частота повторного інсульту становить 10–12% 
на рік, навіть у разі прийому ацетилсаліцилової 
кислоти. 

Безсумнівно, причиною інсульту у пацієнтів 
з ФП може бути не лише кардіогенна тромбо-
емболія: до 25–30% ішемічних інсультів при ФП 
мають атеротромботичну природу, пов’язану 
з атеросклерозом судин головного мозку чи ате-
роматозом дуги аорти. Приблизно у половини 
всіх хворих з ФП відзначають АГ, значення якої 
в патогенезі цереброваскулярних захворювань 
надзвичайно велике, а близько 12% пацієнтів ма-
ють атеросклеротичне ураження брахіоцефаль-
них артерій. За результатами епідеміологічних 
досліджень встановлено, що АГ підвищує ризик 
кардіоемболічного інсульту при ФП, але, з іншо-
го боку, АГ тісно пов’язана з ризиком ішемічно-
го інсульту атеротромботичної природи. У паці-
єнтів з інсультом АГ виявляють у 91% випадків 
у групі з ФП і у 78% хворих із синусовим ритмом. 
Крім того, вищезазначена залежність частоти ін-
сульту при ФП від віку зумовлена його зв’язком 
з багатьма факторами. У людей похилого віку 
збільшуються розміри лівого передсердя, знижу-
ються скоротність та швидкість кровотоку в його 
вушку, частіше спостерігається феномен спон-
танного ехоконтрастування. Також відомо, що 
вік — фактор ризику атеросклерозу, в тому числі 
й розвитку атером дуги аорти, які можуть бути 
причиною інсульту незалежно від ФП. Відносно 
висока частота синусового ритму під час виник-
нення інсульту у пацієнтів, що була визначена 
в найбільшому дослідженні AFFIRM, дозволила 
деяким авторам зробити припущення про некар-

діогенне джерело церебральних інфарктів у цієї 
групи хворих, хоча, безумовно, неможливо пов-
ністю виключити висловлене іншими авторами 
припущення про асимптоматичні епізоди ФП.

Результати досліджень щодо порівняння двох 
підходів до лікування пацієнтів з ФП — контроль 
ритму серця та контроль ЧСС, проведених у різ-
них країнах і континентах (AFFIRM, PIAF, 
RACE, STAF), продемонстрували, що частота 
ішемічних інсультів за статистичними даними 
не відрізнялася в обох групах хворих. Подібні 
результати одержані в дослідженнях SPAF І-ІІІ: 
щорічна частота ішемічних інсультів у хворих 
з рецидивною і постійною формою ФП майже 
однакова (3,2 і 3,3% відповідно).

Частота інсульту у хворих з ФП пов’язана з на-
явністю супутніх серцево-судинних захворювань. 
Нижча при ізольованій ФП, під якою розуміють 
відсутність будь-яких інших клінічних ознак 
первинного ураження серця, і становить всього 
0,5% на рік, а за даними дослідження в окрузі 
Олмстед (штат Міннесота) — 1,3%. Захворюван-
ня серця — один із провідних факторів ризику 
виникнення інсульту, що відіграють важливу 
роль у перебігу та результаті гострого порушення 
мозкового кровообігу. На думку деяких вчених, 
сам факт ФП не має прогностичного значення 
для оцінки ризику розвитку ускладнень, тому що 
не є основним чинником, а лише засвідчує на-
явність супутньої патології, що веде до різкого 
підвищення протикоагулянтної активності крові 
та виникнення інсульту. Тому для запобігання 
тромбоемболічних ускладнень необхідно вра-
ховувати всі фактори ризику у кожного хворого 
з ФП і виходячи з цього приймати рішення щодо 
проведення антитромботичної терапії. 

Стратифікація ризику тромбоемболічних 
ускладнень
Щорічний ризик виникнення інсульту у па-

цієнтів з ФП 3–8%, що пов’язане з факторами 
ризику. До найпоширеніших факторів ризику 
при неклапанній ФП відносять вік старше 65 ро-
ків, цукровий діабет, АГ (САТ >160 мм рт. ст.), 
ІХС, ХСН з ФВ ЛШ <40%, перенесені раніше ін-
сульт або транзиторні ішемічні атаки, наявність 
тромбу в лівому передсерді чи вушку лівого пе-
редсердя при ТехоКГ або ЧСехоКГ. Інші автори 
до факторів ризику також відносять жіночу стать, 
зловживання алкоголем, замісну гормонотера-
пію та збільшення розмірів лівого передсердя 
до ≥4,5 см. 

Відносний ризик ішемічного інсульту, пов’я-
заний з окремими клінічними станами, за даними 
об’єднаного аналізу учасників 5 рандомізованих 
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досліджень, що мали неклапанну ФП і не одержу-
вали антитромботичної терапії, такий: перенесе-
ний інсульт або транзиторна ішемічна атака (від-
носний ризик 2,5), цукровий діабет (1,7), похилий 
вік (1,4), АГ в анамнезі (1,6), застійна СН (1,4). 

Раніше згадувалося, що при ревматичному 
ураженні серця і ФП відсоток розвитку інсуль-
тів надзвичайно високий і становить 17% на рік. 
Причому при мітральному стенозі емболію від-
значають у 1,5 раза частіше, ніж при недостатнос-
ті мітрального клапана. Можливо, це пов’язане 
з тим, що недостатність сприяє виникненню 
турбулентного регургітаційного потоку крові, що 
зменшує стаз крові у лівому передсерді. 

Визначення ризику інсульту в окремих па-
цієнтів з ФП — основний чинник, що впливає 
на рішення про початок проведення індивідуаль-
ної антикоагулянтної терапії. Відповідно до реко-
мендацій АСС/AHA/ESC 2006 р. пацієнтів з ФП 
стратифікували на групи низького, середнього 
та високого ризику розвитку тромбоемболічних 
ускладнень (див. табл. 4.6).

Граничний ризик інсульту, при якому слід 
призначати антикоагулянтну терапію, залиша-
ється невизначеним. Хворі з низьким ризиком, 
які приймають ацетилсаліцилову кислоту, мало 
виграють від переходу на альтернативний ре-
жим антикоагулянтної терапії, але у них збіль-
шується кількість геморагічних ускладнень. Для 
попередження одного інсульту на рік необхідне 
проведення антикоагулянтної терапії у >100 па-
цієнтів. Кількість хворих з ФП груп високого 
ризику, яким необхідне проведення антикоагу-
лянтної терапії для попередження одного інсуль-
ту на рік, при прийомі ацетилсаліцилової кисло-
ти становить 25%, що підтверджує ефективність 
використання антикоагулянтів у відкоригованій 
дозі. Залишається невирішеним питання щодо 
профілактичного призначення антикоагулянтів 
хворим із середнім ризиком інсульту.

Який же ризик інсульту у хворих з тріпотін-
ням передсердь? У недалекому минулому трі-
потіння передсердь вважалося «доброякісною» 
аритмією щодо розвитку тромбоемболічних 
ускладнень, проте за даними нещодавно про-
ведених досліджень відзначено, що тріпотіння 
передсердь зумовлює такий же ризик тромбо-
емболічних ускладнень, як і ФП. У нерандомі-
зованих дослідженнях ризик тромбоемболічних 
ускладнень був у межах 1,7–7%. У ретроспек-
тивному дослідженні за участю 100 хворих з трі-
потінням передсердь, які не одержували анти-
коагулянтної терапії, тромбоемболічні усклад-
нення виникли у 6 випадках. У роботі D. Wood 

повідомляється про 1–6% ризику тромбоем-
болічних ускладнень у хворих з хронічним трі-
потінням передсердь, що, на його думку, при-
близно в 3 рази менше, ніж у хворих з ФП. Епі-
деміологічні й нерандомізовані дослідження, 
проведені протягом останніх 10 років у групах 
хворих з тріпотінням передсердь, дозволяють 
зробити висновок, що тріпотіння передсердь 
пов’язане з помірним ризиком тромбоемболіч-
них ускладнень, що перевищують такий у по-
рівняльній популяції пацієнтів з більш низьким 
синусовим ритмом, ніж у хворих з ФП.

Серед пацієнтів високого ризику з ФП пре-
дикторами тромбоемболічних ускладнень є такі 
ехокардіографічні особливості: порушення си-
столічної функції ЛШ при ехоКГ; спонтанне 
ехоконтрастування чи зниження швидкості кро-
вотоку у вушці лівого передсердя, складні атеро-
матозні бляшки у грудній аорті, виявлені за допо-
могою ЧСехоКГ. Інші ознаки, такі як діа метр ЛШ 
і фіброкальцифікуючі ендокардіальні зміни, ва-
ріабельно асоціюються з тромбоемболіями і мо-
жуть взаємодіяти з іншими факторами. Чи вказує 
відсутність цих змін на групу пацієнтів низького 
ризику, які можуть уникнути прийому антикоа-
гулянтів, не встановлено, і це поки не знайшло 
відображення у схемах ризику-стратифікації. 

АНТИТРОМБОТИЧНА ТЕРАПІЯ 
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

ТРОМБО ЕМБОЛІЧНИХ 
УСКЛАДНЕНЬ

З метою тестування різних типів і комбінацій 
антитромботичної терапії для профілактики ін-
сульту при ФП проведено 24 рандомізовані до-
слідження за участю 20 012 пацієнтів з неклапан-
ною ФП, що змінили тактику антитромботичної 
терапії у мільйонів пацієнтів з ФП. 

Ефективність антикоагулянтної терапії реr os 
при первинній профілактиці тромбоемболічних 
ускладнень оцінювалася в п’яти проспектив-
них плацебо-контрольованих дослідженнях 
(AFASAK, SPAF, BAATAF, CAFA, SPINAF). 
Загалом за даними метааналізу тривале застосу-
вання непрямих антикоагулянтів у хворих з ФП 
неревматичного генезу дозволяє знизити ри-
зик інсульту і периферичних тромбоемболічних 
ускладнень порівняно з використанням плацебо 
з 4,52 до 1,4%, або на 69% (р<0,001). Це рівноцін-
но попередженню 31-го випадку цих ускладнень 
на кожні 1000 хворих, що лікувалися протягом 
1 року. При виключенні пацієнтів, які не одер-
жували антикоагулянтів до моменту розвитку ін-
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сульту, профілактична ефективність цих засобів 
реr os перевищила 80%. Прийом варфарину до-
зволив знизити загальну смертність на 26%. Три-
валість спостереження в цих дослідженнях ста-
новила 1–2 роки, найбільший період — 2,2 року, 
в той час як у клінічній практиці необхідність 
проведення антикоагулянтної терапії у хворих 
з ФП зазвичай значно більша. 

Антикоагулянтна терапія ще більш ефектив-
на щодо вторинної профілактики інсульту у хво-
рих з ФП, які перенесли транзиторну ішемічну 
атаку або малий інсульт. Як показали результати 
багатоцентрового дослідження EAFT за участю 
1007 таких пацієнтів, прийом варфарину сприяв 
зниженню частоти інсульту до 4% на рік порівня-
но з 12% у групі хворих, які одержували плацебо, 
тобто на 66% (p<0,001). Це рівнозначно поперед-
женню приблизно 90 таких судинних катастроф 
при лікуванні 1000 хворих протягом 1 року.

Хоча на сьогодні після проведення конт-
рольованих досліджень ефективність профілак-
тичної терапії непрямими антикоагулянтами 
при ФП не викликає сумнівів, її зворотним бо-
ком є підвищення ризику виникнення тяжких 
кровотеч — внутрішньочерепних і/або при яких 
виникає необхідність у переливанні крові. За да-
ними дослідження CAFA, їх частота становила 
2,5% на рік (при прийомі плацебо — 0,5%).

Ризик виникнення кровотеч зростає з під-
вищенням ступеня гіпокоагуляції та тривалості 
антикоагулянтної терапії, що особливо вираже-
но у хворих похилого та старечого віку. Цільо-
вий рівень визначається досягненням рівноваги 
між профілактикою ішемічного інсульту і не-
допущенням геморагічних ускладнень. Макси-
мальний захист від ішемічного інсульту при ФП 
досягається при значенні МНВ 2,0–3,0. Для 
первинної профілактики у більшості хворих з 
ФП віком до 75 років і для вторинної профілак-
тики необхідно прагнути до досягнення рівня 
МНВ 2,5 (у межах 2,0–3,0). Цільове МНВ 2,0 
(1,6–2,5) рекомендоване для первинної профі-
лактики у пацієнтів віком старше 75 років з ви-
соким ризиком виникнення кровотеч, яким 
не протипоказана антикоагулянтна терапія, 
і хворим із середнім ступенем ризику тромбо-
емболії,  для яких гіпокоагуляція з МНВ 2,0–
3,0 небезпечна. У клінічних дослідженнях час-
тіше виявляли МНВ нижче цільових значень. 
У зв’язку з ускладненнями антикоагулянтної 
терапії виникло питання про можливість заміни 
непрямих антикоагулянтів ацетилсаліциловою 
кислотою, а також про застосування антикоагу-
лянтів у низьких дозах.

Порівняння ефективності антитромбоци-
тарних препаратів (як досліджуваний препарат 
у 90% випадків застосовували ацетилсаліци-
лову кислоту) із плацебо-контролем проводи-
ли у 6 дослідженнях (AFASAK, SPAF-І, ЕAFT, 
ESPS, LASAF, UK-TIA). Метааналіз усіх до-
сліджень показав, що прийом ацетилсаліцило-
вої кислоти вірогідно знижує ризик розвитку 
інсульту на 22%. При цьому відзначено, що 
ацетилсаліцилова кислота більшою мірою по-
переджає розвиток інсультів, які не призводять 
до інвалідізації (як у дослідженні SPAF-I). Для 
цієї групи інсультів зниження ризику становило 
62%, в той час як для інсультів, що супроводжу-
ються інвалідізацією, зниження ризику стано-
вило 17% і було недостовірним. Таким чином, 
чим вищий ризик розвитку інсульту, що при-
зводить до інвалідизації, тим менш ефективна 
для його профілактики ацетилсаліцилова кис-
лота. Частота розвитку внутрішньочерепних 
кровотеч на фоні застосування ацетилсаліцило-
вої кислоти і плацебо становила 0,2%, а прийом 
ацетилсаліцилової кислоти впливав на загальну 
смертність (зниження ризику — 16%).

Для визначення місця ацетилсаліцило-
вої кислоти у профілактиці тромбоемболічних 
ускладнень при ФП вирішальне значення мають 
дані прямих порівняльних досліджень ефектив-
ності ацетилсаліцилової кислоти і непрямих 
анти коагулянтів (AFASAK, SPAF-II, EAFT, 
AFASAK-II, PATAF). Як свідчать результати до-
слідження SPAF-IІ за участю 715 хворих, серед 
пацієнтів віком молодше 75 років частота ішеміч-
ного інсульту при лікуванні ацетилсаліциловою 
кислотою (325 мг/добу) і варфарином в повній 
дозі була практично однаковою — 1,9 і 1,3% на рік 
відповідно. Але у хворих старшого віку відзначали 
посилення тенденції (p<0,05) до більш виражено-
го зниження частоти ішемічного інсульту на фоні 
терапії варфарином порівняно із застосуванням 
ацетилсаліцилової кислоти (3,6 і 4,8% відповід-
но). Разом з тим за рахунок збільшення кількості 
випадків геморагічних інсультів загальна часто-
та інсультів зі стійкими залишковими явищами 
у хворих цієї вікової групи при лікуванні обома 
препаратами виявилася однаковою — 4,3 і 4,6% 
відповідно. Потрібно відзначити і значне підви-
щення ризику тяжких кровотеч в цілому, частота 
яких при прийомі непрямих антикоагулянтів ста-
новила 4,2% порівняно з 1,6% при прийомі аце-
тилсаліцилової кислоти (р=0,004). Цього не від-
значали у хворих віком до 75 років.

Можливість використання комбінації вар-
фарину та ацетилсаліцилової кислоти для про-
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філактики інсульту проведена в дослід женнях 
AFASAK-II, SPAF-III, MIWAF і РATAF. 
При комбінованій терапії варфарин застосовува-
ли в низьких фіксованих дозах, а при монотера-
пії — в індивідуально підібраних. У дослідженні 
SPAF-III, в яке були включені хворі з високим 
ризиком, доведена неефективність прийому вар-
фарину у низьких дозах (2 мг), комбінованої те-
рапії у низьких дозах (2 мг) і ультранизьких дозах 
(1 мг) варфарину з ацетилсаліциловою кислотою 
(300 мг) і показані доцільність і ефективність піді-
браних доз варфарину (МНВ 2,0–3,0). При низь-
ких дозах частота розвитку інсульту підвищилася 
до 7,9% порівняно з 1,9% на рік при застосуванні 
цього препарату в повних дозах. Таким чином, 
при проведенні антикоагулянтної терапії для по-
передження тромбоемболічних ускладнень у хво-
рих з ФП варто застосовувати загальноприйняті 
дози цих препаратів, які забезпечують терапев-
тичний рівень гіпокоагуляції.

Виходячи з наведених результатів контрольо-
ваних досліджень при профілактиці тромбоембо-
лічних ускладнень у хворих з ФП неревматичної 
етіології доцільно дотримуватися наведеної так-
тики (див. табл. 4.6).

Цікаве і перспективне щодо профілактики 
тромбоемболічних ускладнень у хворих з ФП за-
стосування синтетичних прямих інгібіторів ак-
тивного центру тромбіну. У двох найбільших 
дослідженнях SPORTIF ІІІ і V вивчали першого 
представника цієї групи — препарат ксимелага-
тран, результати застосування якого у фіксованій 
дозі 36 мг 2 рази на добу порівнювали із застосу-
ванням варфарину (МНВ 2,0–3,0). У дослідженні 
брали участь >7000 хворих з ФП неклапанного 
генезу і хоча б одним фактором ризику розвитку 
інсульту. Ксимелагатран, що застосовувався без 
конт ролю коагуляції і підбору дози, виявився на-
стільки ж ефективним для профілактики інсуль-
ту та системної емболії, як і терапія підібраними, 
постійно контрольованими дозами варфарину, 
і значно знижував частоту загальних кровотеч 
(32% при застосуванні ксимелагатрану і 39% — 
варфарину). Але у 6,1% хворих, які приймали пря-
мий інгібітор тромбіну, в перші 6 міс лікування 
підвищувався рівень АлАТ у 3 рази вище норми. 
У зв’язку з життєво небезпечними побічними 
ефектами ксимелагатрану, незважаючи на певні 
його переваги перед варфарином, цей препарат 
був знятий з реєстрації. У дослідженні PETRO 
застосовували інший препарат цієї групи — дабі-
гатран у хворих з ФП у дозі 50–300 мг. Зроблено 
висновок, що дабігатран у дозі 150 мг подібний 
за ефективністю й безпекою до варфарину, але 

в комбінації з ацетилсаліциловою кислотою під-
вищує ризик розвитку кровотеч. Для подальшого 
вивчення препарату дабігатран був вибраний для 
включення у ІІІ фазу розпочатої програми RE-LY. 
Планується провести порівняння ефективності 
дабігатрану з варфарином у 15 000 хворих, ліку-
вання яких буде проводитися протягом 3 років. 

Останнім часом велику увагу приділяють но-
вим антикоагулянтам — синтетичним селектив-
ним інгібіторам фактора згортання крові Ха. За хі-
мічною природою ці речовини — штучно синтезо-
вані олігосахариди. На відміну від низькомолеку-
лярних гепаринів, що впливають і на фактори Ха 
й ІIа, ця група препаратів ізольовано блокує фак-
тор Ха. Такий механізм дії дозволяє більш ефек-
тивно блокувати тромбін, оскільки блокада однієї 
молекули Ха-фактора блокує 50 молекул фактора 
ІIа. Крім того, після інактивації однієї молекули 
фактора Ха молекула інгібітору фактора Ха звіль-
няється в кровоток і послідовно зв’язується з но-
вими молекулами фактора Ха. 

Фондапаринукс натрію — перший препарат 
нової групи антикоагулянтів. Вище описаний 
механізм дії забезпечує можливість вводити 1 раз 
на добу фіксовану, єдину для всіх хворих невелику 
дозу препарату (2,5 мг) і досягати прогнозованої 
дії на систему коагуляції. При такому лікуванні 
немає потреби в контролі показників коагуля-
ції. Ефективність фондапаринуксу натрію для 
попередження тромбоемболічних ускладнень 
відзначена в чотирьох великих рандомізованих 
дослідженнях (EPHESUS, PENTATHLON 2000, 
PENTAMAKS, PENTIFRA) у хворих після вели-
ких ортопедичних операцій, а також у двох до-
слідженнях PENTUA і OASIS-5, що включають 
хворих з гострим коронарним синдромом. 

У 2006 р. в Барселоні на конгресі Європей-
ського кардіологічного товариства канадський 
вчений Alexander G.G. Turpie звернув увагу 
на впровадження нових парентеральних і пер-
оральних інгібіторів Ха-фактора, дія яких не за-
лежить від прийому харчових продуктів і лікар-
ських засобів і не потребує проведення постій-
ного лабораторного контролю. У дослідженні 
AMADEUS (ІІІ фаза дослідження PERSIST) 
вивчали застосування представника цієї гру-
пи ідрапаринуксу — пентасахариду тривалої 
дії, що вводиться підшкірно в дозі 2,5 мг 1 раз 
на тиждень, — порівняно з варфарином для 
профілактики тромбоемболічних ускладнень 
у хворих з ФП. У зв’язку з розвитком тяжких 
кровотеч при застосуванні ідрапаринуксу до-
слідження було достроково завершене. У двох 
японських дослідженнях проводиться вивчення 
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перорального прямого інгібітору фактора Ха — 
ривароксабану у пацієнтів з ФП. В одному до-
слідженні порівнюють дію різних доз препарату: 
5; 10; 20 мг протягом 30 днів прийому, а в іншо-
му — дію ривароксабану в дозі 5; 10; 15 і 20 мг 
з варфарином (МНВ 1,6–2,6). Ці дослідження 
дозволять виявити етнічні відмінності впливу 
на безпеку, фармакокінетику та фармакодина-
міку ривароксабану у пацієнтів з ФП, а також 
вибрати оптимальну дозу препарату для прове-
дення ІІІ фази японського дослідження. 

Крім медикаментозної профілактики тромбо-
емболічних ускладнень у хворих з ФП застосову-
ють і хірургічні методи. Однією з нових хірургічних 
методик, поки недостатньо дослідженою для ши-
рокого застосування в клі ніці, є облітерація вушка 
лівого передсердя для усунення основного джере-
ла тромбоутворення у хворих з ФП і великою імо-
вірністю розвитку ускладнень антикоагулянтної 
терапії. Крім прямого хірургічного видалення або 
відсікання частини вушка розробляється кілька 
методик з внутрішньосудинною катетеризацією чи 
трансперикардіальним доступом. Показання для 
вищезазначених методик, що залишаються експе-
риментальними, поки не визначені. 

ПРОФІЛАКТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЇ 
ПРИ ВІДНОВЛЕННІ 

СИНУСОВОГО РИТМУ
Рекомендації АСС/AHA/ESC 2006 р. з про-

ведення антикоагулянтної терапії у хворих з ФП 
при відновленні ритму наведені на схемі 4.6.

Короткочасний пароксизм ФП до 48 год 
не пов’язаний з підвищенням ризику розвитку 
тромбо емболії. Згідно з опублікованими дани-
ми, якщо тривалість ФП <2 діб, ризик виник-
нення тромбоемболічних ускладнень в межах 
0,8–1,1%, а при застосуванні гепарину — 0,8%. 
Користь від антикоагулянтів при цьому не вста-
новлена, тому й профілактичну антикоагулянт-
ну терапію можна не проводити. Але деякі авто-
ри рекомендують застосовувати антикоагулян-
ти (нефракціоновані гепарини з підтримкою 
АЧТЧ у межах терапевтичного діапазону або 
низькомолекулярні гепарини) до, під час і піс-
ля кардіо версії (перикардіоверсійний період). 
Зокрема, M.J. Weigner і співавтори (1997) ре-
комендують проводити антикоагулянтну тера-
пію, призначаючи парентерально гепарин усім 
пацієнтам з ФП, навіть якщо її тривалість ста-

 

ÀÊÒ – àíòèêîàãóëÿíòíà òåðàï³ÿ;
ÍÀÊ – íåïðÿì³ àíòèêîãóëÿíòè;
ÍÔÃ – íåôðàêö³îíîâàíèé ãåïàðèí;
ÍÌÃ – íèçüêîìîëåêóëÿðí³ ãåïàðèíè.

Ïàðîêñèçì ÔÏ  

 

< 48 ãîä

Ñòàá³ëüíà
ãåìîäèíàì³êà

Ñòàá³ëüíà
ãåìîäèíàì³êàÍåñòàá³ëüíà

ãåìîäèíàì³êà

Áåç ×ÑåõîÊÃ

3 òèæ ÍÀÊ

3 òèæ ÍÀÊ

4 òèæ ÍÀÊ 4 òèæ ÍÀÊ 4 òèæ ÍÀÊ

4 òèæ (á³ëüøå
çà íåîáõ³äíîñò³) ÍÀÊ

Êàðä³îâåðñ³ÿ

Êàðä³îâåðñ³ÿ

Íåâ³äêëàäíà
êàðä³îâåðñ³ÿ

Íåìàº òðîìá³â

ÍÔÃ àáî ÍÌÃ +
ÍÀÊ

Êàðä³îâåðñ³ÿ

ª òðîìáè

Áîëþñíî âíóòð³øíüî-
âåííî ÍÔÃ àáî ÍÌÃ

Ç ×ÑåõîÊÃ

Íåñòàá³ëüíà
ãåìîäèíàì³êà

Íåâ³äêëàäíà
êàðä³îâåðñ³ÿ

ÀÊÒ 
çà íåîáõ³äíîñò³
(çà íàÿâíîñò³
ôàêòîð³â 
âèñîêîãî ðèçèêó
òðîìáîåìáîë³¿)

> 48 ãîä

Схема 4.6. Антикоагулянтна терапія хворих з пароксизмальною та персистувальною ФП при відновленні 
синусового ритму 
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новила <48 год. На їх думку, терапія гепарином 
після кардіоверсії має тривати не менше 24 год. 
Автори вважають, що у цієї стратегії перевага 
перед відстрочкою гепаринотерапії в очікуван-
ні, поки тривалість ФП стане >48 год, і відзна-
чають, що перевага відстрочки гепаринотерапії, 
за наявними на сьогодні даними, непереконли-
ва й потребує подальшого дослідження. 

Але вже через 48 год наявної аритмії під-
вищується імовірність формування внут-
рішньопередсердних тромбів і тромбоемболіч-
них ускладнень. Зростає вона в ранній період 
після успішної кардіоверсії (так звані нормалі-
заційні тромбоемболії). З огляду на це хворим 
з персистувальною ФП (>2 діб або тривалість 
невідома), яким запланована медикаментозна 
чи електрична кардіоверсія, показана профі-
лактична терапія непрямими антикоагулянтами 
(варфарином) протягом 3–4 тиж до і після кар-
діоверсії під контролем МНВ у межах 2,0–3,0. 
Є обмежені дані, що свідчать про ефективність 
низькомолекулярних гепаринів при підготовці 
пацієнтів до кардіоверсії.

Проведено порівняльні дослідження ефек-
тивності й безпеки низькомолекулярних гепа-
ринів і стандартного гепарину і доведено пере-
вагу перших в ортопедичній, хірургічній, онко-
логічній практиці. Проведено також 4 великі 
рандомізовані дослідження у хворих з гострим 
коронарним синдромом, у яких порівнювали 
ефективність одного з низькомолекулярних ге-
паринів і стандартного гепарину: FRIC (даль-
тепарин), FRAXIS (надропарин), TIMИ 11B 
і ESSENCE (еноксапарин). Незважаючи на те 
що всі низькомолекулярні гепарини мають пе-
реваги, лише еноксапарин виявився вірогідно 
ефективнішим порівняно з низькомолекуляр-
ними гепаринами при лікуванні хворих з го-
стрим коронарним синдромом. Але чітко не ви-
значена оптимальна тривалість лікування низь-
комолекулярним гепарином. За даними мета-
аналізу в усіх дослідженнях, де ефективність 
низькомолекулярних гепаринів порівнювали 
з такою плацебо після активної терапії протя-
гом 3–5 діб, додатковий ефект при збільшенні 
тривалості антикоагулянтної терапії не від-
значений. Отже, тривалість терапії остаточно 
не встановлена, але вона не повинна бути мен-
ше 3 діб. Незважаючи на значні розходження 
вартості еноксапарину і гепарину, загальні ви-
трати на лікування при призначенні еноксапа-
рину нижчі. Ці результати відзначено як у краї-
нах Західної Європи, так і СНД.

Низькомолекулярні гепарини мають ряд 
беззастережних переваг перед нефракціонова-
ним гепарином: висока біодоступність (до 90% 
після глибокої підшкірної ін’єкції) з мінімаль-
ним зв’язуванням з білками плазми крові, пе-
редбачуваний антикоагулянтний ефект, який 
не потребує контролю АЧТЧ, переважаюча ак-
тивність щодо фактора Ха, більш тривала анти-
тромботична активність (період напіввиведен-
ня >4,5 год після внутрішньовенного введення 
порівняно з 50–60 хв для звичайного гепарину) 
з частотою призначення 1–2 рази на добу. Ці 
параметри — реальна основа для прогнозованої 
постійно високоефективної терапії. Іншими 
недавно доведеними перевагами низькомоле-
кулярних гепаринів є менший вплив на IV фак-
тор тромбоцитів і відповідно низька частота ви-
никнення аутоімунної тромбоцитопенії, при-
гнічення раннього росту фактора Віллебранда, 
що зумовлює зменшення подальшого утворен-
ня активного тромбіну в кровотоці. 

За участю хворих з ФП проведено невеликі 
дослідження, результати яких свідчать про мож-
ливість застосування у них низькомолекулярних 
гепаринів для профілактики тромбоемболічних 
ускладнень. У дослідженні D. Stellbrink і спів-
авторів запропоновано цікавий підхід до під-
шкірного застосування низькомолекулярних 
гепаринів в амбулаторній практиці. У роботі 
A. Roĳ er застосовували дальтепарин натрію 
1 раз на добу для профілактики тромбоембо-
лічних ускладнень у хворих з ФП і протипока-
заннями до призначення варфарину. На фоні 
лікування низькомолекулярними ггепаринами 
тромбоемболічних ускладнень не відзначали. 
У дослідженні Harenberg (1993) встановлено 
зниження частоти розвитку тромбоемболічних 
ускладнень у пацієнтів з ФП при застосуван-
ні надропарину. Тому при протипоказаннях 
до проведення пер оральної антикоагулянтної 
терапії застосування надропарину можна роз-
глядати як альтернативний терапевтичний 
метод. Багатоцентрове дослідження АСС по-
казало, що призначення еноксапарину натрію 
за 3 тиж до і 4 тиж після кардіоверсії виявилося 
більш ефективним, ніж лікування нефракціо-
нованими гепаринами, з подальшим перехо-
дом на непрямі антикоагулянти. У дослідженні 
POSTEC доведена ефективність короткочасної 
антикоагулянтної терапії еноксапарином на-
трію під контролем ЧСехоКГ, що ймовірно є 
найбільш прийнятним методом профілактики 
тромбоемболічних ускладнень у хворих з ФП 
з огляду на найвищу анти-Ха-активність енок-



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

3
П

О
РУ

Ш
ЕН

Н
Я

 Р
И

ТМ
У

 С
ЕР

Ц
Я

1090  ______________ ГЛАВА 4  ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ

сапарину порівняно з іншими низькомолеку-
лярними гепаринами. Але достатньої інфор-
мації про застосування низькомолекулярних 
гепаринів у хворих з ФП немає, тому необхідне 
проведення подальших досліджень. 

Ризик розвитку системної тромбоембо-
лії при віднов ленні ритму становить 1–5%, a 
при проведенні 4-тижневої антикоагулянтної 
терапії до і після кардіоверсії ризик тромбоем-
болічних ускладнень знижується і становить 
близько 1%.

Використання ЧСехоКГ у клінічній практи-
ці дозволяє оцінити гемодинамічні показники 
вушка лівого передсердя та візуалізувати тромб 
у ньому, але не дає підстав не використовувати 
антикоагулянтної терапії за відсутності тром-
бу, оскільки останній може сформуватися че-
рез деякий час після успішного відновлення 
синусового ритму. При переході ФП у сину-
совий ритм спонтанно чи за допомогою елек-
тричної та фармакологічної кардіоверсії, че-
резстравохідної електрокардіостимуляції або 
радіочастотної катетерної абляції при тріпотін-
ні передсердь відзначають минущу механічну 
дисфункцію лівого передсердя та вушка лівого 
передсердя, що отримала назву stunning, або 
оглушення, і характеризується значним зни-
женням скоротної здатності лівого передсердя 
і швидкості спорожнення систоли вушка лівого 
передсердя. При цьому часто відзначають появу 
різного ступеня спонтанного ехоконтрастуван-
ня і навіть тромбів у лівому передсерді та вушку 
лівого передсердя. На відновлення механічної 
функції лівого передсердя потрібно кілька тиж-
нів. На думку Manning та співавторів (1995), 
Grimm та співавторів (1995), тривалість цього 
періоду пов’язана з тривалістю існування ФП 
до кардіоверсії. Оборотність феномену оглу-
шення і його взаємозв’язок з тривалістю арит-
мії дозволяють припустити, що головним меха-
нізмом цього феномену є кардіопатія, індуко-
вана високою ЧСС. Максимальне пригнічення 
скоротної здатності передсердь відзначають 
безпосередньо після кардіоверсії. У більшості 
випадків навіть у хворих з тривалістю аритмії 
>1 міс пов не відновлення скоротної здатності 
передсердь спостерігають протягом 2–3 діб піс-
ля кардіоверсії. Це корелює з клінічними спо-
стереженнями, які свідчать про максимальну 
кількість тромбоемболічних ускладнень саме 
в цей період. За даними Berger і Schweitzer, що 
базуються на результатах об’єднаного аналізу 
32 досліджень, близько 9% всіх тромбоембо-
лічних ускладнень відзначають у перші 10 днів 

після кардіоверсії, а >80% з них — протягом 
перших 3 днів. Вважають, що тромб може сфор-
муватися в період оглушення передсердя і може 
бути виштовхнутим з нього при відновленні 
механічної функції лівого передсердя, що і є 
причиною нормалізаційних тромбоемболічних 
ускладнень. Можливість виникнення пізніх 
тромбоемболічних ускладнень зумовлює необ-
хідність подовження періоду антикоагулянт-
ної терапії після кардіоверсії, що визначається 
двома причинами: частотою виникнення по-
вторних пароксизмів ФП і ризиком розвитку 
тромбоемболічних ускладнень у конкретного 
хворого залежно від віку і наявності вищеза-
значених факторів ризику тромбоемболічних 
ускладнень. 

Наявність тромбу у вушці лівого передсердя 
підвищує ризик тромбоемболічних ускладнень 
при кардіоверсії, тому у цих хворих необхідно 
проводити адекватну антикоагулянтну тера-
пію протягом 3–4 тиж до і після кардіоверсії. 
Відсутність тромбу у вушку лівого передсердя 
за допомогою ЧСехоКГ може наблизити стро-
ки проведення кардіоверсії, але не виключає 
повністю антикоагулянтної терапії після її про-
ведення. При метааналізі 7 досліджень по про-
веденню кардіоверсії під контролем ЧСехоКГ 
у пацієнтів, які не одержували антикоагулянтів, 
опублікованому Моreyra і співавторами, тром-
боемболічні ускладнення виникали в 4 рази 
частіше, ніж при традиційному застосуванні 
антикоагулянтів протягом 3 тиж (1,34 і 0,33% 
відповідно). У таких випадках гіпокоагуляція 
перед процедурою кардіоверсії може бути до-
сягнута введенням гепарину (зі збільшенням 
АЧТЧ в 1,5–2 рази від початкового) з одночас-
ним призначенням непрямих антикоагулянтів 
і подальшим їх прийомом протягом 1 міс після 
відновлення ритму. Альтернативою призначен-
ня гепарину можуть бути низькомолекулярні 
гепарини.

У багатоцентровому дослідженні АCUTE 
за участю 1222 хворих з персистувальною ФП 
(тривалістю >2 діб) або тріпотінням передсердь 
і ФП в анамнезі пацієнти були рандомізова-
ні за ЧСехоКГ і звичайною методикою. Хворі 
однієї групи одержували антикоагулянтну те-
рапію гепарином перед проведенням кардіо-
версії та варфарином протягом 4 тиж після неї. 
При виявленні тромбу призначали варфарин 
протягом 3 тиж, а потім повторювали ЧСехоКГ. 
Хворі іншої групи одержували антикоагулян-
ти протягом 3 тиж до і 4 тиж після кардіовер-
сії. Обидві тактики були пов’язані з порівняно 
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низьким ризиком інсульту (0,81% під контро-
лем ЧСехоКГ і 0,5% — при стандартному під-
ході) протягом 8 тиж спостереження, і ризик 
розвитку значних кровотеч був приблизно од-
наковим. Різниці в кількісному співвідношен-
ні пацієнтів з відновленням синусового ритму 
не відзначали, але виявлені клінічні переваги 
проведення ЧСехоКГ щодо зменшення під-
готовчого періоду до кардіоверсії. При цьому 
зменшення тривалості ФП сприяє попереджен-
ню електричного і морфологічного ремоделю-
вання передсердь, чим знижується імовірність 
поновлення ФП після кардіоверсії та виник-
нення тромбоемболічних ускладнень.

Проведено дослідження POSTEC з оцінкою 
функції вушка лівого передсердя до кардіоверсії 
і через 7 днів після відновлення ритму методом 
ЧСехоКГ. У нього були включені 206 пацієнтів, 
яких розподілили на дві групи. Хворі 1-ї групи 
приймали еноксапарин натрій короткочасно 
до і протягом 7 днів після кардіоверсії, а після 
проведення посткардіоверсійної ЧСехоКГ і ви-
ключення ознак тромбоутворення антикоагу-
лянтну терапію у них на 8-й день після кардіо-
версії було замінено призначенням ацетилсалі-
цилової кислоти. Хворі 2-ї групи короткочасно 
приймали нефракціоновані гепарини і непрямі 
антикоагулянти, а після проведення докардіо-
версійної ЧСехоКГ і кардіоверсії продов жили 
прийом непрямих антикоагулянтів протягом 
4 тиж. У кожній групі зафіксовано одне тром-
боемболічне та одне незначне геморагічне 
ускладнення, а також одну велику кровотечу 
у хворого 1-ї групи, що одержував варфарин 
у зв’язку з тромбозом вушка лівого передсердя. 
Отже, у дослідженні POSTEC зменшені стро-
ки антикоагулянтной терапії як до, так і після 
кардіоверсії завдяки проведеній двічі ЧСехоКГ 
і застосуванню прямих антикоагулянтів.

Є невеликі дослідження ранньої відмі-
ни антикоагулянтної терапії після електрич-
ної кардіоверсії під контролем ЧСехоКГ. Так, 
С.Г. Канорський і співавтори досліджували 
відновлення механічної функції лівого перед-
сердя після успішної кардіоверсії, визначаючи 
максимальну швидкість передсердного напов-
нення ЛШ. При підвищенні цього показника 
до ≥50 см/с механічну функцію лівого перед-
сердя вважали відновленою, а антикоагулянт-
ну терапію відміняли. Дослідження проводи-
ли протягом 1 міс. Результати демонструють 
позитивний вплив короткої тривалості ФП, 
нормального розміру лівого передсердя та від-
сутності основної серцево-судинної патології 

на темп відновлення функції лівого передсердя. 
Наявність цих факторів асоціюється з досить 
швидкою (у межах 3–7 днів) нормалізацією 
функції лівого передсердя, що можна підтвер-
дити за допомогою допплєр-ехоКГ трансмі-
трального кровотоку і дозволяє відмінити анти-
коагулянтну терапію в більш ранній термін без 
розвитку тромбоемболічних ускладнень. Хоча 
ці результати потребують підтвердження у спе-
ціально організованих дослідженнях.

За необхідності екстреного проведення 
кардіо версії при ФП, що супроводжується не-
стабільністю гемодинаміки, можливе засто-
сування прямих антикоагулянтів — нефрак-
ціонованого чи низькомолекулярного гепарину. 
Спочатку здійснюється болюсна внутрішньо-
венна інфузія, потім повільна інфузія до збіль-
шення АЧТЧ в 1,5–2 рази вище вихідного по-
казника з подальшим призначенням непрямих 
антикоагулянтів на 4 тиж, як при плановій кар-
діоверсії. 

Наведені дані свідчать, що найбільш до-
слідженим і рекомендованим ACC/AHA/ESC 
методом антикоагулянтної терапії є викорис-
тання непрямих антикоагулянтів (варфарину). 
При цьому часті ускладнення такої терапії, 
пов’язані з труднощами контролю її ефектив-
ності у зв’язку з недосконалістю лаборатор-
ної системи нашої країни та індивідуальною 
чутливістю до препарату, не дають можливос-
ті використовувати її в повному обсязі. Тому 
на сьогодні проводяться пошуки шляхів удо-
сконалення проведення профілактики тром-
боемболічних ускладнень у хворих з ФП, що 
зумовлено обмеженням існуючих методик. 
Сучасні рекомендації АСС/AHA/ESC при всій 
багатогранності та об’ємності залишають від-
критими деякі питання, що потребують нашої 
уваги.На сьогодні чітко визначені рекоменда-
ції щодо строків антикоагулянтної терапії для 
тих випадків ФП, коли тривалість пароксизму 
не визначена чи виявлені тромби у вушку лівого 
передсердя і лівому передсерді при проведенні 
ЧСехоКГ. Для хворих, у яких відомий початок 
пароксизму і ФП нетривала, а також не виявле-
но тромбів у вушку лівого передсердя і лівому 
передсерді, загальноприйнятих схем лікуван-
ня як щодо антитромботичного препарату, так 
і стосовно термінів його призначення немає. 
Виникає питання, як поводитися з хворими, 
у яких ФП триває від 2 діб до 1 міс? Чи пови-
нні вони одержувати антикоагулянтну терапію 
протягом 3–4 тиж до і після кардіоверсії або, 
можливо, їм досить короткого курсу застосу-
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вання низькомолекулярних гепаринів? Яка 
доза цих препаратів і тривалість їх застосування 
для профілактики тромбоемболічних усклад-
нень необхідна? Тому є всі підстави сподіва-
тися, що відповіді на ці питання через деякий 
час будуть отримані у великих контрольованих 
дослідженнях, також буде розроблена тактика 
застосування низькомолекулярних гепаринів 
у практичній діяльності з огляду на їх прогно-
зовану антитромботичну дію та відсутність по-
треби в ретельному лабораторному контролі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
КОНТРОЛЬ ЧСС ПРИ ФП 
ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІКАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ
Високоефективно
1. Вимірювання ЧСС у спокої та контроль 

ЧСС за допомогою лікарських засобів реко-
мендуються всім пацієнтам з персистувальною 
і постійною формою ФП.

2. За відсутності передзбудження шлуноч-
ків рекомендується внутрішньовенне введен-
ня блокаторів β-адренорецепторів (есмолол, 
метопролол або пропранолол) або дилтіазему 
(верапамілу) для зниження частоти шлуноч-
кових скорочень при ФП, що гостро виникла; 
при цьому слід дотримуватися обережності 
у пацієнтів з артеріальною гіпотензією чи СН.

3. Внутрішньовенне введення дигоксину чи 
аміодарону рекомендується для контролю ЧСС 
у пацієнтів з ФП і СН, у яких відсутній додатко-
вий шлях проведення.

4. У пацієнтів з розвитком при фізичному 
навантаженні симптомів, зумовлених ФП, слід 
оцінити адекватність ЧСС під час фізичного на-
вантаження, за необхідності провести корекцію 
медикаментозної терапії для підтримки ЧСС 
у межах цільових значень.

5. Дигоксин ефективний при пероральному 
прийомі у пацієнтів з ФП для контролю ЧСС 
у спокої; показаний пацієнтам із СН або дис-
функцією ЛШ, а також пацієнтам, що ведуть 
малорухомий спосіб життя.

Ефективно
1. Комбінація дигоксину з блокатором 

β-адренорецепторів або з дилтіаземом (верапа-
мілом) доцільна для контролю ЧСС як у спокої, 
так і при фізичному навантаженні у пацієнтів 
з ФП. 

2. Доцільно застосовувати абляцію AV-вузла 
чи додатковий шлях проведення для контролю 
ЧСС у тому разі, якщо медикаментозна тера-

пія недостатньо ефективна чи супроводжується 
розвитком побічних ефектів.

3. Внутрішньовенне введення аміодарону 
може бути корисним для контролю ЧСС у па-
цієнтів з ФП у випадках, коли інші заходи не-
ефективні чи протипоказані.

4. Якщо відсутня необхідність у кардіовер-
сії у пацієнтів з ФП і додатковим шляхом про-
ведення, обґрунтованою альтернативою може 
бути внутрішньовенне введення прокаїнаміду 
чи ібутиліду.

Малоефективно
1. Якщо частоту шлуночкових скорочень 

при ФП не вдається адекватно контролювати 
за допомогою блокатора β-адренорецепторів, 
дилтіазему, верапамілу чи дигоксину (моноте-
рапія чи комбінація цих засобів), для знижен-
ня ЧСС можна призначити аміодарон внут-
рішньо. 

2. У пацієнтів зі стабільною гемодинамікою, 
у яких у ФП бере участь додатковий шлях про-
ведення, можна розглянути можливість вну-
трішньовенного введення прокаїнаміду, дизо-
піраміду, ібутиліду чи аміодарону. 

3. Якщо частоту шлуночкових скорочень 
при ФП не вдається контролювати за допомо-
гою лікарських засобів чи є підозра на кардіоміо-
патію, викликану тахікардією, слід розглянути 
доцільність катетерної абляції AV-вузла. 

ПРОФІЛАКТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЙ
Високоефективно
1. Антитромботична терапія для профілак-

тики тромбоемболій рекомендується всім па-
цієнтам з ФП, за винятком осіб з ізольованою 
ФП або за наявності протипоказань. 

2. Вибір антитромботичного засобу для кон-
кретного пацієнта має базуватися на зіставлен-
ні абсолютного ризику інсульту та кровотечі, 
а також відносного ризику та користі. 

3. Пацієнтам з високим ризиком розвитку ін-
сульту рекомендується за відсутності протипо-
казань проведення тривалої антикоагулянтної 
терапії антагоністом вітаміну К (цільова вели-
чина МНВ 2,0–3,0). До факторів, асоційованих 
з високим ризиком інсульту у пацієнтів з ФП, 
належать раніше перенесений інсульт, транзи-
торна ішемічна атака чи системна тромбоем-
болія, а також ревматичний стеноз мітрально-
го клапана чи наявність механічного штучного 
клапана серця. 

4. Антикоагулянтна терапія антагоністом ві-
таміну К рекомендується пацієнтам з кількома 
факторами помірного ризику тромбоемболіч-
них ускладнень (вік >75 років, АГ, цукровий ді-
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абет, СН, порушення систолічної функції ЛШ 
(ФВ 35% або фракція укорочення <25%).

5. На початковому етапі терапії МНВ варто 
визначати не рідше 1 разу на тиждень, а піс-
ля стабілізації його цільової величини— 1 раз 
на місяць. 

6. Застосування ацетилсаліцилової кисло-
ти у дозі 81–325 мг/добу рекомендується паці-
єнтам з низьким ризиком тромбоемболічних 
ускладнень або особам, яким протипоказаний 
пер оральний прийом антикоагулянтів.

7. У пацієнтів з ФП і механічними клапана-
ми серця визначення цільового рівня для ан-
тикоагулянтної терапії має базуватися на типі 
штучного клапана; при цьому підтримують ве-
личину МНВ не менше 2,5.

8. Пацієнтам з тріпотінням передсердь реко-
мендується така ж антитромботична терапія, як 
і особам з ФП. 

Ефективно
1. З метою первинної профілактики тромбо-

емболії у пацієнтів з ФП неклапанної етіоло-
гії, у яких встановлено хоча б один із факторів 
ризику (вік >75 років, особливо для жінок, АГ, 
цукровий діабет, СН або дисфукція ЛШ), до-
цільне проведення антитромботичної терапії 
ацетилсаліциловою кислотою чи антагоністом 
вітаміну К з урахуванням оцінки ризику крово-
течі, можливості безпечного проведення трива-
лої антикоагулянтної терапії та вподобань паці-
єнта при виборі лікування.

2. У пацієнтів з неклапанною ФП, у яких 
є один підтверджений або кілька менш під-
тверджених факторів ризику (вік 65–74 роки, 
жіноча стать або ІХС), доцільне лікування аце-
тилсаліциловою кислотою чи антагоністом ві-
таміну К. 

3. Вибір антитромботичної терапії на основі 
вищеописаних критеріїв обґрунтований неза-
лежно від форми ФП (пароксизмальної персис-
тувальної чи постійної).

4. Пацієнтам з ФП, які не мають механіч-
ного клапана серця, доцільно перервати анти-
коагулянтну терапію (не більше ніж на 1 раз на 
тиждень) для проведення процедур з підвище-
ним ризиком кровотечі. 

5. Доцільно регулярно проводити повторну 
оцінку необхідності антикоагулянтної терапії. 

Малоефективно
1. У пацієнтів віком ≥75 років з підвищеним 

ризиком кровотечі, але за від сутності протипо-
казань до проведення анти коагулянтної терапії, 
а також у пацієнтів, які не можуть перенести без 
ускладнень стандартну антикоагулянтну тера-

пію (з цільовим МНВ 2,0–3,0), можна розгля-
нути питання про більш низьку цільову величи-
ну МНВ (1,6–2,5) для первинної профілактики 
інсульту та системної тромбоемболії. 

2. У випадках коли пацієнтам групи високого 
ризику необхідно перервати антикоагулянтну 
терапію пероральними засобами більше ніж на 
1 тиж, можна вводити парентерально нефрак-
ціонований або низькомолекулярний гепарин, 
хоча ефективність цього лікування недостатньо 
добре встановлена.

3. Після реваскуляризації міокарда пацієн-
там з ФП можна призначити одночасно з не-
прямими антикоагулянтами ацетилсаліцилову 
кислоту в низьких дозах (<100 мг/добу) і/або 
клопідогрел (75 мг/добу), але ця тактика асоці-
юється з підвищеним ризиком розвитку крово-
теч. 

4. Пацієнтам, яким проводять реваскуля-
ризацію міокарда, можна перервати проведен-
ня антикоагулянтної терапії для запобігання 
розвит ку кровотеч, проте після втручання її слід 
відновити якнайшвидше та провести корекцію 
дози препаратів для досягнення терапевтичних 
значень МНВ. Під час такої перерви в лікуван-
ні можна призначити ацетилсаліцилову кис-
лоту. Пацієнтам, яким проводять черезшкірне 
коронарне втручання, як підтримувальну тера-
пію слід призначити клопідогрел в дозі 75 мг/
добу і варфарин (МНВ 2,0–3,0). Клопідогрел 
необхідно застосовувати після введення непо-
критого металевого стента протягом мінімум 
1 міс; після імплантації стента, що елютує си-
ролімус,— 3 міс, після стента, що елютує паклі-
таксел,— 6 міс, у окремих пацієнтів, які при-
ймають лише варфарин, — ≥12 міс. 

5. У пацієнтів з ФП, які перенесли ішеміч-
ний інсульт або системну тромбоемболію під 
час терапії антикоагулянтами (МНВ 2,0–3,0), 
може бути обґрунтованим проведення більш 
інтенсивної антикоагулянтної терапії до цільо-
вого значення МНВ 3,0–3,5. 

КАРДІОВЕРСІЯ ПРИ ФП
Фармакологічна кардіоверсія
Високоефективно
1. З метою фармакологічної кардіоверсії 

при ФП рекомендується застосування флекаї-
ніду, дофетиліду, пропафенону чи ібутиліду. 

Ефективно
1. Обґрунтоване застосування аміодарону 

для фармакологічної кардіоверсії при ФП. 
2. Окремим пацієнтам можна призначати 

однократний прийом внутрішньо пропафено-
ну чи флекаїніду («таблетка в кишені») для ку-
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пірування нападу ФП в амбулаторних умовах, 
якщо в клініці встановлено, що таке лікування 
безпечне. Перед початком терапії антиарит-
мічними препаратами пацієнту слід призначи-
ти блокатор β-адренорецепторів або дилтіазем 
(верапаміл) для запобігання можливого швид-
кого проведення імпульсів по AV-вузлу. 

3. В амбулаторних умовах виправдане при-
значення аміодарону у пацієнтів з пароксиз-
мальною чи персистувальною формою ФП 
у тому разі, коли необхідно швидко відновити 
синусовий ритм.

Малоефективно
1. Можна розглянути можливість застосу-

вання хінідину чи прокаїнаміду для кардіоверсії 
при ФП, але ефект їх застосування в таких ви-
падках недостатньо добре встановлений. 

Електрична кардіоверсія постійним струмом
Високоефективно
1. У разі відсутності швидкої реакції шлу-

ночків на проведення медикаментозної терапії 
при ФП пацієнтам з ішемією міокарда, симпто-
мами АГ, стенокардією чи СН рекомендується 
негайна кардіоверсія постійним струмом.

2. Негайне проведення кардіоверсії постій-
ним струмом рекомендується для пацієнтів 
з передзбудженням шлуночків у тому разі, коли 
ФП супроводжується високою частотою шлу-
ночкових скорочень або нестабільною гемоди-
намікою.

3. Кардіоверсія рекомендується у випадках, 
коли пацієнт погано переносить симптоми ФП. 
У разі рецидиву ФП можна провести повторну 
кардіоверсію постійним струмом після застосу-
вання антиаритмічних препаратів.

Ефективно
1. Кардіоверсія постійним струмом може 

бути ефективна у відновленні синусового ритму 
як складова частина тривалої тактики ведення 
пацієнтів з ФП.

2. При виборі кардіоверсій, що рідко повто-
рюються, для лікування симптоматичної чи ре-
цидивної ФП доцільно враховувати побажання 
пацієнта щодо лікування.

Медикаментозне посилення кардіоверсії 
постійним струмом
Ефективно
1. Попередня терапія аміодароном, 

флекаїні дом, ібутилідом, пропафеноном або 
соталолом може бути корисною для посилення 
кардіоверсії постійним струмом і запобігання 
рецидивів ФП. 

2. У пацієнтів з рецидивом ФП після успіш-
ної кардіоверсії може бути доцільним повторне 

проведення цієї процедури після застосування 
антиаритмічних препаратів.

Малоефективно
1. У пацієнтів з персистувальною формою 

ФП можна розглянути можливість застосуван-
ня блокаторів β-адренорецепторів, дизопіра-
міду, дилтіазему, дофетиліду, прокаїнаміду або 
верапамілу, хоча ефективність зазначених засо-
бів у підвищенні ймовірності успішної кардіо-
версії постійним струмом чи щодо запобігання 
ранніх рецидивів ФП точно не встановлена. 

2. У пацієнтів, які не мають захворювання 
серця, можна розглянути доцільність початку 
лікування антиаритмічними препаратами в ам-
булаторних умовах для підвищення імовірності 
успішної кардіоверсії при ФП. 

3. Можна розглянути можливість амбулатор-
ного застосування антиаритмічних препаратів 
для підвищення імовірності успішної кардіо-
версії при ФП у пацієнтів з певними захворю-
ваннями серця, якщо у пацієнта вже встановле-
на безпека застосування цього антиаритмічного 
засобу. 

Профілактика тромбоемболії у пацієнтів 
з ФП при проведенні кардіоверсії
Високоефективно
1. У пацієнтів з ФП тривалістю ≥48 год або 

якщо її тривалість невідома, рекомендується 
проведення антикоагулянтної терапії з цільо-
вими значеннями МНВ 2,0–3,0 протягом міні-
мум 3 тиж перед кардіоверсією і протягом 4 тиж 
після неї незалежно від методу, що використа-
ний для відновлення синусового ритму.

2. Пацієнтам з ФП тривалістю >48 год, яким 
необхідне негайне проведення кардіоверсії 
у зв’язку з нестабільною гемодинамікою, слід 
ввести внутрішньовенно болюсно гепарин 
з подальшою безперервною внутрішньовен-
ною інфузією гепарину до збільшення АЧТЧ 
в 1,5–2,0 рази порівняно з контрольним зна-
ченням. Після цього необхідно проводити те-
рапію пер оральними антикоагулянтами (МНВ 
2,0–3,0) протягом мінімум 4 тиж, так само як 
при плановій кардіоверсії. Недостатньо даних 
про ефективність підшкірного введення з та-
кою метою низькомолекулярного гепарину.

3. Пацієнтам з ФП тривалістю <48 год, що 
супроводжується нестабільною гемодинамі-
кою, кардіоверсію слід проводити негайно без 
попе редньої антикоагулянтної терапії.

Ефективно
1. Протягом 48 год після початку ФП пи-

тання про необхідність проведення антикоагу-
лянтної терапії перед кардіоверсією чи після неї 
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може вирішуватися на підставі оцінки ризику 
розвитку тромбоемболії у пацієнта.

2. Як альтернативу застосування антикоа-
гулянтів перед кардіоверсією при ФП доцільно 
провести ЧСехоКГ для виявлення тромбу: 

a) пацієнтам, у яких тромб невиявлений, 
доцільно негайно провести кардіоверсію після 
введення антикоагулянту. 

Після цього рекомендується продовжити лі-
кування пероральним антикоагулянтом (МНВ 
2,0–3,0) протягом мінімум 4 тиж, як при пла-
новій кардіоверсії.

Недостатньо даних, що свідчать про ефектив-
ність застосування в цьому випадку низькомо-
лекулярного гепарину. 

б) пацієнтам, у яких виявлено тромб, до-
цільно провести антикоагулянтну терапію 
(МНВ 2,0–3,0) протягом мінімум 3 тиж перед 
відновленням синусового ритму та протягом 
4 тиж після нього; більш тривала терапія анти-
коагулянтами може бути обґрунтованою після 
успішної кардіоверсії, оскільки в таких випад-
ках зберігається підвищений ризик тромбоем-
болії. 

3. При кардіоверсії у пацієнтів з тріпотінням 
передсердь може виявити сприятливий ефект 
проведення антикоагулянтної терапії відповід-
но до рекомендацій для пацієнтів з ФП.

ПІДТРИМКА СИНУСОВОГО РИТМУ
Високоефективно
1. Перед початком терапії антиаритмічними 

препаратами рекомендується лікування, спря-
моване на усунення оборотних причин ФП, що 
викликають розвиток повторних нападів.

Ефективно
1. У пацієнтів з ФП може застосовуватися 

медикаментозна терапія для підтримки сину-
сового ритму та запобігання кардіоміопатії, що 
викликана тахікардією. 

2. Обґрунтовано розглядати рідкісні, що до-
бре переносяться пацієнтом рецидиви ФП як 
успішний результат терапії антиаритмічними 
препаратами. 

3. Доцільно проводити медикаментозну те-
рапію амбулаторно у пацієнтів з ФП, що не ма-
ють супутніх захворювань серця і добре перено-
сять прийом антиаритмічних препаратів. 

4. При ідіопатичній ФП без структурних змін 
серця можна призначити прийом пропафенону 
або флекаїніду амбулаторним пацієнтам, у яких 
на момент початку терапії відзначається сину-
совий ритм. 

5. Сприятливий ефект може бути досягну-
тий при застосуванні соталолу в амбулаторних 

пацієнтів з наявністю синусового ритму, від-
сутністю чи мінімальною вираженістю захво-
рювання серця та пароксизмальною ФП у тому 
разі, якщо вихідна тривалість інтервалу Q–T 
<460 мс, відзначається нормальний рівень елек-
тролітів і відсутні фактори ризику, асоційовані 
з проаритмією. 

6. Катетерна абляція — обґрунтована альтер-
натива медикаментозному лікуванню для запо-
бігання рецидивної ФП у пацієнтів з аритмією, 
що супроводжується вираженою симптомати-
кою, за відсутності збільшення чи незначного 
збільшення лівого передсердя. 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА ФП
Високоефективно
1. За відсутності протипоказань реко мен-

дується застосування блокаторів β-адрено-
рецепторів для запобігання розвитку після-
операційної ФП у пацієнтів, яким проведене 
оперативне втручання на серці.

2. Рекомендується застосування засобів, що 
уповільнюють проведення по AV-вузлу, для 
контролю ЧСС у пацієнтів з розвиненою після-
операційною ФП.

Ефективно
1. Застосування аміодарону в передопе-

рацій ний період у пацієнтів, яким заплановане 
оперативне втручання на серці, знижує частоту 
випадків ФП і є адекватною профілактичною 
терапією у пацієнтів з високим ризиком розви-
тку післяопераційної ФП.

2. Пацієнтам, у яких розвинулася після-
операційна ФП, доцільно проводити фармако-
логічну кардіоверсію ібутилідом або кардіовер-
сію постійним струмом для відновлення сину-
сового ритму.

3. Рекомендується застосування антиарит-
мічних препаратів для підтримки синусового 
ритму у пацієнтів з рецидивною чи рефрактер-
ною післяопераційною ФП. 

4. Рекомендується застосування антитром-
ботичних засобів у пацієнтів з розвиненою піс-
ляопераційною ФП. 

Малоефективно
1. У пацієнтів з підвищеним ризиком розвит-

ку ФП після оперативного втручання на серці 
можна розглянути можливість застосування со-
талолу з профілактичною метою. 

ГОСТРИЙ ІМ
Високоефективно
1. Кардіоверсія постійним струмом реко-

мендується пацієнтам з тяжкими порушеннями 
гемодинаміки, стійкою ішемією чи у разі не-
можливості досягнення адекватного контролю 
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ЧСС за допомогою медикаментозної терапії 
у пацієнтів з гострим ІМ та ФП. 

2. Рекомендується внутрішньовенне введен-
ня аміодарону для зниження частоти шлуноч-
кових скорочень у відповідь на ФП і поліпшен-
ня функції ЛШ у пацієнтів з гострим ІМ. 

3. Рекомендується внутрішньовенне введен-
ня блокаторів β-адренорецепторів і недигідро-
піридинових блокаторів кальцієвих каналів 
для зниження частоти шлуночкових скорочень 
у відповідь на ФП у пацієнтів з гострим ІМ, 
у яких відсутні дисфункція ЛШ, бронхоспазм 
або AV-блокада. 

4. Пацієнтам з ФП і гострим ІМ рекомен-
дується за відсутності протипоказань введення 
нефрак ціонованого гепарину (до досягнення 
АЧТЧ в 1,5–2,0 рази більше порівняно з конт-
рольним значенням). 

Ефективно
1. Доцільне внутрішньовенне введення пре-

паратів наперстянки для зниження частоти 
шлуночкових скорочень і поліпшення функції 
ЛШ у пацієнтів з гострим ІМ і ФП, асоційова-
ною з вираженою дисфункцією ЛШ і СН.

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ФП, 
АСОЦІЙОВАНОЮ З WPW-СИНДРОМОМ
Високоефективно
1. Катетерна абляція додаткових шляхів про-

ведення рекомендується пацієнтам з наявністю 
симптомів ФП з WPW-синдромом, особливо 
пацієнтам із синкопальними станами, зумовле-
ними високою ЧСС і коротким рефрактерним 
періодом додаткових шляхів проведення. 

2. Негайне проведення кардіоверсії постій-
ним струмом рекомендується для запобігання 
фібриляції шлуночків у пацієнтів з коротким 
рефрактерним періодом антероградного шля-
ху, у яких відзначають ФП з високою частотою 
шлуночкових скорочень, що супроводжується 
нестабільною гемодинамікою. 

3. Рекомендується внутрішньовенне вве-
дення прокаїнаміду чи ібутиліду для віднов-
лення синусового ритму у пацієнтів з WPW-
синдромом, у яких ФП супроводжується ста-
більною гемо динамікою за наявності широких 
комплексів QRS (≥120 мс) на ЕКГ або високої 
частоти шлуночкових скорочень внаслідок їх 
передзбудження. 

Ефективно
1. Доцільне внутрішньовенне введення 

флекаї ніду чи проведення кардіоверсії постій-
ним струмом у тому разі, якщо у пацієнтів з ФП 
з участю додаткових шляхів проведення відзна-

чається висока частота шлуночкових скоро-
чень. 

Малоефективно
1. Доцільне внутрішньовенне введення про-

каїнаміду, дизопіраміду, ібутиліду чи аміода-
рону при стабільній гемодинаміці у пацієнтів 
з ФП із залученням додаткових шляхів прове-
дення. 

ГІПЕРТИРЕОЗ
Високоефективно
1. Рекомендується застосування блокато-

рів β-адренорецепторів за відсутності проти-
показань для контролю ЧСС у пацієнтів з ФП, 
ускладненою тиреотоксикозом. 

2. Якщо не можна призначити блокатор 
β-адренорецепторів, рекомендується застосу-
вання недигідропіридинового блокатора каль-
цієвих каналів для контролю частоти шлуноч-
кових скорочень у пацієнтів з ФП і тиреотокси-
козом. 

3. Пацієнтам з ФП і тиреотоксикозом ре-
комендується пероральне застосування анти-
коагулянтів (МНВ 2,0–3,0). 

4. Після досягнення еутиреоїдного стану 
проводять таку ж профілактику антитромбо-
тичними засобами, як і у пацієнтів з ФП без гі-
пертиреозу. 

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТОК З ФП 
У ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ
Високоефективно
1. Рекомендується застосування дигоксину, 

блокатора β-адренорецепторів або недигідро-
піридинових блокаторів кальцієвих каналів 
для контролю частоти шлуночкових скорочень 
у вагітних з ФП. 

2. Рекомендується кардіоверсія постійним 
струмом вагітним, у яких ФП супроводжується 
нестабільною гемодинамікою. 

3. Профілактику тромбоемболії рекомен-
дується проводити протягом усього періо-
ду вагіт ності пацієнткам з ФП, за винятком 
осіб з низьким ризиком розвитку тромбозів. 
При виборі антикоагулянтів або ацетилсалі-
цилової кислоти необхідно враховувати період 
вагітності. 

Малоефективно
1. Під час I триместру і останнього місяця 

вагітності у пацієнток з ФП і факторами ризику 
розвитку тромбоемболії слід розглянути мож-
ливість введення нефракціонованого гепарину 
за допомогою безперервної внутрішньовенної 
інфузії (до досягнення АЧТЧ, що в 1,5–2 рази 
перевищує контрольні значення) або підшкір-
них ін’єкцій по 10 000–20 000 ОД кожні 12 год 
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з корекцією дози через 6 год після ін’єкції для 
збільшення АЧТЧ в 1,5 раза порівняно з конт-
рольним значенням. 

2. Під час I триместру і останнього місяця 
вагітності можна розглянути можливість під-
шкірного введення низькомолекулярного ге-
парину пацієнткам з ФП і факторами ризику 
розвитку тромбоемболії, хоча даних про ефек-
тивність цього методу недостатньо. 

3. Під час II триместру вагітності слід роз-
глянути можливість перорального застосування 
антикоагулянтів у вагітних з ФП і високим ри-
зиком розвитку тромбоемболій. 

4. Можна розглянути можливість засто су-
вання хінідину або прокаїнаміду для фарма-
кологічної кардіоверсії у пацієнток зі стабіль-
ною гемодинамікою, у яких ФП розвинулася 
під час вагітності. 

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ФП І ГКМП
Високоефективно
1. Рекомендується пероральне застосуван-

ня антикоагулянтів (МНВ 2,0–3,0) у пацієнтів 
з ГКМП, у яких розвинулася ФП. 

Ефективно
1. Можна застосовувати антиаритмічні пре-

парати для запобігання рецидиву ФП у пацієн-
тів з ГКМП. Переважно слід застосовувати ди-
зопірамід в комбінації з блокатором β-адрено-
рецепторів або недигідропіридиновий блокатор 
кальцієвих каналів чи проводити монотерапію 
аміодароном.

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ФП 
ТА ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
Високоефективно
1. Перш за все рекомендується провести ко-

рекцію гіпоксемії та ацидозу пацієнтам, у яких 
ФП розвинулася під час гострого легеневого 
захворювання, його загострення чи при хроніч-
ному захворюванні легень. 

2. Рекомендується застосування дилтіазему 
чи верапамілу для контролю частоти шлуноч-
кових скорочень у пацієнтів з бронхообструк-
тивним захворюванням легень, у яких розви-
нулася ФП. 

3. Слід провести кардіоверсію постійним 
струмом у пацієнтів із захворюванням легень 
з нестабільною гемодинамікою в результаті 
ФП.
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Пароксизмальні порушення серцевого рит-
му — одна з найбільш гострих проблем сучасної 
кардіології. За даними ACC вони щорічно заби-
рають від 300 до 600 тис. життів, що становить 
1 смерть щохвилини. Більшість хворих — осо-
би працездатного віку. Як правило, до такого 
фатального результату, як зупинка кровообігу, 
призводять шлуночкова фібриляція (75%), асис-
толія (20%) і електромеханічна дисоціація (5%), 
причому частка пацієнтів, що вижили, і які пере-
несли хоча б одноразово епізод із вищевказаних 
ситуацій, досить невелика — 19% загальної кіль-
кості. З іншого боку, відносно більш сприятли-
вий перебіг пароксизмальних порушень серцево-
го ритму може ускладнювати безліч захворювань. 
Пароксизмальні суправентрикулярні тахіаритмії 
становлять 4/5 загального числа тахікардій. Вони 
займають проміжне місце між потенційно ле-
тальними аритміями і доброякісними порушен-
нями серцевого ритму.

Пароксизмальні суправентрикулярні тахі-
аритмії мають наступні характеристики:

1) раптовий початок і закінчення нападу;
2) звичайно регулярний ритм з незначними 

коливаннями частоти;
3) ЧСС 100–250 уд./хв, зазвичай — 140–

220 уд./хв;
4) частота скорочень шлуночків відповідає 

частоті скорочень передсердь або нижча при на-
явності АV-блокади;

5) комплекси QRS, як правило, вузькі, але 
при аберантному проведенні можуть розширю-
ватися. Основні механізми розвитку пароксиз-
мальних аритмій включають re-entry, ектопічний 
автоматизм і тригерну активність.

Тахікардії з вузькими комплексами QRS
В основі тахіаритмій лежить один або кілька 

механізмів, включаючи порушення формуван-
ня імпульсу і порушення проведення імпульсу 
(циркуляція хвилі збудження — re-entry). Тка-
нини з аномальним автоматизмом, який є осно-
вою механізму надшлуночкових тахіаритмій, 
можуть перебувати у передсердях, AV-з̓єднанні 
або в м̓язових муфтах судин, які безпосередньо 
вступають у контакт із передсердями, таких як 
верхня і нижня порожнисті вени або легеневі 
вени. Клітини з підвищеним автоматизмом ма-
ють більш високу швидкість 4-ї фази діастоліч-
ної деполяризації і, отже, підвищену швидкість 
формування імпульсу порівняно з основним во-
дієм ритму — синусним вузлом. Якщо швидкість 
формування імпульсу в ектопічному вогнищі 
перевищує таку в синусному вузлі, то ектопічне 
вогнище стає домінуючим вогнищем автоматиз-
му серця, пригнічуючи активність синусного вуз-
ла. Активність ектопічного вогнища може бути 
стійкою (домінує більшу частину часу протягом 
доби) або нестійкою.

Пусковий (тригерний) механізм тахікардії 
пов̓язаний з порушенням фази реполяризації. 
Тригерні ритми виникають у результаті перери-
вання фази реполяризації серцевої клітини, це 
явище називається постдеполяризацією. Якщо 
величина постдеполяризації досягає граничного 
значення, то виникає ранній ПД у фазу реполя-
ризації.

Найпоширеніший механізм аритмії — пов-
торний вхід імпульсу в ту саму ділянку міокарда, 
що може проявлятися в різних формах. Най-
простіша форма — це циркуляція електричного 
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імпульсу навколо певної ділянки міокарда. Цей 
механізм виникнення повторного входу збу-
дження називають re-entry. Для виникнення та 
підтримки re-entry потрібно ряд умов. Для ви-
никнення кругового руху тахікардії необхідний 
односпрямований блок проведення в одній із 
ділянок кола re-entry. Односпрямований блок 
може бути наслідком підвищення ЧСС або ви-
никнення передчасного імпульсу (екстрасисто-
ли), що змінює рефрактерний період однієї з ді-
лянок петлі re-entry. Сповільнення проведення 
необхідно як для ініціації, так і для підтримки 
кругового руху імпульсу. У випадку ортодром-
ної АV-реципрокної тахікардії (тобто антеро-
градне проведення імпульсу відбувається через 
АV-вузол, а ретроградне проведення — по додат-
ковому шляху), сповільнення проведення через 
АV-вузол дає можливість додатковому шляху від-
новитися, тобто вийти з періоду рефрактерності.

Тахікардія з вузькими комплексами QRS 
(комплекс QRS <120 мс) може бути виклика-
на формуванням імпульсів у синусному вузлі 
(синусова тахікардія), петлею re-entry у синус-
ному вузлі або прилягаючій ділянці передсердя 
(синусова реципрокна тахікардія), в передсерді 
(передсердна тахікардія, тріпотіння та фібриля-
ція передсердь, в області АV-вузол — пучок Гіса 
(тахікардія АV-з̓єднання), а також в результаті 
re-entry, що виникає в АV-вузлі або в перехід-
ній зоні по периметру АV-вузла — АV-вузлова 
реципрокна тахікардія або re-entry, при якому 
АV-вузол і пучок Гіса утворюють шлях антеро-
градної АV-провідності, а додатковий АV-шлях 
забезпечує ретроградне проведення — орто-
дромна АV-реципрокна тахікардія. Іноді спо-
вільнення проведення імпульсу у внутрішньо-
шлуночковій спеціалізованій провідній системі 
може призводити до формування шлуночкової 
тахікардії з комплексами тривалістю <120 мс 
(фасцикулярна тахікардія). Досить часто ретель-
ний аналіз ЕКГ у 12 відведеннях, особливо якщо 
вдається зареєструвати її в ході масажу каротид-
ного синуса або іншої вагусної проби, полегшує 
встановлення правильного діагнозу. Правильна 
ідентифікація місця виникнення передсердної 
активності, її частоти та зв̓язку зі шлуночковим 
ритмом має важливе значення.

У ході типової передсердної тахікардії перед-
сердна активність передує кожному комплексу 
QRS. Оскільки інтервал P–R може змінюватися 
відповідно до здатності АV-вузла до проведення 
і частоти передсердної тахікардії, зазвичай хви-
ля Р розміщена в другій половині циклу тахікардії, 
при цьому інтервал P–R коротший, ніж інтервал 

R–P\. Важливо, що передсердна тахікардія може 
тривати, незважаючи на розвиток АV-блокади, 
оскільки активація шлуночків не є обов̓язковою 
частиною петлі тахікардії. Чотири інших види та-
хікардії з вузькими комплексами QRS, при яких 
інтервал R–P\ зазвичай перевищує інтервал P–R, 
включають синусову реципрокну тахікардію, 
неправильну синусову тахікардію, атипову АV-
реципрокну тахікардію, а також перманентну 
(непароксизмальну) форму реципрокної тахікар-
дії АV-з̓єднання. АV-блокада при тахікардії, що 
триває, може виникати у випадку re-entry в си-
нусному вузлі, синусовій тахікардії і атипово-
му АV-вузловому re-entry. Антероградне прове-
дення через швидкий провідний шлях АV-вузла 
і ретроградне проведення через повільний про-
відний шлях АV-вузла утворюють петлю повтор-
ного входу для атипового АV-вузлового re-entry, 
у той час як антероградне проведення через 
АV-вузол і ретроградне проведення через повіль-
ний додатковий провідний шлях забезпечують 
петлю для непароксизмальної АV-реципрокної 
тахікардії. У деяких пацієнтів, у яких хвиля Р\ 
розміщена в середині серцевого циклу, відзна-
чається АV-вузлове re-entry з двома повільними 
провідними шляхами, один антероградний, а ін-
ший pетроградний, так зване повільно-повільне 
(slow-slow) АV-вузлове проведення.

При типовій тахікардії АV-вузлового re-entry 
передсердя та шлуночки активуються одночас-
но у зв̓язку з антероградним проведенням че-
рез повільний провідний шлях і ретроградним 
проведенням через швидкий провідний шлях. 
Ретроградна хвиля Р\ «приховується» комплек-
сом QRS або вимальовується в кінцевій частині 
комплексу QRS. Може відзначатися АV-блокада 
при тахікардії, що триває. При ортодромній 
АV-реципрокній тахікардії петля тахікардії 
формується антероградним проведенням через 
АV-вузол і ретроградним проведенням через 
додатковий АV-шлях. Ретроградна активація 
передсердь визначається за комплексом QRS, 
а хвиля Р\ розміщена на сегменті ST. Тахікар-
дія не може тривати при наявності АV-блокади. 
В обох випадках, при АV-вузловому re-entry і АV-
реципрокній тахікардії, ретроградні хвилі Р\ від-
значаються в першій половині циклу тахікардії, 
так що інтервал R–P коротше інтервалу P–R.

При тахікардії з вузькими комплексами QRS 
може відзначатися АV-дисоціація. Якщо цього 
не відбувається, тахікардія найчастіше виходить 
з АV-вузла — пучка Гіса або дистальних відділів 
пучка Гіса.
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Диференціальна діагностика тахікардії з вузь-
кими комплексами QRS

Пацієнтам необхідно виконати ЕКГ у 12 стан-
дартних відведеннях в стані спокою. Виявлення 
синдрому передзбудження шлуночків (дельта-
хвилі) на ЕКГ у пацієнтів з анамнезом пароксиз-
мів ритмічного серцебиття досить для постанов-
ки діагнозу WPW-синдрому, і немає необхідності 
реєстрації спонтанних епізодів тахікардії для 
призначення терапії (схема 5.1).

Клінічний анамнез ритмічного і неритмічного 
серцебиття у пацієнтів із встановленим синдро-
мом передзбудження шлуночків вказує на епізоди 
фібриляції передсердь, що вимагає проведення 
ЕФД, оскільки у цих пацієнтів відзначають висо-
кий ризик раптової смерті. В інших випадках діа-
гноз встановлюють на підставі ретельного аналізу 
ЕКГ (у 12 відведеннях), знятої під час тахікардії. 
Тому пацієнтам з тривалою аритмією в анамнезі 
доцільно мати принаймні одну ЕКГ в 12 відведен-
нях, зняту під час пароксизму аритмії. Автоматич-
ні системи аналізів ЕКГ ненадійні, що утруднює 
встановлення точного аритмічного діагнозу.

При вузьких комплексах QRS (<120 мс) та-
хікардія майже завжди є надшлуночковою (схе-
ма 5.2). Якщо відсутні зубці Р або є явні ознаки 
передсердної активності, а інтервали R–R одна-
кові, то найімовірніше це АV-вузлова реципрок-
на тахікардія. Зубець Р\ при АV-вузловій реци-
прокній тахікардії може частково ховатися всере-
дині комплексу QRS або деформувати комплекс 
QRS, імітуючи псевдозубець R у відведенні V1 
і/або псевдозубець S у нижніх відведеннях. Якщо 
зубець Р\ виявляється на сегменті ST і відстоїть 
від комплексу QRS >70 мс, то швидше за все, це 
АV-реципрокна тахікардія. Якщо при тахікардії 
інтервал R–P довший, ніж інтервал P–R, то най-
більш імовірний діагноз — «атипова АV-вузлова 
реципрокна тахікардія» (постійна форма вузло-
вої реципрокної тахікардії або АV-реципрокна 
тахікардія через додатковий шлях з повільним 
проведенням) або «передсердна тахікардія».

У диференціальній діагностиці можуть допо-
могти реакції тахікардії з вузькими комплексами 
QRS на аденозинфосфат або масаж каротидного 
синуса. При введенні аденозинфосфату та маса-

Клініка серцебиття

Преекзитація

Клінічна характеристика 
аритмій

Неритмічне 
серцебиття

Так

Так

Ні

Ні

Підтверджується 
ритмічне 

серцебиття

Направити 
до аритмолога

Підозра на фібриляцію передсердь, 
мультифокальну передсердну тахікардію або 

тріпотіння передсердь з неправильною 
АV-провідністю

Заключне обстеження 
та рекомендації

Схема. 5.1. Первинна оцінка хворих з підозрою на AV-реципрокну тахікардію

(виключити захворювання серця) 

Підозра на 
AV-реципрокну 

тахікардію

Наявність синкопе
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жі каротидного синуса бажано проводити запис 
ЕКГ у 12 відведеннях. Якщо зубці Р\ не видно, то 
може бути корисним використання стравохідних 
електродів.

Фокусна вузлова тахікардія у пацієнтів може 
імітувати зразок АV-вузлової реципрокної та-
хікардії і може демонструвати АV-дисоціацію 
та/або при цьому відзначається регулярний 
ритм.

Невідкладна терапія при тахікардії з вузькими 
комплексами QRS

Для купірування тахікардії з вузькими комп-
лексами QRS слід почати з вагусних прийомів 
(проба Вальсальви, масаж каротидного сину-
са, занурення обличчя в холодну воду і т.д.), що 
впливають на АV-провідність. При відсутнос-
ті позитивного ефекту пацієнтам зі стабільною 
гемодинамікою слід почати внутрішньовенне 
введення протиаритмічних лікарських засобів. 

Препаратами вибору є аденозинфосфат або ан-
тагоністи кальцієвих каналів негідропіридино-
вого ряду. Перевага аденозинфосфату порівняно 
з блокаторами кальцієвих каналів або блокатора-
ми β-адренорецепторів при внутрішньовенному 
введенні — у швидкому початку дії та короткому 
періоді напіввиведення. Тому найчастіше пере-
вага віддається внутрішньовенному введенню 
аденозинфосфату, крім пацієнтів з тяжкою фор-
мою БА. Хворим, що одержують теофілін, для до-
сягнення ефекту може знадобитися застосування 
аденозинфосфату в більш високих дозах, а дипі-
ридамол потенціює дію аденозинфосфату. Крім 
того, може зростати ступінь АV-блокади в тих 
випадках, коли аденозинфосфат призначають 
пацієнтам, що приймають карбамазепін. Нада-
ється перевага застосуванню препаратів тривалої 
дії (блокатори кальцієвих каналів або блокатори 
β-адренорецепторів) у пацієнтів з частими перед-

Тахікардія з вузькими комплексами 
QRS

Чи регулярна тахікардія?

Чи видимі хвилі Р? Фібриляція передсердь
Передсердна тахікардія/

тріпотіння з неправильною
АV-провідністю 

Поліфокусна передсердна 
тахікардія

Передсердний ритм вищий, 
ніж шлуночковий ритм

Тріпотіння передсердь або 
передсердна тахікардія

Аналіз інтервалу R–P

Довгий (RP > PR)

Передсердна тахікардія 
АV-реципрокна тахікардія 

з додатковим шляхом 
проведення 

Атипова АV-вузлова 
реципрокна тахікардія

R–P >70 мсR–P <70 мс
АV-вузлова

реципрокна тахікардія

АV-реципрокна тахікардія
AV-вузлова реципрокна 

тахікардія
Передсердна тахікардія

Схема 5.2. Диференціальний діагноз тахікардії з вузькими комплексами QRS

Короткий 
(RP < PR)

Так

Так

Ні

Ні
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сердними або шлуночковими екстрасистолами, 
які є пусковим механізмом непароксизмальних 
шлуночкових тахікардій. Аденозинфосфат або 
електроімпульсна терапія (кардіоверсія) є ме-
тодом вибору у осіб з гемодинамічно значимою 
непароксизмальною шлуночковою тахікардією. 
Аденозинфосфат може спровокувати фібриляцію 
передсердь у 1–15% випадків, що зазвичай но-
сить тимчасовий характер, але може бути загроз-
ливою для життя у пацієнтів із синдромом перед-
збудження шлуночків. Необхідно дотримуватись 
крайньої обережності при одночасному внут-
рішньовенному призначенні блокаторів кальці-
євих каналів і блокаторів β-адренорецепторів, 
оскільки існує небезпека появи гіпотензії та/або 
брадикардії. Під час виконання вагусних прийо-
мів або введення препаратів доцільна реєстрація 
ЕКГ, оскільки реакція на них може допомогти 
в діагностиці, навіть якщо аритмія не припини-
лася. Купірування тахікардії із зубцем Р\, роз-
міщеним після комплексу QRS, припускає діа-
гноз АV-реципрокної тахікардії або АV-вузлової 
реципрокної тахікардії. Передсердна тахікардія 
часто нечутлива до аденозинфосфату. Транс-

формація в тахікардію з АV-блокадою фактично 
вказує на передсердну тахікардію або тріпотіння 
передсердь (залежно від інтервалу Р–Р або F–F), 
виключає АV-реципрокну тахікардію і робить 
АV-вузлову реципрокну тахікардію малоймовір-
ною (табл. 5.1).

Синоатріальна тахікардія виникає за меха-
нізмом re-entry з циркуляцією хвилі збудження 
в синоатріальній зоні (синусний вузол, міокард 
правого передсердя). Являє собою напади під-
вищення частоти ритму з ЧСС 100–200 уд./хв, 
характеризується раптовим початком і раптовим 
припиненням.

Критеріями синоатріальної тахікардії є:
1) правильний ритм з ЧСС 100–200 уд./хв;
2) зубець Р на ЕКГ практично не відрізняєть-

ся від синусового Р.
Передсердна тахікардія — це порушення рит-

му, що виникає за механізмом ектопічного авто-
матизму.

ЕКГ-критерії:
1) правильний ритм з частотою скорочення 

передсердь 150–250 уд./хв;

Таблиця 5.1Таблиця 5.1
Рекомендації щодо невідкладної допомоги при гемодинамічно стабільній суправентрикулярній 

тахікардії 
ЕКГ-ознаки Рекомендації Ефективність

Вузький комплекс QRS Вагусні проби
Аденозинфосфат
Верапаміл, дилтіазем
Блокатори β-адренорецепторів 
Аміодарон
Дигоксин

Високоефективно
Високоефективно
Високоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно

Тахікардії з широкими комплексами QRS
• суправентрикулярна тахікардія + блокада гілки 
пучка Гіса
• преекзитація + суправентрикулярна тахікардія/
фібриляція передсердь
• тахікардії з широким комплексом QRS невизначе-
ного похождення

Вагусні проби
Аденозинфосфат
Верапаміл, дилтіазем
Блокатори β-адренорецепторів 
Аміодарон
Дигоксин
Електрична кардіоверсія 
Прокаїнамід
Флекаїнід
Ібутилід
Прокаїнамід
Соталол
Аміодарон
Електрична кардіоверсія
Лідокаїн
Аденозинфосфат
Блокатори β-адренорецепторів 
Верапаміл

Високоефективно
Високоефективно
Високоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Високоефективно
Високоефективно
Високоефективно
Високоефективно
Високоефективно
Високоефективно
Високоефективно
Високоефективно
Високоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Не показані
Не показаний

Тахікардії з широким комплексом QRS 
невизначеного  походження у пацієнтів із поруше-
ною функцією ЛШ

Аміодарон 
Електрична кардіоверсія
Лідокаїн

Високоефективно
Високоефективно
Високоефективно
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2) зубці Р за конфігурацією відрізняються від 
синусових; 

3) початок тахікардії характеризується в ряді ви-
падків поступовим підвищенням частоти ритму.

Найбільше клінічне значення мають АV-вуз-
лові реципрокні тахікардії. Електрофізіологічною 
основою пароксизмальної АV-вузлової тахікардії 
є наявність усередині вузла двох шляхів прове-
дення, що мають різні функціональні власти-
вості. Один із цих шляхів (швидкий) проводить 
імпульси від передсердь до шлуночків з більшою 
швидкістю і має більшу тривалість ефективного 
рефрактерного періоду. Інший шлях (повільний) 
проводить імпульс з нижчою швидкістю і має 
меншу тривалість ефективного рефрактерного 
періоду. Ці два шляхи замикають кільце цирку-
ляції хвилі збудження. При нормальному сину-
совому ритмі імпульс зазвичай проводиться че-
рез швидкий шлях, тому функціонування повіль-
ного шляху АV-вузла на ЕКГ не проявляється. 
При виникненні пароксизмальної АV-вузлової 
тахікардії імпульс проводиться повільним шля-
хом до шлуночків і повертається до передсердь 
по швидкому шляху. У зв̓язку з тим, що збу-
дження шлуночків і передсердь під час пароксиз-
му тахікардії настає майже одночасно, на ЕКГ 
рідко вдається зареєструвати зубці Р. Вони, як 
правило, зливаються зі шлуночковими комплек-
сами. Якщо зубці Р все-таки вдається визначити, 
то вони негативні в II, III і aVF-відведеннях, що 
вказує на ретроградне збудження передсердь.

Пароксизмальна АV-реципрокна тахікардія 
за участю додаткових шляхів проведення виникає 
на фоні синдромів преекзитації і розглядається 
в аритмології як класична природна модель та-
хікардії, що має перебіг за електрофізіологічним 
механізмом re-entry. Синдром преекзитації по-
лягає в тому, що під час одного серцевого циклу 
шлуночки збуджуються як імпульсом, проведе-
ним з передсердь по додатковому (аномальному) 
шляху, так і по нормально функціонуючій про-
відній системі, причому при проведенні імпуль-
су по додатковому шляху проведення частина 
міокарда або весь шлуночок збуджується рані-
ше, тобто передчасно. ЕКГ-прояви синдрому 
преекзитації на фоні синусового ритму широко 
варіюють, що залежить від ступеня преекзитації 
і сталості проведення по додатковому шляху про-
ведення. Можливі наступні варіанти:

•на ЕКГ постійно є ознаки преекзитації (ма-
ніфестний синдром преекзитації);

•на ЕКГ ознаки преекзитації мають минущий 
характер (інтермітуючий або минущий синдром 
преекзитації);

•ЕКГ у звичайних умовах нормальна, ознаки 
преекзитації з̓являються тільки в період парок-
сизму або при провокаційних пробах — наван-
таженні, вагусних або медикаментозних пробах, 
ЕФД (прихований синдром преекзитації).

ЕКГ-реєстрація пароксизму тахікардії є 
однією  з найважливіших умов верифікації синд-
рому преекзитації та правильного вибору лі-
кування. У той же час кардіологам нерідко до-
водиться зустрічатися з клінічними випадками 
захворювання, коли ЕКГ-реєстрація пароксиз-
му тахікардії утруднена з тих або інших причин. 
У такій ситуації об̓єктивну інформацію можна 
одержати з використанням ЕФД як неінвазивно-
го (черезстравохідна електрокардіостимуляція), 
так і інвазивного (ендокавітарне ЕФД).

Особливо часто виявляють варіант АV-рецип-
рокної тахікардії, при якій хвиля збудження поши-
рюється антероградно через АV-вузол у систему 
Гіса — Пуркіньє, ретроградно — через додаткові 
шляхи проведення до передсердя. Цю тахікардію 
називають ортодромною. Значно рідше відзнача-
ють варіант АV-реципрокної тахікардії, при якому 
хвиля збудження робить круговий рух по тій самій 
петлі: антероградно через додатковий шлях про-
ведення, ретроградно через систему Гіса — Пур-
кіньє і АV-вузол до передсердя. Цю тахікардію на-
зивають антидромною.

Пароксизм ортодромної суправентрикуляр-
ної тахікардії характеризується частими (140–
250 уд./хв), позбавленими ознак преекзитації, 
нормальними (вузькими) комплексами QRS. 
У ряді випадків після комплексу QRS спостері-
гаються інвертовані зубці Р, що вказує на ретро-
градну активацію передсердь.

Антидромна суправентрикулярна тахікардія 
проявляється на ЕКГ частим регулярним ритмом 
(150–200 уд./хв), шлуночковими комплексами 
за типом максимально вираженої преекзитації 
(QRS >0,1 с), після яких іноді виявляються ін-
вертовані зубці Р.

Уточнення діагнозу «пароксизмальна АV-вуз-
лова тахікардія», як правило, вимагає застосуван-
ня методу клінічного ЕФД. Пароксизмальна над-
шлуночкова тахікардія при прихованому WPW-
синдромі має певну подібність з АV-вузловою та-
хікардією, але відрізняється структурою ланцюга 
re-entry. Тому диференціальна діагностика між 
ними будується на ознаках, що виявляють участь 
різних структур у ланцюзі re-entry. Найбільш ко-
рисна інформація при диференціації АV-вузлової 
тахікардії і реципрокної тахікардії за участю до-
даткових шляхів проведення може бути отримана 
на черезстравохідній електрограмі при пароксиз-
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мі тахікардії. Величина інтервалу V–А за даними 
стравохідного відведення <100 мс у 90% випадків 
вказує на АV-вузлову тахікардію. При цьому зу-
бець Р на зовнішній ЕКГ не видно, оскільки він 
накладається на комплекс QRS або початок сег-
мента ST.

СИНУСОВІ ТАХІКАРДІЇ
Синусова тахікардія, як правило, виникає 

у відповідь на відповідний фізіологічний (напри-
клад фізичне навантаження) або патологічний 
(наприклад гіпертиреоз) стимул. Порушення 
механізмів контролю синусового ритму може 
призвести до синусової тахікардії. Синусова та-
хікардія може також виникати при переході тіла 
з горизонтального положення у вертикальне 
(синдром постуральної ортостатичної тахікардії). 
Петлі re-entry можуть перебувати всередині або 
поруч з синусним вузлом, що призводить до так 
званої реципрокної синусової тахікардії, яку іно-
ді називають синоатріальне re-entry.

У нормі синусний вузол генерує приблиз-
но від 60 до 90 імпульсів за хвилину і відповідає 
на автономні впливи. Синусний вузол — склад-
на структура, на яку мають вплив багато факто-
рів, включаючи гіпоксію, ацидоз, температуру та 
гормони (наприклад трийодтиронін, серотонін).

Синусова тахікардія визначається як підви-
щення частоти синусового ритму >100 уд./хв 
у відповідь на відповідний ступінь фізичного, 
емоційного, патологічного або фармакологіч-
ного стресу. До патологічних причин синусової 
тахікардії належить гіпертермія, гіповолемія або 
анемія, які можуть бути результатом інфекції, 
злоякісних процесів, ішемії міокарда, застій-
ної СН, емболії легень, шоку і тиреотоксикозу. 
До провокуючих факторів синусової тахікардії 
належать стимулятори: кофеїн, алкоголь, ніко-
тин; лікарські засоби (сальбутамол, амінофілін, 
атропін, катехоламіни та ін.), а також певні нар-
котичні препарати (амфетаміни, кокаїн, екстазі 
та ін.). Протиракові препарати, особливо антра-
циклінового ряду, такі як доксорубіцин і дау-
норубіцин, можуть також викликати синусову 
тахікардію як результат гострого або відстро-
ченого кардіотоксичного ефекту, індукованого 
катехол амінами і гістаміном. Синусова тахікар-
дія може сигналізувати про серйозні патологічні 
стани і часто вимагає ретельної оцінки. Перед-
сердну і синусову тахікардію досить важко ди-
ференціювати.

Синусова тахікардія виникає в результаті нейро-
гуморальних впливів на пейсмейкерні клітини та 
морфологічних змін у самому синусному вузлі.

У нормі при синусовому ритмі зубець Р 
на ЕКГ у 12 відведеннях позитивний у відве-
деннях I, II і aVF і негативний у aVR. Його вісь 
у фронтальній площині лежить між кутом 0° 
і +90°; у горизонтальній площині вісь спрямова-
на вперед і дещо вліво, і тому зубець Р може бути 
негативним у відведеннях V1 і V2, але позитив-
ним — у відведеннях V3–V6. При зростанні амплі-
туди зубець Р може стати загостреним. Синусова 
тахікардія — непароксизмальна, що відрізняє її 
від інших re-entry.

Патологічна (аномальна) синусова тахікардія
Патологічна синусова тахікардія — це пер-

систувальне підвищення ЧСС у стані спокою, 
що не відповідає рівню фізичного, емоційного, 
патологічного або фармакологічного стресу.

Патологічна основа аномальної синусової та-
хікардії ймовірно включає багато факторів, проте 
передбачається два основних механізми:

1. Підвищений автоматизм синусного вузла;
2. Порушення автономної регуляції синус-

ного вузла з підвищенням симпатичного та зни-
женням парасимпатичного тонусу.

Більша частина хворих з аномальною сину-
совою тахікардією — жінки. Середній вік хво-
рих — 38±12 років. Хоча найбільш частою скар-
гою є прискорене серцебиття, можуть бути й такі 
симптоми, як біль у грудній клітці, затруднення 
дихання, запаморочення; описуються також пе-
реднепритомні стани. Ступінь непрацездатності 
може значно варіювати — від повної відсутності 
симптомів під час медичного обстеження до ви-
падків, коли пацієнти повністю непрацездатні. 
Клінічні та інструментальні методи обстеження, 
проведені в загальному порядку, дозволяють усу-
нути вторинну причину — тахікардію, проте рід-
ко допомагають встановити діагноз.

Синусову тахікардію діагностують на підставі 
критеріїв, одержаних за допомогою інвазивних 
і неінвазивних досліджень:

1. Персистируюча синусова тахікардія 
(ЧСС >100 уд./хв) протягом дня з надмірним під-
вищенням частоти пульсу у відповідь на фізичну 
активність і нормалізацією ЧСС у нічний час, 
підтверджений результатами 24-годинного хол-
терівського моніторування.

2. Тахікардія і симптоми носять непароксиз-
мальний характер.

3. Морфологія зубця Р на ЕКГ і ендокардіаль-
них ЕКГ при тахікардії ідентична такій при сину-
совому ритмі.

4. Виключення вторинних причин (напри-
клад гіпертиреоз, феохромоцитома, фізична не-
тренованість).



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

3
П

О
РУ

Ш
ЕН

Н
Я

 Р
И

ТМ
У

 С
ЕР

Ц
Я

1106  _ ГЛАВА 5  ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНИХ ТАХІКАРДІЙ

Лікування при аномальній синусовій тахі-
кардії в основному симптоматичне. Немає да-
них про розвиток аритмогенної кардіоміопатії, 
що викликана такою тахікардією у пацієнтів, 
яким не проводилося лікування. Найімовірніше 
ризик розвитку аритмогенної кардіоміопатії не-
високий.

Хоча рандомізовані, плацебо-контрольовані 
клінічні дослідження не проводили, блокатори 
β-адренорецепторів можуть бути ефективні і по-
винні призначатися як терапія першої лінії біль-
шості пацієнтам з цією тахікардією (табл. 5.2). 
Є дані, на підставі яких можно вважати, що 
блокатори кальцієвих каналів, такі як верапаміл 
і дилтіазем, також ефективні.

Таблиця 5.2
Рекомендації щодо лікування синусової 

тахікардії
Методи 
терапії Рекомендації Ефектив-

ність
Медика-
ментозний 
(неінва-
зивний)

Блокатори 
β-адренорецепторів 
Верапаміл, дилтіазем

Високо-
ефективно
Ефективно

Інвазив-
ний

Катетерна абляція — 
модификація/усуне ння 
синусного вузла

Низько-
ефективно

Модифікація синусного вузла методом ка-
тетерної абляції потенційно може бути вико-
ристана при лікуванні більшості рефракторних 
випадків аномальної синусової тахікардії. Мож-
ливими ускладненнями процедури катетерної 
абляції є перикардит, ушкодження діафраг-
мального нерва, синдром верхньої порожнистої 
вени, деструкція синусного вузла з необхідніс-
тю імплантації системи постійної електрокар-
діостимуляції. У ряді випадків повідомлялося 
про успішну радіочастотну модифікацію синус-
ного вузла. Перед тим як виконати радіочас-
тотну абляцію, необхідно виключити діагноз 
«синд ром постуральної орто статичної тахікар-
дії». За даними ретроспективного аналізу 29 ви-
падків модифікації синусного вузла з приводу 
аномальної синусової тахікардії позитивний 
ефект був досягнутий у 22 (76%) випадках. Від-
далена ефективність склала 66%.

Синусно-передсердна вузлова re-entry тахікардія
В основі синусової re-entry тахікардії лежить 

виникнення петлі re-entry всередині синусного 
вузла з індукцією пароксизмальних, часто не-
стійких залпів тахікардії із зубцями Р, які схожі, 
якщо не ідентичні, з аналогічними при синусо-

вому ритмі. Вона зазвичай запускається і перери-
вається передсердною екстрасистолою.

Гетерогенність провідності всередині сину-
сового вузла сприяє виникненню re-entry, про-
те дотепер невідомо, чи виникає петля re-entry 
ізольовано всередині самого синусного вузла, 
чи залучена перинодальна передсердна тканина, 
а також чи може існувати re-entry навколо ділян-
ки crista terminalis. Проте той факт, що ця форма 
аритмії, як і АV-вузлова реципрокна тахікардія, 
відповідає на вагусні прийоми та аденозинфос-
фат, дає можливість припустити, що тканина си-
нусного вузла залучена в коло re-entry.

Поширеність синусової re-entry тахікардії се-
ред пацієнтів, яким проводили ЕФД у зв̓язку із 
суправентрикулярною тахікардією, коливається 
в межах 1,8–16,9% і до 27% у пацієнтів з вогни-
щевою передсердною тахікардією. Відзначаєть-
ся висока частота випадків органічних захво-
рювань серця у пацієнтів із синусовою re-entry 
тахікардією.  Пацієнти пред̓являють скарги 
на серцебиття, легке запаморочення і перед-
непритомний стан. Непритомності виникають 
вкрай рідко, частота тахікардії зазвичай не біль-
ше 180 уд./хв. Важливе значення в діагностиці 
має пароксизмальний характер тахікардії.

Діагноз синусової re-entry тахікардії встанов-
люється на підставі критеріїв, одтриманих за до-
помогою інвазивних і неінвазивних досліджень. 
Наступні клінічні характеристики дозволяють 
запідозрити діагноз цієї форми аритмії:

1. Тахікардія і пов̓язані з нею симптоми — па-
роксизмальні.

2. Морфологія зубця Р\ ідентична такій 
при синусовому ритмі, при цьому його вектор 
має напрямок зверху вниз і справа наліво.

3. Ендокардіальна передсердна активація має 
вигляд зверху вниз і справа наліво, а послідов-
ність активації подібна такій при синусовому 
ритмі.

4. Індукція та/або купірування аритмії виклика-
ється передчасними передсердними стимулами.

5. Купіруванння відбувається при виконанні ва-
гусних прийомів або введенні аденозинфосфату.

6. Індукція аритмії не залежить від часу сино-
атріального проведення або часу проведення че-
рез АV-вузол.

Контрольованих досліджень з медикамен-
тозної профілактики синусової re-entry тахі-
кардії не проводилося. Клінічні симптоми, що 
дозволяють запідозрити синусову re-entry та-
хікардію, можуть відповідати на вагусні при-
йоми, аденозинфосфат, аміодарон, блокатори 
β-адренорецепторів, блокатори кальцієвих ка-
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налів і навіть на дигоксин. У пацієнтів, які пе-
реносять тахіаритмію і що добре контролюється 
вагусними прийомами та/або іншою терапією, 
проведення ЕФД не показане. ЕФД показане 
особам з частими нападами тахікардії або таки-
ми, що погано переносяться, які не піддають-
ся медикаментозній терапії, а також пацієнтам, 
у яких точна природа тахікардії невідома, а ЕФД 
може допомогти у виборі відповідної лікарської 
терапії. Радіочастотна катетерна абляція персис-
тувальної синусової re-entry тахікардії, виявленої 
під час ЕФД, зазвичай ефективна.

AV-вузлова реципрокна тахікардія
AV-реципрокна тахікардія — найчастіша фор-

ма непароксизмальних шлуночкових тахікардій. 
Частіше виявляють у жінок; супроводжується 
серцебиттям, запамороченням, пульсацією в об-
ласті шиї і звичайно не пов̓язана зі структурним 
захворюванням серця. Пульс при тахікардії, як 
правило, в межах 140–250 уд./хв.

Спочатку вважали, що коло re-entry обме-
жується компактною частиною AV-вузла, але 
пізніше з̓явилися дані про те, що перинодальна 
передсердна тканина є складовою петлі re-entry. 
Проте встановлено, що АV-вузлова реципрокна 
тахікардія може існувати і без участі передсерд-
ної тканини. Для виникнення АV-вузлової реци-
прокної тахікардії необхідно два функціонально 
та анатомічно різних канали. У більшості випад-
ків швидкий шлях (fast pathway) розміщується 
поруч з верхівкою трикутника Коха. Повільний 
шлях розміщений ззаду і нижче компактної час-
тини АV-вузла і проходить вздовж септального 
края фіброзного кільця тристулкового клапана 
на рівні або дещо вище коронарного синуса.

Під час типової АV-вузлової реципрокної та-
хікардії повільний шлях (slow pathway) виступає 
у якості антероградної ділянки петлі, в той час 
як швидкий (fast) канал — це ретроградне колі-
но (тобто slow-fast re-entry AV-вузла). Імпульс 
повільним каналом проводиться через пучок 
Гіса до шлуночків, а по швидкому каналу про-
ведення йде назад до передсердь, у результаті 
чого з̓являється зубець Р тривалістю 40 мс, що 
накладається на комплекс QRS або виникає від-
разу після нього (<70 мс), що часто призводить 
до появи псевдо-r\ у відведенні V1. Рідко (5–10%) 
петля тахікардії має зворотний напрямок, тобто 
проведення здійснюється антероградно по швид-
кому каналу і ретроградно по повільному каналу 
(fast-slore-entry AV-вузла або атипова АV-вузлова 
реципрокна тахікардія), що приводить до по-
яви довгого інтервалу R–P. Зубець Р, негатив-
ний у відведеннях III і aVF, реєструється перед 

комплексом QRS. Бувають випадки, коли обид-
ві ділянки кола тахікардії складаються із шля-
ху з повільним проведенням (slow-slow re-entry 
АV-вузла), зубець Р\ реєструється після QRS (тоб-
то інтервал R–P ≥70 мс). Для лікування пацієнтів 
з частими і стійкими нападами АV-вузлової ре-
ципрокної тахікардії, які віддають перевагу по-
стійній пероральній терапії і відмовляються від 
катетерної абляції, може використовуватися ряд 
протиаритмічних препаратів. Стандартна терапія 
включає блокатори кальцієвих каналів, блокато-
ри β-адренорецепторів і дигоксин. При лікуван-
ні пацієнтів без структурної патології міокарда, 
з резистентністю до препаратів, що сповільню-
ють АV-провідність, перевагу надають антиарит-
мічним препаратам класу IС — флекаїніду і про-
пафенону. В більшості випадків препарати класу 
III, такі як соталол або аміодарон, не застосову-
ють; препарати класу lА — хінідин, прокаїнамід 
і дизопірамід використовують обмежено, оскіль-
ки вони вимагають тривалого застосування, ма-
ють помірну ефективність і володіють проарит-
могенною дією.

Значно обмежує оцінку ефективності проти-
аритмічних препаратів при лікуванні АV-вузлової 
реципрокної тахікардії відсутність великих бага-
тоцентрових, рандомізованих, плацебо-контро-
льованих досліджень.

Профілактична фармакологічна терапія
Блокатори кальцієвих каналів, блокатори 

β-адренорецепторів і дигоксин. Коментарі щодо 
ефективності тривалого перорального прийо-
му блокаторів кальцієвих каналів, блокаторів 
β-адренорецепторів і дигоксину при лікуванні 
АV-вузлової реципрокної тахікардії обмежені не-
великою кількістю рандомізованих досліджень 
цієї групи пацієнтів. Результати рандомізовано-
го плацебо-контрольованого дослідження не-
великої групи з 11 пацієнтів свідчать, що пер-
оральний прийом верапамілу зменшує кількість 
і тривалість нападів (як за повідомленнями паці-
єнтів, так і згідно з даними ЕФД). Ці дані були 
отримані при застосуванні верапамілу в дозі 360–
480 мг/добу. Тенденція до більш вираженого по-
зитивного ефекту відзначалася при застосуванні 
препарату в більш високих дозах.

Дигоксин (0,375 мг/добу), верапаміл 
(480 мг/добу) і пропранолол (240 мг/добу), що 
призначалися перорально 11 пацієнтам (за да-
ними рандомізованого дослідження), мали одна-
кову ефективність. При цьому не одержано роз-
ходжень за частотою виникнення або тривалістю 
непароксизмальних шлуночкових тахікардій 
при застосуванні цих препаратів.
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Препарати I класу
Дані, що свідчать про ефективність прокаї-

наміду, хінідину і дизопіраміду, взяті зі старих 
літературних джерел і обмежені невеликою кіль-
кістю досліджень. На сьогодні ці препарати рідко 
застосовують при лікуванні пацієнтів з АV-вуз-
ловою реципрокною тахікардією. Віддалений 
ефект перорального застосування флекаїніду 
при АV-вузловій реципрокній тахікардії спочатку 
був показаний у відкритому дослідженні. Флека-
їнід у дозах 200–300 мг/добу повністю пригнічує 
пароксизми тахікардії у 65% пацієнтів. Декілька 
рандомізованих подвійних сліпих досліджень 
підтвердили ефективність флекаїніду у запобі-
ганні пароксизмів. Порівняно з плацебо кіль-
кість нападів зменшилася, при цьому збільшився 
середній час до виникнення першого пароксиз-
му і міжнападовий інтервал. Відкриті тривалі до-
слідження свідчать про хорошу переносимість та 
безпеку препарату. Серед пацієнтів без структур-
них захворювань серця 7,6% припинили засто-
сування препарату у зв̓язку з відсутністю скарг, 
а 5% — у зв̓язку з побічними діями флекаї ніду 
(як правило, з боку ЦНС). Препарати класу IС 
(флекаїнід і пропафенон) протипоказані пацієн-
там зі структурними захворюваннями серця. Крім 
того, препарати класу IС часто призначають по-
єднано з блокаторами β-адренорецепторів, з ме-
тою підвищення ефективності і зниження ризику 
АV-провідності 1:1 у випадку виникнення тріпо-
тіння передсердь.

Флекаїнід ефективніший при постійній тера-
пії, ніж верапаміл. Незважаючи на те що обидва 
препарати (середні дози 200 і 240 мг/добу відпо-
відно) показали однакове зниження частоти на-
падів, у 30% пацієнтів, що одержували флекаїнід, 
повністю була відсутня клінічна симптоматика, 
тоді як при застосуванні верапамілу — тільки 
у 13%. Частка пацієнтів, що припинили застосу-
вання препаратів через побічні реакції, була май-
же однаковою — 19 і 24% відповідно.

Пропафенон також ефективний при про-
філактиці АV-вузлової реципрокної тахікардії. 
У подвійному сліпому плацебо-контрольованому 
дослідженні аналізували тимчасові періоди, 
при яких лікування ставало неефективним. Від-
носний ризик неефективності лікування для пла-
цебо порівняно з пропафеноном становив 6,8. 
В іншому дослідженні показано, що пропафенон 
(300 мг 3 рази/добу) знижує частоту виникнення 
пароксизмів на 1/5 порівняно з плацебо.

Препарати III класу
Існують тільки вірогідні дані щодо застосу-

вання препаратів III класу (аміодарон, соталол, 

дофетилід). Хоча багато з них були ефективни-
ми при застосуванні для профілактики парок-
сизмів, проте рутинного застосування цих пре-
паратів слід уникати в зв’язку з проаритмоген-
ною дію (torsades de pointes — веретеноподібна 
шлуночкова тахікардія). Результати плацебо-
контрольованого дослідження свідчать про те, 
що соталол порівняно з плацебо збільшує між-
нападний період АV-вузлової реципрокної тахі-
кардії. За даними наступного багатоцентрового 
дослідження, у пацієнтів з непароксизмальни-
ми шлуночковими тахікардіями, що одержували 
дофетилід (500 мкг 2 рази на добу), в 50% випад-
ків повністю зникали симптоми при 6-місяч-
ному динамічному спостереженні, в той час як 
у контрольній групі усунення симптомів склало 
6% (р<0,001). Проаритмічних ефектів не спосте-
рігали. У цьому ж дослідженні встановлено, що 
дофетилід має таку саму ефективність, як і про-
пафенон (150 мг 3 рази на добу). Є обмежені дані 
щодо ефектів аміодарону при АV-вузловій реци-
прокній тахікардії. За даними одного відкритого 
дослідження, проведеного в ході ендокавітарно-
го ЕФД, внутрішньовенне введення аміодарону 
(5 мг/кг маси тіла протягом >5 хв) купірувало 
тахікардію у 7 з 9 пацієнтів. Пероральне застосу-
вання аміодарону (в підтримувальній дозі 200–
400 мг/добу) протягом 66±24 дні попереджува-
ло пароксизми у всіх пацієнтів; при цьому його 
основною дією було сповільнення провідності 
по швидкому шляху в ретроградному напрям-
ку. Слід зазначити, що застосування аміодарону 
безпечно у пацієнтів з структурною патологією 
серця, особливо при зниженні ФВ ЛШ.

Вогнищева (фокусна) АV-вузлова тахікардія
Патологічний прискорений ритм із АV-вузла 

позначався різними термінами, кожний з яких 
має свої недоліки. Наприклад, деякі називають це 
порушення ритму вузловою ектопічною тахікар-
дією. Неточність цього терміна в тому, що всі вог-
нища автоматизму поза синусним вузлом фактич-
но є ектопічними. Термін «автоматична вузлова 
тахікардія» припускає, що основним механізмом 
є порушення автоматизму; проте ця тахікардія 
може виникати і за іншими механізмами.

Відмінна риса вогнищевих вузлових тахікар-
дій — їх походження з АV-вузла або пучка Гіса. 
Це місцезнаходження початку аритмії призво-
дить до виникнення різних ЕКГ-ознак, оскільки 
для існування аритмії не потрібно участі ні перед-
сердь, ні шлуночків. До ЕКГ-ознак вогнищевої 
вузлової тахікардії належать ЧСС 110–250 уд./хв, 
вузькі комплекси QRS або морфологія типової 
блокади ніжок пучка Гіса. Часто відзначається 
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АV-дисоціація, хоча транзиторно може спостері-
гатися ретроградне проведення у співвідношенні 
1:1. Іноді вузловий ритм буває зовсім неправиль-
ний, нагадуючи фібриляцію передсердь. Наре-
шті, ізольовані приховані вузлові екстрасистоли, 
які не проводяться на шлуночки, можуть викли-
кати епізоди АV-блокади, призводячи до інтер-
мітуючої рефрактерності АV-вузла.

При ЕФД кожному шлуночковому потенціа-
лу передує потенціал пучка Гіса. Вважається, що 
електрофізіологічним механізмом такої аритмії є 
або порушення автоматизму, або тригерна актив-
ність, зумовлені β-адренергічною стимуляцією  
і блокадою кальцієвих каналів.

Вогнищева вузлова тахікардія, відома також 
як автоматична або пароксизмальна вузлова та-
хікардія, — дуже рідкісна форма аритмії. Вона 
рідко розвивається у дітей і ще рідше — у дорос-
лих. Поняття «вогнищева вузлова тахікардія» 
включає кілька окремих клінічних синдромів. 
Найпоширеніші серед них — «вроджена вузлова 
ектопічна тахікардія» і «післяопераційна вузлова 
ектопічна тахікардія», які розвиваються винят-
ково у дітей і тому не будуть розглядатися в да-
ному посібнику.  

Вогнищева вузлова тахікардія, як правило, 
розвивається в ранньому юнацькому віці. Вва-
жається, що ця форма аритмії — прояв патоло-
гії, що дебютує в дитячому віці і звичайно нази-
вається вродженою вузловою ектопічною тахі-
кардією. Характер цієї аритмії у дорослих більш 
доброякісний, ніж у дітей. Ця форма аритмії, як 
правило, провокується фізичним навантажен-
ням або емоційним стресом і може розвиватися 
в осіб без патології серця і у хворих з вроджени-
ми вадами, такими як дефект міжпередсердної 
або міжшлуночкової перегородки. У випадку, 
якщо не проводити лікування, може розвинути-
ся СН, особливо якщо тахікардія носить постій-
ний характер.

Є відносно мало інформації щодо реакції 
вогнищевої вузлової тахікардії на медикамен-
тозну терапію (табл. 5.3). Деякі пацієнти чутливі 
до блокаторів β-адренорецепторів. Тахікардія 
може бути сповільнена або купірована внут-
рішньовенним введенням флекаїніду; деякий 
позитивний ефект досягається при тривалому 
прийомі препарату внутрішньо. Медикаментоз-
на терапія не завжди ефективна, для лікування 
тахікардії показана процедура радіочастотної 
абляції. Катетерна абляція призводить до де-
струкції вогнищ, що прилягають до АV-вузла, 
але пов̓язана з ризиком розвитку АV-блокади 
(у 5–10% випадків).

Таблиця 5.3
Рекомендації щодо лікування при синдромах 

ектопічної і непароксизмальної вузлової 
тахікардії

Тахікар-
дія Рекомендації Ефектив-

ність
Ектопічна 
вузлова 
тахікардія

Блокатори 
β-адренорецепторів 
Флекаїнід
Пропафенон
Соталол
Аміодарон
Катетерна абляція

Ефективно
Ефективно
Ефективно
Ефективно
Ефективно
Ефективно

Непарок-
сизмальна 
вузлова 
тахікардія

Усунення інтоксикації 
препаратами наперстянки 

Корекція гіпокаліємії

Лікування ішемії міокарда

Блокатори 
β-адренорецепторів
Блокатори кальцієвих 
каналів

Високоефек-
тивно
Високоефек-
тивно
Високоефек-
тивно

Ефективно

Ефективно

Непароксизмальна вузлова тахікардія
Непароксизмальна вузлова тахікардія — доб-

роякісна форма аритмії, що характеризуєть-
ся тахікардією з вузькими комплексами з ЧСС 
70–120 уд./хв. Механізми аритмії — підвищення 
автоматизму з верхніх відділів АV-вузла або три-
герний механізм. Тахікардія має період «розігрі-
ву» і «охолодження» і не може бути купірована 
при елект ричній стимуляції. Характерною рисою 
цієї форми тахікардії є те, що вона може бути 
проявом серйозного патологічного стану, такого 
як дигіталісна інтоксикація, стан після операції 
на серці, гіпокаліємія або ішемія міокарда. Часто 
ця тахікардія розвивається при ХОХЛ з гіпоксією 
та при міокардиті. На відміну від вогнищевої вуз-
лової тахікардії з частішим ритмом при цій фор-
мі зазвичай спостерігається АV-асоціація із спів-
відношенням 1:1. У деяких випадках, особ ливо 
при інтоксикації препаратами наперстянки, може 
з̓являтися антероградна АV-блокада з періо дами 
Самойлова — Венкебаха. 

Необхідно проводити диференціальну діа-
гностику з іншими видами тахікардії з вузьки-
ми комплексами, включаючи передсердну та-
хікардію, АV-вузлову реципрокну тахікардію, 
АV-реципрокну тахікардію. Як правило, дані 
ЕКГ дозволяють клініцистові припустити віро-
гідний механізм аритмії. Проте у деяких випад-
ках його вдається визначити тільки за допомогою 
інвазивного ЕФД.
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Основний принцип лікування при непарок-
сизмальній вузловій тахікардії — корекція основ-
ної патології. Якщо вузлова тахікардія є проявом 
інтоксикації препаратами наперстянки, то до-
сить відмінити препарати наперстянки. Проте 
у випадку виникнення шлуночкової аритмії або 
АV-блокади високого ступеня показано призна-
чення антидота наперстянки. Досить часті ви-
падки, коли автоматизм АV-вузла перевищує ав-
томатизм синусного вузла, призводячи до втрати 
АV-синхронізації. До цього явища треба ставити-
ся як до фізіологічного стану, ніякої специфічної 
терапії при цьому не потрібно. Персистувальна 
вузлова тахікардія може бути купірована застосу-
ванням блокаторів β-адренорецепторів або бло-
каторів кальцієвих каналів. Рідко виникнення 
вузлового ритму є результатом дисфункції синус-
ного вузла. Симпатична стимуляція АV-з̓єднання 
може викликати прискорений вузловий ритм, що 
перевищує за частотою синусовий ритм. У таких 
випадках симптоми імітують «пейсмейкерний 
синдром», у зв̓язку з ретроградним проведен-
ням з АV-з̓єднання на передсердя, що призво-
дить до скорочення передсердь на фоні закритих 
АV-клапанів. З̓являються хвилі А, і можлива гіпо-
тензія. Ефективним лікуванням при такому стані 
є електрична стимуляція передсердь.

АV-реципрокна тахікардія (додаткові перед-
сердно-шлуночкові з̓єднання)

Додатковими передсердно-шлуночковими 
з̓єднаннями є екстранодальні шляхи, які з̓єд-
нують міокард передсердя і міокард шлуночка 
через АV-борозну. Дельта-хвиля на ЕКГ ви-
значається у 0,15–0,20% загальної популяції. 
Проведення по додатковому передсердно-
шлуночковому з̓єднанню може бути перерив-
частим. Додаткові АV-з̓єднання можна класифі-
кувати на підставі їх розміщення щодо фіброзних 
кілець мітрального або трикуспідального клапа-
на, типу провідності (декрементне — нароста-
юче сповільнення проведення по додатковому 
шляху у відповідь на підвищення частоти стиму-
ляції або недекрементне — без істотного змен-
шення величини проведення), а також залежно 
від того, чи здатні вони на антероградне, ретро-
градне проведення або їх поєднання. Зазвичай 
додаткові передсердно-шлуночкові з̓єднання 
мають швидке недекрементне проведення, таке 
як у нормальної тканини системи Гіса — Пуркі-
ньє та міокарда передсердь або шлуночків. При-
близно 8% додаткових шляхів мають декремент-
не антероградне або ретроградне проведення. 
Термін «постійна форма вузлової реципрокної 
тахікардії» належить до рідкісного клінічного 

синдрому, що припускає сповільнене приховане 
проведення, як правило, по задньосептальному 
(нижньосептальному) додатковому передсердно-
шлуночковому з̓єднанню. Цей синдром характе-
ризується постійною надшлуночковою тахікар-
дією, зазвичай з негативними зубцями Р1 у відве-
деннях II, III aVF, подовженим інтервалом R–P′ 
(R–P′ > P–R).

Додаткові шляхи, здатні тільки на ретроград-
не проведення, вважаються «прихованими», а ті 
додаткові передсердно-шлуночкові з̓єднання, 
які здатні на антероградне проведення, — «мані-
фестуючими», з виникненням передзбудження 
шлуночків на ЕКГ у стандартних відведеннях. 
Ступінь передзбудження визначається співвідно-
шенням проведення на шлуночки через АV-вузол 
і систему Гіса — Пуркіньє. У деяких пацієнтів 
антероградне проведення виявляється тільки 
при передсердній стимуляції з ділянок, близь-
ких до додаткового передсердно-шлуночкового 
з̓єднання, наприклад при лівих латеральних до-
даткових передсердно-шлуночкових з̓єднаннях. 
«Маніфестуючі» додаткові передсердно-шлуноч-
кові з̓єднання зазвичай можуть проводити ім-
пульси в обох напрямках — антероградному 
і ретроградному. Додаткові шляхи тільки з анте-
роградною провідністю виявляють рідко, а з рет-
роградною — навпаки, часто.

Діагноз «WPW-синдром» діагностують у па-
цієнтів при наявності поєднання синдрому пе-
редзбудження шлуночків з тахіаритмією. Серед 
пацієнтів із WPW-синдромом найпоширеніша 
аритмія — АV-реципрокна тахікардія, що скла-
дає 95% реципрокних тахікардій за участю додат-
кового передсердно-шлуночкового з̓єднання.

АV-тахікардія за механізмом re-entry поді-
ляється на ортодромну і антидромну АV-ре-
ципрокну тахікардію. Під час ортодромної АV-ре-
ципрокної тахікардії імпульси проводяться анте-
роградно по АV-вузлу і спеціалізованій провідній 
системі з передсердя в шлуночки, а ретроград-
но — з шлуночків на передсердя по додатковому 
передсердно-шлуночковому з̓єднанню. Під час 
антидромної АV-реципрокної тахікардії імпуль-
си йдуть у зворотному напрямку з антероград-
ним проведенням з передсердь у шлуночки через 
додаткове передсердно-шлуночкове з̓єднання 
та ретроградним проведенням через АV-вузол 
або друге додаткове передсердно-шлуночкове 
з̓єднання. Антидромну АV-реципрокну та-
хікардію виявляють лише у 5–10% пацієнтів 
з WPW-синдромом. Тахікардії з передзбуджен-
ням шлуночків можуть виникати і у осіб з перед-
сердною тахікардією, тріпотінням передсердь, 
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фібриляцією передсердь або АV-вузловою ре-
ципрокною тахікардією, при цьому додатковий 
шлях виступає в якості «свідка» (тобто не є кри-
тичною частиною кола тахікардії).

Фібриляція передсердь є життєвонебезпечною 
для пацієнтів із WPW-синдромом. Якщо додатко-
вий шлях має короткий антероградний рефрак-
терний період, то проведення імпульсів на шлу-
ночки з високою частотою під час фібриляції пе-
редсердь може призвести до фібриляції шлуноч-
ків. Приблизно у 1/3 пацієнтів з WPW-синдромом 
відзначають фібриляцію передсердь. Додаткові 
передсердно-шлуночкові з̓єднання відіграють 
патофізіологічну роль у розвитку фібриляції пе-
редсердь у цієї категорії хворих; більшість із них 
особи молодого віку без структурної патології сер-
ця. АV-реципрокна тахікардія з високою часто-
тою ритму може відігравати певну роль в індукції 
фібриляції передсердь. Хірургічні методи лікуван-
ня та катетерна абляція додаткових шляхів здат-
ні усунути фібриляцію передсердь так само, як і 
АV-реципрокну тахікардію.

Частота випадків раптової смерті серед пацієн-
тів із WPW-синдромом коливається в межах 0,15–
0,39% протягом періоду динамічного спостере-
ження від 3 до 10 років. Зупинка серця рідко є пер-
шим симптоматичним проявом WPW-синдрому. 
На противагу майже в половині випадків зупинка 
серця у пацієнтів із WPW-синдромом є першим 
проявом АV-реципрокної тахікардії. З метою по-
передження розвитку фібриляції передсердь у па-
цієнтів з WPW-синдромом і ризику раптової смер-
ті в результаті фібриляції передсердь має значення 
проведення катетерної абляції.

У дослідженнях пацієнтів з WPW-синдромом, 
що перенесли зупинку серця, ретроспектив-
но визначили ряд критеріїв, за допомогою яких 
можна виявити пацієнтів із підвищеним ризиком 
раптової смерті. До них належать:

1) укорочений R–R <250 мс при передзбу-
дженні шлуночків під час спонтанної або індуко-
ваної фібриляції передсердь;

2) симптоматична тахікардія в анамнезі;
3) множинні додаткові шляхи;
4) аномалія Ебштейна.
Повідомлялося про високу частоту випадків 

раптової смерті при сімейному WPW-синдромі, 
хоча сімейні форми WPW-синдрому виявляють 
дуже рідко. Пропонувався ряд неінвазивних 
та інвазивних досліджень, що допомагають стра-
тифікувати ризик раптової смерті. Виявлення 
інтермітуючого синдрому передзбудження шлу-
ночків, що характеризується раптовим зникнен-
ням дельта-хвилі і нормалізацією комплексу QRS, 

свідчить про те, що додатковий шлях має віднос-
но довгий рефрактерний період і виникнення 
фібриляції шлуночків малоймовірно. Зникнення 
передзбудження після введення антиаритмічно-
го препарату прокаїнаміду також використову-
вали для того, щоб визначити підгрупу низького 
ризику. Вважається, що неінвазивні методи до-
слідження поступаються інвазивній електрофі-
зіологічній оцінці ризику раптової смерті. Тому 
на сьогодні неінвазивні методи не мають велико-
го значення при дослідженні пацієнтів.

Медикаментозна антиаритмічна терапія може 
використовуватись при лікуванні аритмій за учас-
тю додаткового передсердно-шлуночкового з̓єд-
нання, проте катетерна абляція стала методом 
вибору при лікуванні цих аритмій. До антиарит-
мічних препаратів, що безпосередньо модифіку-
ють проведення по АV-вузлу, належать дигоксин, 
верапаміл, блокатори β-адренорецепторів, адено-
зинфосфат і дилтіазем. Протиаритмічні препара-
ти, що пригнічують проведення через додатковий 
шлях, включають препарати I класу, такі як про-
каїнамід, дизопірамід, пропафенон і флекаїнід, 
а також препарати III класу — ібутилід, соталол 
і аміодарон (табл. 5.4).

Великі рандомізовані дослідження з меди-
каментозної профілактики у пацієнтів з 
АV-реципрокною тахікардією не проводили, про-
те є дані ряду невеликих нерандомізованих дослі-
джень (у кожне з яких ввійшло <50 пацієнтів), що 
показують безпеку та ефективність медикамен-
тозної терапії з підтримки синусового ритму у па-
цієнтів з непароксизмальними шлуночковими 
тахікардіями. У цих дослідженнях в одну з підгруп 
увійшли пацієнти з АV-реципрокною тахікарді-
єю. Отримані дані не дозволяють провести по-
рівняння ефективності цих препаратів між собою. 
Препарати, що застосовуються для лікування 
АV-реципрокної тахікардії, включають будь-які 
лікарські засоби, які або змінюють проведення 
через АV-вузол (блокатори кальцієвих каналів, 
блокатори β-адренорецепторів, дигоксин), або 
проведення по передсердях, шлуночках або до-
датковому передсердно-шлуночковому з̓єднанню 
(протиаритмічні препарати класів IА, IС або III) 
(табл. 5.5). Важливо, що в жодному з досліджень 
не вивчали ефективність постійного перорально-
го застосування блокаторів β-адренорецепторів 
при лікуванні АV-реципрокної тахікардії 
та/або WPW-синдрому. Відсутність дослі-
джень, що спеціально вивчають роль блокаторів 
β-адренорецепторів у профілактиці пароксизмів 
тахікардії при WPW-синдромі, пов̓язана з тим, 
що для таких пацієнтів методом вибору є кате-
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терна абляція. Незважаючи на відсутність да-
них клінічних досліджень, можна стверджувати, 
що постійну пероральну терапію блокаторами 
β-адренорецепторів можна використовувати 
при лікуванні хворих з WPW-синдромом, особли-
во якщо в результаті ЕФД виявлена нездатність 
додаткового шляху до швидкого проведення в ан-
тероградному напрямку.

ЕКТОПІЧНА (ВОГНИЩЕВА) 
ПЕРЕДСЕРДНА ТАХІКАРДІЯ

Вогнища передсердної тахікардії локалізують-
ся в передсердях і характеризуються ритмічністю 
поширення імпульсів у відцентровому напрямку. 
Вогнищева передсердна тахікардія, як прави-
ло, виникає з частотою 100–250 уд./хв, рідко — 
до 300 уд./хв. Ні синусовий, ні AV-вузол не при-
ймають участі в ініціації та підтримці тахікардії.

Нестійка передсердна тахікардія часто реє-
струється під час холтерівського моніторування 
ЕКГ і рідко проявляється клінічною симптома-
тикою. Стійкі вогнища передсердної тахікардії 
відносно нечасті; вони діагностуються приблиз-
но у 10–15% пацієнтів з непароксизмальною 
шлуночковою тахікардією під час ендоскопічної 
ЕФД і радіочастотної абляції. Поширеність вог-
нищевої передсердної тахікардії невелика; вона 
визначається у 0,34% пацієнтів без симптомів 
і у 0,46% пацієнтів із симптомами.

У пацієнтів з вогнищевою передсердною та-
хікардією зазвичай сприятливий прогноз, крім 
постійно рецидивуючих форм, які можуть при-
звести до аритмогенної кардіоміопатії. Вогни-
щева передсердна тахікардія може виникнути як 
у пацієнтів з гострим ІМ, так і у пацієнтів з орга-
нічним ураженням серця. Передсердна тахікар-
дія, часто в поєднанні з АV-блокадою, може бути 
викликана передозуванням серцевих глікозидів. 
Гіпокаліємія зумовлює розвиток аритмії. Вогни-
щеві передсердні тахікардії можуть носити або 
пароксизмальний, або постійний характер.

При передсердній тахікардії зубці Р зазвичай 
з̓являються в другій половині циклу тахікардії. 
Тому зубці Р часто приховані всередині хви-
лі Т попереднього комплексу QRS. Тривалість 
інтервалу P–R залежить від частоти тахікардії. 
Поява АV-блокади під час тахікардії виключає 
АV-реципрокну тахікардію і робить малоймовір-
ним діагноз «АV-вузлова реципрокна тахікардія». 
Під час передсердної тахікардії ізоелектрична лі-
нія чітко визначається між зубцями Р, що допо-
магає диференціювати передсердну тахікардію 
від типового або атипового тріпотіння перед-
сердь. Проте, якщо передсердна тахікардія має 
високу частоту та/або при наявності порушен-
ня внутрішньопередсердної провідності, зубці Р 
можуть бути дуже широкими, що призводить 
до зникнення ізоелектричної лінії імітації тріпо-
тіння передсердь. Слід підкреслити, що модель 

Таблиця 5.4
Рекомендації для тривалої терапії пацієнтів з аритмією при наявності 

додаткових шляхів проведення
Вид аритмії Рекомендації Ефективність

WPW-синдром (преекзитація і симптоматичні 
аритмії), що добре переносяться

Катетерна абляція
Флекаїнід, пропафенон, соталол, 
аміодарон
Блокатори β-адренорецепторів 
Верапаміл, дилтіазем, дигоксин

Високоефективно

Ефективно
Низькоефективно
Не показано

WPW-синдром (із фібриляцією передсердь 
і АV-реципрокною тахікардією, що швидко прово-
диться або погано переноситься) 
АV-реципрокна тахікардія, що погано переносить-
ся (без преекзитації)

Катетерна абляція
Флекаїнід, пропафенон, соталол, 
аміодарон
Блокатори β-адренорецепторів 
Верапаміл, дилтіазем, дигоксин

Високоефективно

Ефективно
Низькоефективно
Не показано

Поодинокі або нечасті епізоди АV-реципрокної 
тахікардії (без преекзитації)

Терапію не проводити
Вагусні проби
Верапаміл, дилтіазем
Блокатори β-адренорецепторів 
Катетерна абляція
Соталол, аміодарон
Флекаїнід, пропафенон
Дигоксин

Високоефективно 
Високоефективно 
Високоефективно
Ефективно
Ефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Не показано

Преекзитація, асимптоматична Терапію не проводити
Катетерна абляція

Високоефективно
Ефективно
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ЕКГ при передсердній тахікардії з дискретни-
ми зубцями Р і чіткою ізоелектричною лінією 
не дозволяє виключити тахікардію за механізмом 
macro-re-entry, особливо у пацієнтів з поєдна-
ною структурною патологією серця та/або після 
хірургічної корекції вродженої вади серця. Точ-
ний діагноз «передсердна тахікардія» може бути 
встановлений тільки в процесі ендокавітарного 
ЕФД, що включає картування тахікардії і вхо-
дження в цикл тахікардії (entrainment).

Точна локалізація фокуса передсердної тахі-
кардії визначається при інтракардіальному кар-
туванні. Проте поверхнева ЕКГ у 12 стандартних 
відведеннях дозволяє за морфологією відрізнити 
зубці Р синусового походження від зубців Р фо-
кусного походження, що також дає можливість 
локалізувати вогнище передсердної тахікардії. 
При негативних зубцях Р у відведеннях I або aVL 

або позитивних зубцях Р у відведенні V1 вогни-
ще розміщується в лівому передсерді. Крім того, 
негативні зубці Р у нижніх відведеннях припус-
кають нижньопередсердне походження фокуса, 
у той час як позитивні зубці Р у цих відведен-
нях — його верхньопередсердну локалізацію. 
Відзначимо, що зубці Р під час синусового ритму 
можуть бути схожі за конфігурацією на зубці Р, 
що виходять з верхньої частини crista terminalis 
або правої верхньої легеневої вени. В останньо-
му випадку зубці Р найчастіше позитивні у від-
веденні V1, що дозволяє припустити локалізацію 
вогнища передсердної тахікардії у правій верхній 
легеневій вені. Отже, визначення полярності 
зубця Р у різних відведеннях дає можливість при-
пустити локалізацію вогнища передсердної тахі-
кардії. Поверхневе ЕКГ-картування також може 
допомогти локалізувати вогнище тахікардії.

Таблиця 5.5
Рекомендації для тривалої терапії зворотної АV-реципрокної тахікардії
Клінічні дані Рекомендації Ефективність

Нестійка АV-реципрокна тахікардія 
з гемодинамічною нестабільністю

Катетерна абляція
Верапаміл, дилтіазем
Блокатори β-адренорецепторів 
Соталол, аміодарон
Флекаїнід, пропафенон

Високоефективно
Ефективно 
Ефективно 
Ефективно 
Ефективно

Зворотна симптоматична АV-реципрокна 
тахікардія

Катетерна абляція
Верапаміл, дилтіазем
Блокатори β-адренорецепторів 
Дигоксин

Високоефективно 
Високоефективно 
Високоефективно
Низькоефективно

Зворотна АV-реципрокна тахікардія, 
стійка до блокаторів β-адренорецепторів, 
блокаторів кальцієвих каналів і 
у пацієнтів, що не бажають проводити 
радіочастотну абляцію 

Флекаїнід, пропафенон 
Соталол, аміодарон

Ефективно
Низькоефективно

Нечасті або поодинокі епізоди 
АV-реципрокної тахікардії у пацієнтів, 
що бажають повного контролю аритмії

Катетерна абляція Високоефективно

Пароксизмальна суправентрикулярна 
тахікардія, яка проявляється тільки дво-
направленим проведенням по АV-вузлу, 
зареєстрована при ЕФД, і відсутні будь-
які інші ознаки аритмії

Верапаміл, дилтіазем
Блокатори β-адренорецепторів 
Флекаїнід, пропафенон
Катетерна абляція

Високоефективно
Ефективно 
Ефективно
Високоефективно

Повільна стійка АV-вузлова реципрокна 
тахікардія

Без лікування
Вагусні проби
Верапаміл, дилтіазем 
Блокатори β-адренорецепторів у таблетках
Катетерна абляція

Високоефективно 
Високоефективно 
Високоефективно
Ефективно
Високоефективно
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Вогнища передсердної тахікардії виникають 
у певних анатомічних зонах. Більшість право-
бічних передсердних тахікардій локалізуються 
в області crista terminalis, між синоатріальним 
і АV-вузлами. У лівому передсерді вогнища час-
то виявляють у легеневих венах, передсердній 
перегородці або фіброзному кільці мітрального 
клапана; у багатьох випадках вони є пусковим 
чинником фібриляції передсердь.

Вогнищеві передсердні тахікардії характе-
ризуються радіальним поширенням збудження 
з вогнища, при цьому активація ендокарда за-
вершується раніше передсердного циклу. Рутин-
ними клінічними методами встановити механізм 
вогнищевих передсердних тахікардій важко. 
Ймовірними механізмами цієї аритмії є ано-
мальний або підвищений автоматизм, тригерна 
активність або micro-re-entry. При передсердній 
тахікардії, в основі якої лежить механізм підви-
щеного автоматизму, відзначається поступове 
наростання частоти передсердного ритму спо-
чатку тахікардії (період «розігріву»), перед закін-
ченням пароксизму передсердної тахікардії спо-
стерігається поступове зниження частоти інтер-
валів Р–Р (період «охолодження»). Автоматичні 
передсердні тахікардії носять, як правило, без-
перервно рецидивуючий характер, особливо у ді-
тей, у той час як тригерні передсердні тахікардії 
можуть мати як безперервно рецидивуючий, так 
і пароксизмальний характер.

Дигоксин найбільш часто викликає індукцію 
вогнищевої передсердної тахікардії, при цьому 
відзначається розвиток АV-блокади. Тому час-
тота шлуночкових скорочень не буває високою. 
Визначення концентрації дигоксину в сироватці 
крові допомагає встановити діагноз. Лікування 
полягає у відміні препаратів наперстянки. У ви-
падку персистувальної АV-блокади може знадо-
битися призначення специфічного антидота.

Ефективність протиаритмічних препаратів 
невисока, оскільки вогнищеву передсердну та-
хікардію діагностують рідко. Нами не виявлено 
жодного великого дослідження з визначення 
ефективності фармакологічної терапії у пацієн-
тів з вогнищевими передсердними тахікардіями, 
проте слід зазначити, що як пароксизмальні, так 
і безперервно рецидивуючі передсердні тахікар-
дії важко піддаються медикаментозній корекції.

Рідко передсердні тахікардії можна купіру-
вати вагусними прийомами. Значна частина 
передсердних тахікардій купірується адено-
зинфосфатом, при цьому часто після введення 
аденозинфосфату відзначається її трансформа-
ція в передсердну тахікардію з АV-блокадою. 

Аденозинчутливі передсердні тахікардії, як 
правило, мають фокусне походження. Пові-
домлялося, що передсердні тахікардії можуть 
бути чутливі до верапамілу або блокаторів 
β-адренорецепторів при їх внутрішньовенному 
введенні. Очевидно, що механізм передсерд-
ної тахікардії у таких пацієнтів пов̓язаний або 
з micro-re-entrу, або з тригерною активністю. 
Антиаритмічні препарати класу IА або IС, що 
пригнічують автоматизм або збільшують три-
валість ПД, можуть бути ефективними у деяких 
пацієнтів з передсердною тахікардією.

Передсердна стимуляція (або введення аде-
нозинфосфату) може призвести до транзиторно-
го постстимуляційного сповільнення частоти пе-
редсердної тахікардії, в основі якої лежить ано-
мальний автоматизм, але не до повного її купі-
рування. Це стосується електричної кардіоверсії, 
яка теж рідко купірує автоматичну передсердну 
тахікардію. Але у пацієнтів з передсердною та-
хікардією за механізмом micro-re-entrу або три-
герною активністю — кардіоверсія ефективна. 
Електрична кардіоверсія може бути почата у па-
цієнтів з аритмією, резистентною до лікарських 
препаратів.

Як правило, екстрена терапія передсердної 
тахікардії включає парентеральне введення бло-
каторів β-адренорецепторів або блокаторів каль-
цієвих каналів, які хоч і рідко купірують її, але 
знижують ЧСС унаслідок розвитку АV-блокади. 
Безпосереднього пригнічення вогнища тахікардії 
можна досягти шляхом внутрішньовенного вве-
дення препаратів класу IА та IС або III (соталол, 
аміодарон). Протипоказанням для призначення 
антиаритмічних препаратів класів IА або IС є 
СН, при якій перевага надається застосуванню 
аміодарону.

Існує складність точного диференціювання 
вогнищевої передсердної тахікардії від тахікар-
дії, що розвивається за іншими механізмами 
(АV-реципрокна тахікардія або АV-вузлова ре-
ципрокна тахікардія) або від інших форм перед-
сердної тахікардії. Огляд наявних даних підтри-
мує рекомендації про те, що терапію слід почи-
нати із застосування блокаторів кальцієвих кана-
лів або блокаторів β-адренорецепторів, оскільки 
ці препарати можуть виявитися ефективними 
і мають мінімальні побічні дії. При їх неефек-
тивності слід застосовувати препарати класу IА 
та IС (флекаїнід, пропафенон) поєднано з бло-
каторами кальцієвих каналів або блокаторами 
β-адренорецепторів або препарати класу III (со-
талол і аміодарон). При призначенні цих пре-
паратів слід пам̓ятати про потенційний ризик їх 
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проаритмогенної дії та побічних ефектів. Оскіль-
ки передсердні тахікардії найчастіше виявляють 
у осіб похилого віку зі структурною патологією 
серця, препарати класу IС слід призначати тіль-
ки після виключення ІХС.

Політопна (поліморфна) передсердна тахікардія 
Діагноз «політопна передсердна тахікардія» 

встановлюють, якщо на ЕКГ при аритмічній та-
хікардії реєструють зубці Р трьох (і більше) ви-
дів морфології при різних інтервалах зчеплення. 
Ритм серцевих скорочень завжди неправильний, 
проте частота тахікардії не занадто висока. Цей 
вид порушень ритму найчастіше визначається 
при хронічних захворюваннях легень, але може 
бути пов̓язаний також з метаболічними або 
електролітними порушеннями. Передозування 
серцевих глікозидів рідко призводить до розви-
тку політопної передсердної тахікардії. Анти-
аритмічна терапія малоефективна; описана не-
значна ефективність блокаторів кальцієвих ка-
налів, блокатори β-адренорецепторів зазвичай 
протипоказані внаслідок наявності у пацієнта 
тяжкого легеневого захворювання. Метою тера-
пії є компенсація патології легень або корекція 
електролітних порушень. Блокатори кальцієвих 
каналів часто призначають як постійну терапію, 
оскільки електрична кардіоверсія, протиаритміч-
ні препарати і катетерна абляція неефективні.

Тріпотіння передсердь
Тріпотіння передсердь характеризується ре-

гулярним ритмом із частотою скорочень перед-
сердь 250–350 уд./хв. За даними ЕФД по поверх-
невій ЕКГ можна припустити різні кола re-entry. 
Часто кола re-entry займають значні області 
міо карда передсердь і тому називаються macro-
re-entry. Класичний тип тріпотіння передсердь 
(тобто типове тріпотіння) залежить від області 
кавотрикуспідального перешийка, розміщено-
го між нижньою порожнистою веною і кільцем 
трикуспідального клапана. Залежність типу трі-
потіння від конкретного перешийка — важливі 
дані для катетерної абляції, проте вона не змінює 
підходів до медикаментозної терапії.

Ознаки істмусзалежного тріпотіння
Основою патофізіології істмусзалежного трі-

потіння є циркуляція збудження навколо три-
стулкового кільця. Сrista terminalis і венозний 
синус, тобто область між верхньою і нижньою 
порожнистою веною, очевидно, є функціональ-
ним бар̓єром для формування кола re-entry. 
При типовому тріпотінні передсердь порушен-
ня циркулює навколо істмус-зони проти годин-
никової стрілки, рідше відзначають тріпотіння, 
при яких рух збудження відбувається за годин-

никовою стрілкою. Тріпотіння передсердь із 
re-entry проти годинникової стрілки на ЕКГ ха-
рактеризується негативними хвилями f у нижніх 
відведеннях, позитивними хвилями f у V1 і нега-
тивним у V6 при частоті 250–350 уд./хв. При трі-
потінні передсердь за годинниковою стрілкою 
спостерігається протилежна ЕКГ-картина. Пе-
ріодично картина ЕКГ може бути нетиповою, 
тому наявність істмусзалежного тріпотіння 
може бути встановлено тільки за допомогою ін-
вазивного ЕФД.

Істмусзалежне тріпотіння може розвивати-
ся за так званим механізмом двохвильового та 
нижньопетльового re-entry. Двохвильове re-
entry являє собою коло, по якому одночасно 
рухаються два фронти збудження. Така аритмія 
носить тимчасовий характер і зазвичай припи-
няється в межах  3–6 комплексів, рідко перехо-
дить у фіб риляцію передсердь. При нижньопет-
льовому re-entry циркуляція фронту хвилі від-
бувається навколо нижньої порожнистої вени 
внаслідок можливості проведення імпульсів че-
рез crista terminalis. Петля re-entry, що утворю-
ється в результаті, може дати незвичайну ЕКГ-
картину; але оскільки в одному з колін фронт 
re-entry проходить через кавотрикуспідальний 
перешийок, доцільно виконання абляції ниж-
нього перешийка.

Клініка
Пацієнти з тріпотінням передсердь скаржать-

ся на задишку, швидку стомлюваність, біль у гру-
дях. У той же час ця аритмія може характеризува-
тися більш серйозними симптомами, наприклад 
різкою слабкістю, відчуттям зупинки серця або 
набряком легень. Тріпотіння передсердь буває 
у 25–30% пацієнтів із фібриляцією передсердь 
і може бути пов̓язане з більш вираженими симп-
томами, внаслідок більш частих шлуночкових 
скорочень. У більшості випадків тріпотіння пе-
редсердь характеризується AV-провідністю 2:1. 
Частота скорочень передсердь — приблизно 
300 уд./хв, шлуночків — 150 уд./хв (тріпотін-
ня з неправильною AV-провідністю може про-
являтися надзвичайно нерегулярним ритмом). 
Рідко при навантаженнях може реєструватися 
AV-провідність 1:1, що може призводити до за-
грозливого для життя стану. Антиаритмічні пре-
парати класу IС можуть сповільнювати перед-
сердну частоту, але не сприяти покращанню 
AV-провідності. Тому антиаритмічні препарати 
класу IС слід застосовувати поєднано з препа-
ратами, що сповільнюють АV-провідність. Па-
цієнти з додатковими AV-провідними шляхами 
схильні до AV-провідності 1:1, що є небезпечним 
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для життя. Пацієнти з СН, при якій скоордино-
ване передсердне скорочення є гемодинамічно 
значимим, можуть відчувати погіршення навіть 
при невисокій частоті шлуночкових скорочень.

Тріпотіння передсердь із неконтрольованою 
частотою шлуночкових скорочень може само-
стійно поглиблювативати кардіоміопатію. По-
рушення гемодинаміки через тріпотіння перед-
сердь часто є пізнім ускладненням оперативного 
лікування за методикою Senning і Fontan вро-
дженої вади серця. У таких пацієнтів тріпотіння 
є маркером поганого прогнозу.

Лікування 
Клас IА антиаритмічних препаратів показа-

ний із метою зниження швидкості проведення 
в ланцюзі re-entry, а в цілому ці засоби мають 
властивості скорочувати період збудливості; 
клас IС знижує проведення та сповільнює тріпо-
тіння. І, навпаки, III клас антиаритмічних препа-
ратів (аміодарон) збільшує період рефрактернос-
ті і може купірувати тріпотіння, оскільки фронт 
імпульсу натрапляє на рефрактерну тканину. 
Часта передсердна стимуляція може купірува-
ти тріпотіння при утворенні функціонального 
блоку в ортодромному або антидромному плечі 
кола re-entry. Крім того, ефективність стимуля-
ції може бути підвищена антиаритмічною тера-
пією, що полегшує утворення зони абсолютної 
рефрактерності. Електрична кардіоверсія дуже 
ефективна через моментальну гомогенну депо-
ляризацію венозного синуса. Практичні значен-
ня цих ефектів висвітлюються у відповідних роз-
ділах терапії.

Невідкладна терапія при тріпотінні передсердь
Невідкладна терапія для пацієнтів з тріпо-

тінням передсердь залежить від клінічного ста-
ну. Якщо у хворого гемодинамічний колапс або 
застійна СН, то показана синхронізована елек-
трична кардіоверсія (схема 5.3). Успішне від-
новлення синусового ритму можливе розрядом 
<50 Дж при використанні однофазних розря-
дів і навіть меншою енергією при використанні 
двофазних розрядів. У більшості випадків па-
цієнти з тріпотінням 2:1 або з більш сильною 
AV-блокадою гемодинамічно стабільні. Тому 
лікар може застосовувати препарати, що спо-
вільнюють AV-провідність для контролю частоти 
ритму. Адекватного контролю частоти особливо 
важливо досягти, якщо відновлення синусового 
ритму відкладається, наприклад, для проведен-
ня антикоагулянтної терапії. Черезстравохідна 
або передсердна стимуляція є методом вибору 
для відновлення синусового ритму, оскільки 
медикаментозна кардіоверсія низькоефективна 

при тріпотінні передсердь. Незалежно від методу 
відновлення після 48 год тріпотіння передсердь 
необхідне застосування антикоагулянтів. Якщо 
запланована гостра фармакологічна кардіовер-
сія, то контроль частоти скорочення шлуночків 
необхідний. Антиаритмічні препарати класу IС 
можуть сповільнити частоту передсердних ско-
рочень і покращити AV-провідність, що призве-
де до парадоксального збільшення шлуночкових 
скорочень. У 60% пацієнтів тріпотіння перед-
сердь відбувається як ускладнення основного за-
хворювання, при гострих захворюваннях легень, 
у післяопераційний період після хірургічних 
втручань на легенях і серці, на фоні ІМ. Якщо 
тріпотіння передсердь є ускладненням основно-
го захворювання, то в більшості випадків після 
відновлення ритму немає необхідності в прове-
денні підтримувальної терапії. У випадках невід-
кладної терапії тріпотіння передсердь методом 
вибору є стимуляція передсердь, електрична або 
фармакологічна кардіоверсія і препарати, що 
сповільнюють АV-провідність.

 Тріпотіння передсердь

      Нестабільна 
гемодинаміка

Антиаритмічні 
препарати

Катетерна абляція

Терапія для 
профілактики 
рецидивів аритмії

Електрична 
кардіоверсія

СН, 
гострий 
ІМ, шок

Контроль ритму
 препарати, 
що сповільнюють 
АV-провідність

        Стабільна 
гемодинаміка

Купірування:
- кардіоверсія
- передсердна стимуляція
- фармакологічна терапія

  

Схема 5.3. Лікування тріпотіння передсердь 
 залежно від стабільності гемодинаміки
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Проведені дослідження по застосуванню 
препаратів, що сповільнюють АV-провідність, 
включають пацієнтів і з тріпотінням перед-
сердь, і з фібриляцією передсердь. Із них не-
можливо виділити дані тільки для тріпотіння 
передсердь, але, на думку більшості авторів, 
конт роль ЧСС складніше здійснювати при трі-
потінні передсердь. У двох рандомізованих 
плацебо-контрольованих подвійних сліпих до-
слідженнях оцінювали застосування дилтіазе-
му у хворих з тріпотінням і фібриляцією перед-
сердь. Обидва дослідження показали зниження 
частоти скорочення шлуночків, але дилтіазем 
показав більш високу ефективність у пацієнтів 
з фібриляцією передсердь. Артеріальна гіпо-
тензія була основ ним побічним ефектом, що 
виявляється у 10% хворих. У проспективному 
відкритому рандомізованому клінічному до-
слідженні порівнювали дилтіазем і дигоксин 
за ефективнісю контролю ЧСС. Контроль ЧСС 
був досягнутий протягом 30 хв у результаті за-
стосування дилтізему і більше ніж через 4 год 
при застосуванні дигоксину.

У великому дослідженні з порівняння дії ди-
гоксину з аміодароном встановлена перевага вну-
трішньовенного введення аміодарону при засто-
суванні його для контролю частоти ритму. Вну-
трішньовенне введення аміодарону виявилося 
менш ефективним, ніж застосування антагоніс-
тів кальцію або блокаторів β-адренорецепторів, 
оскільки адекватний контроль ЧСС не був до-
сягнутий протягом 6 год. Проте застосування 
блокаторів β-адренорецепторів, аміодарону 
і антагоністів кальцію рідко зумовлювало від-
новлення ритму. 

Нефармакологічна невідкладна терапія
Ефективність електричної кардіоверсії ста-

новить 95–100%. Відновлення ритму може бути 
досягнуто розрядом від 5 до 50 Дж, особливо 
при використанні двофазних хвиль. У хворих 
з нестабільною гемодинамікою рекомендуються 
вищі розряди. Електроімпульсна терапія реко-
мендована для швидкого відновлення синусово-
го ритму.

Використання та ефективність передсердної 
або трансезофагеальної понадчастої стимуляції 
для купірування тріпотіння передсердь давно до-
ведені, її ефективність становить в середньому 
82%. Передсердна стимуляція більш ефективна 
у випадку тріпотіння передсердь після операції 
на серці, оскільки ці пацієнти найчастіше мають 
епікардіальні провідники для стимуляції. Крім 
того, доведено, що прокаїнамід, ібутилід, пропа-
фенон підвищують ефективність електрокардіо-

стимуляції. Ще ефективніша стимуляція екс-
трастимулами. Ця стимуляція використовується 
в сучасних штучних водіях ритму. Стимуляція 
може закінчуватися фібриляцією передсердь, що 
передує відновленню синусового ритму.

Роль антикоагулянтної терапії для пацієнтів 
із тріпотінням передсердь

Роль антикоагулянтної терапії для пацієнтів 
із фібриляцією передсердь доведена в багатьох 
рандомізованих дослідженнях, але такі дослі-
дження не проводилися для хворих з тріпотін-
ням передсердь. Ґрунтуючись на даних спосте-
режень, первинно вважали, що ризик розвитку 
емболії при тріпотінні передсердь невисокий. 
Результати досліджень свідчать, що ризик ви-
никнення емболії при тріпотінні передсердь 
значний (у межах 1,7–7%). Крім того, у бага-
тьох дослідженнях доведено, що частота вну-
трішньосерцевого тромбу варіює від 0 до 34% 
у пацієнтів без застосування антикоагулянтної 
терапії при тріпотінні передсердь тривалістю 
>48 год. Іншою причиною для занепокоєння 
є утворення тромбів у порожнині серця після 
кардіоверсії, ризик якого зберігається протягом 
декількох тижнів. За результатами проведених 
декількох досліджень тріпотіння передсердь 
коефіцієнти ризику розвит ку емболії подібні 
таким при фібриляції передсердь. Узагалі ри-
зик виникнення емболії у хворих з тріпотінням 
передсердь під час кардіоверсії становить 2,2%, 
що значно нижче, ніж при фібриляції перед-
сердь (5–7%). Рандомізовані дослідження з трі-
потіння передсердь не проводилися. На нашу 
думку, ведення хворих з тріпотінням перед-
сердь повин но бути подібне веденню пацієнтів 
з фібриляцією передсердь. 

Катетерна абляція при істмусзалежному 
 тріпо тінні передсердь

Ефективність застосування катетерної абляції 
при істмусзалежному тріпотінні передсердь ста-
новить 90–100%. Рецидив фібриляції передсердь 
після катетерної абляції залежить від наявнос-
ті фібриляції передсердь перед абляцією. Після 
катетерної абляції фібриляція передсердь вини-
кає у 8% пацієнтів, у яких перед абляцією було 
тільки тріпотіння передсердь. Навпаки, у тих 
хворих, у яких до абляції тріпотіння передсердь 
домінувало над їх фібриляцією, рецидив фібри-
ляції передсердь після абляції становив до 38%. 
Якщо до катетерної абляції фібриляція перед-
сердь переважала, то протягом 14–20 міс після її 
проведення фібриляція передсердь рецидивувала 
у 86%. Отже, слід вважати більш ефективною ка-
тетерну абляцію для пацієнтів, у яких було тільки 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

3
П

О
РУ

Ш
ЕН

Н
Я

 Р
И

ТМ
У

 С
ЕР

Ц
Я

1118  _ ГЛАВА 5  ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНИХ ТАХІКАРДІЙ

тріпотіння передсердь, або воно домінувало над 
фібриляцією передсердь.

Фібриляція передсердь є найбільш частим 
порушенням ритму після операцій на серці й ле-
генях. Частота розвитку фібриляції передсердь 
після операції на серці становить 20–50% за-
лежно від виду операції, найвища вона при опе-
раціях на легеневому стовбурі і трикуспідально-
му клапані.

Істмуснезалежне тріпотіння передсердь най-
частіше пов̓язане з післяопераційним рубцем 
на стінках передсердь, що створює умови для 
циркуляції збудження. Зазвичай такому по-
рушенню ритму передує операція на серці, що 
відновлює порожнину, за типом протезування 
мітрального клапана при вродженій його ваді 
або процедура проведення операції за типом ла-
біринт на передсердях. Ці аритмії припиняються 
при руйнуванні кола macro-re-entry. Тріпотіння 
передсердь після операцій на серці може супро-
воджуватися наявністю кількох кругів re-entry, 
для виявлення яких необхідне проведення ЕФД. 
Абляція істмуснезалежного тріпотіння більш 
складна, ніж при істмус залежному тріпотінні. 
У табл. 5.6 і 5.7 викладено рекомендації щодо ку-
пірування тріпотіння передсердь.

ТАХІКАРДІЯ З ШИРОКИМИ 
КОМПЛЕКСАМИ QRS

За широкими комплексами QRS (>120 мс) 
важливо диференціювати надшлуночкові та-
хікардії від шлуночкової тахікардії (схема 5.4). 
При лікуванні пацієнтів із надшлуночковими 
тахікардіями препарати, що призначаються па-

рентерально, особливо верапаміл або дилтіазем, 
є потенційно небезпечними, оскільки можуть 
зумовити розвиток колапсу у хворих зі шлуноч-
ковими тахікардіями. Стійкі симптоми тахікардії 
не дозволяють відрізнити надшлуночкову тахі-
кардію від шлуночкової. Якщо діагноз «надшлу-
ночкова тахікардія» неможливо підтвердити або 
заперечити, то тахіаритмію слід розцінювати як 
шлуночкову тахікардію і лікувати відповідно.

Тахікардія з широкими комплексами QRS 
може бути поділена на 3 групи:

• надшлуночкова тахікардія з блокадою ні-
жок пучка Гіса;

• надшлуночкова тахікардія з проведенням 
по додатковому передсердно-шлуночковому 
з̓єднанню;

• шлуночкова тахікардія.
Надшлуночкова тахікардія з блокадою ніжок 

пучка Гіса
Блокада ніжок пучка Гіса може визначатися 

первинно або виникати тільки під час тахікар-
дії, коли одна з гілок пучка Гіса перебуває в реф-
рактерному періоді в зв’язку з частим ритмом. 
Виникнення більшості блокад ніжок пучка Гіса 
залежить не тільки від частоти ритму, але також 
від послідовності інтервалів R–R  — «довгий–
короткий». Блокада ніжок пучка Гіса може ви-
никнути при будь-якій надшлуночковій тахікар-
дії. Якщо під час ортодромної АV-реципрокної 
тахікардії розвивається блокада ніжок пучка Гіса, 
то частота тахікардії може знизитися у випадку, 
якщо блокована ніжка пучка Гіса розміщена 
на тому ж боці (іпсилатеральна блокада), що й 
додаткове передсердно-шлуночкове з̓єднання.

Таблиця 5.6
Рекомендації по невідкладному лікуванню пацієнтів із тріпотінням передсердь

Клінічна ситуація/стратегія 
 терапії Рекомендації Ефективність

Гемодинамічно значиме тріпотіння 
передсердь:
- відновлення ритму;
- контроль частоти шлуночкових 
скорочень

Невідкладна кардіоверсія
Блокатори β-адренорецепторів 
Верапаміл або дилтіазем
Серцеві глікозиди
Аміодарон

Високоефективно
Ефективно
Ефективно
Низькоефективно
Низькоефективно

Тріпотіння передсердь без 
гемодинамічних порушень:
- відновлення ритму;
- контроль частоти шлуночкових 
скорочень

Передсердна черезстравохідна стимуляція
Електрична кардіоверсія 
Ібутилід
Флекаїнід
Пропафенон
Соталол
Прокаїнамід
Аміодарон
Дилтіазем або верапаміл 
Блокатори β-адренорецепторів 
Серцеві глікозиди

Високоефективно
Високоефективно
Ефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Високоефективно
Високоефективно
Низькоефективно
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Надшлуночкова тахікардія з проведенням по до-
датковому передсердно-шлуночковому з̓єднанню

Надшлуночкова тахікардія за участю додатко-
вого передсердно-шлуночкового з̓єднання може 
виникнути під час передсердної тахікардії, трі-
потіння передсердь, фібриляції передсердь, АV-
вузлової реципрокної тахікардії або антидромної 
АV-реципрокної тахікардії. Остання виникає 
при антероградному проведенні по додатковому 
передсердно-шлуночковому з̓єднанню і ретро-
градному проведенню по АV-вузлу або другому 
додатковому передсердно-шлуночковому з̓єднан-
ню. Широкий комплекс QRS з морфологією бло-
кади лівої ніжки пучка Гіса можливий при антеро-
градному проведенні по інших видах додаткових 
шляхів, таких як атріофасцикулярний, нодофас-
цикулярний або нодовентрикулярний.

Шлуночкова тахікардія
Існують деякі ЕКГ-критерії, що дозволяють 

диференціювати основний механізм тахікардії 
з широким комплексом QRS (див. схему 5.4).

Тахікардії з широкими комплексами QRS 
>120 мс у дорослих можуть бути зумовлені над-
шлуночковими аритміями з постійним або час-
тотнозалежним аберантним внутрішньошлуноч-
ковим проведенням, надшлуночковими аритмі-
ями з антероградним передзбудженням, а також 
шлуночковими аритміями. Незважаючи на за-

пропоновані багатьма авторами ЕКГ-критерії 
для диференціації надшлуночкової тахікардії 
з аберантним проведенням і шлуночкової тахікар-
дії, ці розходження можуть викликати труднощі, 
навіть якщо для аналізу доступні повні записи 
ЕКГ. Аритмії з антероградним передзбудженням 
можуть викликати особливі труднощі при дифе-
ренціації зі шлуночковою тахікардією на підставі 
тільки морфологічних критеріїв комплексів QRS. 
При деяких аритміях, таких як re-entry, із залучен-
ням гілок пучка Гіса, або тахікардії при наявності 
атріофасцикулярних трактів, конфігурація QRS 
не відрізняється від більш розповсюджених форм 
надшлуночкової тахікардії з аберантним прове-
денням. Нарешті деякі види шлуночкової тахікар-
дії можуть мати комплекси QRS тривалістю 120 мс 
при аномальній морфології QRS, а у дітей трива-
лість комплексів QRS при шлуночкових тахікарді-
ях може становити <120 мс. ЕФД дозволяє точно 
діагностувати практично всі тахікардії з широки-
ми комплексами, а також визначити послідов-
ність і взаємозв̓язок між активацією передсердь 
і шлуночків. При цьому можна зареєструвати 
електрограми від структур, що не відображаються 
на стандартній ЕКГ (таких як пучок Гіса або до-
даткові шляхи проведення), а також можуть бути 
проаналізовані відповіді на різні проби зі стиму-
ляцією. Оскільки знання механізму аритмії зазви-

Таблиця 5.7
Рекомендації тривалого лікування при тріпотінні передсердь

Клінічна ситуація/стратегія терапії Рекомендації Ефективність
Перший з хорошою переносимістю пароксизм 
тріпотіння передсердь

Черезстравохідна стимуляція 
Електрична кардіоверсія
Ібутилід
Флекаїнід
Пропафенон
Соталол
Прокаїнамід
Аміодарон

Високоефективно
Високоефективно
Ефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно

Рецидивуюче з хорошою переносимістю тріпотіння 
передсердь

Катетерна абляція 
Дофетилід
Аміодарон
Соталол
Флекаїнід
Хінідин
Пропафенон
Прокаїнамід
Дизопірамід

Високоефективно
Ефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно
Низькоефективно

Тріпотіння передсердь, що погано переноситься  Катетерна абляція Високоефективно
Тріпотіння передсердь, що виникло при лікуванні 
фібриляції передсердь антиаритмічними препаратами 
класу IС або аміодароном

Катетерна абляція
Відмінити призначений 
 препарат і призначити  інший

Високоефективно

Ефективно
Істмуснезалежне тріпотіння передсердь, що рефрактер-
не до антиаритмічної терапії Катетерна абляція Ефективно



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

3
П

О
РУ

Ш
ЕН

Н
Я

 Р
И

ТМ
У

 С
ЕР

Ц
Я

1120  _ ГЛАВА 5  ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНИХ ТАХІКАРДІЙ

Схема 5.4. Диференціація надшлуночкової тахікардії і шлуночкової тахікардії

Тахікардія з широкими комплексами QRS (QRS >120 мс)
Постійна або непостійна?

АV-провідність 1:1

Так або невідомо

Морфологія QRS 
у прекардіальному 

місці

Типова блокада 
правої або лівої ніжки 

пучка Гіса

СВТ

Прекардіальні відведення:
1. конкордантні
2. але R > S
3. R >100 мс

ШТ

Блокада правої ніжки пучка 
Гіса V1

• qR, Rs або rRr1 у V1

• ШТ із фронтальною
 площиною осі 
від +90° до –90°

Блокада лівої ніжки 
пучка Гіса

• R V6 >30 мс
• R знижується
   до S V1 >60 мс
• qR або qS V6

ШТ

ШТ

Ні

Шлуночковий 
темп швидший, 

ніж передсердний

Передсердний темп 
швидший, ніж шлу-

ночковий

Вагусні проби або 
аденозинфосфат

Фібриляція передсердь 
Тріпотіння передсердь
Передсердна тахікардія 
з неправильним проведен-
ням: 
• блокада ніжки пучка Гіса 
або
• антероградне проведен-
ня по додатковим шляхам 
проведення

ІМ в анамнезі або структурне захворювання серця? 
Якщо так, скоріше всього шлуночкова тахікардія (ШТ)

Постійна Непостійна

Чи ідентичні QRS до QRS 
при синусовому ритмі?

Якщо так, розглядати:

Суправентрикулярну тахікардію 
(СВТ) і блокаду ніжки пучка 

Гіса

Антидромну 
АV-реципрокну тахікардію

чай має критичне значення для вибору належної 
терапії, ЕФД часто займають важливе місце в клі-
нічній діагностиці у пацієнтів з тахікардіями з ши-
рокими комплексами.

Невідкладна терапія тахікардії із широкими 
комплексами QRS

Екстрена електроімпульсна терапія показана 
при гемодинамічно значимих тахікардіях. Якщо 

тахікардія не призводить до гемодинамічних по-
рушень і є надшлуночковою, то лікування таке 
ж, як і при тахікардії з вузькими комплекса-
ми QRS (схема 5.5). Для купірування тахікардії 
з широкими QRS-комплексами при відсутності 
порушень гемодинаміки можна застосовувати 
прокаїнамід або соталол у парентеральних фор-
мах (рекомендації дані на підставі нечисленних 
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рандомізованих досліджень). Також може бути 
використаний аміодарон, якому надають перева-
гу порівняно з прокаїнамідом і соталолом при лі-
куванні пацієнтів зі зниженої ФВ ЛШ або з озна-
ками СН. В окремих випадках може знадобитися 
альтернативна терапія (наприклад при тахікардії 
з передзбудженням шлуночків і шлуночковій та-
хікардії при дигіталісній інтоксикації). Для купі-

рування тахікардії з широким комплексом QRS 
(фібриляція передсердь з проведенням по додат-
ковому передсердно-шлуночковому з̓єднанню) 
рекомендується електроімпульсна терапія. Якщо 
у пацієнта немає гемодинамічних порушень, 
можна вдатися до фармакологічної кардіоверсії 
з внутрішньовенним введенням ібутиліду або 
флекаїніду.

Схема 5.5. Невідкладна допомога пацієнтам з гемодинамічно стабільною тахікардією
*Для діагностики необхідно 12 відведень ЕКГ.
СВТ — суправентрикулярна тахікардія; в/в — внутрішньовенно.

 

 

Гемодинамічно стабільна тахікардія

Вузький QRS-комплекс

СВТ

Вагусні проби
Аденозин в/в (обережно при ІХС)
Верапаміл/дилтіазем в/в
Блокатори β-адреноцепторів в/в

Ібутилід (при ФВ >30%) в/в
    Засоби, що блокуюють
Прокаїнамід в/в   АV-вузол,
Флекаїнід в/в   або електрична кардіоверсія
    та/або контроль ЧСС 

Широкий QRS-комплекс

Шлуночкова 
тахікардія 

з невідомим 
механізмом

Електрична 
кардіоверсія

Купірування
Купірування

Так
Так НіНі, персистуюча 

тахікардія 
АV-блокада

Визначено, 
що це СВТ 

СВТ + блокада 
ніжки пучка Гіса*

Прокаїнамід в/в
Соталол в/в
Лідокаїн в/в
(Аміодарон в/в у пацієнтів зі 
зниженою функцією ЛШ)

} +

СВТ на фоні 
преекзитації*
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Після успішного купірування тахікардії 
з широкими комплексами QRS невідомої етіо-
логії пацієнта необхідно направити до аритмо-
лога. Пацієнтам з гемодинамічно незначимою 
тахікардією з вузькими комплексами QRS, 
збереженою функцією ЛШ і нормальною ЕКГ 
під час синусового ритму (відсутність синдро-
му передзбудження шлуночків) специфічна 
терапія може не знадобитися. Консультація 
лікаря-фахівця показана у пацієнтів із резис-
тентністю до медикаментозної терапії або по-
ганою її переносимістю, а також у осіб, які 
не бажають постійно приймати антиаритмічні 
препарати. При необхідності лікування пови-
нен бути зроблений вибір: катетерна абляція 
або медикаментозна терапія. У зв̓язку з ри-
зиком летального результату у всіх хворих 
з WPW-синдромом (синдром передзбудження 
шлуночків у поєднанні з аритмією) показано 
проведення подальшого обстеження.

ДОПОМОГА ПАЦІЄН ТАМ 
З ГЕМОДИНАМІЧНО

СТАБІЛЬНОЮ ТАХІКАРДІЄЮ
Суправентрикулярна тахікардія у вагітних
Передсердні екстрасистоли реєструються 

в період вагітності у 50% пацієнток і досить доб-
ре переносяться. Пароксизми суправентрику-
лярних тахікардій виявляють відносно рідко, 
реє струються в 3–4 випадках на 10 тис. спостере-
жень. Збільшення випадків пароксизмальної су-
правентрикулярної тахікардії відбувається у 20% 
пацієнток у період вагітності.

Основний ризик при лікуванні суправентри-
кулярної тахікардії у вагітних зумовлений не-
сприятливим впливом антиаритмічних препа-
ратів на плід, оскільки всі антиаритмічні препа-
рати проникають через ГЕБ. Перші 8 тиж вагіт-
ності — найбільш тератогенний період. Прийом 
антиаритмічних препаратів у II і III триместр 
вагітності можуть викликати порушення росту 
та розвитку плода, а також проаритмогенний 
ефект у матері. До погіршення клініки аритмії 
у період вагітності призводять наступні фізіоло-
гічні зміни:

- підвищується навантаження на серце;
- збільшується ОЦК;
- зменшується кількість білка в сироватці крові;
- змінюється шлункова секреція і моторика 

кишечнику;
- змінюється активність ферментів печінки;
- змінюється біоеквівалентність антиаритміч-

них препаратів.

У 1994 р. у США розроблена класифікація 
US Food and Drug Administration (FDA) анти-
аритмічних засобів за ступенем ризику їх засто-
сування у вагітних: А — при адекватних добре 
контрольованих дослідженнях у вагітних ри-
зик для плода не встановлено; В — відомостей 
про ризик у вагітних немає; С — ризик не визна-
чений (при відсутності відповідних даних у лю-
дини, у дослідженнях на тваринах зареєстрова-
но як наявність, так і відсутність негативного 
впливу на плід); D — наявність достовірного ри-
зику для плода (виявлено ризик при проведенні 
спеціальних маркетингових досліджень, проте 
у ряді спостережень позитивний ефект препара-
ту перевищує можливий ризик його застосуван-
ня); X — призначення препаратів при вагітності 
протипоказане.

Відповідно до цієї класифікації всі антиарит-
мічні препарати необхідно розглядати як потен-
ційно небезпечні для плода, застосування яких 
необхідно уникати в I триместр вагітності. На 
сьогодні антиаритмічні засоби, що застосову-
ються при купіруванні суправентрикулярної та-
хікардії, належать до класу С і тільки соталол — 
до класу В, а аміодарон і атенолол — до класу D.

Катетерну абляцію необхідно проводити 
до настання вагітності. Наявний досвід по про-
веденню катетерної абляції в період вагітності 
не дає однозначної відповіді, хоча потенційно 
небезпечна доза опромінення для плода розра-
хована. Проведення катетерної абляції показане 
при неефективності антиаритмічної терапії і по-
винно бути виконане в II триместр вагітності. 
У зв’язку з потенційною ймовірністю рецидивів 
аритмії не слід переривати застосування анти-
аритмічних засобів у період вагітності, крім окре-
мих ситуацій.

Невідкладна терапія при AV-вузловій тахікардії
Терапію по купіруванню АV-вузлової ре-

ципрокної тахікардії слід починати з вагусних 
проб, при їх неефективності препаратом вибо-
ру є аденозинфосфат. Його успішно застосо-
вують у вагітних у II і III триместр вагітності. 
Якщо аденозинфосфат неефективний, слід ви-
користовувати блокатори β-адренорецепторів 
(пропранолол або метопролол). Внутрішньо-
венне введення верапамілу ризиковане у зв̓язку 
з можливим розвитком гіпотензії у матері з нас-
тупною гіпоксією плода. Є повідомлення в лі-
тературі про те, що електрична кардіоверсія — 
найбільш безпечне відновлення ритму в будь-
який період вагітності.
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Профілактична терапія
При необхідності профілактичної терапії 

засобами першої лінії є дигоксин, блокатори 
β-адренорецепторів (пропанолол, метопро-
лол). Великий досвід застосування дигоксину 
у вагітних вказує на його безпеку протягом ва-
гітності порівняно з іншими антиаритмічни-
ми препаратами. Пропранолол і метопролол 
більш ефективні та безпечні, але їх призначен-
ня необхідно уникати в I триместр вагітності. 
Серед відомих несприятливих впливів блока-
торів β-адренорецепторів (а саме брадикардія, 
гіпоглікемія, передчасні пологи) найчастіше 
відзначають метаболічні порушення і гіпотро-
фію плода. Проте результати великих дослі-
джень свідчать, що частота ускладнень при за-
стосуванні блокаторів β-адренорецепторів 
ідентична плацебо. Пропранолол при застосу-
ванні в I триместр затримує внутрішньоутроб-
ний розвиток плода. Кардіоселективні бло-
катори β-адренорецепторів більш безпечні, 
оскільки менше впливають на периферичну 
вазодилатацію й тонус матки й сприяють ви-
щій ефективності і тривалості дії. Якщо бло-
катори β-адренорецепторів неефективні, слід 
застосовувати соталол. Його успішно вико-
ристовують при інших порушеннях ритму (фіб-
риляції передсердь і шлуночкових аритміях) 
у період вагітності. Досвід його застосування 
недостатній, тому застосування його повинне 
бути суворо за показаннями і в мінімально 
ефективних дозах.

Флекаїнід належить до препаратів, які про-
типоказані в період вагітності, і застосування 
його при суправентрикулярних порушеннях 
ритму недоцільно. Пропафенон протипоказа-
ний до застосування в I триместр вагітності, 
проте несприятливі ефекти на плід не зареє-
стровані при застосуванні його в II і III три-
местр. Хінідин є препаратом, що відносно 
добре переноситься, але з ним пов̓язують 
ряд несприятливих ефектів: тромбоцитопе-
нію у плода, токсичне ураження VIII пари 
черепно-мозкових нервів. Прокаїнамід засто-
совують тільки для надання невідкладної до-
помоги. Аміодарон належить до класу D і його 
застосування в період вагітності обмежується 
аритміями, що не купіруються іншими меди-
каментозними засобами та становлять загрозу 
для життя пацієнтки. Можливе застосування 
його короткими курсами до стабілізації ста-
ну пацієнтки. Табл. 5.8 містить рекомендації 
щодо лікування суправентрикулярної тахікар-
дії у вагітних.

Таблиця 5.8
Рекомендації щодо стратегії лікування 

суправентрикулярної тахікардії у вагітних
Стратегія 
лікування Рекомендації Ефективність

Невідкладне 
відновлення 
пароксиз-
мальної 
суправентри-
кулярної 
тахікардії

Вагусні проби

Аденозинфосфат

Електрична 
кардіоверсія
Метопролол, про-
пранолол 
Верапаміл

Високоефек-
тивно
Високоефек-
тивно
Високоефек-
тивно
Ефективні

Низькоефек-
тивно

Профілак-
тичне 
лікування

Дигоксин

Метопролол

Пропранолол
Соталол, флекаїнід
Хінідин, пропафе-
нон 
Верапаміл

Прокаїнамід 

Катетерна абляція

Атенолол
Аміодарон

Високоефек-
тивно
Високоефек-
тивно
Ефективно
Ефективно
Низькооефек-
тивно
Низькоефек-
тивно
Низькоефек-
тивно 
Низькоефек-
тивно
Не показаний
Не показаний

ТАХІКАРДІЇ У ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ ВРОДЖЕНОЮ ВАДОЮ СЕРЦЯ
З кожним роком все більше пацієнтів із вро-

дженою вадою серця доживають до повноліття. 
У пацієнтів, яким не проводили оперативне ліку-
вання, найбільш частими порушеннями ритму є 
тріпотіння та фібриляція передсердь. Причиною 
аритмії може бути підвищення тиску в передсер-
дях. У пацієнтів, яким проведено оперативне лі-
кування, післяопераційний рубець на стінці пе-
редсердя може призводити до рубцевозалежного 
тріпотіння передсердь у пізній післяопераційний 
період. Поява аритмії може свідчити про по-
гіршення гемодинаміки, така ситуація вимагає 
ретельного обстеження, а іноді й наступного 
оперативного лікування. Виникнення суправен-
трикулярної тахікардії погіршує гемодинаміку. 
Посилена або спровокована антиаритмічними 
препаратами, хірургічним лікуванням дисфунк-
ція синусного вузла потребує імплантації сти-
мулятора. Вроджені кардіальні вади утруднюють 
встановлення штучного водія ритму та катетерну 
абляцію. Дефекти перегородок створюють ризик 
розвитку системної емболії тромбами, які можуть 
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формуватися при стимуляції, навіть якщо електро-
ди перебувають тільки в правих відділах серця.

Дефект міжпередсердної перегородки
Фібриляція і тріпотіння передсердь відбува-

ються приблизно у 20% повнолітніх пацієнтів 
з неоперованим дефектом міжпередсердної пе-
регородки. Фібриляцію передсердь виявляють 
частіше, ніж тріпотіння передсердь, частота 
випадків пароксизмів підвищується з віком па-
цієнтів. Хірургічна або ендокардіальна корек-
ція вади серця при співвідношенні легеневого 
і системного кровотоку >1,5 у пацієнтів віком 
молодше 40 років може викликати передсерд-
ні порушення ритму, а старше 40 років — не-
ефективна.

Лікування при тріпотінні передсердь про-
водять відповідно до рекомендацій, викладених 
у попередніх розділах. У неоперованих пацієн-
тів тріпотіння, мабуть, є істмусзалежним, а від-
повідно і чутливим до катетерної абляції. Якщо 
лікування вади оперативним шляхом не показа-
не у зв̓язку зі станом гемодинаміки, то показана 
абляцію, що напевно припинить тріпотіння пе-
редсердь, на відміну від оперативного лікуван-
ня. У пацієнтів після оперативного лікування 
може бути як істмусзалежне, так і істмуснеза-
лежне, зумовлене рубцем тріпотіння. Обидві ці 
форми можуть поєднуватися у одного пацієнта. 
При цьому лікувальна тактика — як і в попере-
дніх випадках: якщо показана катетерна абля-
ція, то необхідно розглядати можливість того, 
що тріпотіння може залишитися після абляції. 
У подібних випадках абляція повинна викону-
ватися після проведення попереднього триви-
мірного ЕФД.

Транспозиція магістральних судин
Передсердні тахікардії дуже часто бувають піс-

ля оперативного лікування з приводу транспози-
ції магістральних судин. Після оперативної корек-
ції вади за методом Mustard&Senning венозна кров 
потрапляє в морфологічно ЛШ. Він сполучається 
з ЛА, по якій кров потрапляє в морфологічний 
ПШ, що сполучається з аортою. Хірургічне втру-
чання на передсердях значне, тому дуже часто від-
значають післяопераційну дисфункцію синусного 
вузла. Втрата передсердного викиду та підвищен-
ня частоти скорочення шлуночків може дестабі-
лізувати гемодинаміку у цих пацієнтів. Розвиток 
передсердної аритмії завжди супроводжується 
порушенням ФВ. Подібні аритмії часто рециди-
вують, і утримувати синусовий ритм не рекомен-
довано, тому за даними більшості досліджень роз-
виток передсердних аритмій завжди пов̓язаний 
з ризиком раптової смерті. Порушення ФВ, ризик 
раптової смерті і дисфункція синусного вузла об-
межують вибір антиаритмічного препарату. Кате-
терна абляція зазвичай ефективна, але виконати її 
складніше, ніж у пацієнтів без вади серця. Прово-
дити її слід у спеціалізованому центрі.

Тетрада Фалло
Передсердні розрізи, проведені під час опе-

ративного лікування, призводять до виникнен-
ня рубцевозалежного тріпотіння передсердь. 
У більшості пацієнтів на ЕКГ синусовий ритм 
супроводжується повною блокадою правої ніжки 
пучка Гіса. Отже, суправентрикулярна тахікардія 
виникає при сповільненні проведення імпульсу 
по правій ніжці пучка Гіса. Тріпотіння передсердь 
погіршує гемодинаміку у деяких пацієнтів. Невід-
кладну допомогу проводять залежно від стабіль-

Таблица 5.9
Рекомендації щодо лікування суправентрикулярних тахікардій 

у дорослих із вродженими вадами серця
Клінічна ситуація Рекомендації Ефективність

Неефективна терапія антиаритмічними і симп томатичними засобами
Прооперований ДМПП* Катетерна абляція у спеціалізованому 

центрі
Високоефек-
тивно

Прооперована за методикою Мustard або 
Senning транспозиція магістральних судин

Катетерна абляція у спеціалізованому 
центрі

Високоефек-
тивно

Неоперований безсимптомний ДМПП 
 гемо динамічно незначимий

Закриття ДМПП для лікування аритмії Неефективно

Неоперований гемодинамічно значимий ДМПП 
з тріпотінням передсердь** 

Закриття ДМПП з абляцією зони 
 перешийка

Високоефек-
тивно

Пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія 
і аномалія Ебштейна з гемодинамічними 
 порушеннями і показаннями для хірургічного 
лікування

Хірургічна абляція додаткових шляхів 
проведення під час оперативного 
лікування у спеціалізованому центрі

Високоефек-
тивно

*ДМПП — дефект міжпередсердної перегородки; **терапія для відновлення і профілактики така сама, як і при 
тріпотінні передсердь.
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ності гемодинаміки пацієнта. Правильна діагнос-
тика порушення ритму дуже важлива для підбору 
терапії. Показані ЕФД і консультація аритмолога. 
Тріпотіння передсердь може бути істмус- і руб-
цевозалежним. Розвиток тріпотіння передсердь 
може бути ознакою мітральної і трикуспідальної 
функціональної регургітації. У такому випадку 
рекомендоване повторне оперативне лікування. 
Постійну антиаритмічну терапію проводять так 
само, як і у вищевикладених випадках.

Аномалія Ебштейна
Наявність додаткових шляхів проведення діа-

гностують у 25% хворих, найчастіше вони роз-
міщуються справа. При цій патології реєстру-
ються АV-реципрокна тахікардія, передсердна 
тахікардія, фібриляція передсердь і ектопічна 
передсердна тахікардія. Блокада правої ніжки 
пучка Гіса вказує на наявність додаткового про-
відного шляху в правих відділах, але також може 
й маскувати наявність передзбудження на ЕКГ. 
Ознаки блокади правої ніжки пучка Гіса можуть 
бути при антидромній тахікардії за участю додат-
кових шляхів проведення, при шлуночковій тахі-
кардії, АV-реципрокній тахікардії або тріпотінні 
передсердь. Вада може бути незначною і не про-
являтися симптоматикою. Навпаки, регургітація 
на трикуспідальному клапані може бути при-
чиною ціанозу і погіршення гемодинаміки, що 
може збільшувати порушення ритму. Залежно 
від значимості вади і виду аритмії порушення 
ритму можуть призводити до смерті. Раптова 
смерть може бути наслідком частих шлуночкових 
скорочень при фібриляції передсердь на фоні 
додаткових шляхів проведення. Якщо ця вада 
вимагає оперативного лікування, а у пацієнта 
зареєстрована суправентрикулярна тахікардія, 
хірургічне лікування аритмії слід розглядати як 
етап корекції вади. Показане передоперацій-
не ЕФД. Невдалий перетин додаткових шляхів 
проведення може бути причиною реципрокної 
тахікардії і нестабільності пацієнта в періопера-
ційний період, тому катетерна абляція показана 
перед операцією.  Наявність вродженої вади сер-
ця і додаткових шляхів проведення утруднюють 
діагностику і точне визначення локалізації до-
даткових шляхів проведення. За даними Pediatric 
Radiofriguency Ablation Registry з 65 пацієнтів 
лише в 75–89% абляція була успішною залежно 
від локалізації додаткових шляхів проведення 
(на перегородці, на вільній стінці). Рецидиви 
аритмії реєстрували після абляції у 32%.

Реконструкції передсердно-легеневого шунта 
за методом Fontan

Рубцевозалежне тріпотіння або фібриляція 
передсердь бувають у 57% пацієнтів залежно від 
специфіки операції. Передсердні порушення 
ритму можуть викликати швидке погіршення 
гемодинаміки та призводити до зупинки серця. 
Засоби невідкладної допомоги при тріпотінні 
передсердь викладені вище. Катетерна абляція 
може бути ефективною, але при наявності декіль-
кох ланцюгів обертання збудження, проведення її 
утруднено. Операцію необхідно виконувати тіль-
ки у високоспеціалізованих центрах. На додаток 
до низької ефективності самої катетерної абляції 
при реконструкції передсердно-легеневого шун-
та за методом Fontan досить висока частота реци-
дивів після спочатку успішної абляції, що знижує 
ефективність цього виду лікування. Табл. 5.9 міс-
тить рекомендації щодо лікування суправентри-
кулярних тахікардій при вроджених вадах серця 
у повнолітніх пацієнтів.
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ГЛАВА 6  ШЛУНОЧКОВІ ПОРУШЕННЯ 
РИТМУ СЕРЦЯ ТА РАПТОВА 
СЕРЦЕВА СМЕРТЬ

О.С. Сичов, Т.В. Гетьман

Незважаючи на безумовні досягнення в лікуван-
ні захворювань серця, розробку нових і сучасних 
технологій діагностики та лікування, проблема рап-
тової серцевої смерті навіть у розвинених країнах 
дотепер залишається невирішеною. Близько 13% 
випадків смерті від усіх причин виникають раптово, 
а 88% з них зумовлені раптовою серцевою смертю. 

У розвинених країнах щорічно раптово помирає 
1 з 1 тис. дорослих осіб. 

Причиною звернення експертів до цієї про-
блеми стала поява та накопичення великої 
кількості нових даних (за результатами великих 
рандомізованих і проспективних досліджень) 
про раптову смерть як у пацієнтів із гострим ІМ 
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і СН, так і в осіб із більш нечастими захворюван-
нями, при яких раптова смерть також є частим 
ускладненням. Рекомендації щодо лікування 
шлуночкових аритмій і профілактики раптової 
серцевої смерті були запропоновані Європей-
ським товариством кардіологів (ЄТК) у 2006 р. 
у якості базових для розробки національних реко-
мендацій товариствами — членами ЄТК. Запро-
поновані методи як первинної, так і вторинної 
профілактики базуються на чіткій стратифікації 
факторів ризику, що підтверджені результатами 
проведених за останній час міжнародних мульти-
центрових досліджень. 

Звичайно, співвідношення вартість/ефектив-
ність, а також можливості реального впровадження 
існуючих підходів до профілактики раптової серце-
вої смерті залежать від рівня суспільного розвитку 
та медичних технологій. Тому використовувати ре-
комендації в повному обсязі в Україні сьогодні не-
можливо (особливо щодо застосування імплантова-
них штучних кардіовертерів-дефібриляторів). Але, 
з огляду на сучасні тенденції інтеграції України з єв-
ропейськими країнами, вітчизняні фахівці повинні 
бути ознайомлені з усіма новітніми технологія ми, 
щоб мати можливість обговорювати з пацієнтом 
усі існуючі можливості для запобігання смерті.

СУЧАСНА КЛІНІЧНА 
ТЕРМІНОЛОГІЯ РАПТОВОЇ 

СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ
Термін «раптова серцева смерть» використо-

вували протягом декількох сторіч і стільки ж часу 
проводилася полеміка щодо його визначення. 
Приводом для дебатів завжди було питання, коли 
несподівану смерть слід називати раптовою і яким 
чином встановити її кардіальне походження. Було 
запропоновано кілька критеріїв для того, щоб 
пов̓язати раптову серцеву смерть з певним видом 
такої. Ключові концепції, що є основними при ви-
значенні раптової смерті — нетравматичний харак-
тер випадку і той факт, що раптова смерть неспо-
дівана та миттєва. Щоб уточнити термін «раптова 
серцева смерть», було введено слово «кардіальна». 
Подальша субкласифікація була створена з метою 
розмежування коронарного і некоронарного генезу 
раптової серцевої смерті. Спочатку було запропо-
новано вважати раптовою смертю випадок із клі-
нічними проявами до 24 год, але надалі цей строк 
був зменшений до 1 год або навіть миті, щоб по-
яснити найбільш імовірний аритмічний механізм 
раптової смерті. Внаслідок цього з̓явилася велика 
невідповідність у визначеннях, які використову-
ють у різних клінічних дослідженнях. Проблеми, 
пов̓язані з визначенням способу смерті були пред-

метом дебатів для багатьох авторів. Дуже складно 
класифікувати випадки смерті, які відбуваються без 
свідків, як, наприклад, «знайдений мертвим у ліж-
ку». Більшість авторів помилково зараховували такі 
події до раптової серцевої смерті, навіть тому, що 
часто неможливо визначити, скільки часу пацієнт 
залишався живим або протягом якого періоду він 
відчував симптоми, що передують смерті. 

У рекомендаціях ЄТК раптову серцеву смерть 
визначають як «природну смерть внаслідок серцевих 
причин, якій передує раптова втрата свідомості про-
тягом 1 год від початку гострих симптомів; можливе 
діагностування попереднього захворювання серця, 
але час і спосіб настання смерті несподівані». 

У класифікації серцево-судинних захворю-
вань Асоціації кардіологів України раптова серце-
ва смерть знайшла своє відображення і погоджена 
з МКХ 10-го перегляду: 

Раптова серцева смерть (аритмічна) — I46.1 
(смерть, що настала протягом 1 год після появи пер-
ших симптомів захворювання або істотного погір-
шення стану хворого на фоні стабільного хронічного 
перебігу захворювання):

• з відновленням серцевої діяльності:
- фібриляція шлуночків;
- асистолія;
- електромеханічна дисоціація (відзначається 

по можливості);
• раптова серцева смерть (необоротна):
- фібриляція шлуночків;
- асистолія;
- електромеханічна дисоціація (відзначається 

по можливості).
Зупинка серця (смерть, що наступила пізніше, ніж 

через 1 год після появи або збільшення вираженості 
симптомів захворювання):

• з відновленням серцевої діяльності 145.0;
• зупинка серця (необоротна) 146.9.
Як приклад — клінічний діагноз: аритмогенна 

дисплазія ПШ, стійка мономорфна шлуночкова 
тахікардія, раптова серцева смерть (аритмічна), 
необоротна (фібриляція шлуночків, асистолія, 
06.12.2002). 

У багатьох випадках раптова серцева смерть є 
першим, але разом з тим фатальним проявом за-
хворювання серця, і тому основний напрямок до-
сліджень — пошук маркерів ризику та шляхів ефек-
тивної профілактики раптової серцевої смерті.

Клінічні прояви раптової серцевої смерті зале-
жать від наявності певного механізму. Відповідно 
до результатів одного із досліджень серед загальної 
кількості 157 амбулаторних хворих, які перенесли 
раптову серцеву смерть під час проведення хол-
терівського моніторування, смертельні випадки 
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були внаслідок шлуночкових фібриляцій — 62,4%, 
брадиаритмії — 16,5%, пірует-тахікардії — 12,7%, 
первинної шлуночкової тахікардії — 8,3%. Зміна 
сегмента ST відзначена у 12,6%. Чим більш точ-
но встановлений механізм, тим ефективніше мо-
жуть бути профілактичні заходи. Хоча і доведено, 
що в більшості випадків раптової смерті після ІМ 
основною причиною є тахіаритмії, є й інші меха-
нізми, які можуть призводити до раптової смерті, 
наприклад розрив аорти, розрив субарахноїдальної 
аневризми, розрив серця і його тампонада, масив-
на легенева емболія та ін. З іншого боку, смерть 
може все-таки бути аритмогенною за природою, 
але не виникає раптово, наприклад, пацієнт, що 
вмирає в лікарні від гемодинамічного колапсу та 
ускладнень при стійкій шлуночковій тахікардії.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
Найбільш важливою причиною смерті серед 

дорослого населення промислового світу є рапто-
ва серцева смерть при ІХС. Біля 5–10% випадків 
раптової серцевої смерті виникає при відсутності 
ІХС і СН. Частота випадків виникнення раптової 
серцевої смерті в різних дослідженнях коливається 
в діапазоні 0,36–1,28 на 1 тис. жителів/рік. У цих 
дослідженнях були розглянуті тільки хворі, що 
були реанімовані службою невідкладної допомоги, 
або факт раптової смерті був констатований свідка-
ми, тому наведені дані нижчі реальних показників 
раптової серцевої смерті в загальній популяції.

Випадки виникнення раптової серцевої смерті 
поза лікарнею залежать від віку, статі та наявності 
або відсутності в анамнезі серцево-судинних за-
хворювань. У чоловіків віком 60–69 років з по-
переднім анамнезом захворювання серця рівень 
виникнення раптової серцевої смерті становить 
8 на 1 тис. населення/рік. Були вивчені випад-
ки зупинки серця поза лікарнею у осіб віком 
20–75 років. 21% усіх летальних результатів були 
раптовими і несподіваними у чоловіків і 14,5% — 
у жінок. 80% негоспітальних випадків смерті ви-
никло вдома і близько 20% — на вулиці або в гро-
мадських місцях. При дослідженні 300 тис. випад-
ків раптової смерті в США відзначено, що їх серед 
населення було дещо >1 на 1 тис. на рік.

Найпоширенішою причиною раптової серце-
вої смерті є гострий коронарний синдром; у 25% 
пацієнтів з ІХС, що померли раптово, раптова 
серцева смерть є першим і єдиним проявом захво-
рювання. На раптову серцеву смерть доводиться 
також 40–50% випадків смерті хворих із СН. У па-
цієнтів у постінфарктний період при високому ри-
зику (дані досліджень EMIAT, CAMIAT, TRACE, 
SWORD, DINAMIT) сукупна раптова аритмічна 

смертність досягла орієнтовно 5% за 1 рік і 9% 
за 2 роки, у той час як кардіальна смерть неарит-
мічного генезу склала відповідно 4 і 7%. Форму-
ванню раптової серцевої смерті сприяє ГЛШ. 

Разом з тим майже в 12% випадків причина 
раптової серцевої смерті залишається невстанов-
леною, з огляду на те, що при аутопсії або після 
всебічного медичного обстеження пацієнтів, які 
перенесли зупинку серця, ознак серцевого за-
хворювання не виявляють. Відсоток пацієнтів, 
що вмирають раптово без діагностованого захво-
рювання серця, найбільший у молодому віці. Час 
від часу з̓являються повідомлення про випадки 
раптової серцевої смерті серед відомих спортсме-
нів, здавалося б, осіб з відмінним станом здоров̓я. 
З епідеміологічної точки зору раптова серцева 
смерть у молодому віці, насамперед у осіб без клі-
нічних ознак захворювання серця, має обмежене 
значення, оскільки на неї доводиться лише незнач-
на частина випадків раптової серцевої смерті, що 
реєструються у загальній популяції. Втім, жерт-
вами раптової серцевої смерті стають практично 
здорові люди, передчасна смерть яких має трагіч-
ні наслідки для родини та суспільства. Захворю-
вання й стани, при яких найчастіше розвивається 
раптова серцева смерть, наведені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1
Захворювання і стани, при яких найчастіше 

розвивається раптова серцева смерть
• Гострий коронарний синдром
• Постінфарктний кардіосклероз
• СН
• ГКМП
• ДКМП
• Міокардит
• Аортальний стеноз
• Пролапс мітрального клапана
• Порушення проведення імпульсу
• WPW-cиндром
• Синдром подовженого інтервала Q–T
• Синдром Бругада
• Аритмогенна дисплазія ПШ
• Аномальний розвиток коронарних артерій
• Міокардіальні «містки»
• «Спортивне серце»

ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ 
ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЯ, ЩО 
ЗМЕНШУЮТЬ СХИЛЬНІСТЬ 

ДО ВИНИКНЕННЯ РАПТОВОЇ 
СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ

З метою профілактики значному континген-
ту населення необхідно рекомендувати загальні 
поради щодо способу життя (з огляду на співвід-
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ношення вартість/користь лікування). Основна 
можливість зменшити кількість раптової серцевої 
смерті в популяції складається в зменшенні поши-
реності ІХС. Групи високого ризику серед насе-
лення слід ідентифікувати окремо. Ідентифікація 
та лікування таких пацієнтів — основне завдання 
сучасної кардіології.

Типи профілактики раптової серцевої смерті 
по-різному розглядають в епідеміологічних та клі-
нічних дослідженнях. З погляду епідеміологів пер-
винна профілактика полягає у запобіганні виник-
нення захворювання та факторів ризику, вторин-
на — у виявленні безсимптомного захворювання 
та застосуванні відповідних терапевтичних заходів 
з метою запобігання його прогресування. Епіде-
міологи використовують також термін «третинна 
профілактика», позначаючи їм заходи, спрямовані 
на запобігання подальшого погіршення стану хво-
рого або виникнення ускладнень після того, як за-
хворювання вже проявилося певними ознаками. 

З клінічної точки зору первинна профілактика 
раптової серцевої смерті повинна бути спрямована 
на попередження гострого коронарного синдрому 
(основної причини раптової серцевої смерті) та ін-
ших станів, що сприяють формуванню стійкого або 
динамічного аритмогенного субстрату в міокарді 
шлуночків. На відміну від епідеміологічних дослі-
джень, де запобігання раптової смерті аритмічно-
го генезу в осіб, що перенесли ІМ, або у пацієнтів 
з дисфункцією ЛШ розглядають як третинну про-
філактику, в клінічній практиці термін «третинна 
профілактика» не застосовують. Під первинною 
профілактикою клініцисти мають на увазі тера-
певтичні заходи з метою попередження раптової 
серцевої смерті у пацієнтів, у яких, незважаючи 
на структурне захворювання серця, ніколи раніше 
не виявляли злоякісних шлуночкових тахіаритмій, 
а під вторинною профілактикою — заходи по запо-
біганню раптової серцевої смерті у осіб, реанімова-
них після епізоду раптової серцевої смерті або після 
перенесених епізодів життєво небезпечних аритмій 
серця. 

Профілактика раптової серцевої смерті включає 
заходи, які здійснюються на різних рівнях (етапах):

• запобігання захворювань серця, що підви-
щують схильність до виникнення раптової сер-
цевої смерті;

• раннє виявлення й усунення станів, що підви-
щують схильність до виникнення раптової серцевої 
смерті;

• стратифікація ризику у пацієнтів із захворю-
ваннями серця, у тому числі зі шлуночковими пору-
шеннями ритму, з метою виявлення та захисту осіб 
з найвищим ступенем ризику;

• негайна та ефективна реанімація у випадку 
раптової серцевої смерті;

•лікування осіб, які перенесли епізод раптової 
серцевої смерті і були успішно реанімовані.

Безумовно, на кожному наступному етапі коло 
пацієнтів, яким можуть бути проведені відповідні 
лікувально-профілактичні заходи, стає все більш 
вузьким. З іншого боку, підвищується показник 
абсолютного ризику і тому поліпшується співвід-
ношення вартості й ефективності профілактичних 
заходів. 

ФАКТОРИ РИЗИКУ РАПТОВОЇ 
СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ У ПОПУЛЯЦІЇ

Популяційні дослідження в багатьох промисло-
вих країнах продемонстрували, що фактори ризику 
раптової серцевої смерті — переважно такі ж, як 
і ІХС: підвищення рівня загального ХС і ЛПНЩ, 
АГ, тютюнопаління і цукровий діабет. У багатьох 
дослідженнях намагалися ідентифікувати фактори 
ризику, які допомогли б вірогідно прогнозувати 
раптову серцеву смерть на противагу гострому ІМ 
і/або іншим проявам коронарної хвороби в підгру-
пах населення без діагностованої хвороби серця. 
У деяких дослідженнях також згадується як специ-
фічний фактор ризику — підвищення ритму серця 
і велика кількість споживання алкоголю. 

Раптова серцева смерть при відсутності ознак 
структурного захворювання серця

При наявності адекватних діагностичних засо-
бів і достатньої наполегливості дослідників навіть 
у випадках раптової серцевої смерті без наявнос-
ті серцевої патології, можна виявити порушення 
структурно-функціонального стану міокарда. Неза-
лежними механізмами патогенезу раптової серце-
вої смерті у молодих людей є минуща дія тригерів 
(запускаючих факторів), вроджені або набуті пору-
шення реполяризації, а також тяжко діагностовані 
доступними інструментальними дослідженнями 
зміни міокарда (табл. 6.2).

Очевидно, у міру виявлення цих механізмів 
діапазон випадків ідіопатичної фібриляції шлу-
ночків буде поступово зменшуватися, а можли-
вості індивідуалізованої профілактики раптової 
серцевої смерті розширюватися.

Частота, з якою відзначаються випадки рапто-
вої серцевої смерті залежно від віку пацієнтів 

Співвідношення етіологічних факторів і по-
ширеність раптової серцевої смерті, безумовно, 
залежать від віку. Провідні причини раптової сер-
цевої смерті у осіб віком до 35 років — міокардит, 
ГКМП, вроджений синдром подовженого інтер-
валу Q–T, аритмогенна дисплазія ПШ, синд-
ром Бругада, ідіопатічна фібриляція шлуночків. 
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В осіб віком старше 40 років поширеність рап-
тової серцевої смерті в популяції стрімко підви-
щується, а серед причин раптової серцевої смерті 
домінують ІХС і кардіоміопатії. У пацієнтів, які 
раніше перенесли гострий коронарний синдром, 
імовірність раптової серцевої смерті становить 
5% на рік, з ФВ ЛШ <35% і/або СН — 20%, піс-
ля перенесеної зупинки серця або небезпечних 
для життя порушень ритму з успішною реаніма-
цією — 25%, у пацієнтів з групи високого ризику 
після перенесеного ІМ >30% на рік. Ще раз під-
креслимо, що в загальній популяції дорослих осіб 
імовірність раптової серцевої смерті становить 
у середньому 1 випадок на 1 тис. на рік, і раптова 
серцева смерть є однією з основних причин смер-
ті в розвинених країнах. Ці дані свідчать про важ-
ливість профілактики раптової серцевої смерті як 
глобальної медико-соціальної проблеми.

Таблиця 6.2 
Фактори формування раптової серцевої 

смерті у пацієнтів без ознак структурного 
захворювання серця

Основні груп и 
факторів форму-
вання раптової 
серцевої смерті

Фактори і клінічні синдроми

I. Перехідні три-
герні події

Токсичні, метаболічні, електро-
літний дисбаланс
Вегетативні і нейрофізіологічні 
порушення
Ішемія або реперфузія
Гемодинамічні зміни

II. Порушення
реполяризації 
висо кого ризику

Врождений синдром подовжено-
го інтервалу Q–T
Набутий синдром подовженого 
інтервалу Q–T
Аритмогенна дія препаратів; 
взаємо дія лікарських речовин

III. Клінічно 
 приховане захво-
рювання серця

Недіагностовано
Яке не вдається діагностувати

IV. Ідіопатич-
на фібриляція 
 шлуночків

Не встановлені

Гіпертензія і ГЛШ 
Гіпертензія — відомий фактор ризику ІХС, 

але кілька епідеміологічних досліджень показа-
ли, що вона відіграє непропорційну роль у під-
вищенні ризику раптової серцевої смерті. Ефект 
зниження АТ при виникненні раптової серцевої 
смерті чітко не був встановлений за допомогою 
рандомізованих досліджень у зв’язку з невеликою 
кількістю досліджених і недостатньо високим 
ризиком кардіальної смерті. Основний механізм, 
за допомогою якого АГ призводить до раптової 

серцевої смерті — це ГЛШ. Інші детермінанти 
ГЛШ включають вік, ожиріння, високий рівень 
глюкози в крові та генетичні фактори.

Ліпіди 
Епідеміологічний зв̓язок між підвищеним 

рівнем ХС (ХС ЛПНЩ) і ризиком усіх проявів 
ІХС, включаючи раптову серцеву смерть, добре 
відомі. Тому одна зі стратегій оцінки ймовірності 
раптової серцевої смерті — популяційний підхід 
з метою кращого виявлення ІХС та субклініч-
них структурних змін міокарда. У цьому випадку 
стратифікація ризику раптової серцевої смерті є 
невід̓ємною частиною оцінки загального ризику 
у пацієнтів з ІХС. Проведення скринінгового об-
стеження і особливе втручання з метою корекції 
факторів ризику ІХС у всій популяції пов̓язані 
з природними труднощами. Більш реальне 
і перс пективне обстеження та втручання у чіт-
ко визначених контингентів. Прикладом такого 
скринінгу можуть бути оцінка ліпідного профілю 
та реєстрація ЕКГ у спортсменів високої квалі-
фікації. Очевидно, вибір того або іншого кон-
тингенту для скринінгового обстеження, а також 
його обсяг залежать від співвідношення вартості 
й очікуваної ефективності.

Оскільки найпоширенішою причиною рап-
тової смерті є ІХС, логічно припустити, що у за-
побіганні раптової серцевої смерті найбільший 
ефект може дати корекція ішемії і пов̓язаних 
з нею станів, зокрема приголомшеного, внаслі-
док реперфузійного ушкодження або гіберно-
ваного міокарда. У цих випадках профілактика 
раптової серцевої смерті не може розглядатися 
як самостійний напрямок лікування ІХС, а є од-
ним із позитивних наслідків адекватної проти-
ішемічної терапії. За даними ряду досліджень ре-
васкуляризація серцевого м̓яза методами АКШ 
або перкутанної транслюмінальної коронарної 
ангіо пластики дозволяє не тільки поліпшити 
функціональний стан і якість життя, але й змен-
шити кількість різних кінцевих точок у хворих 
з ІХС і критичними стенозами коронарних ар-
терій, у тому числі ймовірність розвитку у них 
раптової серцевої смерті. Наявність міокарда, 
що погано скорочується, але залишається життє-
здатним (гібернованим), є незалежним чинником 
ризику раптової серцевої смерті, відновлення ж 
коронарного кровопостачання дозволяє знизити 
чутливість шлуночків. Встановлено, що адекват-
на корекція ішемії міокарда особливо ефективна 
для попередження раптової серцевої смерті у па-
цієнтів з такими клінічними показниками: 

1) функція ЛШ відносно збережена (ФВ ЛШ 
40–45%), без аневризми;
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2) під час перенесеного раніше епізоду рапто-
вої серцевої смерті була зареєстрована фібриля-
ція шлуночків; 

3) при внутрішньосерцевому ЕФД нестійка 
мономорфна шлуночкова тахікардія, але була ін-
дукована фібриляція шлуночків; 

4) при навантаженні відтворювалася ішемія 
міокарда;

5) під час коронарографії виявлений критич-
ний стеноз судини, що живить ішемізований або 
гібернований міокард.

У випадку, якщо пацієнтам з ІХС не може бути 
проведена повна реваскуляризація або є виражені 
зміни функції або геометрії шлуночків, так само 
як при кардіоміопатіях, переважно проводять за-
ходи, спрямовані на лікування основного захво-
рювання. Слід зазначити, що частота виникнен-
ня раптової серцевої смерті протягом останніх 
років є однією з кінцевих точок контрольованих 
досліджень ефективності медикаментозних і не-
медикаментозних засобів лікування кардіологіч-
них захворювань, зокрема ІХС і СН. У цих дослі-
дженнях, що відповідають критеріям доказової 
медицини, здатність знижувати ризик раптової 
серцевої смерті у пацієнтів після ІМ переконли-
во доведена для блокаторів β-адренорецепторів, 
інгібіторів АПФ і статинів, а у пацієнтів із СН — 
для інгібіторів АПФ (еналаприл, каптоприл, лі-
зиноприл та ін.), блокаторів β-адренорецепторів 
(метопролол, бізопролол і карведилол) і антаго-
ністів рецепторів альдостерону (спіронолактон). 
З урахуванням маркерів ризику небезпечних для 
життя аритмій вирішується питання про імплан-
тацію автоматичного внутрішнього штучного 
кардіовертера-дефібрилятора.

Дієтичні фактори 
Вивчення американськими лікарями 

20 551 чоловіка віком 40–84 років без ІМ в анам-
незі показало, що у пацієнтів, що вживають рибу 
не менше 1 разу на тиждень, відносний ризик 
раптової серцевої смерті становив 0,48 (р=0,04) 
порівняно з тими, які вживали рибу <1 разу 
на місяць. Цей ефект не залежав від інших фак-
торів ризику. Доведено, що вживання морських 
продуктів, що містять омега-3 жирні кислоти, 
було також пов̓зане зі зниженням ризику рапто-
вої серцевої смерті.

Фізична активність 
Зв̓язок між значним навантаженням і рапто-

вою серцевою смертю добре відомий, але основ-
ні механізми не встановлені. Оскільки ризик 
раптової серцевої смерті й ІМ, як відомо, значно 
зростає під час фізичного навантаження, важли-
вим для охорони здоров̓я є питання про те, чи 

знижує ризик раптової серцевої смерті регулярне 
виконання помірного фізичного навантаження. 
Після корекції інших коронарних факторів ри-
зику було встановлено, що частота раптової сер-
цевої смерті у суб̓єктів, що регулярно виконують 
помірне фізичне навантаження (наприклад ро-
бота в саду або прогулянка) або вправи підвище-
ної інтенсивності протягом >60 хв на тиждень, 
була приблизно на 70% нижчою, ніж у осіб, що 
не виконують нічого з перерахованого вище. Ці 
дані свідчать на користь регулярної фізичної ак-
тивності з метою профілактики раптової серце-
вої смерті.

Вживання алкоголю 
Так само, як у випадку з фізичними вправами, 

існує залежність між вживанням алкоголю і ри-
зиком раптової серцевої смерті. Надмірне вжи-
вання алкоголю, особливо тривале, підвищує ри-
зик раптової серцевої смерті. Цей взаємозв̓язок 
можна пояснити виявленням подовженого 
інтервалу Q–T у алкоголіків. Проте ряд робіт, 
присвячених цій темі, свідчать про позитивний 
ефект помірного (до 30–40 мл/добу в перерахун-
ку на етиловий спирт) вживання алкоголю для 
профілактики раптової серцевої смерті.

ЧСС і її варіабельність 
Підвищення ЧСС і низька варіабельність сер-

цевого ритму були доведені як незалежні факто-
ри ризику раптової серцевої смерті в проведених 
численних дослідженнях. Взаємозв̓язок між 
підвищеною ЧСС і раптовою серцевою смертю 
відзначений у осіб з/без хвороб серця, з підви-
щеним ІМТ. Зниження варіабельності ритму 
серця свідчить про дисбаланс вегетативної регу-
ляції серцевого ритму зі зниженням активності 
парасимпатичного відділу вегетативної нервової 
системи й подальшим зниженням порога фор-
мування шлуночкових порушень ритму високих 
градацій. Відомо, що низькі показники добової 
варіабельності серцевого ритму після гострого 
ІМ (стандартна погрішність інтервалів R–R че-
рез добу — <40–50 мс) є високочутливим провіс-
ником зменшення тривалості життя внаслідок 
розвитку в майбутньому шлуночкової тахікардії 
та фібриляції шлуночків, навіть порівняно з та-
кими важливими прогностичними факторами, 
як ФВ ЛШ і реєстрація шлуночкових порушень 
ритму високих градацій при холтерівському мо-
ніторуванні ЕКГ.

Тютюнопаління
Доведено, що тютюнопаління — незалежний 

фактор ризику раптової серцевої смерті та ІМ. Це 
стосується і пацієнтів без ІХС. Тривале тютюно-
паління є також незалежним фактором ризику 
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для повторної раптової серцевої смерті у паці-
єнтів, які вже перенесли негоспітальну зупинку 
серця.

Цукровий діабет 
У літературі висловлюються протилежні думки 

щодо того, чи є зниження толерантності до глюко-
зи або цукровий діабет незалежним фактором ри-
зику раптової серцевої смерті. Результати Австра-
лійського і Паризького проспективного досліджень 
свідчать, що цукровий діабет в анамнезі є значимим 
чинником ризику раптової серцевої смерті. На-
впаки, Американське дослідження вважає діабет 
фактором ризику раптової серцевої смерті тільки 
у хворих з доведеною ІХС. В інших дослідженнях, 
проведених у Фінляндії та Великобританії, цукро-
вий діабет не був визначений як незалежний фак-
тор ризику раптової серцевої смерті.

Зміни ЕКГ
12-канальна ЕКГ — простий неінвазивний ме-

тод, який можна широко застосовувати під час пер-
винного обстеження пацієнта для оцінки серцево-
судинного ризику. Розвиток комп̓ютеризованих 
алгоритмів аналізу робить інтерпретацію ЕКГ до-
ступною для лікарів некардіологічного профілю. 
Проведені дослідження підтвердили прогностич-
ну цінність депресії сегмента ST або інверсії зуб-
ця Т як маркерів ризику серцево-судинної смерті 
й раптової серцевої смерті зокрема.

Інтервал Q–T 
Цінним неінвазивним маркером підвищеного 

ризику небезпечних для життя шлуночкових по-
рушень ритму є збільшення тривалості інтерва-
лу Q–T, причому не тільки як прояв вродженого 
синдрому подовження реполяризації шлуночків. 
За даними холтерівського моніторування ЕКГ рап-
товій аритмічній смерті в ряді випадків безпосеред-
ньо передує нетривале подовження інтервалу Q–T. 
Дослідники звертають увагу також на дисперсію 
Q–T — різницю між найбільшою та найменшою 
тривалістю інтервалу Q–T у різних відведеннях 
на поверхневій ЕКГ, зареєстрованій на 12-ка-
нальному електрокардіографі. У деяких хворих 
з дисфункцією або ГЛШ дисперсія інтервалу Q–T 
зростає до 85–100 мс і більше, що може свідчити 
про електричну негомогенність міокарда, збіль-
шення неоднорідності реполяризації та схильності 
до розвитку шлуночкових порушень ритму високих 
градацій, особливо при поєднанні з іншими мар-
керами аритмогенезу. Дотепер немає однозначних 
рекомендацій з оптимального методу дослідження 
дисперсії реполяризації шлуночків у повсякденній 
клінічній практиці та її нормальних показниках. 
Тому цей параметр не враховували як предиктор 
розвитку раптової серцевої смерті. 

ОЦІНКА КЛІНІЧНОГО 
ТА ПРОГНОСТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ 

ШЛУНОЧКОВИХ АРИТМІЙ, 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АРИТМОГЕННОГО СУБСТРАТУ
Шлуночкові порушення ритму
Проблема шлуночкових порушень ритму зай-

має особливе місце в сучасній кардіології, що 
зумовлено як високою частотою шлуночкових 
порушень ритму, так і труднощами оцінки необ-
хідності їх подолання. Багато десятиріч зусилля 
дослідників були зосереджені на розробці засо-
бів для усунення спонтанних шлуночкових по-
рушень ритму на підставі глибокого вивчен-
ня елек трофізіологічних механізмів формування 
аритмії. Надалі в 70-ті роки ХХ ст. з̓явилися нові 
й надзвичайно ефективні антиаритмічні засо-
би, були введені нові методи підбору та оцінки 
ефективності терапії, зокрема холтерівське моні-
торування ЕКГ і внутрішньосерцеве ЕФД. Вони 
забезпечили можливість точної кількісної оцінки 
шлуночкових порушень ритму, характеристики 
морфологічних особливостей і субстрату аритмії 
(табл. 6.3), цілеспрямованого підбору лікування 
не тільки при шлуночковій екстрасистолії, але й 
при небезпечних для життя шлуночкових тахі-
кардіях. 

Переломною подією для клінічної аритмоло-
гії стало наприкінці 1980-х років узагальнення 
результатів багатоцентрових досліджень CAST. 
Виявилося, що усунення шлуночкової екстра-
систолії потужними й ефективними антиарит-
мічними засобами I класу не дозволяло запобігти 
раптовій смерті і, більше того, супроводжувалося 
погіршенням довгострокового прогнозу хворих 
з постінфарктною дисфункцією міокарда, насам-
перед за рахунок підвищення небезпеки проявів 
аритмогенної дії. Тому в 90-х роках ХХ ст. карди-
нально змінилася стратегія лікування шлуночко-
вих порушень ритму, були переглянуті показан-
ня до застосування антиаритмічних препаратів 
у різних категорій хворих на підставі прогностич-
ного аспекту оцінки ефективності терапії. 

До найважливіших завдань ведення хворих 
зі шлуночковими порушеннями ритму належать: 

1) усунення гемодинамічних змін і симпто-
мів, викликаних аритмією (у тих випадках, коли 
аритмія симптоматична); 

2) запобігання шлуночкових порушень ритму 
високих градацій, раптової серцевої смерті та поліп-
шення довгострокового прогнозу (у тих випадках, 
коли є маркери ризику раптової серцевої смерті). 
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У багатьох випадках шлуночкові порушення 
ритму не супроводжуються клінічними симптома-
ми, а усунення аритмії далеко не завжди доцільне 
з огляду на ризик раптової серцевої смерті. Отже, 
призначенню терапевтичних заходів повинна пере-
дувати оцінка клініко-гемодинамічного й прогнос-
тичного значення аритмії у конкретного хворого.

Клініко-гемодинамічне значення шлуночко-
вих порушень ритму полягає у можливості ста-
вати причиною симптомів і синдромів, які або 
безпосередньо пов̓язані з порушеннями гемо-
динаміки (синкопальні стани, стенокардія, СН, 
артеріальна гіпотензія і колапс), або, не погіршу-
ючи стану гемодинаміки, негативно впливають 
на якість життя хворого (запаморочення, нудота, 
тривога, іноді страх і передсинкопе). Проте дуже 
часто шлуночкові порушення ритму мають без-
симптомний перебіг.

Ретельний збір анамнезу та обстеження хво-
рого дають можливість встановити прогностичне 
значення шлуночкових порушень ритму, які де-
якою мірою пов̓язані з клініко-гемодинамічними 
порушеннями, але не завжди відповідають вияв-

леним симптомам. Зокрема, в окремих випадках 
прогностично незначущі шлуночкові порушення 
ритму можуть супроводжуватися інвалідизуючи-
ми симптомами. З іншого боку, безсимптомні 
шлуночкові порушення ритму у хворих з тяжким 
структурним ураженням міокарда (насамперед 
постінфарктним кардіосклерозом і/або СН) зна-
чно погіршують прогноз. У хворих із систолічною 
дисфункцією міокарда і СН прогноз виживанос-
ті залежить від градації аритмії: поява шлуночко-
вої екстрасистолії відображає тяжкість ураження 
серцевого м̓яза і є своєрідним маркером поми-
раючого серця, а шлуночкові порушення ритму 
високих градацій — ще й свідченням підвищення 
імовірності раптової аритмічної смерті. 

Сучасна комплексна оцінка прогнозу хво-
рих зі шлуночковими порушеннями ритму ви-
магає синтезу всієї наявної інформації не тільки 
про характер самого порушення ритму, але й 
про основ не захворювання — етіологічний фак-
тор шлуночкових порушень ритму. Це почина-
ється вже при опитуванні та об̓єктивному огляді 
і є одним з основних завдань подальшого інстру-

Таблиця 6.3 
Клінічна систематизація шлуночкових порушень ритму

Критерії 
систематизації Систематизація

I. Кількість, морфологія 
і градація шлуночкових 
екстрасистол (Lown B., 
1971)

I — поодинокі шлуночкові екстрасистоли (<30/год)
II — часті мономорфні шлуночкові екстрасистоли (30/год)
III — поліморфні шлуночкові екстрасистоли
IVa — парні шлуночкові екстрасистоли
IVb — пробіжки шлуночкової тахікардії
V — ранні (R на T) шлуночкові екстрасистоли

II. Тривалість пароксизму 
шлуночкової тахікардії

Пробіжка шлуночкової тахікардії — 3–5 послідовних шлуночкових комплексів
Нестійка шлуночкова тахікардія — ≥6 послідовних шлуночкових скорочень три-
валістю до 29 с з частотою скорочень >100 уд./хв (тривалість циклу <600 мс), що 
купіруються самостійно
Стійка шлуночкова тахікардія — тривалість 30 с та/або необхідність купірування 
у зв’язку з порушенням гемодинаміки

III. Характер змін ЕКГ під 
час пароксизму шлуноч-
кової тахікардії

Мономорфна шлуночкова тахікардія — з однорідною ЕКГ-морфологією 
 комплексу QRS
Поліморфна шлуночкова тахікардія — з нестабільною або поліморфною 
ЕКГ-морфологією комплексу QRS з тривалістю цикла 600–180 мс
Тахікардія re-entry з блокадою ніжки пучка Гіса — шлуночкова тахікардія 
за механізмом re-entry із залученням системи Гіса — Пуркіньє, як правило, 
з ЕКГ-морфологією блокади лівої ніжки пучка Гіса, яка зазвичай разви вається 
при наявності кардіоміопатії 
Пірует-тахікардія — шлуночкова тахікардія, асоційована з подовженим інтерва-
лом Q–T або коригованим Q–T, що на ЕКГ характеризується обертанням верхів-
ки комплексів QRS  навколо ізоелектричної лінії при аритмії 
Двонаправлена шлуночкова тахікардія — шлуночкова тахікардія з відхиленням 
при скороченнях осі комплекса QRS у фронтальній площині, часто асоційована 
з інтоксикацією серцевими глікозидами 

IV. Прогностичне значен-
ня шлуночкових аритмій 

Доброякісні
Потенційно злоякісні
Злоякісні
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ментального обстеження хворих зі шлуночкови-
ми порушеннями ритму (табл. 6.4). 

Обов̓язковим елементом обстеження хворих 
та оцінки прогностичного значення аритмії є 
ехоКГ-дослідження, що надає важливу інфор-
мацію про структурне ураження серця, наявність 
рубцевих змін міокарда і його гіпертрофії, а та-
кож про ступінь дисфункції ЛШ (табл. 6.5). 

Шлуночкові порушення ритму вважають до-
броякісними, якщо вони не викликають пору-
шень гемодинаміки, не пов̓язані зі структурним 
ураженням серцевого м̓яза і мають низьку гра-
дацію (поодинокі шлуночкові екстрасистоли).
Шлуночкові порушення ритму розцінюють як 
доброякісні приблизно у 30% усіх хворих із симп-
томатичними шлуночковими аритміями.

Потенційно злоякісні шлуночкові порушення 
ритму пов̓язані зі структурною патологією міо-

карда, дисфункцією серцевого м̓яза, але також 
не викликають істотних гемодинамічних симп-
томів. Потенційно злоякісними можуть бути 
шлуночкові порушення ритму будь-яких града-
цій, за винятком стійкої шлуночкової тахікардії. 
До цього класу належать близько 65% усіх випад-
ків шлуночкових порушень ритму.

Злоякісні шлуночкові порушення ритму май-
же завжди виникають на фоні тяжкої структурної 
патології та дисфункції міокарда, викликають 
значимі гемодинамічні порушення і є шлуноч-
ковими порушеннями високої градації (зазвичай 
це пароксизми стійкої шлуночкової тахікардії). 
До злоякісних належать до 5% усіх випадків шлу-
ночкових порушень ритму. 

З метою встановлення частоти і градації аритмії 
у хворих зі шлуночковими порушеннями ритму до-
сить зареєструвати звичайну ЕКГ спокою. Показан-

Таблиця 6.5
Ступені тяжкості структурного ураження серця та їх потенційний вплив на ризик 

та ефективність антиаритмічної терапії
Ступінь Характеристика ураження серця Ризик Ефективність

І Структурна патологія без впливу на шлуночок: пролапс мітрально-
го клапана без регургітації або порушень реполяризації, додаткові 
AV-шляхи проведення, помірний мітральний стеноз

+++++ +

II Мінімальна дисфункція ЛШ, помірна гіпертрофія або перевантаження 
об’ємом без вираженої дилатації ЛШ

++++ ++

III Ураження міокарда без застійних феноменів або тяжкої систолічної 
дисфункції ЛШ

+++ +++

IV Виражена ГЛШ ++ ++++
V Застійна СН, тяжка систолічна дисфункція ЛШ, виражена ішемія + +++++

Таблиця 6.4 
Класифікація шлуночкових аритмій за прогностичною значимістю

Порівнювані критерії Доброякісні Потенційно
злоякісні Злоякісні

Ризик раптової смерті Дуже низький Низький або помірний Високий
Клінічні прояви Серцебиття, що 

виявлено при пла-
новому огляді 

Серцебиття, що виявле-
но при плановому огляді 
або масовому обстежені

Серцебиття,
синкопальні

стани, зупинка серця 
в анамнезі

Структурне ураження сеpця Як правило, немає Є Є
Рубець або гіпертрофія серця Немає Є Є
ФВ ЛШ Нормальна 

(>55%)
Помірно знижена

(30–55% )
Значно знижена

(<30% )
Частота шлуночкової екстрасистолії Незначна або 

 помірна
Помірна або 

значна
Помірна або 

значна
Парні шлуночкові екстрасисто-
ли або нестійка (тривалістю <30 c) 
 шлуночкова тахікардія

Немає Є Є

Стійка (тривалістю >30 c) шлуночкова 
тахікардія

Немає Немає Є

Гемодинамічні наслідки аритмії Немає Немає або незначні Помірні або виражені
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ням для здійснення холтерівського моніторування 
ЕКГ з діагностичною метою є періодична поява 
нападів сильного серцебиття, синкопальних станів 
невизначеної етіології та інших симптомів, імовір-
но зумовлених тахіаритмією, не зареєстрованою 
на ЕКГ. Холтерівський моніторинг використовують 
не тільки для верифікації ризику раптової серцевої 
смерті, а й для оцінки ефекту антиаритмічної тера-
пії. Найчастіше в клінічній практиці використову-
ють критерії ефективності антиаритмічної терапії, 
які були запропоновані Хоровицем і Лауном:

- зменшення на 50% загальної кількості шлу-
ночкових екстрасистол;

- зниження на 90% парних шлуночкових екс-
трасистол; 

- повне зникнення пробіжок шлуночкової та-
хікардії.

Проведення проби з дозованим фізичним на-
вантаженням повинно бути рекомендовано до-
рослим пацієнтам зі шлуночковою аритмією, що 
має помірну або високу вірогідність наявності 
ІХС (з урахуванням віку, статі й симптоматики), 
що може ініціювати розвиток ішемічних змін або 
шлуночкову аритмію.

Проведення ехоКГ рекомендується хворим 
зі шлуночковими порушеннями з підозрою на ор-
ганічне захворювання серця або родичам хворих зі 
спадковими порушеннями, асоційованими з рап-
товою серцевою смертю. Рекомендується прове-
дення стрес-тестів з фармакологічними пробами 
або проби з дозованим фізичним навантаженням 
із будь-яким методом візуалізації (ехоКГ або од-
нофотонна емісійна КТ з перфузією міокарда) для 
виявлення німої ішемії у хворих зі шлуночковими 
аритміями, у яких відзначають помірну вірогідність 
наявності ІХС. 

Проведення МРТ, КТ серця або радіоізотопної 
ангіографії може бути необхідним у пацієнтів зі шлу-
ночковими аритміями у випадках, коли ехоКГ не до-
зволяє точно оцінити функцію ЛШ або ПШ сер-
ця і/або виявити характер його структурних змін.

Проведення коронарної ангіографії допомагає 
встановити або виключити наявність ІХС з вира-
женою оклюзією коронарних артерій у пацієнтів 
із загрозливими для життя шлуночковими арит-
міями або у осіб, що перенесли раптову серцеву 
смерть, у яких відзначають помірну вірогідність 
наявності ІХС (з урахуванням віку, статі і симп-
томатики). Візуалізація ЛШ може бути доцільна 
у пацієнтів, яким планують встановити бівентри-
кулярний кардіостимулятор.

Сигнал-усереднена ЕКГ високого розрізнення 
З метою виявлення аритмогенного субстра-

ту у хворих з нападами серцебиття і короткочас-

ною втратою свідомості невстановленої етіології, 
особливо при наявності структурного ураження 
міокарда, здійснюють дослідження ППШ. В ура-
женому міокарді ППШ — низькоамплітудні висо-
кочастотні електричні сигнали наприкінці комп-
лексу QRS або на початку сегмента ST є відобра-
женням зони сповільненого проведення, що може 
стати субстратом для повторного входу збудження 
і виникнення пароксизмальної шлуночкової та-
хікардії. Виявлення ППШ дозволяє передбачати 
підвищений ризик фатальних аритмій після пере-
несеного ІМ і полегшити відбір хворих для про-
ведення внутрішньосерцевого ЕФД.

Внутрішньосерцеве ЕФД
Програмоване внутрішньосерцеве ЕФД є ета-

лонним (хоча й не рутинним) методом діагности-
ки шлуночкових порушень ритму у хворих з на-
падами серцебиття й синкопальними станами 
невизначеної етіології. Проте внаслідок зміни 
стратегії лікування злоякісних шлуночкових по-
рушень ритму, коли не так часто використову-
ють антиаритмічні засоби I класу, а в основному 
емпірично призначають аміодарон і блокатори 
β-адренорецепторів (у розвинених країнах, крім 
того, імплантують кардіовертер-дефібрилятор), 
внутрішньосерцеве ЕФД з послідовною оцінкою 
ефективності антиаритмічних засобів проводять 
рідко. Разом з тим зросло значення внутрішньо-
серцевого ЕФД для картування міокарда й визна-
чення локалізації джерела тахіаритмії перед ви-
конанням процедури катетерної радіочастотної 
абляції ектопічних вогнищ, імплантації штучно-
го кардіовертера-дефібрилятора.

Генетична база раптової серцевої смерті 
Раптова кардіальна смерть може виникати 

як результат спадкової генетичної патології, що 
впливає на ключові білки серця. Хвороби типу 
синдрому подовженого інтервалу Q–T, синдро-
му Бругада, ГКМП, аритмогенної дисплазії ПШ, 
катехоламінергічної поліморфної шлуночкової 
тахікардії або ДКМП — приклади ймовірних 
факторів раптової серцевої смерті. Свідчення 
щодо підтримки існування генетичного фактора 
схильності до раптової серцевої смерті було вияв-
лено після великих епідеміологічних досліджень, 
що продемонстрували зв̓язок раптової серцевої 
смерті зі спадковістю. Наявність у сімейному 
анамнезі зупинки серця і генетичної патології 
(синдром подовженого інтервалу Q–T, синдром 
Бругада, ГКМП) слід обов̓язково всебічно оці-
нювати, особливо якщо мова йде про зупинку 
серця в молодому віці. У цих випадках необхідно 
активно запобігати розвитку ІХС.
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ПРОФІЛАКТИКА РАПТОВОЇ 
СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ: ЗАГАЛЬНІ 

ПІДХОДИ
Первинна профілактика раптової серцевої 

смерті у хворих з ІХС. Відповідно до концепції 
трикутника П. Кумеля умовами формування рап-
тової серцевої смерті у пацієнтів з ІХС є взаємо-
залежні фактори: 

1) наявність чутливого міокарда (компоненти 
якого — залишкова ішемія, електрична неста-
більність і дисфункція ЛШ); 

2) дія різних тригерів (тахікардія, екстраси-
столія);

3) на фоні впливу відповідних модуляторів 
(дисфункція вегетативної нервової системи, 
найчастіше — зниження активності її парасим-
патичного відділу та порога виникнення фібри-
ляції шлуночків). 

Сучасні уявлення про аритмогенний шлуно-
чок включають поєднання механічної дисфунк-
ції (внаслідок розтягання волокон, із структур-
ним і електричним ремоделюванням камер сер-
ця та кардіоміоцитів), порушення функції іонних 
каналів, ішемію і наявність рубця або іншого 
ураження тканини міокарда, а також порушення 
провідності. Враховуючи наведені фактори, най-
краще розроблені методи оцінки ризику раптової 
серцевої смерті саме у пацієнтів зі структурним 
захворюванням серця, особливо у тих, які були 
реанімовані після раптової серцевої смерті або 
перенесли раніше епізоди небезпечних для жит-
тя порушень ритму.

Принципи індивідуалізованої оцінки ризику 
раптової аритмічної смерті у пацієнтів, що пере-
несли епізод раптової серцевої смерті останнім 
часом значно змінилися. З одного боку, комплекс 
інформативних методів, таких як холтерівське 
моніторування ЕКГ, ЕФД, реєстрація ППШ і ва-
ріабельності ритму серця, у поєднанні з ФВ ЛШ 
і ФК СН, дозволив найбільш точно визначати 
приналежність пацієнтів до групи високого ри-
зику раптової серцевої смерті і пароксизмальної 
шлуночкової тахікардії. Зареєстровані при хол-
терівському моніторуванні ЕКГ-параметри, такі 
як кількість, градація і морфологія шлуночкових 
аритмій, дисбаланс варіабельності ритму серця 
й коливання тривалості інтервалу Q–T, залиша-
ються важливими провісниками високого ризи-
ку при вирішенні питання про доцільність здій-
снення первинної профілактики раптової сер-
цевої смерті шляхом імплантації кардіовертера-
дефібрилятора або призначення антиаритмічної 
терапії. Особливо інформативним параметром 
для прогнозування раптової серцевої смерті 

за результатами багатьох досліджень виявилася 
знижена варіабельність ритму серця, що відобра-
жає втрату адекватного парасимпатичного захис-
ту серця від фібриляції шлуночків. Але найбільш 
потужним провісником ризику небезпечної для 
життя аритмії, виходячи з результатів досліджен-
ня ATRAMI, було поєднання низької варіабель-
ності ритму серця зі зниженою ФВ ЛШ і поруше-
ною чутливістю барорефлексу.

Утім, аналіз ЕКГ у пацієнтів, реанімованих 
після зупинки серця, свідчить, що безпосередніми 
механізмами раптової серцевої смерті найбільш 
часто є фібриляція або тріпотіння шлуночків, а та-
кож поліморфна шлуночкова тахікардія з високою 
частотою, а не мономорфна шлуночкова тахікар-
дія. На частку пацієнтів з попередньо документо-
ваною стійкою шлуночковою тахікардією дово-
диться менше 1% (!) із числа осіб, у яких щорічно 
реєструється раптова смерть у західних країнах. 
При інвазивному позасерцевому ЕФД більш ніж 
у 80% пацієнтів відтворювали стійку мономорфну 
шлуночкову тахікардію, що виникає за механіз-
мом re-entry, у той час як у 50% хворих, реанімо-
ваних після раптової серцевої смерті, вдавалося 
індукувати небезпечну для життя поліморфну 
шлуночкову тахікардію або фібриляцію шлуноч-
ків. Можна припустити, що механізм виникнення 
фатальних аритмій відрізняється і значно склад-
ніше від простого кільця macro re-entry — провід-
ного механізму формування мономорфної шлу-
ночкової тахікардії. У дослідженнях встановлено, 
що групу пацієнтів, що перенесли епізод раптової 
серцевої смерті, слід чітко відрізняти від пацієн-
тів, у яких індукується мономорфна шлуночкова 
тахікардія, а ризик небезпечних для життя арит-
мій серця не можна повністю oтотожнювати з ри-
зиком раптової серцевої смерті. З іншого боку, 
неіндукована мономорфна шлуночкова тахікар-
дія на фоні лікування антиаритмічними засобами 
має обмежене діагностичне значення як критерій 
ефективності антиаритмічної терапії для індиві-
дуальної профілактики раптової серцевої смерті, 
особливо при наявності тяжкого структурного за-
хворювання серця.

Виникнення на фоні фіксованого аритмоген-
ного субстрату шлуночкових тахіаритмій з пе-
реходом у фібриляцію шлуночків не є єдиним 
безпосереднім механізмом формування рапто-
вої серцевої смерті. Зокрема, у значної кількос-
ті пацієнтів з гострим коронарним синдромом 
формується динамічний аритмогенний субстрат 
і виникає первинна фібриляція шлуночків, у той 
час як у багатьох пацієнтів із ХСН безпосереднім 
механізмом раптової серцевої смерті є бради-
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аритмії. З огляду на це сучасна стратегія стра-
тифікації ризику раптової серцевої смерті у осіб 
зі структурним захворюванням серця не обме-
жується визначенням критеріїв наявності стій-
кого аритмогенного субстрату. Вона насамперед 
пов̓язана з пошуком маркерів електричної не-
стабільності міокарда, залишкової ішемії і дис-
функції ЛШ (табл. 6.6 і 6.7).

Визначальними клінічними факторами оцін-
ки прогнозу виживаності у більшості хворих з ІХС 
і СН є ФВ ЛШ і ФК СН за класифікацією NYHA. 
Серед пацієнтів із СН I–II ФК загальний ризик 
смерті відносно низький, але 67% летальних ре-
зультатів були раптовими; у той час як при значно 
гіршому загальному прогнозі виживаності тільки 
29% пацієнтів із СН IV ФК помирали раптово. 
Отже, при визначенні показань для специфічної 
профілактики раптової серцевої смерті слід вико-
ристовувати існуючі провісники ризику раптової 
серцевої смерті і передбачати потенційну ймовір-
ність смерті від різних причин. Це дозволяє більш 
точно розробити стратегію лікування.

Слід зазначити, що з огляду на результати ряду 
контрольованих досліджень протягом останньо-
го десятиріччя були переглянуті принципи оцін-
ки ефективності антиаритмічної терапії методом 
холтерівського моніторування ЕКГ. Незважаючи 
на значну кореляцію між ризиком раптової сер-
цевої смерті і кількістю та градацією зареєстро-
ваних шлуночкових екстрасистолій у пацієнтів 
зі структурним захворюванням серця, цей метод 
не став надійним індикатором ефективного усу-

нення аритмії, для якої характерні істотні спон-
танні коливання. Як показали результати дослі-
дження ESVEM, у пацієнтів, що перенесли ІМ, 
навіть при нібито ефективному подоланні зло-
якісної шлуночкової тахікардії антиаритмічними 
засобами в 50% випадків вона відновлювалася 

Таблиця 6.6 
Фактори патогенезу і методи оцінки ризику раптової серцевої смерті у пацієнтів з ІХС

Компоненти патогенезу 
раптової 

серцевої смерті

Маркери ризику раптової 
серцевої смерті Методи дослідження

Електрична 
 нестабільність міокарда

Шлуночкові порушення ритму високих 
градацій
Зниження варіабельності серцевого ритму
Збільшення тривалості коригованого 
 інтервалу Q–T

Холтерівське моніторування ЕКГ
Проба з дозованим фізичним 
 навантаженням
ЕФД

Дисфункція ЛШ Клінічні прояви СН
Порушення глобальної і регіональної 
 скоротності міокарда
Нейрогуморальні порушення

ЕхоКГ
Радіоізотопна вентрикулографія, 
контрастна вентрикулографія
МРТ, КТ серця 
Дослідження активності компонентів 
РААС та САС

Ішемія міокарда Стенокардія
Діагностичні зміни ЕКГ

Проба з дозованим фізичним 
 навантаженням
Холтерівське моніторування ЕКГ
Стрес-ехоКГ
Ангіографія коронарних артерій

Таблиця 6.7 
Стратифікація ризику раптової серцевої 

смерті у пацієнтів з ІМ і СН

Рекомендації Параметри 
і процедури

Параметр, корисний 
для стратифікації 
ризику

Демографічні показники
ФВ ЛШ
Варіабельність серце-
вого ритму, чутливість 
 барорефлексу
Об’єм ЛШ

Докази або думка 
експертів на ко-
ристь застосуван-
ня процедури  або 
парамет ра

Шлуночкові екстрасистоли
Нестійка шлуночкова 
 тахікардія
ЧСС у спокої

Аргументи на ко-
ристь проведення 
процедури або пара-
метра більш слабкі

ППШ
Інтервал Q–T
ЕФД
Альтернувальний зубець Т
Турбулентність серцевого 
ритму
Прохідність артерії, що зумо-
вила інфаркт

Параметр, що не має 
користі для стратифі-
кації ризику

Дисперсія Q–T
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уже протягом наступних 2 років. Але ще більш 
небезпечним було те, що поряд з успішним при-
гніченням шлуночкових порушень ритму пев-
ними препаратами класу IC підвищувався ризик 
раптової серцевої смерті у віддалений термін від 
початку лікування. Ці дані отримані в досліджен-
нях CAST, CAST-II і ESVEM. 

Отже, розповсюджена у 80-ті роки ХХ ст. гі-
потеза про можливість запобігання раптової 
серцевої смерті у пацієнтів зі шлуночковими по-
рушеннями ритму шляхом усунення тригерів — 
передчасних шлуночкових скорочень не була 
підтверджена. З іншого боку, препарати групи 
блокаторів β-адренорецепторів, антиаритмічна 
ефективність яких по подоланню шлуночкової 
екстрасистолії відносно слабка, показали здат-
ність знижувати ризик раптової серцевої смерті 
у різних категорій пацієнтів і запобігати аритмо-
генній дії препаратів I класу (табл. 6.8). 

Результати холтерівського моніторування 
ЕКГ не відображають реальних змін ризику ран-
ньої серцевої смерті і обмежено інформативні 
для оцінки ефективності антиаритмічної терапії. 
Саме тому в багатьох клінічних ситуаціях анти-
аритмічні засоби, насамперед аміодарон і/або 
блокатори β-адренорецепторів, призначають ем-
пірично і без врахування власне антиаритмічної 
ефективності терапії.

У групах доведеного високого ризику раптової 
серцевої смерті (насамперед у пацієнтів, що пере-
несли ІМ зі шлуночковими порушеннями ритму) 
протягом останнього десятиріччя було проведено 
декілька великих багатоцентрових рандомізова-
них досліджень, що дозволили визначити місце 
різних антиаритмічних препаратів і пристроїв 

у первинній і вторинній профілактиці раптової 
серцевої смерті. Єдиним антиаритмічним засо-
бом, відносно якого були отримані докази доціль-
ності застосування для первинної профілактики 
раптової серцевої смерті, залишається аміодарон. 
Найбільш відомим став метааналіз ATMA — су-
купний аналіз 13 рандомізованих досліджень, 
проведених у 90-ті роки ХХ ст., у яких оцінювали 
ефект аміодарону порівняно з плацебо у пацієнтів 
після перенесеного ІМ (8 досліджень), з СН (5 до-
сліджень) і шлуночковими порушеннями ритму. 
Всього було проаналізовано результати лікування 
6553 пацієнтів. Установлено, що ризик раптової 
серцевої смерті при тривалому (протягом 2 ро-
ків) застосуванні аміодарону вірогідно знизився 
на 29%, а загальна смертність — на 13%. Серед 
побічних ефектів аміодарону найчастіше (до 4% 
випадків тривалого застосування препарату) ви-
являли порушення з боку щитовидної залози, 
значно рідше — нейропатії, появу легеневих ін-
фільтратів, брадикардію або порушення функції 
печінки. З огляду на це аміодарон показаний для 
первинної профілактики раптової серцевої смерті 
насамперед тим пацієнтам зі структурним захво-
рюванням серця, у яких є критерії високого ризи-
ку небезпечних для життя аритмій серця, і користь 
застосування препарату безумовно перевищує ри-
зик побічних ефектів (табл. 6.9). 

Що стосується блокаторів β-адренорецепторів, 
то необхідно підкреслити, що ефективність у пла-
ні попередження раптової серцевої смерті доведе-
на для метопрололу, бізопрололу і карведилолу.

Одним із сучасних методів запобігання 
раптової серцевої смерті з найбільш перекон-
ливими доказами ефективності у пацієнтів 

Таблиця 6.8 
Доцільність застосування блокаторів β-адренорецепторів для попередження раптової 

серцевої смерті
Рекомендації Категорії пацієнтів і тип профілактики раптової серцевої смерті

Користь безсумнівна Після ІМ, у тому числі у пацієнтів із СН (первинна профілактика)
Симптоматичний синдром подовженого інтервалу Q–T (первинна)
Синдром подовженого інтервалу Q–T — разом з імплантованим кардіовертером-
дефібрилятором (вторинна)

Докази або думка 
експертів на користь 
застосування бло-
каторів β-адрено-
рецепторів

Пацієнти в постінфарктний період, реанімовані після шлуночкової тахікардії/фібриляції 
шлуночків, спонтанна стійка шлуночкова тахікардія (вторинна)
Безсимптомний синдром подовженого інтервала Q–T (первинна)
Міокардіальні «містки» (первинна)
Катехоламінергічна поліморфна шлуночкова тахікардія (первинна і вторинна)

Аргументи на користь  
застосування блока-
торів β-адрено рецеп-
торів більш слабкі

Аритмогенна дисплазія ПШ (первинна)

Немає підстав для за-
стосування

ГКМП (первинна)
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із груп високого ризику є імплантація штучно-
го кардіовертера-дефібрилятора. Наприклад, 
у дослідження MADIT включили 196 пацієн-
тів із ФВ ЛШ (35% після перенесеного ІМ), 
з нестійкою шлуночковою тахікардією, до-
кументованою за допомогою холтерівського 
моніторування ЕКГ або проби з фізичним на-
вантаженням, а також стійкою шлуночковою 
тахікардією, індукованою при ЕФД. Рандо-
мізовано здійснювали імплантацію штучного 
кардіовертера-дефібрилятора або продовжували 
звичайне медикаментозне лікування. Протягом 
27 міс спостереження смертність у групі хво-
рих з імплантованим штучним кардіовертером-
дефібрилятором склала 15%, у групі медикамен-
тозного лікування — 38% (хоча слід зазначити, 
що частина хворих у цій групі приймала анти-
аритмічні препарати I класу). У цьому дослі-
дженні була вперше доведена доцільність імп-
лантації штучного кардіовертера-дефібрилятора 
у пацієнтів, що перенесли ІМ, з високим ризи-
ком раптової аритмічної смерті. 

Таблиця 6.9 
Доцільність застосування аміодарону для 
попередження раптової серцевої смерті

Рекомен-
дації

Категорії пацієнтів і тип профілак-
тики раптової серцевої смерті

Докази 
або думка 
експер тів 
на користь 
 застосування 
препарату

Пацієнти, що перенесли ІМ (первинна)
Пацієнти, що перенесли ІМ, реані-
мовані після шлуночкової тахікардії/
фібриляції шлуночків, спонтанна 
шлуночкова тахікардія (вторинна)
Аортальний стеноз (первинна)

Аргументи 
на користь 
застосування 
препарату 
більш слабкі

ГКМП (первинна)
ДКМП (первинна)
Аритмогенна дисплазія ПШ 
(первинна)
WPW-синдром (первинний)

Разом з тим застосування специфічних за-
собів профілактики фібриляції шлуночків не-
доцільно у пацієнтів із високим ризиком смерті 
від інших причин. Зокрема, у пацієнтів з ФВ ЛШ 
<25% і СН III—IV ФК найгірший загальний про-
гноз виживаності і найвищий ризик смерті вна-
слідок СН. Втручання, які спрямовані тільки 
на запобігання раптової серцевої смерті у таких 
хворих і не впливають на перебіг основ ного за-
хворювання (такі як імплантація штучного 
кардіовертера-дефібрилятора), дозволяють знач-
но знизити ймовірність фатальної фібриляції 
шлуночків і показник раптової серцевої смерті 
серед можливих причин смерті, але практич-
но не поліпшують загальний прогноз. Хворі 
з високим загальним ризиком смерті (аритміч-

ної і неаритмічної) після імплантації штучного 
кардіовертера-дефібрилятора помирають при-
близно в ті ж строки з інших причин, зокрема 
внаслідок гострої СН або тромбоемболії. 

Звичайно, питання про доцільність імплан-
тації кардіовертера-дефібрилятора вирішується 
по-різному залежно від можливості придбання 
цих приладів. За останній час отримані дані, що 
дозволяють розширити показання для засто-
сування імплантації штучного кардіовертера-
дефібрилятора. Мета дослідження MADIT-II — 
встановити, чи дозволить профілактична імп-
лантація кардіовертера-дефібрилятора підви-
щити виживаність хворих з ІХС і систолічною 
дисфункцією ЛШ порівняно з медикамен-
тозною терапією. Це дослідження включало 
пацієнтів із хронічню ІХС і хоча б одним пе-
ренесеним раніше ІМ, ФВ ЛШ ≤30% і кіль-
кістю шлуночкових екстрасистол >10 на 1 год 
при холтерівському моніторуванні ЕКГ без ві-
кових обмежень. У дослідження не включали 
пацієнтів із пароксизмами нестійкої шлуноч-
кової тахікардії або у яких під час внутрішньо-
серцевого ЕФД індукували стійку шлуночкову 
тахікардію. До листопада 2001 р. у дослідження 
встигли включити 1232 пацієнта, серед яких 
більшість отримували оптимальну медикамен-
тозну терапію — інгібітори АПФ і блокатори 
β-адренорецепторів, частина — антиаритмічні 
засоби. Дослідження припинили передчасно 
у зв̓язку з отриманими переконливими даними 
про вищу виживаність пацієнтів, яким імплан-
тували штучний кардіовертер-дефібрилятор 
за рахунок зниження ризику раптової серцевої 
смерті. Профілактичне застосування імплан-
тації кардіовертера-дефібрилятора протягом 
3 років асоціювалося зі статистично достовір-
ним зниженням смертності на 31%. Причому 
користь імплантації штучного кардіовертера-
дефібрилятора була очевидною у різних кате-
горій пацієнтів, серед яких у 75% діагностували 
СН II–III ФК. 

Які саме категорії пацієнтів можуть бути кан-
дидатами для первинної профілактики раптової 
серцевої смерті за допомогою антиаритмічних 
препаратів або пристроїв? До них насамперед 
належать пацієнти з неінвазивними маркерами 
високого ризику раптової серцевої смерті після 
перенесеного ІМ, а також пароксизмами нестій-
кої шлуночкової тахікардії при застійній СН або 
ГКМП. 

Рекомендації зі стратифікації ризику та про-
філактики раптової серцевої смерті у хворих з ІМ 
і СН наведені в табл. 6.10 і 6.11.
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Таблиця 6.10
Рекомендації для стратифікації ризику 

розвитку раптової серцевої смерті у хворих 
з ІМ і СН

Дуже  важливо Важливо Менш важливо
ФВ ЛШ
Варіабельність 
серцевого рит-
му або 
барорефлек-
торна чутли-
вість
Об’єм ЛШ

Шлуночко-
ві екстра-
систоли
Нестійка
шлуночко-
ва тахікар-
дія
ЧСС 
спокою

ППШ
Інтервал Q–T
Альтерація зубця T
Турбулентність серце-
вого ритму
Програмована 
 стимуляція шлуночків
Прохідність ураженої 
коронарної артерії

ПРОФІЛАКТИКА РАПТОВОЇ 
СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ ПРИ РІЗНИХ 

КЛІНІЧНИХ СТАНАХ
Зважаючи на те що більшість випадків рапто-

вої серцевої смерті відбувається за межами клі-
нік, у яких можуть бути забезпечені відповідні 
умови для проведення реанімаційних заходів, 
імовірність порятунку цих пацієнтів дуже низь-
ка. Крім того, навіть після успішної реанімації 

можливість повторного епізоду раптової серцевої 
смерті протягом року у пацієнтів, що не отриму-
ють адекватної терапії, становить не менше 30%. 
Проте зміна стратегії антиаритмічної терапії, що 
відбулася після дослідження CAST, і особливо 
широке впровадження в розвинених країнах імп-
лантації штучного кардіовертера-дефібрилятора 
дозволили поліпшити перспективи вторинної 
профілактики раптової серцевої смерті.

Необхідно повторно акцентувати увагу 
на отриманих безумовних доказах за резуль-
татами декількох рандомізованих контрольо-
ваних багатоцентрових досліджень (САSH, 
AVID, CIDS) про переваги імплантації штуч-
ного кардіовертера-дефібрилятора порівня-
но з будь-якими антиаритмічними засобами 
у хворих, що перенесли епізод небезпечного 
для життя порушення ритму або реанімованих 
після раптової серцевої смерті. На жаль, висо-
ка вартість і недоступність імплантації штучно-
го кардіовертера-дефібрилятора не дозволяють 
ввести цю інновацію в тактику лікування біль-
шості наших пацієнтів. При цих умовах засобом 
вибору вторинної профілактики раптової арит-
мічної смерті є аміодарон поєднано з блокато-

Таблиця 6.11
Первинна профілактика раптової серцевої смерті у хворих, що перенесли ІМ з/без СН

Категорії пацієнтів Дуже важливо Важливо Менш важливо
Хворі, що перенесли 
ІМ 

Блокатори 
β-адренорецепторів
Інгібітори АПФ
Ліпідознижувальні 
 засоби

Аміодарон
Висококонцентровані омега-3-
поліненасичені жирні кислоти
Соталол 
Реваскуляризація міокарда

ІМ + дисфункція ЛШ Блокатори 
β-адренорецепторів
Інгібітори АПФ
Інгібітори рецепторів 
альдостерону
Імплантація кардіо-
вертера-дефібрилятора

Аміодарон
Висококонцентровані омега-3-
поліненасичені жирні кислоти
Імплантація кардіовертера-
дефібрилятора (якщо ФВ ≤30%) 
Імплантація кардіовертера-
дефібрилятора + абляція 
(якщо ФВ >40%)

Гемодинамічно 
 стабільні шлуночкові 
тахікардії

Не показані анти-
аритмічні препарати 
(при безсимптомному 
перебігу нестійкої шлу-
ночкової тахікардії)

Аміодарон
Блокатори β-адренорецепторів

Імплантація кар діо-
вертера-дефібри ля тора
Абляція
Хірургічна корекція
Аміодарон

ФВ ≤40% + нестійкі 
шлуночкові тахікардії 
при холтерівському 
моніторуванні + шлу-
ночкові тахікардії, що 
індукуються під час 
ЕФД

Реваскуляризація 
 міокарда 
Імплантований 
кардіовертер-
дефібрилятор*

Аміодарон
Блокатори β-адренорецепторів

Аміодарон
Блокатори β-адрено-
рецепто рів 

*Можна рекомендувати хворому.
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рами β-адренорецепторів, а при наявності си-
столічної дисфункції ЛШ і/або СН — інгібітора-
ми АПФ. Поєднане застосування аміодарону та 
блокаторів β-адренорецепторів (обов̓язково без 
внутрішньої симпатоміметичної активності, на-
приклад метопролол або карведилол) проявляє 
синергічний ефект, значно поліпшує результати 
вторинної (у деяких випадках і первинної) про-
філактики раптової серцевої смерті та прогноз 
виживаності хворих.

Рекомендації щодо вторинної профілактики 
раптової серцевої смерті у хворих, що перенесли 
ІМ з/без СН, наведені в табл. 6.12.

Ризик раптової серцевої смерті у хворих 
із нестабільною стенокардією
В Україні 1997–2001 рр. в Інституті кардіо-

логії ім. Н.Д. Стражеска АМН України було 
проведено проспективне 4-річне дослідження 
з метою виявлення незалежних факторів ризику 
раптової серцевої смерті у хворих, що перенес ли 
нестабільну (прогресуючу) стенокардію. Під час 

спостереження у 44 із 392 хворих розвинулася 
раптова серцева смерть. Після проведення муль-
тифакторного регресійного аналізу 150 клініко-
інструментальних показників незалежними 
предикторами розвитку раптової серцевої смерті 
виявилися фактори, наведені в табл. 6.14.

Крім того, у цьому дослідженні була оцінена 
прогностична значимість різних методів дослі-
дження з метою стратифікації ризику розвитку 
раптової серцевої смерті у хворих, що перене-
сли нестабільну стенокардію. Ці дані наведені 
в табл. 6.15.

Найбільш інформативним методом дослі-
дження (із застосованих) для прогнозування 
раптової серцевої смерті у хворих, що перене-
сли нестабільну стенокардію, виявилося холте-
рівське моніторування ЕКГ (OR=66,0 χ2=26,6; 
p<0,0001), що практично в 2 рази перевершує 
цінність такого загальновизнаного методу дослі-
дження, як коронароангіографія, що вважається 
золотим стандартом діагностики ІХС.

Таблиця 6.12
Вторинна профілактика раптової серцевої смерті у хворих, що перенесли ІМ з/без СН

Категорії пацієнтів Дуже важливо Важливо Менш важливо
Хворі, реанімовані після шлуночкової тахі-
кардії/фібриляції шлуночків, зі спонтанною 
гемодинамічно нестабільною шлуночковою 
тахікардією

Імплантація 
кардіовертера-
дефібрилятора*

Аміодарон
Блокатори 
β-адрено рецепторів

Хворі з гемодинамічно стабільною мономорф-
ною шлуночковою тахікардією

Аміодарон
Блокатори 
β-адрено рецепторів

Імплантація 
кардіовертера-
дефібрилятора*

*Можна рекомендувати хворому.

Ризик раптової серцевої смерті у хворих із СН (табл. 6.13)

Таблиця 6.13
Профілактика раптової серцевої смерті у хворих із СН 

Категорії хворих Дуже важливо Важливо Менш важливо
Хворі з ФВ ЛШ ≤30–40% (первинна 
профілактика)

Імплантація 
кардіовертера-
дефібрилятора*
Аміода рон
Блока то ри β-адрено-
рецепто рів

Аміодарон
Соталол
Блокато ри β-адрено рецеп-
то рів

Хворі, реанімовані після шлуноч-
кової тахікардії/фібриляції шлу-
ночків, зі спонтанною гемодина-
мічно нестабільною шлуночковою 
тахікардією, ФВ ЛШ ≤40%

Імплантація 
кардіовертера-
дефібрилятора*

Аміодарон
Блокатори β-адрено рецеп-
то рів

Хворі з гемодинамічно стабільною 
мономорфною шлуночковою тахі-
кардією

Імплантація кардіовертера-
дефібрилятора*
Аміодарон
Блокато ри β-адрено рецеп-
то рів

Імплантація 
кардіовертера-
дефібрилятора*

*Можна рекомендувати хворому.
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Таблиця 6.14
Незалежні фактори розвитку раптової 
серцевої смерті у хворих, що перенесли 

нестабільну стенокардію

Фактор
Відношення шансів (OR) 

з 95% довірчим інтер-
валом

Епізоди безбольової 
(німої) ішемії міокарда 
≥3 на добу при холтерів-
ському моніторуванні 

OR=3,02 (0,23–5,80), 
p=0,0351

Кількість уражених ко-
ронарних артерій ≥2 

OR=2,94 (0,92–4,92), 
p=0,0214

Депресія сегмента ST 
на 1 мм і більше в ≥3 від-
веденнях при ВЕМ

OR=2,1 (1,37–4,49), 
p=0,0032

СН I–IIА стадії OR=2,10 (1,37–4,49), 
p=0,0032

Сумарна тривалість іше-
мії через добу ≥40 хв

OR=1,91 (1,51–3,21), 
p=0,0034

Пробіжки шлуночкової 
тахікардії ≥3 через добу 
при холтерівському мо-
ніторуванні

OR=1,53 (0,52–2,56), 
p=0,0034

Таблиця 6.15
Інформативність застосованих дослідницьких 
методів для прогнозування раптової серцевої 

смерті у хворих, що перенесли нестабільну 
стенокардію

Дослідницькі прийоми Інформативність p
Холтерівське монітору-
вання ЕКГ 

OR=66,0 χ2=26,6 <0,0001

Коронароангіографія OR=33,4 χ2=23,0 <0,001
ЕхоКГ OR=30,5 χ2=23,0 <0,001
Черезстравохідна елект-
рокардіостимуляція

OR=29,0 χ2=23,6 <0,0001

ВЕМ OR=27,0 χ2=36,6 <0,0001
Клінічні показники OR=20,5 χ2=58,0 <0,0001

Цей факт можна пояснити тим, що холтерів-
ське моніторування характеризує вираженість 
відразу двох найважливіших факторів ризику 
розвитку раптової серцевої смерті — наявність 
ішемії і ознак електричної нестабільності міо-
карда, в той час як метод коронарної ангіографії 
оцінює тільки наявність анатомічного субстрату 
ішемії і не дає інформації щодо функціонального 
характеру коронарних ушкоджень.

Необхідно враховувати те, що ці дані отрима-
ні в єдиному дослідженні, проведеному у зв̓язку 
з цією проблемою, тому мають деякі обмеження 
для широкого використання.

Профілактика раптової серцевої смерті 
при ГКМП
ГКМП — захворювання серця, що часто ви-

являють, поширеність якого серед дорослого 
населення становить 1:500. Раптова несподівана 
смерть при цьому захворюванні є найбільш за-
грозливим наслідком, що відзначається в різні пе-
ріоди життя, але особливо часто в молодому віці 
і у пацієнтів без симптомів захворювання. Основ не 
завдання кардіологів спрямоване на ідентифіка-
цію невеликої кількості пацієнтів із ГКМП, що 
мають високий ризик розвитку раптової серцевої 
смерті. Анамнез ГКМП різноманітний, але пе-
ребіг захворювання «м̓який» для більшості па-
цієнтів. Раптову серцеву смерть найчастіше від-
значають у молодому віці (до 30 років), але вона 
може виникати і в інших вікових групах зі що-
річною частотою 2,4%. Раптова серцева смерть 
при ГКМП вірогідно є наслідком взаємодії чис-
ленних механізмів. Важливість кожного фактора 
як пускового механізму або тільки детермінанти 
зазвичай складно встановити ретроспективно. 
Імплантація кардіовертера-дефібрилятора для 
запобігання розвитку раптової серцевої смерті 
найбільш показана пацієнтам, які перенесли зу-
пинку серця або з наявністю двох і більше факто-
рів ризику. Лікування аміодароном може стано-
вити фармакологічну альтернативу імплантації 
штучного кардіовертера-дефібрилятора, якщо 
імплантація кардіовертера за різними причина-
ми неможлива.

Рекомендації зі стратифікації ризику раптової 
серцевої смерті та засобів її первинної і вторин-
ної профілактики наведені в табл. 6.16. 

Профілактика раптової серцевої смерті 
при ДКМП
ДКМП — хронічне захворювання серцевого 

м̓яза, що характеризується дилатацією ЛШ і по-
гіршенням систолічної функції. В епідеміологіч-
них дослідженнях встановлено, що частота вияв-
лення — близько 20 випадків/100 тис. населен-
ня на рік, поширеність — 38 випадків/100 тис. 
населення на рік. У 40% випадків можливий 
сімейний анамнез з перевагою аутосомно-
домінантного типу успадкування, хоча є пові-
домлення про зміни, пов̓язані з Х-хромосомою 
(2–5%). При ДКМП паралельно з покращанням 
у лікуванні СН поступово знижується 5-річна 
смертність із 70% у 1981 р. до близько 20% — 
на сьогодні. Раптова серцева смерть при ДКМП 
становить не менше 30% усіх смертей і може ви-
никати у пацієнтів із вираженим, а також помір-
ним ступенем хвороби, і навіть у пацієнтів із клі-
нічним і ехокардіографічним покращанням. 
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Предикторами загальної смертності при ДКМП 
є зміни ФВ і КДО, чоловіча стать, похилий вік, 
гіпонатріємія, постійний III тон, синусова тахі-
кардія, підвищений капілярний тиск у легенях, 
системна гіпотензія та фібриляція передсердь. 
ФВ не є основним предиктором раптової серце-
вої смерті при ДКМП. Виникнення синкопаль-
них епізодів або фібриляції/тріпотіння шлуноч-
ків — інші, більш точні, індикатори ризику рап-
тової серцевої смерті при цьому захворюванні. 

Терапевтичні стратегії, націлені на знижен-
ня ризику раптової серцевої смерті у пацієн-
тів із ДКМП і зареєстрованими шлуночковими 
аритміями, включають інгібітори АПФ, блокато-
ри β-адренорецепторів, аміодарон і імплантацію 
штучного кардіовертера-дефібрилятора. Засоби 
стратифікації ризику раптової серцевої смерті 
і їх профілактики при хронічному міокардиті такі 
самі, як і при ДКМП. 

Запропоновані рекомендації із профілактики 
раптової серцевої смерті при цьому захворюван-

ні базуються на результатах невеликої кількості 
проведених досліджень і ґрунтуються на думці 
експертів (табл. 6.17). 

Профілактика раптової серцевої смерті 
при аритмогенній дисплазії ПШ
Аритмогенна дисплазія ПШ або правошлу-

ночкова кардіоміопатія — захворювання міо-
карда, що характеризується вогнищевими або 
глобальними фіброзними змінами міокарда ПШ 
з/без залучення ЛШ і зі збереженням товщи-
ни міжшлуночкової перегородки. Поширеність 
цього захворювання зовсім невідома, орієнтовно 
перебуває в межах 1:1 тис.–1:10 тис. населення. 

Для цієї патології характерна графіка ЕКГ 
у вигляді перевернених зубців Т і розповсюдже-
них QRS комплексів з епсило-хвилями в правих 
грудних відведеннях. Хворобу виявляють у під-
літків і осіб молодого віку зі шлуночковими арит-
міями, в той же час клінічні прояви у дітей визна-
чають рідко. Початковою ознакою захворювання 
може бути втрата свідомості (29%) або зупинка 

Таблиця 6.16 
Профілактика раптової серцевої смерті у хворих із ГКМП

Дуже важливо Важливо Менш важливо
Стратифікація
ризику

Зупинка серця або стійкі шлуноч-
кові тахікардії
Нестійка шлуночкова тахікардія 
при холтерівському моніторуванні 
Сімейний анамнез серцевої смерті
Синкопе
Товщина міжшлуночкової перего-
родки ≥3 см
Гіпотензія піс ля навантаження

Фібриляція передсердь
Ішемія міокарда
Обструкція виносного тракту 
ЛШ
Мутація, що свідчить про висо-
ку ступінь ризику
Інтенсивне фізичне 
 навантаження

Первинна
профілактика

Імплантація кардіовертера-
дефібрилятора

Аміодарон
ЕФД

Вторинна
профілактика

Імплантація кардіовертера-
дефібрилятора*

Аміодарон

*Можна рекомендувати хворому.

Таблиця 6.17
Профілактика раптової серцевої смерті у хворих із ДКМП і хронічним міокардитом

Дуже важливо Важливо Менш важливо
Стратифікація 
ризику

ЕФД Попередня зупинка серця/фібри-
ляція шлуночків
Стійка шлуночкова тахікардія

 ФВ
Нестійкі шлуночкові 
тахікардії

Первинна 
 профілактика

Імплантація кардіовертера-
дефібрилятора
Інгібітори АПФ
Блокатори β-адрено рецепто рів

Інгібітори рецепторів 
 альдостерону

Аміодарон
Імплантовані кардіо-
вертери-дефібри лятори

Вторинна 
 профілактика

Імплантація кардіовертера-
дефібрилятора*
Інгібітори АПФ
Блокатори β-адрено рецепто рів

Імплантація кардіовертера-
дефібрилятора
Інгібітори рецепторів 
 альдостерону

Аміодарон
Імплантовані кардіо-
вертери-дефібри лятори

*Можна рекомендувати хворому.
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серця (7–23%). Мономорфна шлуночкова тахі-
кардія з блокадою лівої ніжки пучка Гіса — най-
більш часта (70–92%) аритмія, що відзначають 
при аритмогенній дисплазії ПШ, проте її прояви 
можуть бути й іншими: від безсимптомної шлу-
ночкової екстрасистолії до погано переносимої 
поліморфної шлуночкової тахікардії.

Аритмогенна дисплазія є однією з основних 
причин раптової серцевої смерті у віковій групі 
без захворювань коронарних артерій. Хоча про-
гностичні маркери раптової серцевої смерті ще 
не були визначені у великих проспективних до-
слідженнях, раптова серцева смерть виникає 
частіше у пацієнтів із розповсюдженими змінами 
у ПШ із залученням ЛШ. Вважають, що у паці-
єнтів зі стійкою мономорфною шлуночковою та-
хікардією прогноз більш сприятливий. 

Докази, які призвели до цих рекомендацій, 
ґрунтуються на невеликих дослідженнях або 
на думці експертів (табл. 6.18).

Профілактика раптової серцевої смерті 
при пролапсі мітрального клапана
Пролапс мітрального клапана — досить розпо-

всюджена патологія стулок клапана, що має нечіткі 
ехоКГ-критерії. Після уточнення її ехоКГ-критеріїв 
поширеність цієї патології помітно зменшилася. 
Останні дані Фремінгемського дослідження проде-
монстрували, що в нерандомізованій групі амбула-
торних пацієнтів поширеність пролапса мітрально-
го клапана становила 1–3% на 3491 суб̓єкт. Пролапс 
мітрального клапана в основному не є невідкладним 
станом, хоча раптова серцева смерть і була відзначе-
на поєднано із пролапсом мітрального клапана. 

Вважається, що в основі раптової серцевої смер-
ті при пролапсі мітрального клапана лежать арит-
мії, а фібриляція шлуночків у більшості випадків, 
імовірно, є безпосередньою причиною раптової 
серцевої смерті. L. Zuppiroli і співавтори повідоми-

ли про результати проспективного дослідження, 
у якому спостерігали 316 хворих протягом 102 міс. 
Протягом дослідження тільки 6 пацієнтів померли 
внаслідок причин, пов̓язаних із захворюваннями 
серця, з них у 3 зафіксована раптова серцева смерть, 
1 пацієнтові проведена корекція мітрального клапа-
на за 14 міс до смерті. Проте слід підкреслити, що 
у зв̓язку з відносно високою поширеністю пролап-
са мітрального клапана в загальній популяції навіть 
при низькому рівні ускладнень можуть відзначати 
велику кількість випадків смерті. 

Надлишкові і міксоматозні стулки — найваж-
ливіші ехоКГ-«знахідки», пов̓язані з раптовою 
серцевою смертю. У дослідженні Nishimuri і спів-
авторів у всіх 6 пацієнтів з пролапсом мітрального 
клапана, що померли раптово, виявляли надлиш-
кові стулки. Взаємозв̓язок між наявністю і тяж-
кістю регургітації на мітральному клапані й рап-
товій серцевій смерті не встановлена. Н. Boudoulas 
і співавтори і Kampbal і співавтори встановили, 
що зміни сегмента ST у задньо бокових відділах 
були пов̓язані з виникненням шлуночкової тахі-
кардії або фібриляції шлуночків. Дані інших до-
сліджень дозволили припустити, що подовження 
інтервалу Q–T і збільшення дисперсії Q–T може 
стати маркером аритмічної смертності. Часті або 
групові шлуночкові екстрасистоли, як і припуска-
ли, виявилися фактором ризику раптової серцевої 
смерті, але їх прогностична роль все-таки не була 
доведена. ЕКГ високого розрізнення може бути 
інформативна при ідентифікації пацієнтів з про-
лапсом мітрального клапана без схильності до зло-
якісних аритмій. Виникнення шлуночкової тахі-
кардії при внутрішньосерцевому ЕФД у той же час 
не вважається достовірною прогностичною озна-
кою. Найбільш інформативними прогностичними 
маркерами раптової серцевої смерті в цій групі па-
цієнтів є наявність в анамнезі попередньої зупинки 

Таблиця 6.18
Профілактика раптової серцевої смерті у хворих з аритмогенною дисплазією ПШ

Дуже важливо Важливо Менш важливо
Стратифіка-
ція ризику

Дифузна дилатація ПШ
Залучення ЛШ
Дисфункція/дилатація ЛШ + шлуночкова тахікар-
дія, індукована при внутрішньосерцевому ЕФД
Зупинка серця/фібриляція щлуночків

Первинна 
профілактика

Імплантація кардіовертера-дефібрилятора ЕФД
Антиаритмічні препарати

Вторинна 
профілактика

Імплантація 
кардіовертера-
дефібрилятора

Аміодарон, соталол Абляція

*Можна рекомендувати хворому.
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серця, раптової серцевої смерті в сімейному анам-
незі в молодому віці і надлишок мітральної стулки. 

Проспективні дослідження, що вивчали ефек-
тивність блокаторів β-адренорецепторів і інших 
антиаритмічних препаратів по запобіганню рапто-
вої серцевої смерті не проводили. Проте блокатори 
β-адренорецепторів, імовірно, повинні бути основ-
ними препаратами вибору у хворих з клінічними 
симптомами пролапса мітрального клапана. Паці-
єнти, що мають в анамнезі зупинку серця підлягають 
імплантації штучного кардіовертера-дефібрилятора. 
Ці висновки базуються тільки на даних невеликих 
оглядових досліджень і думці експертів і наведені 
у вигляді рекомендацій у табл. 6.19. 

Профілактика раптової серцевої смерті 
при аортальному стенозі
Аортальний стеноз може бути вродженою пато-

логією, а також набутою після гострої ревматичної 
атаки або внаслідок вікового дегенеративного про-
цесу (сенильний аортальний стеноз). Зазвичай анам-
нез аортального стенозу характеризується тривалим 
безсимптомним періодом, протягом якого підви-
щується ступінь стенозу. В 1968 р. Ross і Braunwald 
показали, що ризик раптової серцевої смерті у паці-
єнтів без клінічних проявів — низький (3–5%). Піз-
ніше проспективне дослідження продемонструвало, 
що раптової серцевої смерті не відзначали в жодно-
му з 123 випадків безсимптомного перебігу у хворих, 
яких спостерігали протягом 2–5 років. Клінічна 
маніфестація аортального стенозу включає втрату 
пам̓яті, стенокардію та/або диспное. З появою клі-
нічної картини прогноз пацієнтів драматично погір-
шується й частота раптової серцевої смерті колива-
ється в межах 8–34% за даними різних досліджень. 
Механізми раптової серцевої смерті при аортально-
му стенозі досить не вивчені, хоча за наявним дани-
ми значна роль приділяється рефлексу Бецольда — 
Яриша, шлуночковим тахіаритміям або порушен-

ням проведення через AV-з̓єднання. Аналіз холте-
рівського моніторування у 7 пацієнтів, що померли 
раптово, показали наявність шлуночкової тахіарит-
мії в 6 випадках, але тільки в одному випадку смерть 
була пов̓язана з брадиаритмією. Втрату свідомості 
й раптову серцеву смерть відзначали у багатьох па-
цієнтів, але не встановлено, чи є втрата свідомості 
предиктором раптової серцевої смерті. Аортальний 
стеноз також пов̓язаний з порушенням провідності 
в AV-вузлі і трипучковій системі, які виявляють най-
частіше при кальцифікації клапана. 

Складність полягає в тому, щоб припустити на-
явність аортального стенозу у хворого без клінічних 
проявів, коли ризик раптової серцевої смерті ще 
низький. Ступінь стенозу (систолічний градієнт, 
площа відкриття клапана), рівень кальцифікації 
і тяжкість ГЛШ можна використовувати для прогно-
зування швидкості прогресування стенозу та необ-
хідності хірургічного втручання. Проте предиктори 
раптової серцевої смерті, що базуються на виник-
ненні частих і/або комплексних шлуночкових арит-
мій, пізніх потенціалах або зниженій варіабельності 
серцевого ритму все ще обговорюються, поки що 
відсутні досить точні прогностичні фактори щодо 
рекомендацій щодо заміни аортального клапана.

Після заміни аортального клапана у пацієнтів за-
лишається деякий ризик раптової серцевої смерті, 
викликаної аритмією серця, блокадою ніжок пучка 
Гіса, повною блокадою серця, порушенням функції 
ЛШ, залишковою ГЛШ, фіброзом, що супроводжує 
ІХС або дисфункцією протезованого клапана. У цій 
групі пацієнтів раптова серцева смерть проявляла-
ся з частотою 2–4% протягом 7 років. Більш висо-
ка частота раптової серцевої смерті була виявлена 
в ранній період відновлення (3 тиж) після заміни 
клапана. Минуща повна AV-блокада в післяопера-
ційний період не є предиктором повторних пору-
шень провідності. Прогностичні фактори відносно 

Таблиця 6.19
Рекомендації з профілактики раптової серцевої смерті у хворих з пролапсом мітрального 

клапана
Дуже важливо Важливо Менш важливо

Стратифікація 
ризику

Зупинка серця/
шлуночкова тахі-
кардія

Наявність у сімей-
ному анамнезі рап-
тової серцевої смерті
Надлишок/міксома-
тоз стулок клапана

Подовжений інтервал Q–T
Часті шлуночкові екстрасистоли
Індукованість шлуночкових тахікардій 
при внутрішньосерцевому ЕФД
Регургітація на мітральному клапані 
Збільшення лівого передсердя 

Первинна 
 профілактика

Блокатори β-адрено рецепторів 
Реконструкція мітрального клапана або його заміна

Вторинна 
 профілактика

Імплантація 
кардіовертера-
дефібрилятора*

Блокатори β-адрено рецепторів

*Можна рекомендувати хворому.
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AV-блокади, що вимагає імплантації постійно-
го водія ритму, такі: існуючі раніше порушення 
провідності, низька ФВ і кальциноз субаорталь-
ного відділу міжшлуночкової перегородки.

Обмеження фізичної активності повинно бути 
рекомендовано пацієнтам із помірним і особливо 
тяжким аортальним стенозом. Запобігання рап-
тової серцевої смерті — одна із цілей хірургічного 
лікування аортального стенозу. Проте якщо опе-
рація виконується з метою зниження ризику рап-
тової серцевої смерті, ризик імовірних ускладнень 
у цьому випадку повинен бути співставлений зі 
смертністю при хірургічному втручанні і відо-
мими ускладненнями при протезуванні клапа-
нів. Більшість клініцистів відкладають хірургічне 
втручання до появи клінічних ознак. Пацієнти по-
винні знати про типові симптоми захворювання 
і необхідність раннього оперативного втручання 
до виникнення симптомів захворювання. Якщо 
пацієнтові проводять АКШ, рекомендується па-
ралельно заміняти аортальний клапан для попе-
редження ранньої повторної операції. Пацієнти 
зі шлуночковими тахікардіями або фібриляцією, 
що спровокована внутрішньосерцевим ЕФД, по-
винні розглядатися як претенденти на імплан-
тацію кардіовертера-дефібрилятора. Роль анти-
аритмічної терапії аміодароном поки не встанов-
лена. Пацієнтам із наявними шлуночковими та-
хіаритміями показана імплантація кардіовертера-
дефібрилятора. Ці рекомендації ґрунтуються 
на результатах проведених невеликих досліджень 
і на думці експертів (табл. 6.20). 

Профілактика раптової серцевої смерті 
при WPW-синдромі
Поширеність WPW-синдрому становить 0,1–

0,2%. Його наявність може призводити до рап-
тової кардіальної смерті. Це трапляється, якщо 
пароксизм фібриляції передсердь викликає дуже 
швидку активацію шлуночків через додатковий 

AV-шлях з коротким антероградним періодом 
рефрактерності і провокує фібриляцію шлуноч-
ків. Раптова серцева смерть при WPW-синдромі — 
рідкісний, але драматичний випадок у практично 
здорової людини. У пацієнтів із клінічними про-
явами, виявленими третинними водіями ритму, 
поширеність раптової серцевої смерті з успіш-
ною реанімацією становить 2–11%. Результати 
популяційних досліджень свідчать про нижчу 
частоту раптової серцевої смерті (0,15% на рік).

У невеликій кількості досліджень, що вклю-
чали хворих, які вижили після раптової серцевої 
смерті, встановлена висока частота наступних 
маркерів: анамнез симптоматичної тахікардії, 
короткі інтервали R–R між передзбудженими 
скороченнями в період фібриляції передсердь; 
множинні додаткові шляхи; шляхи, розміщені 
задньосептально; сімейний характер захворю-
вання і підвищена частота аномалії Ебштейна. 
Нестійкий характер преекзитації і різка втрата 
феномену преекзитації при навантажувальному 
тестуванні вказують на низький ризик раптової 
серцевої смерті. Втрата преекзитації після вну-
трішньовенної інфузії препаратів, наприклад 
аймаліну або прокаїнаміду, також є свідченням 
низького ризику раптової серцевої смерті. Проте 
додаткові впливи (навантаження, стрес, алкоголь) 
можуть скорочувати рефрактерний період додат-
кового шляху. Часте проведення через додатковий 
шлях при фібриляції передсердь розглядається як 
чутливий маркер ризику, але його специфічність 
і прогностична цінність є низькими. Проте перед-
збуджений інтервал R–R <250 мс має прогностич-
ну цінність раптової серцевої смерті >95%.

В анамнезі у близько 50% хворих з ЕКГ-
WPW-синдромом немає аритмій. У більшості 
таких пацієнтів прогноз хороший. Втрата свідо-
мості не має прогностичної цінності щодо рап-
тової серцевої смерті. Але в той же час раптова 

Таблиця 6.20
Профілактика  раптової серцевої смерті у хворих зі стенозом аорти

Дуже важливо Важливо Менш важливо
Стратифі кація 
ризику

Перед 
замі ною 
 клапана

Синкопе
Стенокардія

Значна шлуночкова аритмія
Дисфункція ЛШ
Неадекватна реакція на навантаження

Ступінь стенозу

Після замі-
ни клапана

Значна шлуночкова аритмія

Первинна 
профілактика

Хірургічне лікуван-
ня (заміна аорталь-
ного клапана)

Аміодарон

Вторинна 
профілактика

Імплантація 
кардіовертера-
дефібрилятора* 

Аміодарон

*Можна рекомендувати хворому.
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серцева смерть може бути першим проявом хво-
роби. При внутрішньосерцевому ЕФД близько 
20% хворих без клінічних симптомів мали при-
скорений шлуночковий ритм при індукованій 
фібриляції передсердь. Проте специфічність 
і позитивна прогностична цінність цього інва-
зивного предиктора занадто низькі для скри-
нінгового застосування при безсимптомному 
WPW-синдромі. Таким чином, внутрішньосер-
цеве ЕФД для стратифікації ризику слід засто-
совувати у хворих, що мають в анамнезі раптову 
серцеву смерть у родині, або у осіб, спосіб життя 
або професійні дії яких потребують оцінки ризи-
ку. Детальне внутрішньосерцеве ЕФД доцільне, 
якщо планується абляція додаткових провідних 
шляхів у хворих із клінічними проявами.

Вдала реанімація хворого з документованою 
фібриляцією шлуночків або фібриляцією пе-
редсердь із клінічними проявами та швидкою 
відповіддю шлуночків через додатковий шлях — 
безсумнівне показання для абляції додаткового 
шляху проведення. У хворих із клінічно значи-
мими аритміями лікувальна тактика залежить від 
їх особливостей. Пацієнтам із безсимптомним 
WPW-синдромом можна рекомендувати катетер-
ну абляцію тільки при особливих обставинах, та-
ких як анамнез раптової серцевої смерті в родині, 
високий професійний ризик (у пілотів, шахтарів, 
операторів складних індустріальних устаткувань 
і т.п., а також у спортсменів). 

Показання для проведення терапії ґрунтують-
ся на консенсусі експертів і клінічному досвіді. 
Рекомендації наведені в табл. 6.21.

Профілактика раптової серцевої смерті 
при порушеннях провідної системи серця
Раптова серцева смерть може бути результа-

том брадиаритмій у 15–20% випадків. Якщо по-
рушення провідності викликане необоротною 
структурною аномалією у пацієнтів із порушен-
ням провідності, то раптова серцева смерть може 
бути викликана шлуночковою тахіаритмією. Во-
дій серцевого ритму, безумовно, поліпшує стан 
пацієнтів із брадиаритміями і може знижувати 
смертність. 

Рекомендації по стратифікації ризику і профі-
лактиці раптової серцевої смерті при порушеннях 
провідної системи серця наведені в табл. 6.22.

Профілактика раптової серцевої смерті 
при катехоламінергічній поліморфній 
шлуночковій тахікардії
Катехоламінергічна поліморфна шлуночкова 

тахікардія як клінічний синдром уперше описа-
ний Кумелем у 1978 р. і більш докладно Ліндхард-
том у 1995 р. Це захворювання характеризується 
адренергічно викликаною поліморфною шлуноч-
ковою тахікардією при структурно нормальному 
серці. Пацієнти, як правило, звертаються до кар-
діолога у зв̓язку з виникненням синкопальних 
станів, сімейним анамнезом (втрата свідомос-
ті і раптова серцева смерть), які відзначаються 
приблизно у третини пацієнтів. ЕКГ-картина 
при катехоламінергічній поліморфній шлуноч-
ковій тахікардії характеризується наявністю по-
ліморфної шлуночкової тахікардії, що часто має 
двонаправлений вид QRS-комплексів. Аритмія 
може бути виявлена при проведенні навантажу-
вального стрес-тесту або інфузії ізопротерено-

Таблиця 6.21
WPW-синдром

Дуже важливо Важливо Менш важ-
ливо

С
тр

ат
іи

ка
ці

я 
ри

зи
ку

Набута AV-блокада 
у дорослих 

AV-блокада III cтупеня 
AV-блокада II cтупеня II типу
Супутня кардіальна патологія або СН
Синкопе

Вроджена
AV-блокада 
III cтупеня

Синкопе
Подовжений інтервал Q–T
Вроджені вади серця 

Хронічна біфасци-
кулярна і трифас-
цикулярна блокада 

Супутні захворювання 
 серця або СН

Синкопе
HV (His-Ventricle) ≥100 мс або відтво-
рення інтра-Гіс-блокади під час електро-
стимуляції
Індукованість шлуночкової тахікардії 
під час внутрішньосерцевого ЕФД

Профілактика рапто-
вої серцевої смерті

Імплантація
кардіостимулятора

*Можна рекомендувати хворому.
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лу до підвищення ЧСС >120 уд./хв. Відсутність 
структурних змін серця була показана в дослі-
дженні Ліндхардт і співавторів із середньою три-
валістю спостереження 7 років. Такі ж дані отри-
мані і в інших роботах з цієї проблеми, що таким 
чином дозволяє припустити наявність первинної 
електричної нестабільності міокарда. 

У ранніх дослідженнях генетичний аналіз 
при катехоламінергічній поліморфній шлуноч-
ковій тахікардії не проводили, проте є підтвер-
дження відносно аутосомного успадкування, що 
припускає наявність генетичного успадкування 
в основі патогенезу цього захворювання. Пізні-
ше ця концепція була підтримана Сваном і ко-
легами, які продемонстрували взаємозв̓язок між 
фенотипом катехоламінергічної поліморфної 
шлуночкової тахікардії та ділянкою хромосоми 
Iq42–q43 у двох великих, уражених захворюван-
ням, родинах. В останніх дослідженнях Пріорі та 
співавтори продемонстрували присутність мута-
цій hRyR2 у 4 родинах, де виявлено хворих з ка-
техоламінергічною поліморфною шлуночковою 
тахікардією, демонструючи таким чином зв̓язок 
між зміненим hRyR 2-білком і катехоламінергіч-
ною поліморфною шлуночковою тахікардією. 
Ці дані підтверджують концепцію, відповідно 
до якої катехоламінергічна поліморфна шлуноч-
кова тахікардія залежить від генетично закладе-
ного надлишку внутрішньоклітинного кальцію, 
можливо, шляхом прослизання іонів кальцію із 
саркоплазматичного ретикулума. 

На сьогодні через недолік контрольованих 
клінічних досліджень інформація про стратифі-
кацію ризику пацієнтів із катехоламінергічною 
поліморфною шлуночковою тахікардією обмеже-

на. Найбільше дослідження наведено Ліндхартом 
і співавторами в 1995 р. У ньому демонстрували 
дані сімейного анамнезу раптової серцевої смер-
ті в 33% випадків і виникнення першого епізоду 
втрати свідомості в середньому на 7,8±4,0 роки 
життя. При цьому відзначена чітка кореляція між 
строком першого синкопального епізоду і ступе-
нем тяжкості захворювання (вважається, що більш 
ранній початок можна розглядати як предик тор 
несприятливого прогнозування). Оцінка ризику 
розвитку тяжкої клінічної маніфестації повинна 
базуватися на результатах клінічної оцінки, анам-
незу захворювання, наявності в анамнезі раптової 
непоясненої серцевої смерті серед родичів. Біль-
шість випадків смерті відзначають у другому деся-
тиріччі життя у зовні здорових осіб. Проте віднос-
но висока смертність у пацієнтів з використанням 
блокаторів β-адренорецепторів (5–10%) може 
стати показанням для імплантації штучного водія 
ритму тим з них, у яких відзначали ранній початок 
захворювання і наявність у сімейному анамнезі 
раптової серцевої смерті.

Досвід фармакологічного лікування хворих 
із катехоламінергічною поліморфною шлуноч-
ковою тахікардією обмежений. На сьогодні най-
більш ефективна антиадренергічна терапія з ви-
користанням блокаторів β-адренорецепторів. Ця 
концепція базується на ретроспективному ана-
лізі опублікованих випадків з частотою раптової 
серцевої смерті 4 з 38 (10,5%) і 10 з 21 (48%) паці-
єнта і без терапії блокатором β-адренорецепторів 
відповідно.

Проте великі проспективні дослідження 
не проводили, тому рекомендації базуються 
на думці експертів і наведені в табл. 6.23.

Таблиця 6.22
Профілактика раптової серцевої смерті у хворих із порушеннями провідної системи серця

Дуже важливо Важливо Менш 
 важливо

Стратифіка-
ція ризику

Короткий (<250 мс) R–R інтервал під час фібриляції 
передсердь
Короткий (<270 мс) антероградний рефрактерний 
 період додаткового шляху
Багаточисленні додаткові шляхи
Два і більше суправентрикулярних порушення ритму
Синкопе в анамнезі, пов’язане з порушенням ритму

Втрата збу-
дження під 
час аймалі-
нового або 
прокаїн-
амідового 
тесту

Первинна 
профілактика

Катетерна абляція* у хво-
рих із симптомами, при 
наявності фібриляції 
передсердь і додаткових 
шляхів проведення

Катетерна абляція* у хворих без симптомів із сімейним 
анамнезом раптової клінічної смерті, хворих із профе-
сією високого ризику, спортсменів

Аміодарон
Антиарит-
мічні пре-
парати IA 
і IС класів

Вторинна 
профілактика

Катетерна абляція*

*Можна рекомендувати хворому.
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Профілактика раптової серцевої смерті 
при аномальному відходженні коронарних 
артерій
Аномалії коронарних артерій виявляють не час-

то. Поширеність цих аномалій у загальній популя-
ції невідома. За різним даними їх виявляють у 0,3–
1,2% пацієнтів, що пройшли коронарографію. Най-
більш часта коронарна аномалія — a. circumfl exa 
(як правило, судина відходить від правого коро-
нарного синуса). У цій групі не відзначали неспри-
ятливих подій. Проте початок лівої коронарної 
артерії від правого або некоронарного аортального 
синуса Вальсальви вірогідно пов̓язаний із підви-
щенням ризику раптової серцевої смерті, особливо 
коли артерія проходить між аортою і ЛА. Аномаль-
не відходження правої коронарної артерії від ліво-
го синуса Вальсальви відповідно отриманим даним 
пов̓язане з раптовою серцевою смертю, але не має 
того ж рівня ризику, як аномальне відходження 
лівої коронарної артерії. Раптова серцева смерть є 
також основною причиною смерті у хворих з ано-
мальним відхожденням лівої коронарної артерії від 
ЛА, які дожили до зрілого віку.

Раптова серцева смерть зазвичай виникає у чо-
ловіків при фізичній активності. На жаль, дані 
літератури показують, що діагностувати подіб-
ні аномалії прижиттєво можна лише приблизно 
у 20% випадків. Наявність аномально розміще-
ної коронарної артерії слід запідозрити у молодих 
пацієнтів, переважно чоловіків із загрудинним 
болем при навантаженнях, синкопальними ста-
нами в поєднаннні з непоясненими змінами QRS 
і ST–T. Стрес-тести, допплєрівське кольорове 
картування і трансезофагеальна ехоКГ — неін-

вазивні методи діагностики аномального відхо-
дження лівої коронарної артерії, що часто засто-
совуються. Проте коронарна ангіографія повинна 
бути рекомендована навіть при негативному на-
вантажувальному тесті всім молодим пацієнтам, 
які перенесли зупинку серця.

У пацієнтів з аномальним відходженням лівої 
коронарної артерії від ЛА реімплантація судини 
в аорту знижує смертність і тривалість захворюван-
ня. Пацієнтам з аберантним відходженням лівої 
або правої коронарної артерії, які сприятливо пе-
ренесли епізод шлуночкової фібриляції, може бути 
рекомендоване хірургічне втручання (як правило, 
шунтування). У хворих з ознаками ішемії міокарда 
доцільне проведення хірургічного лікування. 

Ці рекомендації базуються на невеликих огля-
дових дослідженнях і думці експертів (табл. 6.24).

Таблиця 6.24
Профілактика раптової серцевої смерті 

при аномальному розвитку коронарних артерій
Дуже 

важливо Важливо Менш 
важливо

Страти-
фікація 
ризику

Зупинка 
серця

Пацієнти молодого 
віку зі стенокардією 
Позитивний 
тест під час 
стрес-ехоКГ

Первинна 
профілак-
тика

Хірур-
гічне лі-
кування *

Вторинна 
профілак-
тика

Хірур-
гічне лі-
кування*

*Можна рекомендувати хворому.

Таблиця 6.23
Профілактика раптової серцевої смерті у хворих із катехоламінергічною поліморфною 

шлуночковою тахікардією

Дуже важливо Важливо Менш 
 важливо

Стратифі-
кація 
 ризику

Зупинка серця/
стійка шлуночкова 
тахікардія

Сімейний анамнез раптової серцевої смерті
Нестійка шлуночкова тахікардія при холтерівському 
 моніторуванні
Синкопе у дитячому віці

Синкопе

Первинна 
профілак-
тика

Блокатори 
β-адрено рецепто рів

Імплантація кардіовертера-дефібрилятора* у пацієнтів 
із синкопе/шлуночковою тахікардією 
Блокатори β-адренорецепторів
Імплантація кардіовертера-дефібрилятора у хворих без 
синкопе/шлуночкової тахікардії, коли діагноз встановле-
ний у дитинстві

Блокатори 
β-адреноре-
цепторів

Вторинна 
профілак-
тика

Імплантація кардіо-
вертера-дефібри-
лято ра* + блокатори 
β-адрено рецепто  рів

Блокатори β-адренорецепторів

*Можна рекомендувати хворому.
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Профілактика раптової серцевої смерті 
при міокардіальних «містках»
Міокардіальні «містки» складаються з фі-

брозно-м̓язових ніжок, які покривають епікар-
діальні коронарні артерії на різному рівні. На-
явність міокардіальних «містків» за даними ан-
гіографії відзначають у 0,5–4,5% випадків. Ліва 
передня низхідна артерія уражується практично 
завжди. Типова ангіографічна ознака — систоліч-
не звуження судини через минущу міокардіальну 
компресію. Хоча багато з міокардіальних «містків» 
шкоди не роблять, вони також можуть бути при-
чиною ішемії міокарда, ІМ, злоякісних шлуночко-
вих аритмій, АV-блокад і раптової серцевої смерті.

Верифікація і оцінка тяжкості міокардіаль-
ного «містка» — важливе клінічне завдання. Для 
оцінки його гемодинамічної значимості засто-
совують навантажувальний ЕКГ-тест, добутамі-
нову стрес-ехоКГ або міокардіальну перфузійну 
сцинтиграфію. В окремих випадках проводиться 
внутрішньокоронарне допплєрівське досліджен-
ня швидкості потоків або коронарографія при до-
бутаміновому стрес-дослідженні для оцінки стану 
всередині судини під впливом міокардіального 
«містка». Міокардіальні «містки» виявляють у 30–
50% пацієнтів із ГКМП і розглядають як імовірну 
причину раптової серцевої смерті у цих пацієнтів.

Позитивний ефект виявляють у пацієнтів 
з наявністю міокардіальних «містків» із клініч-
ними проявами при проведенні терапії блока-
торами β-адренорецепторів. Ефект блокаторів 
β-адренорецепторів у цьому випадку зумовлений 
негативною інотропною та хронотропною дією. Ні-
трати підвищують ЧСС і можуть призводити до по-
гіршення стану пацієнтів. Пацієнтам з рефрактер-
ністю до медикаментозної терапії проводять опера-
тивне лікування (міотомія або коронарне шунтуван-
ня). Доцільною також може бути ангіопластика або 
стентування. Довгостроковий прогноз ізольованих 
міокардіальних «містків» сприятливий, але в деяких 
випадках вони можуть викликати шлуночкові тахі-
аритмії і раптову серцеву смерть.

Рекомендації щодо стратифікації ризику рап-
тової серцевої смерті при міокардіальних «міст-
ках» ґрунтуються на обмеженій кількості неве-
ликих оглядових спостережень і думці експертів 
і наведені в табл. 6.25.

Профілактика раптової серцевої смерті 
при «спортивному серці»
Аномалії серцево-судинної системи у багатьох 

спортсменів полягають у збільшенні маси ЛШ, 
порожнини, товщини стінки або поєднанні цих 
факторів. Серцево-судинні причини раптової 
серцевої смерті у спортсменів істотно змінюються 

залежно від віку. Переважною причиною смер-
ті в осіб віком старше 35 років є ІХС. І навпаки, 
у спортсменів віком молодше 35 років основна 
причина — серцева патологія у вигляді вроджених 
захворювань (аномалій), що рідко виявляються 
у загальній популяції. Результати декількох до-
сліджень вказують на те, що ГКМП є найбільш 
частою причиною раптової серцевої смерті у мо-
лодих тренованих атлетів, що складає близько 
⅓ частини фатальних подій. Другі за важливістю 
та частотою — вроджені аномалії коронарних ар-
терій, такі як неправильне відходження судини 
від синуса Вальсальви. Аналіз аутопсій молодих 
спортсменів, що померли внаслідок раптової сер-
цевої смерті, показує, що кардіоміопатію ПШ 
відзначають не часто. Скринінг у безсимптомних 
нормальних популяціях спортсменів дозволяє ви-
явити деякі порушення, особливо при поєднан-
ні 12-канальної ЕКГ і ехоКГ. Відсторонення від 
змагань і тренувань атлетів із серцево-судинними 
захворюваннями для проведення повної оцінки 
патології серцево-судинної системи знижує ризик 
виникнення раптової серцевої смерті. 

Оцінку стану спортсменів з порушеннями рит-
му серця, органічними захворюваннями серця 
або іншими ознаками і симптомами, що вказують 
на імовірність наявності серцево-судинного за-
хворювання, слід проводити так само, як і в інших 
пацієнтів, але з урахуванням специфічності їх занять 
спортом. 

Ці рекомендації були складені на основі не-
контрольованих, ретроспективних і логічно об-
ґрунтованих спостережень.

ПРОФІЛАКТИКА РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ 
СМЕРТІ У ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ
Вагітним, у яких розвинулася гемодинамічно 

нестабільна шлуночкова тахікардія або фібриля-
ція шлуночків, необхідно провести кардіоверсію 

Таблиця 6.25
Профілактика раптової серцевої смерті 
у хворих із міокардіальними «містками»

Дуже важливо Важливо Менш 
важливо

Страти-
фікація 
ризику

Зупинка серця
Гемодинаміч но 
значима шлуноч-
кова тахікардія

Ішемія 
міокарда 

Первин на 
профілак-
тика

Хірургічне 
лікування у па-
цієнтів з ІХС*

Блокатори 
β-адрено-
рецепто рів 

Вторинна 
профі-
лактика

Хірургічне 
втру чання у па-
цієнтів з ІХС*

Блокатори 
β-адрено-
рецепто рів 

*Можна рекомендувати хворому.
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або дефібриляцію. У пацієнток з наявністю подов-
женого інтервалу Q–T, у яких раніше відзначали 
симптоми захворювання, необхідне продовження 
терапії блокаторами β-адренорецепторів протягом 
усього періоду вагітності та після пологів, за винят-
ком наявності протипоказань до такої терапії.

ПРОФІЛАКТИКА РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ 
СМЕРТІ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
Не слід використовувати штучний кардіовертер-

дефібрилятор у людей похилого віку, у яких про-
гнозована тривалість життя у зв̓язку з основним 
або супутнім захворюваннями <1 року. Для зни-
ження загальної смертності у людей похилого віку 
необхідно більш активно застосовувати блокатори 
β-адренорецепторів.

РАПТОВА СМЕРТЬ У ДІТЕЙ
У літературі останніх років велика увага приді-

ляється синдрому раптової смерті у дітей грудно-
го віку, причому цей синдром виділений в окрему 
педіатричну проблему. Цей синдром характери-
зується несподіваною смертю практично здорової 
дитини віком від 7 днів до 1 року, при якій ретельно 
проведена аутопсія не дозволяє пояснити причину 
смерті. Існуючі дотепер дві основні гіпотези — по-
рушення дихання у вигляді апное і порушення сер-
цевої діяльності не пояснюють усіх аспектів цієї 
проблеми.

ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА 
РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ 

ПРИ «ІСТИННО ЕЛЕКТРИЧНИХ» 
ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЯ

У пацієнтів із «істинно електричними» феноме-
нами, при яких підвищується ймовірність раптової 
серцевої смерті, доцільність первинної профілак-
тики викликає значно менше сумнівів і дискусій, 
ніж у пацієнтів з ІХС, ускладненою шлуночковими 
аритміями.

СИНДРОМ ПОДОВЖЕНОГО 
 ІНТЕРВАЛУ Q‒T
Особливою формою життєво небезпечних по-

рушень серцевого ритму є поліморфні шлуночкові 
тахікардії, які виникають у пацієнтів із вродженим 
або набутим синдромом подовженого інтерва-
лу Q–T (Q–T-синдром). Зазвичай у осіб із вродже-
ним Q–T-синдромом не відзначають ніяких про-
блем у дитинстві. Але в підлітковому або молодому 
віці у них з̓являються передсинкопальні стани, 
зумовлені епізодами поліморфної шлуночкової 
тахікардії — пірует-тахікардії. При відсутності від-
повідного лікування один з таких епізодів може 
закінчитися раптовою серцевою смертю. Перше 
повідомлення про вроджений Q–T-синдром зро-

били A. Jervell і F. Lange-Nielsen у 1957 р. У декіль-
кох членів однієї родини вони помітили поєднання 
глухонімоти, подовження інтервалу Q–T і раптової 
смерті в молодому віці. У 1963 р. Романо, a в 1964 р. 
Уорд повідомили про аутосомно-домінантний 
характер успадкування подовження Q–T і рап-
тової серцевої смерті, на відміну від аутосомно-
рецесивного типу синдрому Джервелла — Ланге-
Нільсена (Jervell — Lange-Nielsen). Хоча випадків 
вродженого Q–T-синдрому описано не так багато 
(у міжнародному реєстрі 1994 р. — близько 500 ро-
дин), його справжня поширеність імовірно зна-
чно більша, а клінічне значення зумовлене появою 
синкопальних станів, небезпечних для життя арит-
мій і раптовою серцевою смертю. Близько 21% па-
цієнтів із симптомами захворювання, що не отри-
мують лікування, помирають протягом року після 
першого синкопального епізоду, а протягом 10 ро-
ків смертність становить 50%.

Утім, здійснення первинної профілактики 
раптової серцевої смерті пов̓язане із рядом труд-
нощів, зумовлених як розмаїтістю механізмів, 
так і гетерогенністю зовнішніх проявів (фено-
типу) у пацієнтів з генетичними порушеннями, 
типовими для Q–T-синдрому. Зокрема, у 5–10% 
носіїв генетичних дефектів узагалі не відзнача-
ють подовження інтервалу Q–T; приблизно у 5% 
членів родин з типовим Q–T-синдромом паро-
ксизми небезпечних для життя поліморфних 
шлуночкових тахікардій або епізоди синкопе ви-
никають на фоні нормального інтервалу Q–T.

Довгий час вважали, що ключове значення 
в процесі «запуску» нападів, що призводять до рап-
тової серцевої смерті, має раптово виражена акти-
вація САС. Адже напади часто починаються після 
значного фізичного навантаження або психоемо-
ційного збудження або, наприклад, після того, як 
у повній тиші голосно включається будильник. 
Тому з метою попередження впливу провокуючих 
факторів, тригерів, небезпечних для життя арит-
мій традиційно базисними засобами лікування 
Q–T-синдрому є блокатори β-адренорецепторів 
у високих дозах. Їх постійне застосування до-
зволяє попереджати синкопальні епізоди в 75% 
випадків. Пацієнтам, у яких ефективність блока-
торів β-адренорецепторів обмежена, виконують 
хірургічне втручання — денервацію лівого серце-
вого симпатичного ганглія. Якщо аритмія вини-
кає на фоні вираженої брадикардії або можливість 
підвищення дози блокаторів β-адренорецепторів 
обмежена внаслідок брадикардії, застосовують 
постійну кардіостимуляцію. 5-річна смертність 
на фоні впровадження цих методів лікування зни-
зилася і склала <5%.
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Проте останнім часом стало ясно, що наші уяв-
лення про Q–T-синдром далеко не вичерпані, а ме-
тоди лікування не завжди відповідають його справ-
жнім патогенетичним механізмам. Здивування ви-
кликають не тільки різноманітні ЕКГ-прояви синд-
рому, наприклад, той факт, що успішне лікування 
Q–T-синдрому блокаторами β-адренорецепторів 
не супроводжувалося нормалізацією тривалості 
інтервалу Q–T. Складно пояснити також повідом-
лення про окремі випадки раптової серцевої смерті 
під час сну. Існує не менше трьох генетичних форм 
вродженого Q–T-синдрому, що характеризуються 
різними механізмами запуску пароксизмів пірует-
тахікардії. Більш того, в одному з варіантів актив-
ність симпатичного відділу вегетативної нервової 
системи навіть відіграє захисну роль. Отже, не у всіх 
випадках виникає потреба в призначенні блокаторів 
β-адренорецепторів. При певних генетичних варіан-
тах вродженого Q–T-синдрому ефективними також 
можуть бути блокатори натрієвих каналів, у першу 
чергу мексилетин, що зменшує тривалість реполя-
ризації; дискутують також про доцільність імплан-
тації штучного кардіовертера-дефібрилятора.

Значно частіше в клінічній практиці відомі ви-
падки набутого Q–T-синдрому, виникненню яко-
го сприяє застосування антиаритмічних засобів IА 
і III класів, високих доз антидепресантів, деяких 
антибактеріальних і антигістамінних препаратів. 
Неінвазивними провісниками високого ризику 
пірует-тахікардії внаслідок аритмогенної дії ліків 
є тривалість інтервалу Q–T >600 мс, подовження 

інтервалу T–U, наявність T-alternans (коливання 
конфігурації й амплітуди зубця T), зміна конфі-
гурації TU у постекстрасистолічному комплексі, 
а також наявність маленьких піруетів (torsadelets). 
Існує цілий ряд методів попередження тахікардії 
за типом пірует. Це, зокрема, корекція електро-
літних порушень, особливо гіпокаліємії і гіпо-
магніємії, профілактика вираженої брадикардії 
на фоні антиаритмічної терапії (у тому числі шля-
хом постійної кардіостимуляції), виключення пре-
паратів IА і III класів (крім аміодарону) у хворих 
із низькою ФВ ЛШ, зниження дози антиаритміч-
них засобів при тривалості коригованого інтерва-
лу Q–T >480 мс або дисперсії Q–T >60 мс, тривале 
моніторування пацієнтів із груп високого ризику 
на початку застосування антиаритмічних засобів, 
початок лікування в стаціонарних умовах. 

Рекомендації щодо профілактики раптової сер-
цевої смерті у хворих із синдромом подовженого 
інтервалу Q–T наведені в табл. 6.26.

Тактика припинення пароксизму поліморф-
ної тахікардії, асоційованої з набутим подовжен-
ням інтервалу Q–T ( пірует-тахікардія), має деякі 
особливості порівняно з лікуванням звичайного 
нападу шлуночкової тахікардії. Обов̓язковим 
першим кроком є відміна провокуючого препа-
рату, далі здійснюють корекцію рівня електролі-
тів, внутрішньовенно вводять препарати магнію, 
призначають препарати або кардіостимуляцію 
з метою підвищення частоти серцевого рит-
му. Антиаритмічні препарати в цьому випадку 

Таблиця 6.26
Профілактика раптової серцевої смерті у хворих із синдромом подовженого інтервалу Q–T

Дуже важливо Важливо Менш важливо
Стратиф іка-
ція ризику

Зупинка серця
Фібриляція шлуночків
Тахікардія за типом torsade de pointes
Синкопе
JLN*
LQT3-генетичний варіант

Q–T коригований >600 мс
Серцеві події у грудному віці
Період після пологів
AV-блокада
Альтерація зубця T
Жіноча стать 

Раптова коронарна 
смерть у сімейному 
анамнезі
Дисперсія 
 інтервалу Q–T

Первинна 
профілактика

Виключення засобів, що подовжують 
інтервал Q–T
Корекція рівня електролітів
Виключення фізичних навантажень*
Блокатори β-адренорецепторів*

Зміна способу життя
Блокатори β-адренорецепторів 

Денервація лівосер-
цевого симпатично-
го вузла 
Пейсмекер

Вторинна 
профілактика

Імплантація кардіовертера-
дефібрилятора** + блокатори 
β-адренорецепторів
Виключення засобів, що подовжують 
інтервал Q–T
Виключення фізичних навантажень

Імплантація кардіовертера-
дефібрилятора + блокатори 
β-адренорецепторів

Блокатори 
β-адренорецепторів 

*Ефективний у пацієнтів без синкопе або у носіїв генів без клінічних проявів JLN-синдрому (Джервелла — 
Ланге-Нільсена), рецесивний варіант; **можна рекомендувати хворому.
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не тільки неефективні, але й можуть протидіяти 
припиненню пароксизму внаслідок ще більшого 
підвищення тривалості реполяризації. Навпа-
ки, при нормальній тривалості інтервалу Q–T 
послідовно внутрішньовенно вводять блока-
тори β-адренорецепторів, лідокаїн і аміодарон 
(табл. 6.27).

Таблиця 6.27
Особливості ведення пацієнтів 

з поліморфною шлуночковою тахікардією 
залежно від тривалості інтервалу Q–T 

(за Kowey P.R. et al., 1999)
Подовжений Q–T Нормальний Q–T

1. Відмінити препарат, що 
зумовив подовження Q–T
2. Коригувати рівень елек-
тролітів
3. Магнію сульфат внутрішньо-
венно
4. Кардіостимуляція для під-
вищення ЧСС

1. Внутрішньо-
венно блокатори 
β-адренорецепторів
2. Внутрішньовенно 
лідокаїн
3. Внутрішньовенно 
аміодарон

СИНДРОМ БРУГАДA
У 1992 р. брати Педро, Хосе і Рамон Бругада, 

що працюють у різних клініках у Бельгії, Іспанії 
та США, описали новий синдром, що викли-
кає раптову серцеву смерть у осіб без структур-
ного захворювання серця. Цей синдром харак-
теризується особливим типом ЕКГ (блокада 
правої ніжки пучка Гіса, підйоми сегмента ST) 
(рис. 6.1), а також епізодами шлуночкової тахі-
кардії, які можуть призвести до раптової серцевої 
смерті. Автори повідомлення відразу припусти-
ли, що це захворювання має спадковий харак-
тер. Наявність генетичного дефекту, що служить 
причиною синдрому Бругада, було доведено вже 
у 1997 р. Дефект локалізований у 3-й хромосомі 
й вражає один із натрієвих каналів. Порушення 
складу каналу, що зумовлені цими вродженими 
змінами, призводять до порушень електричної 
функції серця і летальних серцевих аритмій.

Синдром Бругада виявляють у чоловіків і жі-
нок, а також у дітей. У дітей, у яких хворий один 
з батьків, імовірність захворювання становить 
50%. Випадки цього синдрому були зареєстро-
вані в усьому світі, але особливо часто — в Япо-
нії та Південній Азії. За оцінкою братів Бругада, 
у Європі та Америці частота випадків раптової 
серцевої смерті внаслідок цього синдрому стано-
вить близько 1 на 10 тис. жителів на рік. Причо-
му в середньому раптова серцева смерть виникає 
в осіб віком 40 років.

При розпізнаванні цього синдрому прово-
дять скринінгове обстеження всіх членів родини. 
Обов̓язково реєструють ЕКГ і аналізують склад 
ДНК, а при необхідності проводять ЕФД. Єди-
ним ефективним методом лікування є імплантація 
штучного кардіовертера-дефібрилятора, що роз-
пізнає аритмію і негайно припиняє її електричним 
розрядом 700 В. На жаль, жоден з антиаритміч-
них препаратів не забезпечує адекватного захис-
ту при цьому синдромі. Якщо не імплантований 
штучний кардіовертер-дефібрилятор, 30% паці-
єнтів помирають протягом 3 років після першого 
виникнення симптомів. Розробляються засоби 
генної терапії для корекції генетичного дефекту 
і повернення нормальної електричної активнос-
ті серця. Дуже близьким за клінічними проявами 
до синдрому Бругада є феномен раптової смерті не-
визначеної етіології у Південно-Східній Азії. Його 
вивчення почалося задовго до появи першої публі-
кації про синдром Бругада. Добре відомо, що на-
прикінці війни у В̓єтнамі багато біженців з Лаосу , 
Камбоджі і В̓єтнаму прибули до США. Уже 
у 1976–1977рр. американські центри по контролю 
і запобіганню захворювань відзначали досить ви-
сокий рівень смертності серед молодих чоловіків, 
що прибули з Південно-Східної Азії. Синдром так 
і назвали — синдром незрозумілої раптової смер-
ті (sudden unexplained death syndrome). Усього тоді 
був зареєстрований 121 випадок. Більшість смер-
тей відбулася вночі під час сну. Середній вік жертв 
склав 32 роки. Але фактично цей синдром був ві-
домий ще раніше: на Філіппінах його називали 

Рис. 6.1. ЕКГ пацієнта з синдромом Бругада
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«бангунгут», у Японії — «поккури», у Таїланді — 
«лай тай». Ці терміни перекладають як «смерть лю-
дей уночі уві сні», що настає переважно у молодих 
чоловіків. Синдром особливо поширений у Таї-
ланді, де в окремих регіонах є другим за частотою 
після автомобільних катастроф причиною смерті 
молодих чоловіків: щорічна смертність становить 
близько 40 на 100 тис.

У декількох обстежених пацієнтів із цим 
синд ромом, реанімованих після епізоду зупинки 
серця, були інтактні коронарні артерії, нормаль-
на функція ЛШ і ПШ при проведенні ехоКГ або 
ангіографії ПШ. Усі вони адекватно виконували 
пробу з фізичним навантаженням на тредмілі. Під 
час навантаження не було змін інтервалу Q–T; 
при ехоКГ-дослідженні не виявляли структурних 
змін міокарда, зокрема ГЛШ. Утім, на ЕКГ, так 
само як і при синдромі Бругада, зареєстрували 
тип блокади правої ніжки пучка Гіса зі значним 
збільшенням інтервалу S–T у декількох відведен-
нях. У всіх пацієнтів на сигнал-усередненої ЕКГ 
знаходили ППШ, а фібриляція шлуночків лег-
ко викликалася одним або двома передчасними 
стимулами при інвазивному ЕФД.

Цілком імовірно, що зі збільшенням кількос-
ті зареєстрованих пацієнтів синдром незрозумі-
лої серцевої смерті виявиться однієї із клінічних 
форм синдрому Бругада, оскільки останній має 
більш широкий діапазон клінічних проявів. Та-
ким чином, імплантація штучного кардіовертера-
дефібрилятора є єдиним методом ефективної пер-
винної профілактики раптової серцевої смерті.

Рекомендації щодо стратифікації ризику, 
первинної і вторинної профілактики раптової 
серцевої смерті у хворих із синдромом Бругада 
наведені в табл. 6.28.

ІДІОПАТИЧНА ФІБРИЛЯЦІЯ ШЛУНОЧКІВ
До цієї категорії належать пацієнти, що пере-

жили зупинку серця внаслідок фібриляції шлу-

ночків, але у яких не виявлені зміни структурно-
функціонального стану міокарда. Перспектива 
досліджень патогенезу ідіопатичної фібриляції 
шлуночків пов̓язана з виявленням генетич-
них маркерів раптової серцевої смерті, а також 
структурних порушень на молекулярному рівні. 
У краї нах Західної Європи та США з цією метою 
створений ряд реєстрів для узагальнення даних 
тривалого спостереження пацієнтів, реанімо-
ваних після ідіопатичної фібриляції шлуноч-
ків, а також тим, кому імплантували штучний 
кардіовертер-дефібрилятор. Можна сподіватися, 
що ці дослідження дозволять уточнити механіз-
ми раптової серцевої смерті і краще оцінювати 
прогноз виживаності цих пацієнтів.

АЛГОРИТМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО  
ВЕДЕННЯ ХВОРИХ ЗІ ШЛУНОЧКОВИМИ  
ПОРУШЕННЯМИ РИТМУ
Ведення хворих зі шлуночковими порушен-

нями ритму обов̓язково передбачає корекцію 
способу життя, дієтичні заходи, лікування основ-
ного захворювання, а також спроби усунення всіх 
імовірних факторів, що сприяють появі арит-
мії, в тому числі препаратів, які в певних умовах 
можуть призвести до виникнення й посилення 
аритмій (табл. 6.29). Тільки при неефективності 
цих заходів починають антиаритмічну терапію 
(табл. 6.30).

У хворих із доброякісними шлуночковими 
порушеннями ритму єдиною метою лікування 
є усунення симптомів, що негативно вплива-
ють на якість життя хворих; тому якщо хворий 
не пред̓являє скарг, призначення антиаритміч-
ної терапії недоцільно. У протилежному випадку 
препаратами вибору насамперед є седативні засо-
би і блокатори β-адренорецепторів (пропранолол 
60–80 мг/добу або метопролол 50–100 мг/добу), 
терапія якими пов̓язана з мінімальним ризиком 
кардіальних побічних ефектів. Критерієм по-

Таблиця 6.28
Рекомендації щодо профілактики раптової серцевої смерті у хворих із синдромом Бругада

Дуже важливо Важливо Менш важливо
Стратифікація 
ризику

Імплантація кардіо-
вертера-дефібрилятора* 
у хворих із синкопе/шлу-
ночковою тахікардією

ЕФД
Імплантація кардіовертера-дефібрилятора у хво-
рих без симптомів з індукованою шлуночковою 
тахікардією/фібриляцією шлуночків

Первинна 
профілактика

Стійка шлуночкова тахі-
кардія
Зупинка серця/фіб-
риляція шлуночків 

Сімейний 
анамнез рап-
тової серцевої 
смерті

Вторинна 
профілактика

Імплантація кардіо-
вертера-дефібрилятора*

*Можна рекомендувати хворому.
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дальшого вибору при їх неефективності, з огля-
ду на відносно незначний ризик аритмогенних 
проявів у цієї категорії хворих, є ризик розви-
тку екстракардіальних побічних ефектів. Нада-
лі доцільно застосовувати пропафенон (450–
600 мг/добу), що поєднує властивості класу IС 
і блокаторів β-адренорецепторів або мораци-
зин (400–800 мг/добу). Ці препарати ефективні 
і менш токсичні, ніж препарати класів IA і IB.

Мета лікування при потенційно злоякісних 
шлуночкових порушеннях ритму — не тільки 
усунення аритмії, але й поліпшення прогнозу 
хворих. У багатьох хворих із СН зменшення кіль-
кості шлуночкових порушень ритму, за даними 
холтерівського моніторування ЕКГ, досягають 
уже при традиційному лікуванні інгібіторами 
АПФ, які вірогідно поліпшують довгостроковий 
прогноз. Певне значення має також корекція 
рівня калію та магнію в крові, особливо на фоні 
терапії петльовими або тіазидними діуретика-
ми. При неефективності цих заходів обережно 
використовують блокатори β-адренорецепторів 
або аміодарон. При відсутності протипоказань 
блокатори β-адренорецепторів обов̓язково ре-
комендують хворим, що перенесли гострий ІМ, 
оскільки ці препарати запобігають раптовій сер-
цевій смерті та підвищують виживаність хворих. 
Але в цьому випадку їх доза вища, ніж при ліку-
ванні доброякісних аритмій (пропранолол 80–
120 мг/добу). При частих клінічно виражених 
шлуночкових порушеннях ритму у хворих після 
перенесеного ІМ при недостатній ефективності 
блокаторів β-адренорецепторів найбільш без-
печним, з огляду на ризик аритмогенних про-
явів, є застосування соталолу (160–240 мг/добу, 

Таблиця 6.29
Предиктори виникнення аритмогенної дії 

антиаритмічних препаратів
Антиаритмічні препарати 

IA і III класу
Антиаритмічні пре-

парати IC класу
Подовжений інтервал Q–T 
(Q–Tc >460 мc)
Синдром подовженого інтер-
валу Q–T
Структурні захворювання 
серця, ГКМП
Дисфункція ЛШ
Гіпокаліємія/гіпомагніємія
Жіноча стать
Дисфункція нирок
Вихідна брадикардія
Швидке підвищення дози 
препаратів
Високі дози (соталол, дофе-
тилід)
Накопичення препарату
Додавання інших препаратів:
- діуретиків;
- антиаритмічних засобів, що 
подовжують інтервал Q–T;
- неантиаритмічних препа-
ратів, які подовжують інтер-
вал Q–T
Аритмогенні ефекти в анам-
незі
Значне збільшення тривалос-
ті інтервалу Q–T після при-
йому препарату

Широкий комплекс 
QRS (>120 мс)
Шлуночкова тахікар-
дія, асоційована із 
структурним захво-
рюванням серця
Дисфункція ЛШ
Висока частота шлу-
ночкових скорочень:
- під час фізичного 
навантаження;
- внаслідок приско-
рення провідності 
через АV-вузол
Швидке підвищення 
дози
Високі дози додатко-
вих препаратів
Засоби з негативним 
інотропним ефектом
Надмірне (більш ніж 
на 150%) поширення 
комплексу QRS від-
носно початкового 
(на момент призна-
чення терапії)

Таблиця 6.30
Засоби першого вибору при лікуванні шлуночкових порушень ритму залежно від їх клініко-

гемодинамічного та прогностичного значення
Клініко-

гемодинамічне 
 значення аритмії

Прогностичне значення

Доброякіс ні Потенційно злоякісні Злоякісні
Немає клінічних 
симп томів

Не потребу-
ють 
лікування

Лікування основного 
захворювання –

Є клінічні симптоми 
та/або порушення 
 гемодинаміки

Седативні, 
блокатори 
β-адрено-
рецепто рів, 
пропафенон

Після перенесено-
го ІМ — блокатори 
β-адренорецепторів, при 
хронічній ІХС — соталол, 
при систолічній дисфунк-
ції міокарда і СН — інгібі-
тори АПФ, аміодарон

При систолічній дисфункції міокарда 
і СН — аміодарон або соталол поєднано 
з інгібіторами АПФ та низькими  дозами 
блокаторів β-адренорецепторів, в інших 
випадках можливий відбір препаратів 
I класу, радіочастотна катетерна абляція, 
імплантація кардіовертера-дефібрилятора 
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іноді 320 мг/добу) та аміодарону. Зазвичай доза 
аміодарону при тривалому застосуванні не пови-
нна перевищувати 200–300 мг/добу, що дозволяє 
істотно знизити ризик екстракардіальних побіч-
них ефектів препарату. Тільки при неефектив-
ності цього засобу оцінюють ефективність анти-
аритмічних лікарських засобів I класу, причому 
перевагу віддають менш аритмогенним препа-
ратам класів IА і IВ. Засобами вибору для при-
пинення пароксизму мономорфної шлуночкової 
тахікардії є новокаїнамід або аміодарон внутріш-
ньовенно. При злоякісних шлуночкових пору-
шеннях ритму у хворих з тяжкою дисфункцією 
ЛШ безперечним препаратом вибору є аміо-
дарон, можливо, в комбінації з низькими доза-
ми блокаторів β-адренорецепторів (метопролол 
6,25–25,0, іноді 50 мг/добу) і, звичайно, поєдна-
но з інгібіторами АПФ. Доза аміодарону в період 
насичення становить 600–1200 мг/добу, надалі 
її знижують до мінімально ефективної. При від-
сутності ознак тяжкої дисфункції міокарда і/або 
СН можна застосувати соталол у терапевтичній 
дозі (160–320 мг/добу). При неефективності або 
протипоказаннях до застосування цих препара-
тів оцінюють ефективність антиаритмічних засо-
бів класу IA або IB (лідокаїн, мексилетин, ново-
каїнамід, дизопірамід, хінідин) і тільки потім — 
препаратів класу IC. Підкреслимо, що дотепер 
у жодному з виконаних досліджень антиаритміч-
ні препарати I класу не поліпшили довгостроко-
вий прогноз хворих зі злоякісними шлуночкови-
ми порушеннями ритму. 

При пароксизмах шлуночкової тахікардії, які 
супроводжуються вираженими порушеннями ге-
модинаміки (набряк легень, кардіогенний шок, 
втрата свідомості) засобом вибору є електрична 
кардіоверсія. Алгоритм, рекомендований ЄТК, 
визначає тактику лікування пароксизму стійкої 
шлуночкової тахікардії залежно від наявності 
проявів порушення гемодинаміки, рівня елек-
тролітів крові, ефективності лікарських засобів 
і електричної кардіоверсії (схема 6.1).

ТАХІКАРДІЯ ІЗ ШИРОКИМИ 
КОМПЛЕКСАМИ (СТІЙКА 

ШЛУНОЧКОВА ТАХІКАРДІЯ)
У розвинених країнах широко застосовують 

радикальні немедикаментозні методи лікування 
злоякісних шлуночкових порушень ритму: радіо-
частотну абляцію ектопічних вогнищ і імпланта-
цію штучного кардіовертера-дефібрилятора.

Чи доцільно застосовувати антиаритмічні за-
соби для підвищення ефективності реанімацій-
них заходів при зупинці серця, особливо у випад-

ках, коли після дефібриляції не вдається віднови-
ти синусовий ритм серця? Безперечно, недостат-
ність переконливих даних щодо ефективності 
антиаритмічних препаратів при умовах серцево-
легеневої реанімації зумовлена особливостя-
ми клінічної ситуації і труднощами організації 
контрольованих досліджень. Проблема полягає 
також у тому, що препарати можуть бути ефек-
тивними, але не досягати клітинних мембран, 
де реалізується їх фармакологічна дія, у зв̓язку 
з неадекватним кровопостачанням життєво важ-
ливих органів. Першим препаратом, для якого 
отримані адекватні докази ефективності при зу-
пинці серця, став аміодарон. У 1999 р. у США 
закінчилося унікальне плацебо-контрольоване 
дослідження ARREST, що здійснювалося в «по-
льових» умовах, поза стаціонаром. Пацієнтам із 
зупинкою серця внаслідок фібриляції шлуноч-
ків або шлуночкової тахікардії після триразової 
дефіб риляції ще до надходження в клініку ран-
домізовано внутрішньовенно вводили аміодарон 
300 мг (n=246) або плацебо (n=258). Застосовува-
ли також усі стандартні заходи серцево-легеневої 
реанімації, включаючи при необхідності введен-
ня інших антиаритмічних засобів. 

Первинною кінцевою точкою дослідження 
була виживаність пацієнтів при надходженні 
в госпіталь. Цей показник становив 44% пацієн-
тів після парентерального введення аміодарону 
і 34% — в групі плацебо. Отже, відносне поліп-
шення прогнозу виживаності становило майже 
30%, абсолютне — 10%, що було статистично 
достовірним (р=0,03). Це означає, що при за-
стосуванні аміодарону у 10 пацієнтів із зупинкою 
серця, рефрактерною до повторних електрич-
них дефібриляцій, вдалося додатково врятувати 
до надходження в госпіталь ще одного пацієнта. 
Підкреслимо, що призначення аміодарону було 
ефективним, незважаючи на більш часте виник-
нення гіпотензії і брадикардії у групі активного 
лікування порівняно з плацебо. До цього часу 
не встановлено, чи дозволяє введення аміо-
дарону поліпшувати довгостроковий прогноз 
виживаності пацієнтів, які перенесли зупинку 
серця. Втім, з огляду на результати дослідження 
ARREST, у 2000 р. в алгоритми серцево-легеневої 
реанімації при фібриляції шлуночків включи-
ли рекомендацію вводити аміодарон на додаток 
до стандартних реанімаційних засобів. Аміода-
рон — єдиний антиаритмічний препарат, реко-
мендований на сьогодні для внутрішньовенного 
застосування при рефрактерності до повторних 
процедур електричної дефібриляції серця.



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

3
П

О
РУ

Ш
ЕН

Н
Я

 Р
И

ТМ
У

 С
ЕР

Ц
Я

ГЛАВА 6  ШЛУНОЧКОВІ ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ ...  ________________________  1157

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА 
ПРИ РАПТОВІЙ ЗУПИНЦІ 

КРОВООБІГУ
ДОГОСПІТАЛЬНИЙ ЕТАП
Єдиною найбільш важливою детермінантою ви-

живаності пацієнтів після раптової смерті є час від 
початку зупинки кровообігу до проведення елек-
тричної дефібриляції. У нормі міокард скорочується 
одночасно, єдиним м̓язовим шаром, кожне його 
волокно вчасно одержує за допомогою провідної 
системи електричний імпульс. Фібриляції шлуноч-
ків — несинхронізовані скорочення окремих воло-
кон і м̓язових груп. Цей процес вкрай енергоємний, 
використання кисню дуже високе, в умовах гіпоксії 
міокард нечутливий до імпульсів, які генеруються 
в синусному вузлі, тому умов для самостійного від-
новлення ефективного ритму практично немає. 

В розвитку фібриляції шлуночків виділяють 
4 стадії: 

А — тріпотіння шлуночків, що триває 2 с, 
при якому відбуваються координовані скорочен-
ня, а на ЕКГ реєструють високоамплітудні рит-
мічні хвилі з частотою 250–300/хв.

Б — судомна стадія (1 хв), при якій відбу-
ваються хаотичні некоординовані скорочення 
окремих ділянок міокарда з появою на ЕКГ ви-
сокоамплітудних хвиль із частотою до 600/хв. 

В — стадія фібриляції шлуночків (дрібно-
хвильова фібриляція шлуночків) тривалістю 
близько 3 хв. Хаотичне збудження окремих груп 
кардіоміоцитів проявляється на ЕКГ хаотич-
ними низькоамплітудними хвилями з частотою 
>1000/хв.

Г — атонічна стадія — загасаючі збудження 
окремих ділянок міокарда, на ЕКГ наростає три-

Звернутися до спеціаліста

Пульс  

Ні

Ні

Реанімаційні заходи, як 
при фібриляції шлуночків

САТ ≤90 мм рт.ст.
Біль у грудній клітці
СН
Частота ритму >150 уд./хв

Седативні засоби
Кардіоверсія 100, 200, 
360 Дж

Якщо відомо, що рівень калію 
низький:
– призначити калію хлорид до 
60 ммоль, максимальна швидкість 
введення 30 ммоль/год
– магнію сульфат внутрішньовенно 
20 мл 25% розчину за 1 год

– лідокаїн внутрішньовенно 50 мг 
протягом 2 хв з повторенням кож-
ні 5 хв до загальної дози 200 мг
– призначити інфузію 2 мг/хв піс-
ля першої болюсної дози

Аміодарон 300 мг протягом 
5–15 хв бажано через централь-
ну вену, далі 300 мг протягом 
1 год

Почати:
– лідокаїн
– магній і калій   

Звернутися до спеціаліста

Седативні засоби 
Кардіоверсія 100, 200, 360 Дж

Подальша кардіоверсія 
за необхідності

У випадку рефрактер-
ності можливе застосу-
вання інших антиарит-
мічних засобів: аміо-
дарон, новокаїнамід, 
флекаїнід або бретиліум; 
або кардіо стимуляція

Схема 6.1. Алгоритм лікування стійкої шлуночкової тахікардії

Так

Так
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валість і знижується амплітуда хвиль при їх час-
тоті <400/хв.

Механізми фібриляції шлуночків такі: підви-
щення автоматизму в одній або декількох ділян-
ках міокарда, повторний вхід хвилі збудження 
(re-entry) і поєднання цих механізмів.

Через 15–30 с від початку фібриляції шлу-
ночків хворий непритомніє, через 40–50 с розви-
ваються характерні судоми — одночасне тонічне 
скорочення скелетних м̓язів. Розширюються 
зіниці, досягаючи максимального розміру че-
рез 1,5 хв. Шумне і часте дихання припиняється 
на 2-й хвилині клінічної смерті.

Таким чином, час, відпущений на проведен-
ня реанімації зі значними шансами на успіх мі-
зерний — не набагато більше 1 хв (цей період від-
повідає крупнохвильовій фібриляції: тріпотіння 
й судомна стадії). У цей період необхідне про-
ведення електричної дефібриляції. Електричний 
розряд при кардіоверсії викликає короткочасну 
асистолію і повну деполяризацію міокарда, що 
дає можливість власним центрам автоматизму 
відновити гемодинамічно значиму електричну 
активність. У цьому полягає мета дефібриляції.

Використання дефібриляторів з пристроєм 
для негайної реєстрації ЕКГ з електродів дефіб-
рилятора забезпечує швидке визначення меха-
нізму зупинки кровообігу і дозволяє прискорити 
проведення кардіоверсії. 

До впровадження автоматичних зовнішніх де-
фібриляторів спонтанне відновлення кровообігу 
відзначали тільки у 15% хворих із раптовою смер-
тю поза стаціонаром. З них тільки 50% доживало 
до виписки (тобто 5–7%). Якщо розглядати тільки 
фібриляції шлуночків, то виживаність до виписки 
становила 15–20%. Якщо амбулаторний персонал 
швидко прибував на місце події і мав зовнішні дефіб-
рилятори, виживаність підвищувалася до 25–28%.

Зупинка кровообігу частіше трапляється вдо-
ма (⅔ випадків), у чоловіків старше 50 років (¾ ви-
падків), протягом дня (8–18 год), при свідках 
(⅔ випадків). Особи, які зазвичай перебувають 
у цей час поруч із потенційною жертвою рапто-
вої серцевої смерті — це домогосподарки, члени 
родини, родичі. Відповідно навчальні програми 
по наданню невідкладної допомоги при раптовій 
зупинці серця повинні бути спрямовані насампе-
ред на них. 

Запропонований так званий ланцюжок вижи-
вання для найбільш ефективного надання допо-
моги пацієнтам з раптовою зупинкою кровообігу:

- перша ланка — ранній напад, що включає 
розпізнавання цієї ситуації, виклик і доставку 
досвідченого персоналу до пацієнта;

- друга — рання серцево-легенева реаніма-
ція, якої зазвичай досить для підтримки пацієнта 
до приїзду досвідченої бригади (алгоритм BLS, 
схема 6.2). Слід зазначити, що за даними літе-
ратури будь-яка серцево-легенева реанімація, 
навіть тільки компресія грудної клітки, значно 
краще, ніж її відсутність;

- третя — рання дефібриляція;
- четверта — найбільш раннє надання кваліфі-

кованої і спеціалізованої медичної допомоги (алго-
ритм Advanced Cardiac Life Support, схема 6.3).

Якщо причиною раптової зупинки кровообігу 
є фібриляція передсердь шлуночків, то невідклад-
на допомога зводиться до негайного проведення 
дефібриляції. Якщо відновити серцевий ритм 
не вдалося, необхідно негайно почати закритий 
масаж серця і штучну вентиляцію легень (ШВЛ) 
відповідно до алгоритму АCLS. Наведений алго-
ритм BLS багато в чому збігається з відомим пе-
реліком реанімаційних заходів, які входять у ре-
анімаційний алфавіт П. Сафара, відомий також 
як система АВС:

А — Airway — забезпечення прохідності ди-
хальних шляхів.

B — Breath — ШВЛ нападоподібним методом, 
наприклад при диханні способом рот у рот.

C — Circulation — забезпечення гемоциркуля-
ції — непрямий масаж серця.

D — Drugs — введення лікарських препаратів.
E — Electrocardiography — реєстрація ЕКГ.
F — Fibrillation — проведення при необхід-

ності електричної дефібриляції (кардіоверсії).
G — Gauge — оцінка первинних результатів.
H — Hypothermy — охолодження голови.
I — Inxensive care — проведення інтенсивної 

терапії постреанімаційних синдромів.
Донедавна рекомендації по серцево-легеневій 

реанімації розглядали відсутність пульсу на ка-
ротидних артеріях як діагностичний крок, що є 
визначальним для початку проведення непрямо-
го масажу серця. Останні дослідження показали, 
що час, необхідний для визначення наявності 
або відсутності пульсації сонних артерій, значно 
більший, ніж рекомендовані 5–10 с. У результаті 
цих досліджень з̓явилися рекомендації про те, 
що визначення каротидного пульсу повинно ви-
конуватися тільки медичними працівниками, 
а критерієм для початку компресії грудної клітки 
повинні бути ознаки відсутності кровообігу, що 
включають відсутність рухів, кашлю, дихання, 
появу паралітичного мідріазу. Час, що приділя-
ється на їх визначення — 10 с. Компресію груд-
ної клітки слід проводити з частотою 100 за 1 хв 
як у дорослих, так і у дітей, при положенні рук 
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на грудині на 2 поперечних пальці вище мечопо-
дібного відростка, суворо по середній лінії.

При комбінації вентиляції легень способом 
з рота в рот з непрямим масажем серця реко-
мендоване співвідношення 15 компресій грудної 
клітки на 2 вдихи. 

ГОСПІТАЛЬНИЙ ЕТАП
На госпітальному етапі рекомендується до-

тримуватися наведеного алгоритму ACLS.
ДЕФІБРИЛЯЦІЯ
У дорослих пацієнтів з аритміями, що призво-

дять до зупинки кровообігу, найчастішими є фіб-
риляція шлуночків і шлуночкова тахікардія без 
пульсу. Під шлуночковою тахікардією без пульсу 
розуміють тривалий пароксизм шлуночкової тахі-
кардії з вираженими порушеннями гемодинаміки, 
аж до аритмічного шоку, на відміну від шлуночко-
вої тахікардії з пульсом, до якої належать усі інші 

короткочасні або тривалі пароксизми шлуночко-
вої тахікардії без порушень гемодинаміки).

Заходи, що поліпшують віддалену вижива-
ність після зазначених станів — це, насамперед, 
дефібриляція і наступна серцево-легенева реані-
мація. Успіх проведеної дефібриляції прямо про-
порційний часу її початку. Розряди слід наноси-
ти групами по 3, з енергією 200–200–360 Дж (ра-
ніше рекомендували режим — 200–300–360 Дж). 
Для проведення 3 послідовних кардіоверсій да-
ється 1 (!) хв.

ВЕНТИЛЯЦІЯ
Трахеальна інтубація дотепер є найбільш 

оптимальним способом вентиляції. ШВЛ без неї 
викликає високий ризик ускладнень: перерозтя-
гання шлунка, регургітацію, легеневу аспірацію. 
Раніше рекомендований об’єм одного вдмуху-
вання становив, як правило, 800–1200 мл кожні 
1–1,5 с. Нещодавно було встановлено, що для 

 

 

Паралітичний мідріаз
Перевірити пульс на a. carotis

Якщо в перші 30 с — 
прекардіальний удар

Забезпечити прохідність 
верхніх дихальних шляхів

Закинути голову, вивести 
нижню щелепу вперед

Перевірити дихання

Дихання відсутнє —
робити 1–2 вдихи

Проводити непрямий масаж 
серця (тільки протягом 10 с)

Якщо є дихання, змінити по-
ложення хворого

Оцінити ефект 
Оцінити наявність ознак 

кровообігу

Кровообіг 
не відновлено.

Продовжити масаж серця

Кровообіг 
відновлено

100 за хвилину
співвідношення 15:2

Перевірити кровообіг
протягом хвилини

Схема 6.2. Алгоритм первинних заходів при зупинці серця
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Фібриляція шлуночків/гемодинамічно неефективна шлуночкова тахікардія 

(фібриляція/тріпотіння шлуночків)

Первинні заходи
Концентрація на основних реанімаційних заходах і дефібриляція:

– перевірити реакцію;
– активізувати невідкладну систему зв’язку;
– викликати персонал з дефібрилятором

А. Повітряні шляхи: забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів
B. Дихання: провести вентиляцію легень перед підвищенням тиску
С. Кровообіг: провести непрямий масаж серця
D. Дефібриляція: підготувати доступ і нанести розряд при фібриляції/тріпотінні шлуночків з відсутністю пульсу — 
до 3 разів (200–300 Дж, при необхідності — 360 Дж)

Ритм відновився після перших трьох розрядів?

Стійка або рецидивуюча фібриляція/тріпотіння шлуночків

Вторинні заходи:
Більш поглиблена оцінка стану і лікування
А. Дихальні шляхи: провести інтубацію якомога раніше
В. Дихання: 

– перевірити правильність встановлення інтубаційної трубки шляхом об’єктивного обстеження 
і за допомогою спеціальних засобів (ларингеальна маска, воздуховід);
– забезпечити безпечне положення інтубаційної трубки (віддають перевагу спеціальним манжетам 
для фіксування трубки);
– впевнитися в ефективності оксигенації вентиляції

С. Кровообіг: 
– забезпечити внутрішньовенний доступ;
– моніторинг серцевого ритму;
– призначити препарати відповідно до ритму і стану хворого

D. Диференційний діагноз: пошук причин цього стану та лікування:

Схема 6.3. Алгоритм ACLS лікування зупинки серця

епінефрин (адреналін) 1 мг внутрішньовенно струминно кожні 3–5 хв або вазопресин 40 ОД одноразово

Повторити спробу дефібриляції

(360 Дж одноразово протягом 30–60 с)

Оцінити доцільність введення антиаритмічних препаратів: 
– аміодарон (IIb), лідокаїн (проміжний);
– магнію сульфат (IIb), у випадку гіпомагніємії;
– прокаїнамід (Ib при рецидивуючій фібриляції)

Оцінити доцільність введення буферних розчинів
Повторити спробу дефібриляції

(за даними АНА)
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вентиляції досить застосування меншого об’єму, 
тому що продукція СО2 під час зупинки серця 
вкрай незначна. Виходячи з цих рекомендацій — 
це об’єм 10 мл/кг маси тіла (700–1000 мл) або 
7 мл/кг маси тіла (400–600 мл), якщо до повітря 
додається кисень. Якщо ШВЛ проводиться шля-
хом інтубації, то при її проведенні немає необхід-
ності синхронізації з компресією грудної клітки, 
тому що безперервна компресія краще забезпечує 
коронарну перфузію. Дослідження, присвячені 
оцінці ефективності запропонованих за останнє 
десятиріччя нових методів спеціалізованого ре-
анімаційного комплексу показали, що такі спо-
соби, як активна компресія-декомпресія з вико-
ристанням кардіонасоса, вставлена абдоміналь-
на компресія (стискування живота відразу після 
стискання грудної клітки), кашльова аутореані-
мація не довели переваги перед традиційними 
способами реанімації. У той же час прискорення 
стискування (до 100 за 1 хв), а також одночасна 
компресія грудної клітки і вдмухування повітря 
в легені (через інтубаційну трубку) довели свій 
достовірний вплив на підвищення виживаності 
і включені в сучасні алгоритми серцево-легеневої 
реанімації. У першому випадку підвищення 
частоти компресії грудної клітки асоціюється зі 
збільшенням штучного кровотоку, в другому — 
зростання внутрішньолегеневого тиску призво-
дить до більш активного надходження крові з ле-
гень у системний кровообіг.

ПРЕКАРДІАЛЬНИЙ УДАР
Одноразовий прекардіальний удар (нано-

ситься кулаком у ділянку нижньої третини гру-
дини) може проводитися медичними працівни-
ками, якщо фібриляція трапляється при свідках 
або фіксується на моніторі (тобто фібриляція 
шлуночків документована або проведена клі-
нічна оцінка ситуації професіоналом, що відпо-
відає класичному опису фібриляції шлуночків). 
При раптовій зупинці кровообігу, що триває 
>30 с, прекардіальний удар неефективний! 

ДОСТУП ДО СУДИН
Центральна вена — оптимальний шлях швид-

кого введення лікарських препаратів у централь-
ний кровообіг. Катетеризація периферичної 
вени швидша, простіша, безпечніша, проте та-
кий шлях введення препарату, без сумніву, менш 
ефективний. Введення лікарських препаратів 
у цьому випадку повинно здійснюватися стру-
минно в 10–20 мл 0,9% розчину натрію хлориду. 
Кінцівці з катетеризованою веною в цьому ви-
падку необхідно надати припідняте положення. 
При неможливості забезпечити венозний до-
ступ рекомендується ендотрахеальне введення 

лікарських препаратів. Препарат, що вводиться 
(наприклад епінефрин) у підвищеній у 2–3 рази 
дозі, розводять в 10 мл розчину натрію хлориду, 
вводять через інтубаційну трубку або транстра-
хеально через голку. Для забезпечення швидко-
го всмоктування препарату після його введення, 
в ендотрахеальну трубку кілька разів нагнітають 
повітря, стимулюючи утворення аерозолю.

Специфічна медикаментозна терапія
Вазопресори. Епінефрин поліпшує кровообіг 

у коронарних, церебральних судинах під час не-
прямого масажу серця, забезпечуючи тим самим 
так звану централізацію кровообігу. Крім того, 
епінефрин сприяє переведенню дрібнохвильової 
фібриляції шлуночків у крупнохвильову, яку лег-
ше припинити за допомогою кардіоверсії. Щодо 
дозування препарату думки були різні. В експе-
риментах на тваринах з метою покращання ко-
ронарного і церебрального кровотоку доведена 
ефективність епінефрину у високих дозах порів-
няно зі стандартними. Але на сьогодні в проведе-
них дослідженнях клінічних доказів цього факту 
стосовно людей не отримано. Встановлено, що 
при підвищенні частоти відновлення спонтанної 
циркуляції під час роботи з епінефрином у ви-
соких дозах не виявлено зростання виживаності 
пацієнтів з раптовою зупинкою кровообігу. Тому 
показання, інтервал між введеними дозами епі-
нефрину, як і самі дози, залишаються колишні-
ми: 1 мг епінефрину кожні 3 хв. Звертаємо увагу, 
що при умові відновлення рефрактерної фібри-
ляції шлуночків реанімаційні заходи складаються 
з чергування повторних дефібриляцій, введення 
епінефрину, проведення основних реанімаційних 
(комплекс первинної швидкої серцево-легеневої 
реанімації) і додаткових спеціалізованих заходів 
(повторне використання медикаментозних ан-
тиаритмічних засобів). Вищезгадані дії тривають 
до відновлення серцевої діяльності або розвитку 
стійкої асистолії. 

За даними літератури в експерименті вазопре-
син (40 ОД) займає провідне місце серед інших 
препаратів, що застосовуються для відновлення 
коронарної перфузії. На сьогодні вазопресин роз-
глядається як можлива альтернатива епінефрину.

Аміодарон. Вважається препаратом вибору 
у пацієнтів із фібриляцією шлуночків/шлуноч-
ковою тахікардією, рефрактерних до трьох по-
чаткових розрядів дефібрилятора. 300 мг аміо-
дарону, розведені в 20 мл 5% розчину глюкози, 
введені болюсно, є стартовою дозою. Додатково 
рекомендують забезпечити інфузію цим препа-
ратом 1 мг/хв протягом 6 год, а потім зі швидкіс-
тю 0,5 мг/хв. На цьому фоні можливе додаткове 
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введення 150 мг аміодарону (у такому ж розве-
денні), якщо фібриляції шлуночків/шлуночкова 
тахікардія повторюються, аж до досягнення мак-
симальної дози — 2 мг. Лідокаїн або прокаїнамід 
на сьогодні можуть розглядатися як альтерна-
тива аміодарону тільки при його недоступності 
(відсутності), але не повинні (!) вводитися разом 
з ним. При одночасному введенні 2 (тим більше 
3) згаданих антиаритмічних препаратів існує ре-
альна загроза як потенціювання серцевої слаб-
кості, так і прояву їх проаритмічної дії. Крім того, 
необхідно пам̓ятати про небажане поєднання 
аміодарону з іншими препаратами (табл. 6.31).

Таблиця 6.31
Небажана взаємодія аміодарону з іншими 

препаратами

Препарат Розчинник Аміода-
рон Примітка

Амінофіл ін 5% розчин 
глюкози

4 мг/мл Преципітація

Цефаман-
дол

5% розчин 
глюкози

4 мг/мл Преципітація

Цефазолін 5% розчин 
глюкози

4 мг/мл Преципітація

Мезлоцилін 5% розчин 
глюкози

4 мг/мл Преципітація

Гепарин 5%розчин 
глюкози

4 мг/мл Преципітація

Натрію гід-
рокарбонат

5% розчин 
глюкози

4 мг/мл Преципітація

НАСИЧУВАЛЬНА ІНФУЗІЯ
Початкова швидка: розчинити 150 мг аміода-

рону в 100 мл 5% розчину глюкози, вводити по-
вільно протягом 15 хв (15 мг/хв).

Примітка: у випадку зупинки серця внаслідок 
стійкої до електроімпульсної терапії фібриля-
ції/тріпотіння шлуночків з відсутністю пульсу, 
початкова доза повинна становити 300 мг вну-
трішньовенно струйно, відповідно до вказівок 
АСLC 2000 р.

Полівінілова1 або скляна ємність. 
Наступна повільна: розчинити 900 мг в 500 мл 

5% розчину глюкози, вводити повільно зі швидкіс-
тю 33,3 мл/год (1 мг/хв) протягом наступних 6 год.

Скляна2 або поліолефінова ємність.
Підтримувальна інфузія.
Зменшити швидкість до 0,5 мг/хв, вводити зі 

швидкістю 16,6 мл/год протягом 18 год, що за-
лишилися.
1 Втрата <10% протягом 2 год.
2 Використання пустого скляного флакона для приготування розчину 
аміодарону не рекомендується, оскільки несумісність із буфером, 
який знаходився у флаконі, може викликати преципітацію.

ДОДАТКОВА ІНФУЗІЯ
Розчинити 150 мг в 100 мл 5% розчину глюко-

зи, вводити повільно протягом 10 хв (15 мг/хв).
Полівінілова1 або скляна2 ємність:
- під час внутрішньовенного введення аміода-

рону слід застосовувати інфузійний насос, реко-
мендується використання вбудованого фільтра;

- зберігати ампули в картонній упаковці 
до моменту готування розчину з метою захисту 
від потрапляння світла; 

- приготований розчин не слід зберігати дов-
ше 24 год;

- використання концентрації >3 мг/мл у 5% 
розчині глюкози призводить до підвищення ри-
зику виникнення флебітів периферичних вен.

Для інфузії тривалістю >1 год концентрація 
аміодарону не повинна перевищувати 2 мг/мл, 
якщо інфузія не проводиться через центральний 
катетер. 

Встановлено, що для внутрішньовенного вве-
дення аміодарону непридатні пластикові ємнос-
ті, включаючи полівінілові трубки (ефект прили-
пання до пластикової стінки). Ступінь цього про-
цесу збільшується при інфузії аміодарону в більш 
високих концентраціях і при нижчій швидкості 
введення. 

Після перших 24 год необхідно дотримувати-
ся швидкості підтримувальної інфузії 0,5 мг/хв 
(720 мл за 24 год) при концентрації 1–6 мг/мл. 
Препарат у концентрації, що перевищує 2 мг/мл, 
необхідно вводити в центральний катетер. Мож-
ливість проведення інфузії >3 тиж не вивчали. 
Перехід на пероральний прийом рекомендовано 
здійснювати якнайшвидше. 

Лідокаїн вводять у дозі 80 мг внутрішньовенно 
струминно, потім проводять інфузію препарату 
зі швидкістю 2 мг/хв. Болюсне введення прока-
їнаміду на сьогодні не розглядається, рекоменду-
ється інфузія препарату — 30 мг/хв до досягнення 
загальної дози — 17 мг/ кг. Необхідність такої від-
носно повільної інфузії робить введення прокаїн-
аміду менш значимим. Магнію сульфат (8 ммоль) 
рекомендується при рефрактерній фібриляції 
шлуночків, особливо якщо підозрюється гіпомаг-
ніємія у пацієнтів, що тривалий час отримують 
тіазидні або петльові діуретики (салуретики), а та-
кож при поліморфній веретеноподібній шлуноч-
ковій тахікардії (типу пірует). Бретилію тозилат 
на сьогодні використовувати не рекомендується. 
Також немає даних про ефективне застосування 
блокаторів β-адренорецепторів (пропранололу) 
з метою купірування шлуночкової тахіаритмії. 

Антиаритмічні засоби, що використовують-
ся при рефрактерній фібриляції шлуночків, 
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за ефективністю можуть бути розміщені в такому 
порядку: аміодарон, лідокаїн, прокаїнамід. Під-
тверджена ефективність атропіну в лікуванні ге-
модинамічно значимих брадиаритмій. У той же 
час рекомендації щодо кратності введення препа-
рату дещо змінилися: у зв̓язку з можливими по-
бічними ефектами пропонується обмежити його 
введення однократною дозою 3 мг внутрішньо-
венно. Ця доза достатня для блокування вагусної 
активності у дорослих пацієнтів. Алгоритм дій 
лікаря при розвитку зупинки кровообігу у зв̓язку 
з асистолією або електромеханічною дисоціацією 
в попередніх рекомендаціях пропонував введен-
ня атропіну кожні 3 хв по 1 мг внутрішньовенно 
до досягнення загальної дози 0,4 мг/кг. Неважко 
підрахувати, що наведена методика «розтягувала» 
середню загальну дозу атропіну на 10 хв, у той же 
час запропонований нині протокол передбачає її 
повне введення вже в перші хвилини реанімації.

МОЖЛИВІ ОБОРОТНІ
ПРИЧИНИ НЕЕФЕКТИВНОСТІ 
СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ
•гіпоксія;
•гіповолемія;
•гіпотермія;
•напружений пневмоторакс;
•тампонада серця;
•тромбоемболічна або механічна обструкція;
•токсичні або терапевтичні ефекти при пере-

дозуванні лікарських засобів;
•гіпер-/гіпокаліємія, гіпокальціємія, ацидоз 

(визначення цих станів і їх корекція можливі 
тільки при контролі кислотно-основного стану 
за показниками сироватки крові).

Кожна з цих причин потребує проведення 
спеціальної корекції.

Дотепер збереглося рутинне та помилкове часте 
використання під час зупинки кровообігу хлорис-
того кальцію і гідрокарбонату натрію. Відмова від 
застосування хлориду кальцію зумовлена доку-
ментованим збільшенням кількості реперфузійних 
ускладнень, розвитком кальцієвого перевантажен-
ня і контрактури кардіоміоцитів. Цей препарат по-
казаний тільки (!) при реанімації пацієнтів з передо-
зуванням блокаторів повільних кальцієвих каналів 
і при наявності вихідної гіперкаліємії. Препарат 
вводиться в дозі 500–1000 мг внутрішньовенно 
струминно повільно у вигляді 5–10% розчину. 

Підтверджується недоцільність і потенційна 
шкідливість раннього (з першої хвилини реаніма-
ції) і безконтрольного (неможливість визначення 
показників кислотно-основного стану) введен-
ня гідрокарбонату натрію. Організм значно гірше 
адаптований до алкалозу, ніж до помірного ацидо-

зу, який, до того ж, відразу після зупинки кровообі-
гу має респіраторний характер і може бути з успіхом 
коригований за допомогою ШВЛ. Перехід до ме-
таболічного ацидозу відзначають через 10–15 хв 
з моменту початку серцево-легеневої реанімації, 
а необхідність введення розчину гідрокарбонату 
натрію актуальна при зниженні pH до рівня ≤7,1–
7,2. При тривалій зупинці кровообігу (протягом 
15–20 хв) і відсутності інтубації трахеї та відповід-
но недостатній ефективності ШВЛ, розвиток гі-
поксичного лактацидозу є протипоказанням для 
введення бікарбонату натрію. В умовах неефектив-
ної ШВЛ на фоні введення гідрокарбонату натрію 
відзначають посилення ацидозу всередині клітини 
за рахунок накопичення двоокису вуглецю, що 
інтенсивно утворюється в процесі розщеплення 
натрію гідрокарбонату при відсутності дихання. 
СО2 легко проникає через клітинну мембрану, 
тоді як гідроксильна група затримується. 

Досвід сучасної медицини підтверджує, що 
чітке негайне та усвідомлене проведення комп-
лексу невідкладних лікувальних заходів (вико-
нання розроблених алгоритмів надання реаніма-
ційної допомоги при раптовій серцевій смерті) 
дає шанс для порятунку людського життя. 

АВТОМАТИЧНІ ЗОВНІШНІ 
ДЕФІБРИЛЯТОРИ 

І ДЕФІБРИЛЯТОРИ-
КАРДІОВЕРТЕРИ: ЗНАЧЕННЯ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ШИРОКОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ

Своєчасна дефібриляція (розряд, електро-
шок) — це дефібриляція, що здійснена протягом 
перших 5 хв від початку кардіальної катастрофи. 
Кожна хвилина затримки знижує шанс на вижи-
вання на 10–15%. Після 7–10 хв з моменту по-
яви фібриляції повернути пацієнта до життя стає 
практично неможливим (рис. 6.2).
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Рис. 6.2. Залежність коефіціента виживаності від 
часу, що пройшов до початку проведення 
дефібриляції (зниження виживаності на 10% 
кожну хвилину затримки, США, 1994)
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Згідно з морфологічними даними при раптовій 
серцевій смерті в серці відсутні несумісні з життям 
морфологічні порушення. Тому своєчасне про-
ведення реанімаційних заходів, в першу чергу де-
фібриляції (протягом перших 5 хв), може сприяти 
поверненню до життя. 

З огляду на підтверджений практичний досвід 
США та країн Європи, проведення своєчасної де-
фібриляції за межами лікувальної установи можна 
забезпечити тільки при наявності в громадських 
місцях (аеропорти, вокзали, школи, вищі навчаль-
ні заклади, аудиторії, підприємства, державні уста-
нови і т.п.) автоматичних зовнішніх дефібрилято-
рів. Користуватися цими приладами може будь-
яка людина, що пройшла короткий курс навчання 
(тривалість 2 год), навіть дитина. 

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНИХ 
ЗОВНІШНІХ ДЕФІБРИЛЯТОРІВ 
У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА США
АНА з 2001 р. рекомендує обов̓язкове розмі-

щення автоматичних зовнішніх дефібриляторів 
в публічних громадських місцях, установах, офі-
сах, підприємствах. Європейська спілка кардіо-
логів і Європейська рада реаніматологів у 2002 р. 
спільно підтвердили основну роль автоматичного 
зовнішнього дефібрилятора в рішенні проблеми 
раптової серцевої смерті. В країнах Європи роз-
роблені та реалізуються програми впровадження 
автоматичних зовнішніх дефібриляторів, навчан-
ня дефібриляції і прийомам серцево-легеневої 
реанімації немедичного персоналу — людей, що 
не мають медичної освіти, які можуть опинитися 
біля потенційної жертви раптової зупинки серця. 
Урядами країн Європи і Америки проголошено 
рішення проблеми раптової серцевої смерті стра-
тегічно важливим завданням 2002–2005 рр. Під-
твердженням цього є розробка і законодавче за-
твердження урядами ряду країн Європи та США 
рекомендацій щодо оснащення автоматичними 
зовнішніми дефібриляторами різних установ 
і громадських місць. У травні 2004 р. Федераль-
ні агентства органів самоврядування (США) на-
казали встановити на всіх внутрішніх авіалініях 
автоматичні зовнішні дефібрилятори. З грудня 
2004 р. жоден міжнародний літак будь-якої краї-
ни без дефібрилятора на борту не має права при-
землитися на території США. Відповідно до Ре-
комендацій АНА 40% патрульних поліцейських 
машин у США оснащено автоматичними зо-
внішніми дефібриляторами. Кожний автомобіль 
швидкої допомоги, парамедиків, рятувальників 
оснащений автоматичними зовнішніми дефібри-
ляторами. З 2002 р. автоматичні зовнішні дефіб-
рилятори обов̓язково встановлюються в кожній 

державній школі штату Нью-Йорк. У США >50% 
державних установ оснащені автоматичними 
зов нішніми дефібриляторами.

Уряд Англії виступив з ініціативою реалізації 
програми встановлення автоматичних зовнішніх 
дефібриляторів у громадських місцях і навчання 
персоналу їх ефективному використанню. Устат-
кування заплановано встановити в залах торгових 
центрів, залізничних і автовокзалів, аеропортів, 
готелів, концертних залах, школах. На думку бри-
танських експертів, ініціатива уряду дозволить збе-
регти тисячі життів протягом найближчих 10 років. 
В Угорщині всі приватні лікарі мають автоматичні 
зовнішні дефібрилятори. Прийнято закон щодо 
оснащення автоматичними зовнішніми дефібри-
ляторами кожного будівлі всіх лікувальних уста-
нов. У Німеччині всі великі підприємства оснащені 
автоматичними зовнішніми дефібриляторами.

Статистичні дані виживаності пацієнтів з рап-
товою кардіальною смертю за межами медичних 
установ*. 

В установах і публічних місцях без оснащення ав-
томатичними зовнішніми дефібриляторами — 5%.

В установах, оснащених автоматичними зо-
внішніми дефібриляторами: місцях для від-
починку (концертні зали, казино, ресторани 
та ін.) — 74%, на борту літаків і в аеропортах — 
40–60%, на робочих місцях (в офісах, міністер-
ствах, відомствах та ін.) — 52%.

Таблиця 6.32 
Час реакції і відсоток виживаності

Вид першої 
 допомоги

Час до першо-
го розряду, хв

Частка 
вижива  ності, 

%
Традиційна швидка 
 допомога

10 <10

Пожежні служби 6 40
Поліція 5 50
Дефібриляція 
на місці

3 >70

Згідно з табл. 6.32 середній час прибуття швид-
кої допомоги в такій економічно розвиненій 
краї ні, як США, 8–12 хв. Таким чином, тільки 
наявність автоматичних зовнішніх дефібрилято-
рів може врятувати від раптової серцевої смерті.

Американські експерти вважають реальним 
порятунок 15 тис. життів на рік з 20 млн населен-
ня країни при достатньому оснащенні автома-
тичними зовнішніми дефібриляторами публіч-
них громадських місць і немедичних установ, 
а також при широкому оснащенні і дооснащенні 
медичних установ.
* За інформацією компанії «Cardiac Science» (США).
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Таким чином, в Україні орієнтовний прогноз 
порятунку життів при виникненні раптової сер-
цевої смерті в громадських місцях може станови-
ти близько 30–50 тис. чоловік на рік, при достат-
ньому оснащенні автоматичними зовнішніми 
дефібриляторами громадських місць, установ та 
медичних установ.

СУЧАСНІ АВТОМАТИЧНІ ЗОВНІШНІ 
ДЕФІБРІЛЯТОРИ 
Поєднання детального вивчення патогене-

тичних механізмів раптової серцевої смерті та 
можливостей сучасних медичних технологій до-
зволяє принципово вирішувати проблему рапто-
вої серцевої смерті.

Сучасні передові можливості дефібриляції 
у вигляді автоматичних зовнішніх дефібриля-
торів 3-го покоління (типи «FirstSave AED G3», 
«PowerHeart AED G3» і «PowerHeart AED G3 pro», 
«PowerHeart CRM»), які перевірені в клінічних 
і практичних умовах США і країнах Європи, за-
реєстровані в Україні. 

Сучасні можливості автоматичних зовнішніх 
дефібриляторів:

• 98% — ефективність першого розряду (здій-
сненого в перші хвилини кардіальної катастрофи);

• портативність, захист від ударів, падінь, 
вібрації — необмежені можливості використан-
ня дефібриляторів у будь-яких екстремальних 
ситуа ціях; 

• постійна готовність до використання — від-
сутність необхідності постійної підзарядки при-
ладу, система та індикація автоматичного що-
денного самоконтролю;

• біфазна форма розряду забезпечує найбільш 
ефективну та найменш травматичну дефібриляцію;

• автоматичний вибір потужності розряду за-
лежно від імпедансу тканин пацієнта, його маси 
й зросту, тобто вибирається максимально ефек-
тивний і найбільш безпечний розряд, що най-
більш ефективно впливає на серце;

• простота і комфортність використання — 
керування приладом здійснюється за допомогою 
однієї кнопки;

• голосові підказки дій для персоналу — міні-
мізація помилок і оптимізація здійснення успіш-
ної дефібриляції; 

• інтегровані електроди — електроди на клейо-
вій основі, з низьким рівнем перехідного опору 
дозволяють здійснювати індивідуально ефективну 
вільну дефібриляцію (руки персоналу звільняють-
ся для здійснення інших додаткових маніпуляцій, 
необхідних для проведення успішної реанімації);

• електроди неполяризовані — не потрібно 
гаяти час на вирішення питання: «куди наклада-

ти електроди». Прилад самостійно встановлює 
розташування і поляризацію електродів; 

• можливість візуалізації, архівації, протоко-
лювання всіх подій дефібриляції в цифровому 
форматі на комп̓ютері;

• можливість проведення приладом повної 
автоматичної самостійної дефібриляції (при її 
необхідності) без участі персоналу;

• безпека використання, тому що здійснити 
несанкціонований розряд неможливо, оскільки 
при наявності нормального ритму серця дефіб-
рилятор не активує (блокує) кнопку розряду. 

Особи, які найімовірніше можуть виявитися 
поруч з потенційною жертвою раптової серцевої 
смерті, — родичі, міліціонери, служба охорони, 
працівники ДАІ, водії, працівники супермарке-
тів, шкіл, офісів, банків, готелів, пожежники, 
бортпровідники, офіціанти, інші фахівці. Вони 
повинні бути навчені використанню автоматич-
них зовнішніх дефібриляторів. Існують розроб-
лені методики навчання по їх використанню: 
тренувальні дефібрилятори, муляжі, дистанційні 
імітатори моделювання серцевого ритму, відео-
матеріали, інструкції та ін. 

РЕКОМЕНДОВАНІ НАПРЯМКИ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗОВНІШНІХ 
ДЕФІБРИЛЯТОРІВ
• Амбулаторії сімейних лікарів, фельдшерсько-

акушерські пункти, прийомні відділення, травм-
пункти, рентгенологічні кабінети, операційні та 
інші медичні установи і карети швидкої медич-
ної допомоги (оптимально з розрахунку 1 дефіб-
рилятор на кожний корпус і/або поверх і кожну 
карету швидкої медичної допомоги).

• Школи, вищі навчальні заклади, інші на-
вчальні заклади (оптимально з розрахунку: 1 де-
фібрилятор на кожний поверх і/або на кожний 
корпус).

• Міністерства й відомства, офіси, банки 
та ін. (оптимально з розрахунку: 1 дефібрилятор 
на 100 осіб).

• Стоматологічні кабінети і поліклініки дер-
жавного та приватного секторів.

• Аеропорти, залізничні і автовокзали, стан-
ції метрополітену (оптимально з розрахунку: від-
стань між дефібриляторами — не більше 100 м).

• Літаки міжнародних і внутрішніх авіарейсів.
• Поїзди залізничного транспорту та метро-

політену (кожен).
• Автобуси міжнародного і міжміського на-

прямків (кожен).
• Комерційні, пасажирські та військові 

кораб лі і пароплави (кожен).
• Усі установи відпочинку, готелі та ін. 
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• Пожежно-рятувальна служба (оптималь-
но з розрахунку: 1–2 одиниці на кожну виїзну 
бригаду).

• Суспільні й державні установи, торговельні 
центри (із розрахунку: 1 дефібрилятор на 1000 лю-
дино/відвідувань на день).

• Об̓єкти підвищеної небезпеки (нафтопере-
робні підприємства, атомні електростанції, вибу-
хонебезпечні підприємства, склади та інші).

ОСНАЩЕННЯ АВТОМАТИЧНИМИ  
ДЕФІБРИЛЯТОРАМИ-
КАРДІОВЕРТЕРАМИ РЕАНІМАЦІЙНИХ, 
КАРДІОРЕАНІМАЦІЙНИХ ВІДДІЛЕНЬ 
І ПАЛАТ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 
Проблема раптової серцевої смерті від фібри-

ляції шлуночків у лікувальних установах є акту-
альною. За статистикою виживаність пацієнтів 
при виникненні фібриляції шлуночків під час 
знаходження пацієнтів у лікувальних установах 
США становить тільки 10–15% при використан-
ні звичайних технологій зовнішньої фібриляції та 
при достатньому оснащенні медичних установ.

Цю проблему можна вирішити за допомогою 
впровадження в практику приладів догляду за па-
цієнтами, які постійно здійснюють моніторування 
ЕКГ пацієнта, і при потребі (при виникненні фібри-
ляції шлуночків або стійкої шлуночкової тахікардії) 
самостійно автоматично виконують дефібриляцію 
без участі медичного персоналу протягом перших 
30–40 с з моменту виникнення фібриляції.

Ефективність першого розряду дефібриляції, 
виконаного протягом 1-ї хвилини фібриляції, 
становить 98%. Дефібрилятор-кардіовертер має 
функцію проведення 5 (серії) розрядів протягом 
1 хв, якщо попередні розряди були неефектив-
ними. Така функція приладу значно підвищує 
ефективність дефібриляції протягом 1-ї хвилини 
раптової серцевої смерті. 

У дефібриляторі-кардіовертері поєднано 3 важ-
ливі функції: 

1. Функція дефібрилятора-монітора.
2. Функція зовнішнього водія ритму.
3. Функція автоматичного зовнішнього дефіб-

рилятора.
Наявність функції автоматичного кардіо-

вертера в дефібриляторі-кардіовертері дозволяє 
автоматично провести дефібриляцію без участі 
медичного персоналу протягом 30–40 с після ви-
никнення у пацієнта фібриляції шлуночків. 

Проведені дослідження дозволили встано-
вити, що в умовах стаціонару середній часовий 
проміжок до моменту проведення першого роз-
ряду дефібриляції медичним персоналом зви-
чайним дефібрилятором-монітором становить 

3–4 хв. Необхідно враховувати, що перший роз-
ряд, виконаний у такий строк, уже є ефектив-
ним тільки на 50–60%. Тому для успішної дефіб-
риляції в такому випадку необхідне проведення 
додаткових 3–5 розрядів. При такому тривалому 
процесі реанімації виникає необхідність прове-
дення інтубації пацієнта, зовнішнього масажу 
серця, ШВЛ. Такий тривалий період реанімації 
часто призводить до появи у пацієнта невро-
логічних ускладнень (аж до розвитку декорти-
кації). Таким чином, проведення дефібриляції 
в перші (1–2) хвилини фібриляції значно підви-
щує шанси на виживання пацієнта. 

Досвід використання автоматичних дефібри-
ляторів-кардіовертерів у клініках США і Європи 
свідчить, що достатнє оснащення лікувальних 
установ дефібриляторами-кардіовертерами до-
зволяє значно знизити смертність від фібриля-
ції шлуночків у медичних установах. Так, вико-
ристання таких дефібриляторів-кардіовертерів 
у медичному центрі Маймонідес у м. Нью-Йорк 
призвело до істотного підвищення виживанос-
ті пацієнтів із фібриляцією шлуночків і стійкою 
шлуночковою тахікардією (з 15 до 90%). 

Є потреба в розробці програми широкого 
проведення навчання з користування автома-
тичними зовнішніми дефібриляторами осіб, які 
можуть опинитися біля хворого з епізодом рап-
тової серцевої смерті — родичів, міліції, пожеж-
ників, служби охорони, працівників ДАІ, водіїв, 
працівників супермаркетів, вокзалів, шкіл, офі-
сів, банків, готелів, бортпровідників, офіціантів, 
інших фахівців. Необхідно рекомендувати посту-
пове і реальне, виходячи з економічних можли-
востей, оснащення автоматичними дефібриля-
торами громадських місць і дефібриляторами-
кардіовертерами стаціонарів.

ВИСНОВКИ
Протягом останніх років уперше на підставі 

вивчення патогенетичних механізмів раптової 
серцевої смерті, завдяки встановленню найбільш 
інформативних критеріїв ризику та розвитку 
сучасних медичних технологій з’явився новий 
напрямок сучасної кардіології — первинна про-
філактика раптової серцевої смерті. Частота ви-
никнення раптової серцевої смерті стала однією 
з первинних кінцевих точок найбільших дослі-
джень по лікуванню кардіологічних захворювань, 
зокрема ІМ і СН. Відзначений значний прогрес 
у встановленні механізмів формування раптової 
серцевої смерті в осіб без очевидних ознак пору-
шень структурно-функціонального стану міокар-
да. Протягом останнього десятиріччя проведена 
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велика кількість контрольованих досліджень, 
що дозволили встановити місце антиаритміч-
них препаратів, пристроїв, у яких доведена, зо-
крема, перевага блокаторів β-адренорецепторів, 
аміодарону та автоматичних внутрішніх штучних 
кардіовертерів-дефібриляторів у первинній і вто-
ринній профілактиці раптової серцевої смерті 
пацієнтів з кардіологічними захворюваннями, 
насамперед з ІМ і СН. Була значно вдоскона-
лена стратегія лікування шлуночкових аритмій 
на підставі ретельної індивідуалізованої оцінки 
клініко-гемодинамічного та прогностичного зна-
чення порушень ритму, порівняння потенційної 
користі лікування та ймовірного ризику кардіаль-
них і екстракардіальних побічних ефектів, даних 
щодо здатності антиаритмічних препаратів по-
кращувати довгостроковий прогноз виживаності 
хворих і викликати небезпечну аритмогенну дію. 

Проте, незважаючи на ці видатні досягнен-
ня експериментальної і клінічної медицини, 
реальний рівень пізнання стану проблеми зали-
шає цілий ряд невирішених питань. Можливості 
оцінки ризику і профілактики раптової серцевої 
смерті у пацієнтів зі структурними серцевими 
захворюваннями і при первинних електричних 
захворюваннях серця відрізняються, значною 
мірою залежать від рівня суспільного розвитку та 
медичних технологій, що існують у різних краї-
нах. Ці рекомендації є документом, погодженим 
провідними дослідниками нашої держави, відо-
мими фахівцями в області кардіології й організа-
торами охорони здоров̓я. Вони призначені для 
використання практикуючими лікарями і як по-
сібник навчального процесу у вищих медичних 
навчальних закладах.
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ГЛАВА 7  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 
КАТЕТЕРНИХ АБЛЯЦІЙ 
ПРИ АРИТМІЯХ СЕРЦЯ

О.С. Сичов, О.І. Фролов

Катетерна абляція була введена на початку 
1980-х років і на сьогодні є методом вибору анти-
аритмічного лікування, що заміняє багато хірур-
гічних операцій на відкритому серці для лікування 
різних видів аритмій, а також стала визнаною аль-
тернативою медикаментозній терапії. 

РАДІОЧАСТОТНА КАТЕТЕРНА АБЛЯЦІЯ 
АБО МОДИФІКАЦІЯ АV-З’ЄДНАННЯ 
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЧАСТОТИ СКОРОЧЕНЬ 
ШЛУНОЧКІВ ПРИ ПЕРЕДСЕРДНИХ 
ТАХІАРИТМІЯХ

Катетерна абляція АV-з’єднання (викли-
кає повну АV-блокаду) широко відома як метод 

контролю відповіді шлуночків у пацієнтів з пога-
но контрольованою ЧСС на фоні медикаментоз-
ної терапії. На сьогодні для контролю шлуноч-
кової відповіді почали застосовувати селективну 
абляцію задньо- або средньоперегородкового 
шляху, який прямує до АV-вузла, що не викли-
кає повної АV-блокади. Ефективність повної 
АV-блокади за допомогою радіочастотної абля-
ції АV-з’єднання варіює від 70 до 95%, зазвичай 
складає ≥90%.

Частота ускладнень, як правило, не переви-
щує 2%, смертність — <0,1%. Відстрочена раптова 
смерть може настати після абляції АV-з’єднання, 
проте при використанні радіочастотної абляції це 
відбувається значно рідше, ніж при абляції постій-

Радіочастотна катетерна абляція 
або модифікація АV-з’єднання 
для контролю частоти скорочень 
шлуночків при передсердних тахіаритміях

Радіочастотна катетерна абляція 
при АV-вузловій реципрокній 
(re-entry) тахікардії 

Радіочастотна катетерна абляція 
при передсердній тахікардії, 
тріпотінні і фібриляції передсердь

Радіочастотна катетерна абляція 
 додаткових шляхів проведення. 
Катетерна абляція у хворих 
із WPW-синдромом

Радіочастотна катетерна 
абляція при шлуночковій 
тахікардії

ЛІТЕРАТУРА .................................................1171

Рекомендації по проведенню радіочастотної катетерної абляції і модифікації АV-з’єднання для 
контролю частоти скорочень шлуночків при передсердних тахіаритміях

Показання Клінічні групи пацієнтів
Абсолютно 
показано

1) Пацієнти з передсердними тахіаритміями, що супроводжуються симптоматикою і відсутністю  
адекватного контролю частоти скорочень шлуночків, за виключенням тих випадків, коли 
 можлива первинна абляція передсердної тахіаритмії
2) Пацієнти з передсердними симптомними тахікардіями при непереносимості  антиаритмічних 
препаратів або небажанні пацієнта приймати їх, навіть якщо при цьому можна досягти  контро лю 
частоти шлуночкових скорочень
3) Пацієнти з непароксизмальною тахікардією АV-з’єднання, що супроводжується клінічною 
симптоматикою, при неефективній медикаментозній терапії, непереносимості медикаментозних 
препаратів або у випадку небажання пацієнта отримувати тривалу медикаментозну терапію
4) Пацієнти, реанімовані після раптової серцевої смерті, яка відбулася внаслідок тріпотіння або 
фібриляції передсердь з високою частотою шлуночкових скорочень при відсутності додаткового 
шляху проведення

Показано Пацієнти з двокамерним електрокардіо стимулятором і зумовленою кардіостимулятором тахі-
кардією, яка може бути перервана прийомом препаратів або перепрограмуванням стимулятора

Не показано Пацієнти з передсердною тахікардією, що відповідають на медикаментозну терапію
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ним струмом. Багато пацієнтів, яким проводиться 
абляція АV-з’єднання, мають органічну патологію 
серця і СН, тому невідомо, чи пов’язана відстроче-
на смерть із самою процедурою абляції або з про-
гресуванням основного захворювання міокарда. 

РАДІОЧАСТОТНА КАТЕТЕРНА АБЛЯЦІЯ 
ПРИ АV-ВУЗЛОВІЙ РЕЦИПРОКНІЙ 
 (RE-ENTRY) ТАХІКАРДІЇ 

Рекомендації по проведенню радіочастотної 
катетерної абляції при АV-вузловій реципрокній 

тахікардії
Пока-
зання Клінічні групи пацієнтів

Абсо-
лютно 
показа-
но

Пацієнти зі стійкою АV-вузловою реци-
прокною тахікардією, що супроводжується 
симптоматикою, у випадку резистентності 
до препаратів або непереносимості, або 
у випадку небажання пацієнта продовжу-
вати тривалу медикаментозну терапію

Показа-
но

1) Пацієнти зі стійкою АV-вузловою реци-
прокною тахікардією, що виявлена при ЕФД 
або катетерною абляцією іншого виду аритмії
2) Виявлення подвійного походження 
АV-вузлового проведення і передсерд-
них еховідповідей при ЕФД, але без 
АV-вузлової реципрокної тахікардії у паці-
єнтів із клінічною картиною, що дозволяє 
припустити наявність АV-вузлової реци-
прокної тахікардії

Не по-
казано

1) Пацієнти з АV-вузловою реципрокною 
тахікардією, що піддається медикаментоз-
ній терапії у випадку, якщо пацієнт добре 
переносить медикаментозну терапію і не-
гативно ставляться до абляції
2) Виявлення подвійного походження 
АV-вузлового проведення (з наявністю 
еховідповідей або без них) при ЕФД у па-
цієнтів з відсутністю клінічних проявів 
АV-вузлової реципрокної тахікардії

РАДІОЧАСТОТНА КАТЕТЕРНА 
АБЛЯЦІЯ ПРИ ПЕРЕДСЕРДНІЙ 
ТАХІКАРДІЇ, ТРІПОТІННІ І ФІБРИЛЯЦІЇ 
ПЕРЕДСЕРДЬ

Збільшується кількість публікацій, присвя-
чених абляції при передсердних тахікардіях, що 
включають тахікардію із ділянки синусного вузла. 
Радіочастотна абляція також виявилась ефектив-
ним методом лікування фібриляції передсердь. Не-
зважаючи на те що хірургічні процедури, які вклю-
чають розріз та ізоляцію міокарда передсердя були 
розроблені для припинення фібриляції передсердь 
і застосовувалися з достатньо високою ефективніс-
тю, техніка катетерної абляції для радикального лі-

кування фібриляції передсердь знаходиться на ран-
ній стадії розробки, проте вже є достатня кількість 
повідомлень про хороші результати цього методу.

Рекомендації по радіочастотній катетерній 
абляції передсердної тахікардії, тріпотіння 

і фібриляції передсердь
Пока-
зання Клінічні групи пацієнтів

Абсо-
лютно 
показа-
но

1) Пацієнти з передсердною тахікардією, 
резистентною до дії препаратів, а також 
при непереносимості препаратів пацієнтом 
або у випадку його небажання продовжувати 
тривалу антиаритмічну терапію
2) Пацієнти з тріпотінням передсердь, ре-
зистентні до дії препаратів, а також при не-
переносимості препаратів пацієнтом або 
у випадку його небажання продовжувати 
тривалу антиаритмічну терапію

Показа-
но

1) Тріпотіння передсердь/передсердна тахікар-
дія, що асоціюються з пароксизмальною фі-
бриляцією передсердь, якщо тахікардія стійка 
до препаратів, а також при непереносимості 
препаратів пацієнтом або у випадку його не-
бажання продовжувати тривалу анти аритмічну 
терапію
2) Пацієнти з фібриляцією передсердь, 
при умові, що пускові або підтримувальні 
фактори аритмії мають чітко локалізований 
характер (легеневі вени, передсердя) його 
виникнення, у випадку, якщо тахікардія 
стійка до дії препаратів, а також при не-
переносимості препаратів пацієнтом або 
при його небажанні продовжувати тривалу 
медикаментозну терапію

Не по-
казано

1) Пацієнти з передсердною аритмією, що 
добре піддається медикаментозній терапії, 
у випадку, якщо пацієнт добре переносить 
терапію і надає їй перевагу перед прове-
денням абляції
2) Пацієнти з поліморфною передсердною 
тахікардією

РАДІОЧАСТОТНА КАТЕТЕРНА АБЛЯЦІЯ 
ДОДАТКОВИХ ШЛЯХІВ ПРОВЕДЕННЯ. 
КАТЕТЕРНА АБЛЯЦІЯ У ХВОРИХ 
ІЗ WPW-СИНДРОМОМ

Перед катетерною абляцією додаткових шля-
хів проведення виконується ЕФД, метою якого є 
підтверждення наявності додаткового шляху, ви-
значення його електрофізіологічних характерис-
тик та ролі у формуванні тахіаритмії. Після визна-
чення локалізації додаткового шляху проведення 
виконується радіочастотна катетерна абляція 
з використанням керованого абляційного катете-
ра. За даними більшості спростережень первинна 
ефективність катетерної абляції додаткових шля-
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хів проведення складає близько 95%. Ефектив-
ність при катетерній абляції додаткового шляху 
проведення, що локалізований у боковій стінці 
ЛШ, дещо вища, ніж при катетерній абляції додат-
кового шляху іншої локалізації. Рецидиви прове-
дення по додатковому шляху виникають приблиз-
но у 5% випадків, що пов’язано зі зменшенням 
набряку і запальних змін, зумовлених ушкоджую-
чою дією радіочастотної енергії. Повторна радіо-
частотна катетерна абляція, як правило, повністю 
припиняє проведення по додатковому шляху.

Ускладнення при проведенні ендоелектро-
фізіологічного обстеження і радіо частотної ка-
тетерної абляції додаткових шляхів проведення 
можна розподілити на 4 групи:

1) ускладнення, зумовлені променевим на-
вантаженням; 

2) ускладнення, пов’язані з пункцією і кате-
теризацією судин (гематома, тромбоз глибоких 
вен, перфорація артерій, артеріовенозна фістула, 
пневмоторакс);

3) ускладнення при катетерних маніпуля ціях 
(ушкодження клапанів серця, мікроемболія, 
перфорація коронарного синуса або стінки міо-
карда, дисекція коронарних артерій, тромбоз);

4) ускладнення, зумовлені радіочастотною 
дією (AV-блокада, перфорація міокарда, спазм 
або оклюзія коронарних артерій, транзиторне 
порушення мозкового кровообігу, церебровас-
кулярні ускладнення). 

Летальність, пов’язана з процедурою абляції 
додаткових шляхів проведення, не перевищує 
0,2%. Найбільш частими серйозними ускладнен-

нями є повна АV-блокада і тампонада серця. Час-
тота виникнення необоротної повної АV-блокади 
коливається у межах 0,17–1,0%. Найчастіше ці 
ускладнення виникають при радіочастотній абля-
ції септальних додаткових шляхів, розміщених 
між АV-вузлом і пучком Гіса. Частота тампонади 
серця варіює у межах 0,13–1,1%.

Значення ЕФД мало інформативно у пацієнтів 
із відсутністю симптомів аритмії, що обмежує  по-
казання до проведення цього обстеження. Рішен-
ня про виконання або відмову від абляції додатко-
вого шляху в осіб певних професій (водії шкільних 
автобусів, пілоти, підводники) приймається інди-
відуально на основі клінічної картини. 

Іншим предиктором несприятливих аритміч-
них подій була наявність у пацієнтів множинних 
додаткових шляхів проведення. 

Пацієнтам із феноменом WPW у випадку по яви 
симптомів, що пов’язані з аритмією, слід зверну-
тися до аритмолога. Незважаючи на те що ендо-
електрофізіологічне дослідження має значення 
для виявлення групи пацієнтів із високим ризиком 
раптової серцевої смерті, у яких проведення кате-
терної абляції є методом вибору, не слід забувати, 
що приблизно в 1–2% випадків при проведенні 
цієї процедури можливе виникнення серйозних, 
небезпечних для життя ускладнень.

РАДІОЧАСТОТНА КАТЕТЕРНА АБЛЯЦІЯ 
ПРИ ШЛУНОЧКОВІЙ ТАХІКАРДІЇ

Ефективність радіочастотної абляції при шлу-
ночковій тахікардії різна у пацієнтів з ІХС, кардіо-

Рекомендації по проведенню радіочастотної катетерної абляції 
у хворих із WPW-синдромом 

Показання Клінічні групи пацієнтів

Абсолютно 
 показано

1) Пацієнти з симптоматичними АV-реципрокними тахікардіями, стійкими до анти-
аритмічних препаратів, а також при непереносимості препаратів пацієнтом або у випадку 
його небажання продовжувати тривалу антиаритмічну терапію
2) Пацієнти з фібриляцією передсердь (або іншою передсердною тахіаритмією) та швидкою 
шлуночковою відповіддю, що пов’язано з антероградним проведенням імпульсів по додат-
ковому шляху, а також при непереносимості препаратів пацієнтом або у випадку його не-
бажання отримувати тривалу антиаритмічну терапію

Показано 1) Пацієнти з АV-реципрокною тахікардією або фібриляцією передсердь з високою частото-
тою скорочень шлуночків, визначеною методом ЕФД
2) Пацієнти з передзбудженням шлуночків, що не мають симптомів, якщо їх професійна 
діяль ність, страхові можливості, душевний спокій або інтереси громадської безпеки будуть 
порушені у випадку виникнення спонтанних аритмій
3) Пацієнти з фібриляцією передсердь і контрольованою частотою шлуночкових скорочень 
при проведенні по додатковим шляхам проведення
4) Пацієнти з сімейним анамнезом раптової серцевої смерті

Не показано Пацієнти, у яких аритмії пов’язані з додатковими шляхами проведення, що добре піддають-
ся терапії антиаритмічними препаратами, аритмії легко переносяться і пацієнти віддають 
перевагу медикаментозній терапії
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міопатіями, а також при різних формах ідіопатич-
ної шлуночкової тахікардії. Технології картування 
і абляції різні залежно від типу шлуночкової тахі-
кардії. У пацієнтів без структурного захворюван-
ня серця, як правило, визначають тільки пооди-
нокі вогнища шлуночкової тахікардії і катетерна 
абляція — високоефективна. У пацієнтів із ви-
раженими структурними захворюваннями серця, 
особливо після перенесеного ІМ, часто визнача-
ються множинні вогнища шлуночкової тахікардії. 
Катетерна абляція одного вогнища шлуночкової 
тахікардії у таких пацієнтів може виявити тільки 
паліативний ефект і не виключити необхідності 
в інших видах антиаритмічної терапії. 
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Рекомендації по катетерній радіочастотній абляції при шлуночковій тахікардії
Показання Клінічні групи пацієнтів

Абсолютно показано 1) Пацієнти зі стійкою мономорфною шлуночковою тахікардією, що викликає симп-
томатику, при стійкості тахікардії до дії препаратів, а також при непереносимості пре-
паратів пацієнтом або у випадку його небажання продовжувати тривалу антиаритмічну 
терапію
2) Пацієнти зі шлуночковими тахікардіями за типом re-еntry, що зумовлені блокадою 
гілки ніжки пучка Гіса
3) Пацієнти зі стійкою мономорфною шлуночковою тахікардією та імплантованим  
штучним кардіовертером-дефібрилятором, у яких фіксуються множинні включення 
імплантованого кардіовертера-дефібрилятора, що не контролюються перепрограмуван-
ням або супутньою медикаментозною терапією

Відносно 
 протипоказано

Нестійка шлуночкова тахікардія, що викликає клінічну симптоматику, при резистент-
ності тахікардії до дії препаратів, а також при непереносимості препаратів пацієнтом 
або у випадку його небажання продовжувати тривалу антиаритмічну терапію 

Не показано 1) Пацієнти зі шлуночковою тахікардією,  у яких відзначено позитивний ефект у ре-
зультаті прийому антиаритмічних препаратів, застосування штучного кардіовертера-
дефібрилятора або хірургічного лікування, якщо ця терапія добре переноситься і паці-
єнт віддає їй перевагу перед проведенням абляції
2) Нестабільні, часті, множинні або поліморфні шлуночкові тахікардії, які не можуть 
бути адекватно локалізовані сучасною технікою картування
3) Шлуночкові тахікардії, що не мають симптомів, нестійкі, з доброякісним клінічним 
перебігом 
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НОМЕНКЛАТУРА 
І СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ 

ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОРІВ
У міжнародній практиці використовується 

п̓ятизначний буквений номенклатурний код, що 
є спільною розробкою робочих груп Північноаме-
риканського товариства по стимуляції і електро-
фізіології (NASPE) і Британської групи по стиму-
ляції і електрофізіології (BPEG). Він відомий як 
загальний код NBG-NASPE/BPEG (Hayes D.L. 
et al., 2001) (табл. 8.1). Як правило, використовують 
перші 3 букви, а буква R (IV позиція) застосовуєть-
ся для програмованих електро кардіостимуляторів 

(ЕКС) з частотою ритмоводіння, яка змінюється 
(адаптація за частотою) — VVIR, DDDR. П̓ята бук-
ва в коді NBG пов̓язана з антитахікардитичними 
функціями.

Перші моделі ЕКС працювали в асинхронному 
режимі (VOO) і проводили стимуляцію з фіксо-
ваною частотою. У 1965 р. з̓явилися перші моде-
лі ЕКС, здатні визначати власну діяльність серця 
і працювати в режимі demand, тобто на вимогу (VVI). 
Мультипрограмовані стимулятори забезпечили 
широкий набір характеристик, необхідних для змі-
ни електричних параметрів при мінливій взаємодії 
серцевого м’яза і самого ЕКС. Наступне покоління 
стимуляторів забезпечило фізіологічний характер 

ГЛАВА 8  ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОРИ 
ТА КАРДІОВЕРТЕРИ-ДЕФІБРИЛЯТОРИ 
ПРИ ПОРУШЕННЯХ РИТМУ 
І ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ

О.С. Сичов, О.І. Фролов
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Вибір кардіостимулятора
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електрокардіостимуляції (режими VAT, VDD, AAI 
і DDD) шляхом автоматичного контролю частоти 
та/або підвищення ступеня наповнення шлуночків 
серця за рахунок синхронного скорочення перед-
сердя (внесок передсердь). Фізіологічна стимуля-
ція нормалізує серцевий викид і значно підвищує 
функціональні можливості пацієнта. На сьогодні 
найбільш завершена система стимуляції — це по-
вністю автоматизована електростимуляція серця 
в режимі DDD, що дозволяє зберегти передсердно-
шлуночкову синхронізацію при зниженні частоти 
ЧСС нижче встановленої межі. Проте і цього ре-
жиму недостатньо при хронотропній недостатності 
міокарда. Таким прикладом є синдром слабкості 
синусного вузла, при якому не відбувається спон-
танного підвищення ЧСС у відповідь на фізіологіч-
не навантаження. Тільки включення в електронну 
систему ЕКС спеціальних детекторів (сенсорів), 
реагуючих на різні сигнали, що відрізняються від 
Р-хвилі і підвищують відповідно частоту, оптимізу-
ють фізіологічну стимуляцію.

Ряд закордонних фірм використовують або ви-
користовували сенсори, що реагують на наванта-
ження (механічні струси) — «Medtronic», частоту ди-
хання і хвилинний об’єм дихання — «Telectronics», 
коефіцієнт dР/dt (індекс скоротності) ПШ — 
«Medtronic», зміну температури центральної веноз-
ної крові — «Biotronik», інтервал Q–Т — «Vitatron» 
та інші параметри. Сьогодні з̓явилися ЕКС, які 
мають по два сенсори в одному пристрої, що до-
зволяє нівелювати недоліки односенсорних. Новим 
у цьому напрямку стало використання поєднання 
функції адаптації за частотою з двокамерним (сек-
венціальним) режимом стимуляції, що дозволяє 
досягти оптимальної частоти ритму в будь-якій фазі 
навантаження.

Останні розробки — ЕКС, що працюють у режи-
мі DDDR. Вони здатні визначати наявність у хворо-

го фібриляції і тріпотіння передсердь, а також авто-
матично перемикатися на інший, безпечний режим 
стимуляції (шлуночковий) (VVIR), що адаптується 
за частотою, — так званий режим switch mode. Та-
ким чином виключається можливість підтримання 
надшлуночкової тахіаритмії.

Ці рекомендації присвячені правильно-
му підходу до імплантації кардіостимуляторів 
і кардіовертерів-дефібриляторів. Той факт, що ви-
користання ЕКС належить до класу I рекомендацій 
(корисно й ефективно), не виключає інших методів 
лікування, які можуть бути так само ефективні, 
як й інші клінічні рекомендації. Наведений документ 
узагальнює основні підходи до лікування пацієнта 
з конкретним порушенням ритму серця. Супутні 
захворювання або їх прогноз, а також ряд інших 
умов можуть змінюватися, але остаточний вибір за-
лишається за лікарем.

ВИБІР КАРДІОСТИМУЛЯТОРА
Після ухвалення рішення про імплантацію ЕКС 

конкретному пацієнтові другим головним завдан-
ням клініциста є вибір оптимального стимулю-
вального пристрою серед безлічі ЕКС та електро-
дів. Необхідно вибрати між одно- і двокамерним 
кардіостимулятором, уніполярною та біполярною 
конфігурацією електрода, наявністю і типом сен-
сора для частотної адаптації, деякими додатковими 
функціями, наприклад автоматичною зміною ре-
жиму, розміром ЕКС, ємністю батареї та вартістю.

Після імплантації ЕКС лікар повинен зроби-
ти підбір і програмування деяких його параметрів. 
У сучасних однокамерних ЕКС програмовані па-
раметри включають вибір режиму стимуляції, ниж-
ній рівень частоти, тривалості імпульсу, амплітуди 
чутливості і рефрактерного періоду. Крім того, 
у двокамерних кардіостимуляторах програмується 
максимальний рівень частоти, АV-затримка і т.д. 

Таблиця 8.1
Єдиний код ЕКС згідно з номенклатурою NBG-NASPE/BPEG 2001 р.

Позиція букви в номенклатурі коду
I II III IV V

Камера(-и) стимулю-
вання

Камера(-и), що
сприймає(-ють)

Відповідь на 
сприйняття

Можливість 
 програмування

Антитахіаритмічні 
функції

0 — ні В — ні 0 — ні 0 — ні 0 — ні
А — передсердя А — передсердя Т — тригер R — модуляція 

частоти
А — передсердна

V — шлуночок V — шлуночок I — пригнічення V — шлуночкова
D — обидві камери D — обидві камери D — обидві 

 функції
D — подвійна
фун кція

(A+V) (A+V) (T+I) (A+V)
S-однокамерна
(А або V)

S-однокамерна
(А або V)
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Частотно-адаптивні ЕКС містять програму для ре-
гуляції співвідношення чутливості і частоти стиму-
ляції та обмеження за максимальною частою стиму-
ляції, що сприймається. З появою більш складних 
систем електрокардіостимуляції оптимальне про-
грамування стає ще більш складним і специфічним, 
що вимагає особливих знань лікаря. Деталі програ-
мування ЕКС у цьому документі не розглядаються. 
Фундаментальна проблема лікаря — оптимальний 
вибір стимулювальної системи: однокамерна сти-
муляція шлуночка, однокамерна або двокамерна 
стимуляція передсердя.

У табл. 8.2 коротко викладені принципи вибо-
ру різних ЕКС залежно від показань до електро-
кардіостимуляції.

Важливо також правильно вибрати стимулю-
вальну систему — вибрати таку, яка попередить 
прогресування порушень автоматизму та провід-
ності найкращим чином. У зв̓язку з цим доцільний 

підбір ЕКС з більшими можливостями програмуван-
ня, ніж це необхідно на момент імплантації. Так, 
у пацієнта з дисфункцією синусного вузла і паро-
ксизмальною фібриляцією передсердь надалі може 
розвинутися АV-блокада (внаслідок прогресування 
захворювання, прийому препаратів або катетерної 
абляції), а при наявності двокамерного ЕКС мож-
ливе перемикання режиму стимуляції.

МОНОЕЛЕКТРОДНІ СИСТЕМИ VDD
Незважаючи на переваги частотно-адап тивних 

стимулювальних систем, нормально функціо-
нуючий синусний вузол здійснює найбільш опти-
мальну хронотропну реакцію ритму серця на фізіо-
логічний стрес і навантаження. Найчастіше з такою 
метою використовують двокамерні ЕКС з окремим 
передсердним електродом, що детектує деполяри-
зацію передсердь, і шлуночковим електродом. Мо-
ноелектродні трансвенозні стимулювальні систе ми, 

Таблиця 8.2
Рекомендації щодо вибору моделі ЕКС згідно з визначеними показаннями 

до електрокардіостимуляції

Вид стимуляції Дисфункція синусного 
вузла АV-блокада

Нейрогенні синкопе або 
синдром гіперчутливості 

каротидного синуса
Однокамерна 
 передсердна 
 стимуляція (AAI)

Інтактність 
АV-провідності і від-
сутність ризику розвит-
ку АV-блокади у май-
бутньому. Підтримка 
АV-синхронізації під час 
стимуляції. Наявність 
частотної адаптації (при 
необхідності)

Неприйнятна Неприйнятна

Однокамерна
шлуночкова 
стимуляція (VVI)

Немає необхідності під-
тримки АV-синхронізації 
під час стимуляції. Наяв-
ність частотної адаптації 
(при необхідності)

Хронічна фібриляція передсердь 
або інші передсердні тахіаритмії 
або немає необхідності підтрим-
ки АV-синхронізації. Наявність 
частотної адаптації (при необ-
хідності)

Хронічна фібриляція 
передсердь або інші пе-
редсердні тахіаритмії. На-
явність частотної адаптації 
(при необхідності)

Двокамерна
стимуляція
(DDD)

Підтримка АV-син-
хронізації. Підозра на по-
рушення АV-провідності 
або високий  ризик розвит-
ку АV-блокади у майбут-
ньому.
Наявність частотної адап-
тації (при необхідності)

Наявність частотної адаптації 
(при необхідності). Підтримка 
АV-синхронізації. 
Стимуляція передсердь

Наявність синусового рит-
му. Наявність частотної 
адаптації (при необхід-
ності)

Моноелектрод-
ні шлуночкові 
електрокардіо-
стимулятори 
з детекцією 
передсердної 
активності (VDD)

Неприйнятна Нормальна функція синусного 
вузла і немає необхідності в сти-
муляції передсердь. Бажання об-
межити кількість ендокардіаль-
них електродів

Неприйнятна
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здатні здійснювати детекцію деполяризації перед-
сердь, набувають усе більшої популярності. Дис-
тальний кінець електрода встановлюється в ПШ, 
де здійснюється детекція шлуночкової активності 
і стимуляція, а пара електродів, що об̓єднана в про-
ксимальній частині єдиного електрода, розміщу-
ється в порожнині правого передсердя для детекції 
його активності. Сучасні моноелектродні системи 
в режимі VDD у 100% випадків не здатні стимулю-
вати передсердя, оскільки передсердний сигнал, що 
визначається, меншої амплітуди, ніж у двокамер-
них системах і варіює залежно від положення тіла. 
Тому моноелектродні ЕКС у режимі VDD з про-
стішою технікою імплантації є альтернативою дво-
камерній електрокардіо стимуляції у пацієнтів з АV-
блокадою, що не потребує стимуляції передсердя 
(нормальна хронотропна функція передсердь).

АВТОМАТИЧНЕ ПЕРЕМИКАННЯ 
РЕЖИМУ СТИМУЛЯЦІЇ (MODE SWITCH)
З появою пароксизмів передсердної тахіаритмії 

(тріпотіння, фібриляція передсердь) у пацієнта зі 
стимуляцією в режимі DDD або DDDR тахіарит-
мія може сприйматися як максимальна частота 
в запрограмованому діапазоні, що може викликати 
небажане підвищення частоти шлуночкової стиму-
ляції. У нові покоління двокамерних ЕКС включені 
алгоритми детекції частого, нефізіологічного перед-
сердного ритму і автоматичного включення іншого 
режиму стимуляції (наприклад DDI або DDIR). 
Після закінчення тахіаритмії кардіостимулятор ав-
томатично перемикається на початковий режим 
стимуляції (DDD або DDDR). Ця функція особли-
во корисна у пацієнтів з АV-блокадою та пароксиз-
мальною фібриляцією передсердь. Вона дозволяє 
використовувати двокамерні стимулювальні систе-
ми у таких хворих. Більшість двокамерних ЕКС, що 
імплантуються на сьогодні у США, містять функ-
цію автоматичного перемикання режиму.

ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ СТИМУЛЮВАЛЬНИХ 
СИСТЕМ
При імплантації ЕКС найчастіше використо-

вуються трансвенозні ендокардіальні електроди, 
рідше — епікардіальні. Трансвенозні електроди 
можуть бути біполярної або уніполярної конфі-
гурації. Перевагою біполярних електродів є мож-
ливість запобігати епізодам міопотенціального 
інгібування і стимуляції скелетних м̓язів, а найцін-
ніша їх властивість — сумісність з кардіовертерами-
дефібриляторами.

Електроди з активною фіксацією містять на дис-
тальному кінці електрода спіралеподібний гвинт 
для фіксації до ендокарда і є альтернативними елек-

тродам з пасивною фіксацією. Активна фіксація 
дозволяє використовувати різні зони ендоміокар-
да для стимуляції. Наприклад, якщо шлуночковий 
електрод з пасивною фіксацією зазвичай розміщу-
ється на верхівці шлуночка, електрод з активною 
фіксацією може бути поміщений у верхівку, винос-
ний тракт, приносний відділ ПШ, міжшлуночкову 
перегородку. Інша перевага електродів з активною 
фіксацією — полегшення екстракції після давно 
проведеної імплантації.

Розробка нових електродів з нижчим порогом 
стимуляції знижує енерговитрати батареї при сти-
муляції.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ 
З КАРДІОСТИМУЛЯТОРАМИ
Після імплантації ЕКС необхідно ретельне, 

динамічне спостереження пацієнта. Багато за-
гальних моментів у спостереженні за ЕКС та 
кардіовертерами-дефібриляторами. Перед випис-
кою хворого необхідне тестування парамет рів, за-
програмованих під час імплантації. Вони повинні 
бути змінені у разі потреби при наступних візитах 
пацієнта з урахуванням отриманих у результаті за-
стосування вихідних даних, їх тестування та скарг 
пацієнта. Програмування амплітуди, довжини ім-
пульсу та інших діагностичних функцій, що впли-
вають на стан батареї кардіостимулятора, не пови-
нні знижувати безпеку застосування приладу для 
хворого. Оптимізація функції ЕКС повинна прово-
дитися у кожного пацієнта індивідуально.

Частота і спосіб спостереження залежать від 
багатьох факторів, зокрема від наявних серцево-
судинних захворювань та інших проблем зі 
здоров̓ям, тривалості використання ЕКС, геогра-
фічної віддаленості пацієнта від медичного цент-
ру. Більшість маніпуляцій за спостереженням па-
цієнтів виконується в умовах клініки. Автоматичні 
функції, наприклад оцінка порога стимуляції, ши-
роко використовуються в нових моделях ЕКС і по-
легшують спостереження хворих, які живуть відда-
лено. Проте автоматичні функції не універсальні, 
вони не можуть замінити індивідуальне програму-
вання й тестування, що супроводжуються збиран-
ням анамнезу та оглядом пацієнта. Спостереження 
в умовах клініки включає оцінку клінічного статусу 
хворого, стану батареї, порогів стимуляції і трива-
лості імпульсу, функції чутливості, цілісність елек-
трода, а також оптимізацію PR-керованої частоти 
серцевого ритму. Розклад оглядів в умовах клініки 
складається на розсуд лікарів, що спостерігають 
цих пацієнтів. Загальноприйнятим у світі вважаєть-
ся настанова HCFA від 1984 р., відповідно до якої 
рекомендується: пацієнтам з однокамерними ЕКС 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

3
П

О
РУ

Ш
ЕН

Н
Я

 Р
И

ТМ
У

 С
ЕР

Ц
Я

1176  _________________ ГЛАВА 8  ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОРИ І КАРДІОВЕРТЕРИ...

після імплантації необхідно проводити обстеження 
2 рази протягом 6 міс, потім щорічно. Хворим з дво-
камерними ЕКС після імплантації проводиться об-
стеження 2 рази на 6 міс, потім 1 раз на 6 міс.

Нещодавно з̓явилися нові рекомендації для 
транстелефонного моніторування (ТТМ), що ево-
люціонувало з появою нових стимулювальних сис-
тем і транстелефонних технологій. Мета ТТМ поля-
гає в реєстрації електрокардіостимуляторів у спокої 
і під час проведення магнітного тесту (табл. 8.3).

При ТТМ реєстрація ЕКС у спокої виявляє 
спонтанний ритм, переміжну або постійну елект-
рокардіостимуляцію. Визначають ритм передсердь, 
наприклад наявність фібриляції передсердь або си-
нусового ритму. При наявності спонтанного ритму 
визначають адекватність функції чутливості певної 
камери (або обох камер серця) залежно від виду 
ЕКС і режиму стимуляції.

Мета ТТМ при реєстрації ЕКГ під час магніт-
ного тесту — виявлення ефективності стимуляції 
певної камери (або обох) залежно від виду ЕКС і ре-
жиму стимуляції. Оцінюючи магнітний тест, порів-
нюють частоту стимуляції з даними поперед нього 
ТТМ і відзначають зміни. Пацієнт повинен знати 
про величину частоти магнітного тесту, що харак-
терна для появи ознак виснаження батареї.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ІМПЛАНТАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОРІВ 
І АНТИАРИТМІЧНИХ ПРИСТРОЇВ

КАРДІОСТИМУЛЯЦІЯ ПРИ НАБУТІЙ 
АV-БЛОКАДІ У ДОРОСЛИХ
За ступенем вираженості розрізняють АV-бло-

кади I, II і III ступеня, анатомічно їх розподіляють 
на супра-, інтра- та інфрагісовську. I ступінь АV-
блокади визначається як аномальне подовження 
інтервалу P–R >0,2 с. II ступінь АV-блокади поді-
ляється на I і II тип. I тип АV-блокади II ступеня 
характеризується прогресивним подовженням ін-
тервалу P–R до блокованого скорочення і зазвичай 
асоційований з вузьким комплексом QRS. II тип 
АV-блокади II ступеня характеризується фіксова-
ним інтервалом P–R до і після блокованих комп-

лексів, зазвичай асоційований з широким комп-
лексом QRS. Якщо визначається проведення 2:1, 
блок не може бути класифікований на I або II тип, 
хоча це можливо припустити за шириною QRS. 
При вираженій АV-блокаді II ступеня не прово-
диться дві або більше послідовних Р-хвилі, але деякі 
хвилі проводяться, що показує наявність часткової 
АV-провідності. При III ступені АV-блокади (пов-
ній поперечній блокаді) АV-провідність відсутня 
(визначається передсердно-шлуночкова дисоціа-
ція).

Пацієнти з порушеннями АV-провідності мо-
жуть не відчувати симптомів (бути асимптомними) 
або пред̓являти серйозні скарги внаслідок бради-
кардії, шлуночкових аритмій або їх поєднання. Рі-
шення щодо необхідності імплантації кардіостиму-
лятора багато в чому залежить від наявності або від-
сутності симптоматики, безпосередньо пов̓язаної 
з брадикардією. Багато показань до кардіостимуля-
ції, вироблені більш ніж за 40-річний період, базу-
ються на клінічному досвіді, без проведення порів-
няльних рандомізованих клінічних досліджень, зо-
крема тому, що не існує прийнятної альтернативи 
лікування більшості брадиаритмій.

АV-блокада I ступеня
Нерандомізовані дослідження з високою віро-

гідністю показують, що постійна стимуляція по-
ліпшує виживаність пацієнтів з блокадою III ступе-
ня, особливо при наявності синкопе. Незважаючи 
на незначну кількість доказів того, що використан-
ня ЕКС підвищує виживаність пацієнтів з ізольо-
ваною АV-блокадою I ступеня, на сьогодні відомо, 
що значима АV-блокада I ступеня (P–R >300 мс) 
може викликати симптоматику при відсутності 
вищих ступенів блокади. Подіб на значима АV-
блокада I ступеня може бути наслідком катетерної 
абляції швидкого шляху АV-з̓єднання з проведен-
ням, що зберігається, по повільному шляху. Коли 
АV-блокада I ступеня з наявністю симптомів будь-
якої етіології викликає скорочення передсердь 
у безпосередній близькості від систоли шлуноч-
ків, можуть з’явитися гемодинамічні наслідки 
і симптоми, як при ретроградному (вентрикуло-
атріальному) проведенні (пейсмейкерному син-
дромі). При АV-блокаді I ступеня (з клінічними 
симптомами) скорочення передсердь відбуваєть-

Таблиця 8.3
Настанова з транстелефонного моніторування (за HCFA, 1984)

Настанова 1 Місяці після імплантації ЕКС
Однокамерний ЕКС 1-й — кожні 

2 тиж
2–48 — кожні 
12 тиж

49 — вичерпання 
батареї кожні 4 тиж

Двокамерний ЕКС 1-й — кожні 
2 тиж

2–30 — кожні 
12 тиж

31–48 — кожні 8 тиж 49 — вичерпання батареї 
кожні 4 тиж
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ся до їх повного наповнен ня, порушується напов-
нення шлуночків, підвищується тиск в легеневих 
капілярах, що веде до зниження серцевого вики-
ду. Невеликі, неконтрольовані дослідження гово-
рять про зменшення вираженості симптомів і по-
ліпшення функції серця на фоні кардіо стимуляції 
у пацієнтів з інтервалом P–R >300 мс при зменшен-
ні часу АV-провідності. Нарешті, довгий інтервал 
P–R можуть мати пацієнти з дисфункцією ЛШ, 
стан яких може покращати при двокамерній стиму-
ляції з укороченою АV-затримкою. Ці ж принципи 
можуть бути застосовані до пацієнтів з I типом АV-
блокади II ступеня, гемодинаміка яких погіршу-
ється у зв̓язку з втратою АV-синхронізації навіть 
при відсутності брадикардії.

АV-блокада II ступеня I типу
Перший тип АV-блокади II ступеня зазвичай 

викликаний затримкою проведення в АV-вузлі, не-
залежно від тривалості комплексу QRS. Оскільки 
прогресування АV-блока в цій ситуації не є частим, 
стимуляція зазвичай не показана, за винятком випад-
ків, коли є виражена симптоматика.

АV-блокада II ступеня II типу
Не завжди можливо визначити рівень АV-бло-

кади без ЕФД, оскільки АV-блокада II ступеня I 
типу може бути інфранодальною, навіть при вузь-
кому QRS. Якщо при ЕФД виявляється I тип АV-
блокади II ступеня з вузькими або широкими QRS 
на рівні або нижче пучка Гіса, показана постійна 
стимуляція. II тип АV-блокади II ступеня зазвичай 
інфранодальний (інтра- або інфрагісовський), осо-
бливо якщо комплекс QRS розширений. У таких 
пацієнтів часто присутня симптоматика, гірший 
прогноз, часто відзначають перехід у блокаду III 
ступеня. Таким чином, II тип АV-блокади II сту-
пеня і широкий комплекс QRS свідчать про дифузне 
ураження провідної системи, тому рекомендоване 
проведення кардіостимуляції навіть при відсутності 
симптоматики.

АV-блокада III ступеня
Оскільки і для пацієнта, і для лікаря може бути 

складно пов̓язати неспецифічні симптоми (такі як 
стомлюваність) з появою брадикардії, слід звертати 
особливу увагу на те, чи пов̓язані скарги пацієнта 
з нечастим серцевим ритмом. Таким чином, у па-
цієнта з АV-блокадою III ступеня кардіостимуляція 
абсолютно показана при частоті ритму шлуночків 
<40 уд./хв.

АV-блокада іноді провокується фізичним на-
вантаженням. Якщо АV-блокада не є вторинною 
відносно до ішемії міокарда, то зазвичай пов̓язана 
з ураженням системи Гіса — Пуркіньє й асоціюєть-
ся з поганим прогнозом, тобто стимуляція показана. 
Навпаки, довгі синусові паузи і АV-блокада можуть 

відзначатися при апное під час сну. При відсутності 
симптомів ці зміни оборотні і не вимагають стиму-
ляції. Якщо симптоматика виражена й не зникає, 
стимуляція показана, як і в інших ситуаціях.

Рішення про імплантацію постійного ЕКС по-
винно прийматися залежно від того, чи буде блока-
да постійною. У першу чергу слід провести корек-
цію оборотних причин АV-блокади, таких як елек-
тролітні порушення. Деякі захворювання мають 
спонтанне завершення (наприклад хвороба Лайма), 
при деяких блокадах можна сподіватися на її обо-
ротний характер (наприклад гіперваготонія вна-
слідок відомих і фізіологічних факторів, які можна 
попередити, периопераційна блокада внаслідок 
гіпотермії або запалення в області АV-вузла піс-
ля хірургічного втручання). Навпаки, деякі умови 
можуть виправдовувати імплантацію стимулятора, 
внаслідок можливості прогресування захворюван-
ня, навіть коли АV-блокада транзиторно завершу-
ється, наприклад саркоїдоз, амілоїдоз, нейром’язові 
захворювання. АV-блокада після пластики або про-
тезування клапанів серця має різний перебіг і рі-
шення про постійну кардіостимуляцію приймає  
лікар (табл. 8.4).

КАРДІОСТИМУЛЯЦІЯ 
ПРИ ХРОНІЧНИХ БІФАСЦИКУЛЯРНИХ 
І ТРИФАСЦИКУЛЯРНИХ БЛОКАДАХ
Біфасцикулярна блокада належить до ситуацій 

з доведеними на ЕКГ порушеннями провідності 
нижче АV-вузла у двох гілках правої або лівої ніж-
ки пучка Гіса. Альтернувальна блокада ніжок (відо-
ма також як білатеральна блокада ніжок) належить 
до ситуацій, у яких є явні ЕКГ докази блокади всіх 
трьох гілок. Наприклад, блокада правої і блокада лі-
вої ніжки на ЕКГ або блокада правої ніжки в поєд-
нанні з блокадою передньої гілки лівої ніжки пучка 
Гіса на одній ЕКГ і блокадою задньої гілки лівої ніж-
ки пучка Гіса — на іншій. При чітко визначеній три-
фасцикулярній блокаді блок документований у всіх 
трьох гілках або послідовно, або в різний час. Аль-
тернувальна блокада ніжок також відповідає цьому 
критерію. Цей термін також використовується для 
опису АV-блокади I ступеня з біфасцикулярним 
блоком. У пацієнтів з подібними ЕКГ-аномаліями 
і з вираженими симптомами АV-блокади відзна-
чається високий рівень смертності і значна частота 
раптової серцевої смерті. Хоча біфасцикулярний 
блок найчастіше передує АV-блокаді III ступеня, 
є докази того, що перехід біфасцикулярного блока 
в АV-блокаду III ступеня відбувається поступово 
і тривалий час. Більше того, жодна із клінічних або 
лабораторних ознак, включаючи біфасцикулярний 
блок, не визначається у пацієнтів з високим ризи-
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ком раптової смерті від брадиаритмії, внаслідок 
блокади в області ніжок пучка Гіса.

У пацієнтів з біфасцикулярним блоком часто від-
значають синкопе. Незважаючи на те що вони мо-
жуть повторюватися, це не пов̓язано з підвищенням 
ризику раптової смерті. Електрокардіостимуля-
ція попереджає появу короткочасних неврологічних 
симптомів, але не знижує частоту раптової смерті. 
Для оцінки і підбору терапії з приводу індукованих 
шлуночкових аритмій, часто наявних у пацієнтів 
з біфасцикулярними і трифасцикулярними блока-
дами, необхідне проведення ЕФД. Існують пере-
конливі докази того, що наявність постійної або 

минущої АV-блокади III ступеня, синкопе асоційована 
з підвищеним ризиком раптової смерті незалежно 
від результатів ЕФД. Крім того, якщо при біфасци-
кулярній або трифасцикулярній блокаді відзначають 
синкопе нез̓ясованого генезу або використовуєть-
ся терапія (медикаментозна), що може виклика-
ти АV-блокаду, показана профілактична постійна 
електрокардіостимуляція, особливо у випадку, якщо 
втрата свідомості зумовлена короткочасною (мину-
щою) АV-блокадою III ступеня.

За даними обстеження тільки PR- 
і HV-інтервали можуть бути можливими предик-
торами АV-блокади III ступеня та раптової сер-

Таблиця 8.4 
Рекомендації для постійної електрокардіостимуляції у дорослих 

при набутій АV-блокаді
Ефек-

тивність Клінічні групи пацієнтів

Високо-
ефективно

1. АV-блокада III ступеня і прогресуюча АV-блокада II ступеня будь-якого анатомічного рівня, 
що поєднується з будь-якою із наступних умов:
а) симптоматична брадикардія (включаючи зупинку серця), що зумовлена АV-блокадою;
б) аритмії та інші стани, що потребують медикаментозної терапії при симптоматичній брадикардії;
в) документовані періоди асистолії ≥3,0 с або будь-який вислизаючий ритм <40 уд./хв у бадьоро-
му стані пацієнтів при відсутності симптомів;
г) після катетерної абляції АV-вузла або пучка Гіса;
Немає даних досліджень для визначення результату без електрокардіостимуляції, у такій ситуації 
кардіостимуляція планується завжди, за винятком випадку проведення оперативного втручання 
з метою зміни АV-провідності.
д) післяопераційна АV-блокада, якщо її припинення після кардіохірургічного втручання не про-
гнозується;
е) нейром’язові захворювання з АV-блокадою, такі як міотонічна м’язова дистрофія, синдром 
Кернс — Сейра, дистрофія Лейдена, перонеальна м’язова атрофія, з/без симптомами/-ів, оскіль-
ки може виникнути непрогнозоване прогресування порушення передсердно-шлуночкової про-
відності.
2. АV-блокада II ступеня, незалежно від типу і місця блокади, із супутньою симптомною брадикардією.
3. Безсимптомна АV-блокада II ступеня II типу з вузьким QRS. Якщо безсимптомна АV-блокада 
II ступеня виникає із розширеним QRS. 

Ефективно 1. Безсимптомна АV-блокада III ступеня будь-якої локалізації при середній частоті шлуночкових 
скорочень у стані бадьорості >40 уд./хв, особливо при кардіомегалії або дисфункції ЛШ. 
2. Безсимптомна блокада II ступеня I типу при інтра- або інфраблокаді пучка Гіса, що відзначена 
при ЕФД, яке проводилося за іншими показаннями. 
3. АV-блокада I або II ступеня з симптомами, що характерні для пейсмейкерного синдрому 
(синдрому ЕКС).

Малое фек-
тивно 

1. АV-блокада I ступеня з інтервалом P–R >0,30 с у пацієнтів з дисфункцією ЛШ та симптомами 
застійної СН, у яких скорочення інтервалу AV-провідності призводить до гемодинамічного по-
кращання, вірогідно за рахунок зниження тиску в лівому передсерді.
2. Нейром’язові захворювання, такі як міотонічна м’язова дистонія, синдром Кернс — Сейра, 
дистрофія Лейдена, перонеальна м’язова атрофія з АV-блокадою будь-якого ступеня (включаючи 
АV-блокаду I ступеня), із симптомами або без, оскільки може бути непрогнозоване прогресування 
захворювання і погіршення передсердно-шлуночкової провідності. 

Неефек-
тивно

1. Безсимптомна АV-блокада I ступеня.
2. Безсимптомна блокада II ступеня I типу при блокаді проведення на рівні АV-вузла або будь-
якого відділу (інтра- або інфра-) пучка Гіса.
3. При очікуваному припиненні АV-блокади або малоймовірному рецидиві (наприклад лікар-
ська токсичність, хвороба Лайма або під час гіпоксії при нічному апное при відсутності симп-
томатики).
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цевої смерті. Хоча подовження PR-інтервалу часто 
відзначають у пацієнтів з біфасцикулярним блоком, 
затримка проведення часто відбувається на рівні АV-
вузла. Не існує кореляції між PR- і HV-інтервалами, 
тривалістю PR і настанням АV-блокади III ступе-
ня, а також раптової смерті. Хоча у більшості па-
цієнтів з хронічною або інтермітуючою АV-блокадою 
III ступеня відзначається подовження HV-інтервалу 
при антероградному проведенні, деякі дослідники вва-
жають, що асимптомним пацієнтам з біфасцикуляр-
ним блоком показана постійна стимуляція, особливо 
коли HV-інтервал перевищує або дорівнює 100 мс. 
Незважаючи на те що подовження HV відзначають 
часто, частота переходу в АV-блокаду III ступеня 
невисока. Оскільки подовження HV-інтервалу від-
значають при тяжких захворюваннях серця з підви-
щеною смертністю, смерть частіше буває не рап-
товою або викликаною АV-блокадою, а зумовлена 
основним серцевим захворюванням і неаритмічни-
ми причинами.

Використання передсердної стимуляції при ЕФД 
у асимптомних пацієнтів для виявлення блока-
ди високого ступеня є суперечливим. Імовірність 
одержання блокади дистальніше АV-вузла (інтра- 
або інфрагісовської) за допомогою частої перед-
сердної стимуляції невисока. Неможливість досяг-
нення дистальної блокади при стимуляції не може 
бути доказом того, що в майбутньому не виникне 
АV-блокада III ступеня. Проте, одержання при пе-
редсердній стимуляції нефізіологічної інфрагісовської 
блокади розглядається деякими фахівцями як пока-
зання до стимуляції (табл. 8.5).

КАРДІОСТИМУЛЯЦІЯ 
ПРИ ГОСТРОМУ ІМ
Показання до постійної стимуляції після ІМ 

у пацієнтів, що перенесли АV-блокаду, належать 
більшою мірою до порушень внутрішньошлуноч-
кового проведення. На відміну від інших показань 
до постійної стимуляції, критерії для пацієнтів з го-
стрим ІМ і АV-блокадою необов̓язково залежать від 
наявності симптомів. Більше того, потреба в тим-
часовій стимуляції при гострому ІМ сама по собі 
не визначає показань до постійної стимуляції.

Довгостроковий прогноз у пацієнтів, що пере-
несли гострий ІМ і мали АV-блокаду, залежить 
більшою мірою від розмірів ураження міокарда та 
характеру порушень внутрішньошлуночкової про-
відності, ніж від самої АV-блокади. Пацієнти з го-
стрим ІМ, що мають порушення внутрішньошлу-
ночкового проведення, за винятком ізольованої 
блокади передньої гілки лівої ніжки, мають не-
сприятливий коротко- і довгостроковий прогнози, 
а також підвищений ризик раптової смерті. Цей 
несприятливий прогноз необов̓язково пов̓язаний 
з розвитком АV-блокади високого ступеня, хоча 
блокади відзначають частіше у пацієнтів, що пере-
несли ІМ з порушеним внутрішньошлуночковим 
проведенням.

Коли АV- або внутрішньошлуночкова блокада 
проведення ускладнює гострий ІМ, при розгляді 
показань до постійної стимуляції повинні врахо-
вуватися тип порушення провідності, локалізація 
інфаркту і зв̓язок з ним електричних порушень. 
Навіть при наявності всіх даних, рішення не завжди  
однозначне, тому що можливість визначення пору-
шення провідності і значимість порушень провід-

Таблиця 8.5
Рекомендації щодо постійної електрокардіостимуляції при хронічній біфасцикулярній 

та трифасцикулярній блокадах
Ефективність Клінічні групи пацієнтів

Високоефек-
тивно 

1. Інтермітуюча АV-блокада III ступеня
2. АV-блокада III ступеня II типу
3. Переміжна (альтернувальна) блокада ніжок АV-пучка

Ефективно 1. Відсутність видимого зв’язку синкопе з АV-блокадою і при виключенні їх із зв’язку зі 
шлуночковою тахікардією
2. Випадкове виявлення під час інвазивного ЕФД дійсно подовженого інтерва-
лу HV >100 мс у пацієнтів при відсутності симптомів
3. Виявлення під час інвазивного ЕФД нефізіологічної АV-блокади нижче пучка Гіса, що 
розвивається при проведенні стимуляції

Малоефективно 1. Нейром’язові захворювання, такі як міотонічна м’язова дистонія, синдром Кернс — 
Сейра, дистрофія Лейдена, перонеальна м’язова атрофія з фасцикулярною блокадою 
будь-якого ступеня, з симптомами або без, оскільки може бути непередбачене зростання 
порушення передсердно-шлуночкової провідності 

Неефективно 1. Блокада ніжок без порушень АV-провідності, а також безсимптомна блокада ніжок 
пучка Гіса
2. Безсимптомна блокада ніжок пучка Гіса при наявності АV-блокади I ступеня
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ності за даними літератури дуже варіює. Незважаю-
чи на проведення тромболітичної терапії і первин-
ної ангіопластики, що знижують частоту АV-блокад 
при гострому ІМ, смертність при виникненні АV-
блокади залишається високою.

Хоча найтяжчі порушення провідності зага-
лом асоційовані з вищою смертністю, вплив рані-
ше існуючої блокади ніжок пучка Гіса на смерт-
ність при гострому ІМ є суперечливим. Особливо 
несприятливий прогноз пов̓язаний з наявністю 
блокади лівої ніжки в поєднанні з блокадою II 
або III ступеня, що далеко зайшла, або з наявніс-
тю блокади правої ніжки в поєднанні з блокадою 
перед ньої або задньої гілки лівої ніжки. Незалежно 
від передньої або нижньої локалізації ІМ розвиток 
порушень внутрішньошлуночкової провідності ві-
дображає велике ураження міокарда, а не окрему 
«електричну» проблему. Хоча АV-блокада, що ви-
никає при нижньому ІМ, пов̓язана з кращим дов-
гостроковим клінічним результатом, госпітальна 
виживаність знижується незалежно від тимчасової 
або постійної стимуляції. Більше того, стимулято-
ри не повинні імплантуватися, якщо периінфар-
ктна блокада може бути припинена або не має не-
гативного впливу на довгостроковий прогноз, як 
при нижньому ІМ (табл. 8.6).

КАРДІОСТИМУЛЯЦІЯ ПРИ ДИСФУНКЦІЇ 
СИНУСНОГО ВУЗЛА
Дисфункція синусного вузла поєднує цілий 

спектр аритмій, що включає синусову брадикардію, 
відмову синусного вузла, синоатріальну блокаду 
і пароксизмальні надшлуночкові тахіаритмії, що 
змінюються періодами брадикардії і/або аси столії. 
Такі пацієнти можуть мати симптоми тахікардії, 
брадикардії або ті й інші одночасно. Зв̓язок симпто-
мів з аритмією встановлюється за допомогою ЕКГ. 
Визначення цього зв̓язку може бути складним через 
минущий характер епізодів аритмій. В електрофізі-
ологічній лабораторії порушена функція синусного 
вузла може бути охарактеризована подовженням 
коригованого періоду відновлення функції синус-
ного вузла або часу синоатріального проведення. 
Проте інформативність ЕФД обмежена чутливістю 
та специфічністю методу.

Дисфункція синусного вузла може проявляти-
ся хронотропною недостатністю з неадекватною 
відповіддю синусного вузла на навантаження або 
стрес. Частотно-адаптивні ЕКС допомагають паці-
єнтам відновити фізіологічну частоту ритму під час 
фізичної активності.

Синусова брадикардія допускається як фізіоло-
гічна знахідка у тренованих атлетів. У них ЧСС не-
рідко становить 40–50 уд./хв під час відпочинку та 

пробудження. ЧСС до 30 уд./хв відзначається у та-
ких осіб під час сну, із синусовими паузами або АV-
блокадою II ступеня I типу, що дають асистолічні 
інтервали до 2,8 с. Ці особливості зумовлені підви-
щеним тонусом блукаючого нерва.

Хоча дисфункція синусного вузла часто є первин-
ним показанням для імплантації постійного ЕКС, 
постійна стимуляція у таких пацієнтів необов̓язково 
сприяє підвищенню виживаності тоді, коли симпто-
ми брадикардії можуть зникати. При моніторуванні 
паузи частіше відзначають під час сну, хоча їх трива-
лість і клінічна значимість однозначно не визначені. 
Якщо вони пов̓язані з апное під час сну — необхід-
но лікувати апное. Невелике ретроспективне дослі-
дження частої (overdrive) передсердної стимуляції 
при лікуванні апное під час сну показало зниження 
частоти епізодів або центрального обструктивного 
апное в цей період без зменшення часу сну. Хоча 
результати такого дослідження обнадійливі, вони є 
передчасними для надання рекомендацій (до про-
ведення більшої кількості клінічних випробувань). 
З іншого боку, немає переконливих доказів, що до-
зволяють розрізнити фізіологічну і патологічну ніч-
ну брадикардію (табл. 8.7). 

Таблиця 8.6
Рекомендації щодо постійної 

кардіостимуляції після гострої фази ІМ
Ефек-

тивність Клінічні групи пацієнтів

Високо-
ефективно 

1. АV-блокада III ступеня на рівні 
пучка Гіса або нижче, а також стійка 
АV-блокада II ступеня нижче пучка 
Гіса у поєднанні з біфасцикулярною 
блокадою
2. Минуща АV-блокада II–III ступеня 
з рівнем ураження нижче АV-з’єднання 
у поєднанні з блокадою ніжки пучка 
Гіса. Якщо локалізація блокади невідо-
ма, можливе проведення ЕФД
3. АV-блокада II–III ступеня, що стій-
ко зберігається і супроводжується клі-
нічною картиною 

Малоефек-
тивно

АV-блокада II–III ступеня прокси-
мального типу, що стійко зберігається 

Неефек-
тивно

1. Минуща АV-блокада при відсутності 
порушень внутрішньошлуночкової 
провідності
2. Минуща АV-блокада при наявності 
ізольованої блокади передньої гілки 
лівої ніжки
3. Набута блокада передньої гілки лівої 
ніжки при відсутності АV-блокади
4. Стійка АV-блокада I ступеня, що 
розвинулася на фоні раніше існуючої 
блокади ніжки
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ЗАПОБІГАННЯ І ПРИПИНЕННЯ 
ТАХІАРИТМІЙ МЕТОДОМ 
ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯЦІЇ
За певних обставин імплантований стимуля-

тор може бути корисний для лікування пацієнтів 
із зворотною симптомною шлуночковою і над-
шлуночковою тахікардією. Стимуляцію можна 
використовувати для запобігання та купірування 
аритмій. Рецидивуючі аритмії, такі як тріпотіння 
передсердь, пароксизмальні реципрокні надшлу-
ночкові тахікардії і шлуночкові тахікардії можуть 
бути купіровані різними режимами стимуляції, 
включаючи програмовану стимуляцію і короткі 
залпи частої стимуляції (burst, ramp). Антиарит-
мічні пристрої можуть детектувати тахікардію і ав-
томатично активувати стимуляцію або відповіда-
ти на зовнішній запуск (наприклад піднесення 
магніту).

Профілактика аритмій за допомогою кардіо-
стимуляції продемонстрована в ряді випадків. 
У деяких пацієнтів із синдромом подовжено-
го інтервалу Q–T рецидивуючій, брадизалеж-
ній шлуночковій тахікардії можна запобігти 
overdrive-стимуляцією. Описано, що комбінація 
передсердної стимуляції та прийом блокаторів 
β-адренорецепторів сприяє скороченню інтервалу 
Q–T і допомагає запобігти раптовій смерті. Імп-
лантація штучного кардіовертера-дефібрилятора 
у поєднанні зі стимуляцією повинна розглядатися 
у пацієнтів групи високого ризику ранньої серце-
вої смерті (табл. 8.8).

Синхронізована з передсердям шлуночкова 
стимуляція може запобігати надшлуночковим ре-
ципрокним тахікардіям, хоча ця методика рідко 
використовується у зв̓язку з можливістю прове-

дення катетерної абляції або інших видів лікуван-
ня. Хоча шлуночкова ектопічна активність також 
може бути пригнічена подібною стимуляцією, 
серйозні і симптоматичні аритмії рідко підда-
ються профілактиці. У деяких пацієнтів з бради-
залежною фібриляцією передсердь передсердна 
стимуляція може бути ефективною для зниження 
частоти рецидивів. У пацієнтів із синд ромом слаб-
кості синусного вузла і внутрішньо передсердною 
блокадою проведення (Р >160 мс) біатріальна сти-
муляція може знизити частоту рецидивів фібриля-
ції передсердь.

Потенційні реципієнти антиаритмічних 
пристроїв, що переривають аритмії, повинні 
піддаватися розширеному тестуванню перед 
імплантацією,  для того щоб переконатися в без-
пеці апарата, а також у тому, що він надійно ку-
пірує механізм аритмії без прискорення аритмії 
та індукції фібриляції шлуночків (табл. 8.9). Паці-
єнти, яким рекомендується антитахікардитичний 
стимулятор, зазвичай рефрактерні до антиарит-
мічної терапії. Коли постійний антитахікардитич-
ний прилад детектує та перериває надшлуночко-
ву тахікардію, у зв’язку з описаними побічними 
ефектами використання шлуночкової стимуляції, 
необхідна тільки передсердна стимуляція. Постій-
на антитахікардитична стимуляція як монотерапія 
шлуночкової тахікардії неприйнятна. Застосуван-
ня цих алгоритмів можливе при послідовних ре-
жимах терапії при імплантованому кардіовертері-
дефібриляторі, коли є можливість кардіоверсії та 
дефібриляції у випадках, якщо антитахікардитич-
на стимуляція неефективна або при збільшенні 
вираженості тахікардії.

Таблиця 8.7
Рекомендації щодо постійної кардіостимуляції при дисфункції синусного вузла

Ефективність Клінічні групи пацієнтів
Високоефективно 1. Дисфункція синусного вузла з документованою брадикардією або паузами, що 

 супроводжуються симптоматикою, і випадки, коли брадикардія є результатом тривалої 
 медикаментозної терапії, яка не може бути припинена або замінена іншою
2. Хронотропна некомпетентність, що проявляється клінічно

Ефективно 1. Спонтанна або медикаментозно зумовлена дисфункція синусного вузла з ЧСС 
<40 уд./хв, що супроводжується симптоматикою, але при відсутності документального 
підтверждення того, що симптоматика зумовлена саме брадикардією
2. Синкопе з невідомих причин у випадку, якщо основні відхилення від норми функції 
синусного вузла відзначені або спровоковані ЕФД 

Малоефективно 1. Мінімально виражена симптоматика при ЧСС в стані бадьорості <40 уд./хв
Неефективно 1. Дисфункція синусного вузла у безсимптомних хворих, включаючи і тих, у кого сину-

сова брадикардія <40 уд./хв є наслідком тривалої медикаментозної терапії
2. Дисфункція синусного вузла з симп томатикою, яка могла бути зумовлена брадикар-
дією, але чітко задокументовано, що клініка не пов’язана з низьким за частотою ритмом
3. Симптоматична дисфункція синусного вузла, що розвинулася на фоні прийому лікар-
ських засобів, від яких можна відмовитися без негативних наслідків для хворого
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КАРДІОСТИМУЛЯЦІЯ 
ПРИ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ КАРОТИДНОГО 
СИНУСА І НЕЙРОКАРДІОГЕННОМУ 
СИНКОПЕ
Синдром гіперчутливості каротидного синуса 

проявляється синкопальними (повна втрата свідо-
мості) або пресинкопальними станами в результаті 
підвищеної рефлекторної відповіді на стимуляцію 
каротидного синуса. Ця причина синкопе досить 
рідко діагностується і представлена двома компо-
нентами рефлекторної відповіді:

1) кардіоінгібіторний — внаслідок підвищення 
парасимпатичного тонусу, що призводить до ма-
ніфестації синусової брадикардії або подовження 
інтервалу P–R з появою АV-блокади або до їх ком-
бінації;

2) вазодепресорний — у результаті зниження сим-
патичної регуляції тонуса судинної стінки, що про-
являється зниженням тонусу і гіпотонією. Цей ефект 
виникає незалежно від змін ритму серця.

Для визначення показань до постійної кардіос-
тимуляції в подібних випадках необхідно з̓ясувати, 
яка ступінь участі того або іншого компонента 
у симптомокомплексі синкопального стану пацієн-
та. Гіперчутливість каротидного синуса може про-
являтися як у вигляді епізодів асистолії тривалістю 
>3 с, внаслідок відмови синусного вузла або АV-
блокади, у вигляді симптомного зниження САТ, 
так і у вигляді поєднання цих симптомів. У нормі 
у здорових людей і у пацієнтів з ІХС при проведенні 
проби з масажем каротидного синуса паузи не пе-
ревищують 3 с. З̓ясування причинно-наслідкового 
зв̓язку у випадку діагностування синдрому гіперчут-
ливості каротидного синуса є першорядним завдан-
ням. Сама поява синкопальних станів при стимуля-
ції каротидного синуса припускає наявність цього 
синдрому. Незначний тиск на зону каротидного 
синуса у людей похилого віку і пацієнтів, що при-
ймають препарати дигіталісу, також може призвес-
ти до змін серцевого ритму і АТ, які не є ознаками 

Таблиця 8.8 
Рекомендації щодо установлення постійних водіїв ритму, які автоматично розпізнають 

та попереджають тахікардію
Ефективність Клінічні групи пацієнтів

Високоефективно 1. Рецидивуюча надшлуночкова тахікардія, що клінічно проявляється і купірується кардіости-
муляцією після того, як медикаментозна терапія і катетерна абляція не змогли контролювати 
аритмію або викликали небажані побічні ефекти
2. Симптоматична рецидивуюча тривала шлуночкова тахікардія, що купірується антитахі-
кардитичною стимуляцією штучного кардіовертера-дефібрилятора 

Ефективно Симптоматична рецидивуюча надшлуночкова тахікардія, що купірується кардіостимуляцією 
у тих нечастих випадках, коли катетерна абляція та/або медикаментозна терапія не допомога-
ють контролювати аритмію або викликають небажані побічні ефекти 

Малоефективно Рецидивуюча надшлуночкова тахікардія або тріпотіння передсердь, яке купірується 
кардіо стимуляцією, як альтернатива медикаментозній терапії або абляції 

Неефективно 1. Тахікардія, що часто прискорюється або перетворюється кардіостимуляцією у фібриляцію 
передсердь або шлуночків
2. Наявність додаткових провідних шляхів зі здатністю швидкого антероградного проведення 
незалежно від того, чи приймають участь провідні шляхи в механізмі тахікардії або ні

Таблиця 8.9
Рекомендації щодо кардіостимуляції для профілактики виникнення тахікардії

Ефективність Клінічні групи пацієнтів
Високоефективно 1. Тривала паузозалежна шлуночкова тахікардія, з/без подовження інтервалу Q–T, 

коли дані про ефективність кардіостимуляції ретельно задокументовані 
Ефективно Хворі з високим ступенем операційного ризику з вродженим синдромом подовженого 

інтервалу Q–T 
Малоефективно 1. АV-вузлова реципрокна тахікардія рефрактерна до абляції або медикаментозної 

терапії
2. Попередження рецидивуючої фібриляції передсердь із супутньою дисфункцією 
синусно-передсердного вузла, що проявляється клінічно, і рефрактерної до медика-
ментозної терапії

Неефективно 1. Часта або комплексна шлуночкова ектопічна активність без тривалої шлуночкової 
тахікардії при відсутності синдрому подовженого інтервалу Q–T
2. Двонаправлена шлуночкова тахікардія, що викликана оборотними причинами
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синдрому гіперчутливості каротидного синуса. По-
стійна кардіо стимуляція досить ефективно усувала 
симптоми при кардіоінгібіторному типі синдрому 
гіперчутливості каротидного синуса. У 10–20% па-
цієнтів із синдромом гіперчутливості каротидного 
синуса кардіоінгібіторний тип поєднується в різно-
му відсотковому співвідношенні з вазодепресор-
ним компонентом. Ефективність кардіо стимуляції 
у таких пацієнтів залежить від верифікації причини 
синкопальних станів. Тому слід переконатися, що 
воно викликане саме епізодом асистолії.

Практика показує, що більшість синкопальних 
станів нез̓ясованого генезу у пацієнтів похилого віку 
зумовлені синдромом гіперчутливості каротидного 
синуса. При спостереженні хворих з проведенням 
електрокардіостимуляції ймовірність виникнення 
епізодів втрати свідомості була значно нижчою.

Нейрокардіогенні синкопе і синдроми розвива-
ються за різними сценаріями, проте і брадикардія, 
і периферична вазодилатація можуть призводити 
до минущої системної гіпотонії. Нейрокардіогенні 
синкопе становлять близько 10–40% усіх причин 
синкопальних станів. Під терміном «вазо-вагальні 
синкопе» мається на увазі найпоширеніший сцена-
рій синкопального стану і також належить до кате-
горії нейрокардіогенних синкопальних синдромів. 
Як правило, у таких пацієнтів відзначають поперед ні 
продромальні симптоми — нудоту, пітливість (у осіб 
похилого віку вони можуть бути відсутніми), які 
нерідко успадковуються. Ці напади можуть прово-
куватися болем, занепокоєнням, стресовими ситу-
аціями, перебуванням у задушливому приміщенні. 
Зазвичай структурних змін серця у таких пацієнтів 
не виявляють, виключені також інші причини син-
копальних станів — обструкція виносного тракту 
ЛШ, брадиаритмія, тахіаритмія. З діагностичною 
метою ефективне проведення ортостатичної проби 
на столі, кут нахилу якого змінюється — тилт-тест 
(tilt-test).

Роль постійної кардіостимуляції при рефрак-
терних нейрокардіогенних синкопальних станах, 
що поєднуються з вираженою брадикардією і асис-
толією, суперечлива. Приблизно у 25% пацієнтів 
з домінуючим вазодепресорним ефектом вираже-
на брадикардія може не реєструватися. Крім того, 
більшу частину становлять хворі з поєднанням 
компонентів. За даними досліджень відзначена де-
яка ефективність кардіостимуляції у цієї категорії 
пацієнтів, в інших роботах показано, що стимуля-
ція з частотою, що на 20% перевищує спонтанний 
ритм, не запобігала появі синкопе і фармакотерапія 
не поступалася за ефективністю лікування. Отри-
мані результати пояснювали тим, що брадикардія 
з̓являлася повторно на фоні зниження АТ. Дво-

камерна кардіостимуляція при кардіоінгібіторному 
типі синдрому гіперчутливості каротидного синуса, 
підтвердженого тилт-тестом, виявилася ефектив-
ним методом лікування. За даними рандомізованих 
досліджень постійна кардіостимуляція у пацієнтів 
з вираженою симптомною брадикардією значно 
збільшувала строки появи синкопальних станів 
(табл. 8.10). 

Вивчалися і різні види стимуляції у цієї категорії 
пацієнтів. В одному з досліджень продемонстрова-
на ефективність DDD-стимуляції з функцією час-
тотної адаптації порівняно з терапією блокаторами 
β-адренорецепторів для запобігання рецидивів у па-
цієнтів із симптомними вазо-вагальними синкопе 
та помірною брадикардією під час тилт-тесту. В ці-
лому у таких пацієнтів прогноз при відсутності кар-
діостимуляції досить сприятливий. Ряд дослідників 
підкреслюють ефективність електрокардіостимуля-
ції у пацієнтів із синдромом гіперчутливості каро-
тидного синуса, в основі якого лежить симптомна 
брадикардія, підтверджена ЕФД.

При дослідженні цих пацієнтів важливо не упус-
тити інші, більш небезпечні причини станів втрати 
свідомості, таких як шлуночкова тахіаритмія.

КАРДІОСТИМУЛЯЦІЯ У ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ 
І ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ 
СЕРЦЯ
Показаннями для імплантації постійного ЕКС ді-

тям, підліткам і пацієнтам молодого віку з вродже-
ними вадами серця є: 

1) симптомна синусова брадикардія; 
2) синдром брадитахікардії; 
3) вроджена повна АV-блокада;
4) хірургічна або набута АV-блокада II або III сту-

пеня.
Хоча показання до імплантації у дітей і дорослих 

подібні, слід зазначити кілька моментів. По-перше, 
збільшується кількість пацієнтів, яким проводяться 
складні паліативні хірургічні втручання, не спря-
мовані на повну корекцію вади серця. Порушення 
функції шлуночків, що зберігається, може призвес-
ти до розвитку симптомів брадикардії при ЧСС, яка 
б у випадку збереженої фізіології кровообігу не су-
проводжувалася симптоматикою. Таким чином, 
у таких пацієнтів показання до імплантації ґрунту-
ються на поєднанні симптомів з рівнем ЧСС. По-
друге, клінічна значимість брадикардії залежить від 
віку. Наприклад, ЧСС 50 уд./хв у підлітка може бути 
варіантом норми, а у немовляти — вираженою бра-
дикардією.

Брадикардія і асоційовані з нею симптоми у ді-
тей часто бувають минущими (наприклад мину-
ща АV-блокада або зупинка синусного вузла), що 
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утруднює їх діагностику. Дисфункція синусного вузла 
часто реєструється в педіатричній практиці. Проте 
лише при наявності синкопального стану і брадикардії 
(ЧСС <40 уд./хв або асистолії тривалістю >3 с) та-
ким пацієнтам показана імплантація ЕКС. Зв̓язок 
появи симптомів з брадикардією  встановлюється 
за допомогою холтерівського моніторування або 
транстелефонної ЕКГ. Тільки після виключення ін-
ших причин появи симптомів — напади, затримка 
дихання, апное або нейро кардіогенні синкопе при-
ймається рішення про імплантацію ЕКС.

Синдром брадитахікардії (синусова брадикардія 
в поєднанні з тріпотінням/фібриляцією передсердь 
або передсердною реципрокною тахікардією) не-
рідко діагностують у пацієнтів молодого віку після 
хірургічної корекції вроджених вад серця. Великий 
відсоток захворюваності і смертності відзначений 
серед пацієнтів молодого віку з персистувальним 
або хронічним тріпотінням/фібриляцією перед-
сердь, а синусова брадикардія є незалежним пред-
иктором розвитку тріпотіння/фібриляції перед-
сердь. Фармакотерапія має ряд обмежень: тривалий 
прийом одних препаратів (соталол або аміодарон) 
при тріпотінні/фібриляції передсердь може при-
звести до симптомної брадикардії, а прийом інших 
(препарати I класу — хінідин, пропафенон) підви-
щує ризик розвитку шлуночкових аритмій або вира-
женої брадикардії, небезпечної розвитком раптової 
смерті. У деяких випадках при вроджених вадах сер-
ця альтернативним способом терапії є радіочастотна 

катетерна абляція і модифікація анатомічного суб-
страту тахікардії.

Показання до імплантації ЕКС у пацієнтів моло-
дого віку з вродженою повною поперечною блока-
дою згодом зазнали змін, які базувалися як на спо-
стереженні природного перебігу захворювання, так 
і на успіхах діагностики і появи сучасних технологій 
електрокардіостимуляції. У декількох досліджен-
нях було показано, що кардіо стимуляція у пацієнтів 
з асимптомною повною блокадою підвищувала їх 
довгострокову виживаність і запобігала синкопаль-
ним станам. У таких хворих, у тому числі і після 
імплантації, необхідно контролювати функцію ЛШ. 
У асимптомних пацієнтів з повною АV-блокадою 
обов̓язково дослідження середньодобової ЧСС, ви-
явлення пауз при спонтанному ритмі, структурних 
аномалій, вимірювання інтервалу Q–T і досліджен-
ня толерантності до фізичних навантажень.

Багато спостережень підкреслюють доцільність 
використання блокаторів β-адренорецепторів 
на фоні кардіостимуляції у пацієнтів із вродженим 
синдромом подовженого інтервалу Q–T. Найбільш 
оптимальний ефект від електрокардіостимуляції 
відзначений у пацієнтів з брадизалежною блокадою 
в поєднанні з вродженим синдромом подовженого 
інтервалу Q–T. Імплантація ЕКС у таких пацієнтів 
зменшує кількість симптомів, забезпечуючи таким 
чином зниження ризику раптової зупинки серця.

Набагато гірший прогноз у хворих з післяопе-
раційною АV-блокадою при постійній електро-
кардіостимуляції. АV-блокада II або III ступеня, 

Таблиця 8.10
Рекомендації щодо постійної електрокардіостимуляції при синдромі гіперчутливого 

каротидного синуса і нейрокардіогенній втраті свідомості
Ефективність Клінічні групи пацієнтів

Високоефек-
тивно 

1. Рецидивуючі синкопе, зумовлені стимуляцією каротидного синуса; мінімальний 
тиск на каротидний синус індукує шлуночкову асистолію тривалістю >3 с, при відсут-
ності медикаментозного пригнічення синусного вузла або передсердно-шлуночкової 
провідності

Ефективно 1. Рецидивуючі синкопе без чіткої провокуючої дії з гіперчутливою кардіоінгібіторною 
реакцією
2. Синкопе з невідомих причин, де основні відхилення функції синусного вузла або 
передсердно-шлуночкової провідності відзначені або спровоковані при ЕФД
3. Багатосимптомна і рецидивуюча нейрокардіогенна втрата свідомості, що пов’язана 
з брадикардією, зафіксована спонтанно або під час тилт-тесту

Малоефективно Нервово-опосредкована втрата свідомості при достовірній брадикардії, що викликана на-
хилом голови, з/без ізопреналіну або інших провокуючих дій

Неефективно 1. Гіперактивна кардіоінгібіторна реакція на стимуляцію каротидного синуса при від-
сутності симптоматики або дивних симптомах, таких як запаморочення голови, легка 
дезорієн тація або і те, й інше
2. Рецидивуюча втрата свідомості, запаморочення голови або легка дезорієнтація при від-
сутності гіперактивної кардіоінгібіторної реакції
3. Ситуативна вазовагальна втрата свідомості, при якій ефективними є попереджувальні 
заходи 
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що зберігається протягом 7–10 діб після операції є 
абсолютним показанням до імплантації ЕКС. Необ-
хідність електрокардіостимуляції у пацієнтів з мину-
щою АV- і біфасцикулярною блокадою не настільки 
очевидна, так як у хворих після нормалізації АV-
провідності прогноз поліпшується.

Для ухвалення рішення про імплантацію ЕКС 
пацієнтам зі збереженими інтракардіальними де-
фектами необхідно враховувати ризик парадоксаль-
ної емболії тромботичними масами, локалізовани-
ми на ендокардіальному електроді, і вибір варіанта 
імплантації (трансвенозний або епікардіальний).

КАРДІОСТИМУЛЯЦІЯ 
ПРИ СПЕЦИФІЧНИХ СТАНАХ

Обструктивна ГКМП
У ранніх нерандомізованих дослідженнях було 

продемонстроване зниження градієнта між ЛШ 
і його виносним трактом при двокамерній кардіо-
стимуляції з укороченою АV-затримкою та змен-
шення симптоматики у деяких пацієнтів з гіперто-
фічною обструктивною кардіоміопатією.  Тривале 
дослідження за участю 8 осіб з двокамерною карді-
остимуляцією протягом тривалого періоду виявило 
зниження цього градієнта навіть після припинення 
стимуляції. Це дозволило припустити, що завдяки 
стимуляції відбулося ремоделювання шлуночків. 
Результати двох рандомізованих досліджень показа-
ли суб̓єктивне покращання якості життя у близько 
50% випробовуваних, що проте не було пов̓язане зі 
зниженням градієнта. Дані третього рандомізовано-
го дослідження не показали будь-якого поліпшен-
ня якості життя у пацієнтів при кардіостимуляції, 
хоча було висловлено припущення, що стимуляція 
у хворих похилого віку (старше 65 років) була більш 
ефективною (табл. 8.11).

Таблица 8.11
Рекомендації для постійної 

електрокардіостимуляції при ГКМП
Ефек-

тивність Клінічні групи пацієнтів

Високо-
ефективно 

При дисфункції синусного вузла або 
АV-блокади згідно із загальноприйня-
тими рекомендаціями 

Мало-
ефективно

Стійка до медикаментозної терапії, що 
проявляється клінічно ГКМП зі знач-
ним зниженням ФВ ЛШ в спокої або 
при навантаженні 

Неефек-
тивно

1. Пацієнти з безсимптомним перебігом 
або при успішному медикаментозному 
контролі
2. Пацієнти, у яких є симптоми, але від-
сутні ознаки зниження ФВ ЛШ

У невеликої групи пацієнтів з обструктивною 
ГКМП проводилася VDD-стимуляція з перед-
часним збудженням шлуночків, тобто короткою 
АV-затримкою. У цій групи відзначили покра-
щання клінічної симптоматики, підвищення сер-
цевого резерву і толерантності до фізичних на-
вантажень. Двокамерна стимуляція може змен-
шити градієнт вихідного тракту і у педіатричній 
практиці. Проте у деяких пацієнтів ефективність 
кардіостимуляції знижується при високій частоті 
передсердного ритму, швидкій АV-провідності 
та вроджених аномаліях мітрального клапана.

Сьогодні практично відсутні докази того, що 
електрокардіостимуляція попереджає подальше 
прогресування захворювань і поліпшує вижива-
ність або якість життя. Крім того, рутинна імп-
лантація двокамерного ЕКС не рекомендується 
абсолютно всім пацієнтам із симптомною об-
структивною ГКМП. Ефективність кардіостиму-
ляції визначається голов ним чином вираженістю 
градієнтів (>30 мм рт. ст. у спокої і >50 мм рт. ст. 
при навантаженні).

У дуже симптомних пацієнтів замість двока-
мерної кардіостимуляції краще проводити септаль-
ну міотомію або внутрішньокоронарну септальну 
спиртову деструкцію. 

Ідіопатична ДКМП
Як показали результати деяких досліджень, дво-

камерна електрокардіостимуляція з укороченою 
АV-затримкою тільки незначно поліпшувала пере-
біг симптомної ДКМП, резистентної до медика-
ментозного лікування. Теоретично укорочення АV-
затримки оптимізує час механічної AV-синхронізації 
і наповнення шлуночків. При подовженні інтервалу 
P–R >200 мс показники часу діастолічного наповне-
ння можна поліпшити за допомогою укорочення 
АV-затримки на фоні двокамерної стимуляції. В од-
ному із проведених досліджень у такий спосіб було 
досягнуто збільшення ФВ ЛШ до 38%, при вихід-
ному середньому інтервалі P–R 280 мс. При корот-
шому вихідному інтервалі P–R подібних результатів 
досягти не вдалося. У цілому можна чекати пози-
тивного ефекту від постійної кардіостимуляції у цієї 
категорії хворих у поєднанні з подовженням інтер-
валу P–R, що підтверджують дані короткостроко-
вих досліджень. Проте на сьогодні довгостроковий 
прогноз у таких пацієнтів невідомий і немає єдиної 
думки серед учених у визначенні показань для імп-
лантації ЕКС. Механізм позитивного ефекту двока-
мерної стимуляції при ДКМП дотепер ще не зовсім 
зрозумілий. Відповідно до однієї гіпотези, завдяки 
передсердному внеску оптимально заповнюються 
шлуночки і зменшується мітральна регургітація, 
збільшується ударний об’єм і підвищується АТ.



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

3
П

О
РУ

Ш
ЕН

Н
Я

 Р
И

ТМ
У

 С
ЕР

Ц
Я

1186  _________________ ГЛАВА 8  ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОРИ І КАРДІОВЕРТЕРИ...

У 30–50% пацієнтів із застійною СН діагнос-
тують порушення внутрішньошлуночкової про-
відності. Ці порушення — незалежний предиктор 
раптової серцевої смерті згодом прогресують і при-
зводять до дискоординації скорочення шлуночків 
з уже вихідним погіршенням скорочувальної функ-
ції. Затримка активації ЛШ під час стимуляції пра-
вого також призводить до вираженого порушення 
синхронізації скорочення і розслаблення ЛШ. 
Бівентрикулярна стимуляція забезпечує коорди-
новане скорочення шлуночків, скорочує ширину 
комплексу QRS, зменшує внутрішньошлуночкову 
і міжшлуночкову асинхронність. 

Так, у осіб із застійною СН III і IV класу 
за NYHA, зниженою ФВ ЛШ, розширеним комп-
лексом QRS бівентрикулярна стимуляція скоро-
чувала тривалість комплексу QRS і поліпшувала 
показники 6-хвилинної ходи, а також клас СН 
і якість життя пацієнтів, знижувала частоту по-
вторних госпіталізацій. Незважаючи на це, на 
сьогодні немає достатньої інформації, наскільки 
кардіостимуляція у таких пацієнтів підвищує ви-
живаність, є лише припустимі дані про зниження 
спонтанної шлуночкової ектопічної активності 
і шокових розрядів кардіовертера-дефібрилятора. 
Дослідження ефективності бівентрикулярної кар-
діостимуляції у поєднанні з функцією дефібриляції 
показало вплив електротерапії на суб̓єктивне са-
мопочуття і підвищення показників виживаності 
при одночасній імплантації бівентрикулярного штуч-
ного кардіовертера-дефібрилятора (дослідження 
COMPANION) (табл. 8.12).

Трансплантація серця
Частота розвитку брадикардії після трансплан-

тації серця варіює в межах 8–23%. Більшість бради-
аритмій пов̓язана з дисфункцією синусного вузла. 
У деяких програмах з трансплантації рекоменду-
ється використовувати електрокардіо стимуляцію 
у таких пацієнтів, оскільки з появою симптомів 
затягується відновлювальний і реабілітаційний 
період. Протягом наступних 6–12 міс у 50% паці-
єнтів відзначали припинення бради аритмій, тому 
у багатьох з них немає необхідності в постійній 
електрокардіостимуляції. Виражені брадиаритмія 
та асистолія часто були причиною раптової смерті. 
Предикторів розвитку післяопераційної брадикар-
дії не виявлено. Деяким пацієнтам потрібна тим-
часова електрокардіо стимуляція. Повноцінний 
передсердний внесок забезпечує ефективний сер-
цевий викид і хронотропну функцію, що поліпшує 
стан хворого. Призначення таких препаратів, як 
теофілін, може зменшити необхідність в електро-
стимуляції. Після трансплантації особам з необо-

ротною дисфункцією синусового вузла і АV-блокадою 
абсолютно показана імплантація ЕКС.

СН (показання до серцевої 
ресинхронізаційної терапії)
У Європі СН діагностована у більше ніж 10 млн 

осіб. ХСН — розповсюджена причина погіршен-
ня якості життя, передчасної смерті та широкого 
спектра супутніх захворювань.

Двома основними безпосередніми причинами 
летального кінця у пацієнтів з СН є порушення 
насосної функції серця і раптова серцева смерть. 
Дані дослідження ATLAS, проведеного у Велико-
британії, а також результати раніше проведених 
робіт свідчать про те, що на частку раптової серце-
вої смерті доводиться до 33–50% усіх смертей уна-
слідок СН.

Сучасна медична апаратура дозволяє поєд-
нати терапію імплантованими кардіовертерами-
дефібриляторами із серцевою ресинхронізацій-
ною, підвищуючи ступінь захисту пацієнта з ри-
зиком загрозливих для життя аритмій, а також 
якість життя та клінічних результатів при СН. 
Загальною метою таких комбінованих пристроїв 
є сповільнення прогресування СН, скорочення 
часу лікування в стаціо нарі та профілактика рап-
тової серцевої смерті.

Лікувальні пристрої, що застосовуються
Ресинхронізуюча електростимуляція серця
Постійна бівентрикулярна ресинхронізуюча 

кардіоелектростимуляція (так званий режим 
CRT-P) показана пацієнтам із зниженою ФВ ЛШ та 
асинхронністю скорочення шлуночків (тривалість 
QRS ≥120 мс), клінічний стан яких залишається на 
рівні ІІІ–ІV ФК за NYHA, незважаючи на опти-
мальну медикаментозну терапію (тобто стандартну 
для ХСН із застосуванням максимально переноси-
мих доз рекомендованих препаратів). Застосування 
зазначеного підходу сприяє зменшенню симптомів 
СН, зростанню толерантності до фізичного наван-
таження, знижує смертність та ризик госпіталізацій 
зазначеної категорії хворих.

Імплантація кардіовертера-дефібрилятора
З метою первинної профілактики раптової 

аритмічної смерті:
а) показана хворим ІІ–ІІІ ФК за NYHA з ФВ ЛШ 

≤35%, що перенесли ІМ не раніше, ніж 40 днів тому, 
які отримують оптимальну схему стандартної меди-
каментозної терапії, за умови орієнтовного очікува-
ного сприятливого прогнозу виживання >1 року;

б) показана хворим на ДКМП ІІ–ІІІ ФК за 
NYHA з ФВ ЛШ ≤35%, які отримують оптимальну 
схему стандартної фармакотерапії, за умови орієн-
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товного очікуваного сприятливого прогнозу вижи-
ваності >1 року.

З метою вторинної профілактики раптової 
аритмічної смерті. Показана хворим із систолічною 
дисфункцією ЛШ незалежно від наявності 
клінічних симптомів СН, які перенесли епізод(-и) 
фібриляції шлуночків або шлуночкової тахікардії 
з нестабільною гемодинамікою чи синкопаль-
ними проявами і отримують оптимальну схему 
стандартної медикаментозної терапії, за умови 
орієнтовного очікуваного прогнозу виживаності 
у задовільному функціональному стані >1 року.

Постійна ресинхронізуюча стимуляція серця з па-
ралельною функцією дефібрилятора
(режим CRT-D)
Рекомендована з метою поліпшення прогно-

зу виживання та зниження ризику госпіталізацій, 
пацієнтам ІІІ–IV ФК за NYHA з ФВ ЛШ ≤35% та 
тривалістю QRS ≥120 мс, які отримують оптимальну 
схему стандартної медикаментозної терапії.

Пацієнти з такими ознаками можуть вважати-
ся підходящими кандидатами для ресинхронізаційної 
терапії:

• ХСН (ФК II–IV NYHA), стійка до оптималь-
ної стандартної медикаментозної терапії;

• ФВ ЛШ <35%;
• кінцево-діастолічний розмір ЛШ >55 мм;
• тривалість QRS ≥120 мс;
• наявність або відсутність показань до за-

стосування імплантованого кардіовертера-
дефібрилятора.

Порівняння медикаментозної терапії, штучних 
водіїв ритму і дефібриляції при ХСН проводилося 
в дослідженні COMPANION. Попередні результати 
цього випробування були представлені на початку 
2003 р. на АСС, а в серпні — на засіданні Європей-
ського товариства кардіологів. У дослідженні брали 

участь 1520 пацієнтів з низькою ФВ ЛШ, широким 
QRS, ФК III–IV NYHA, нормальним синусовим 
ритмом на фоні оптимальної медикаментозної тера-
пії СН при необхідності антиаритмічної терапії.

Пацієнти одержували або ресинхронізаційну 
терапію з оптимальною медикаментозною терапі-
єю, або ресинхронізаційну терапію + імплантацію 
кардіовертера-дефібрилятора (РСТ-Д) і оптимальну 
антиаритмічну терапію, або тільки оптимальну ме-
дикаментозну терапію. Було показано, що режим 
РСТ-Д знижує загальну смертність пацієнтів з СН 
на 43% порівняно тільки з оптимальною медика-
ментозною терапією.

Попередні результати дослідження COMPANION 
свідчать про значне зниження смертності при поєд-
нанні ресинхронізаційної терапії та імплантованих 
кардіовертерів-дефібриляторів у пацієнтів групи висо-
кого ризику з СН, зниженою ФВ ЛШ, широким комп-
лексом QRS, ФК III–IV NYHA, нормальним синусовим 
ритмом і оптимальною антиаритмічною терапією.

Механізми поліпшення стану при ресинхронізацій-
ній терапії досягаються шляхом:

• покращання систолічної функції (збільшен-
ня ФВ);

• координації скорочення ЛШ;
• укорочення часу скорочення ЛШ;
• діастолічної функції;
• подовження часу заповнення ЛШ;
• зменшення мітральної регургітації;
• можливого ремоделювання шлуночків серця.
Сучасна класифікація абсолютних показань 

до ресинхронізаційної терапії включає пацієнтів з:
1) ДКМП: ФВ <35%, кінцево-діастолічний 

розмір >55 мм;
2) ФК за NYHA — III–IV;

Таблиця 8.12
Рекомендації щодо постійної електрокардіостимуляції при ДКМП

Ефектив-
ність Клінічні групи пацієнтів

Ефективно 1. Дисфункція синусного вузла або АV-блокада згідно з загальноприйнятими рекомендаціями
2. Бівентрикулярна кардіостимуляція у пацієнтів з СН III або IV класу NYHA зі стійкістю до 
медикаментозного лікування, що проявляється ідіопатичною дилатаційною або ішемічною 
кардіоміопатією, розширеним комплексом QRS (≥120 мс), кінцево-діастолічним розміром 
ЛШ ≥55 мм і ФВ ≤35%

Малоефек-
тивно

ДКМП, що клінічно проявляється, стійка до медикаментозної терапії, зі збільшенням 
інтервалу P–R, коли при дослідженні гемодинаміки продемонстровані переваги кардіо-
стимуляції 

Неефективно 1. Безсимптомна ДКМП
2. ДКМП, що клінічно проявляється, коли симп томи усуваються при проведенні медикамен-
тозної терапії.
3. Симптомна ішемічна кардіоміопатія, коли є показання до реваскуляризації міокарда
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3) неефективною оптимальною фармакотерапі-
єю: інгібітори АПФ, препарати наперстянки, спіро-
нолактон;

4) наявністю шлуночкової десинхронізації:
а) QRS >130–150 мс;
б) затримкою передвигнання з аорти >140 мс;
в) механічною міжшлуночковою затримкою 

>40 мс;
г) лівошлуночковим сегментарним постси-

столічним скороченням.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ІМПЛАНТАЦІЇ 

КАРДІОВЕРТЕРА-ДЕФІБРИЛЯТОРА 

РАПТОВА СЕРЦЕВА СМЕРТЬ: 
ВИЗНАЧЕННЯ
Під раптовою серцевою смертю мається на 

увазі природна смерть внаслідок серцевої пато-
логії, якій передувала раптова втрата свідомості 
протягом 1 год після виникнення гострої симп-
томатики, коли може бути відомо про попереднє 
захворювання серця, але час і спосіб настання 
смерті несподівані. Ключові поняття, що займа-
ють центральне місце у визначенні — це нетрав-
матична природа події і той факт, що раптова 
смерть несподівана і негайна. 

Відповідно до класифікації серцево-судинних 
захворювань, що прийнята в Україні, під рап-
товою серцевою смертю (аритмічною) розуміють 
смерть, що настала в період до 1 год після появи 
перших симптомів захворювання або значного по-
гіршення стану пацієнта на фоні стабільного хро-
нічного перебігу захворювання.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
Серцево-судинні захворювання продовжують 

залишатися головною причиною смерті. Зокре-
ма, у Великобританії щорічно від них помирають 
більше 300 тис. жителів. Після ІМ, кількість ле-
тальних випадків внаслідок якого щорічно ста-
новить близько 125 тис., раптова серцева смерть 
є другою за поширеністю причиною серцево-
судинної смертності, забираючи за рік у Велико-
британії приблизно 70–90 тис. життів, у США — 
300–400 тис. і, за деяким даними, >200 тис. 
у Росії. Близько 83% випадків раптової серцевої 
смерті пов’язано з ІХС, недіагностованою на мо-
мент смерті. 

Відомо декілька факторів ризику раптової сер-
цевої смерті: наявність в анамнезі епізоду раптової 
серцевої смерті, шлуночкової тахікардії, ІМ, захво-
рювань коронарних судин, випадки раптової серце-
вої смерті або раптової непоясненої смерті в родині, 

погіршення функції ЛШ, ГКМП або гіпертрофія 
шлуночків, застійна СН, кардіоміопатія, синдром 
Бругада, синдром подовженого інтервалу Q–T та ін.

Найважливішою причиною смерті серед 
дорослої популяції є раптова серцева смерть 
внаслідок коронарної хвороби серця. У паці-
єнтів із раптовим серцево-судинним колапсом 
при реєстрації ЕКГ було показано, що фібриля-
ція шлуночків і шлуночкова тахікардія відзна-
чаються у 75–83% випадків, у той час як бра-
диаритмії, очевидно, відіграють незначну роль 
у розвитку раптової серцевої смерті. Приблизно 
в 5–10% випадків раптова серцева смерть настає 
без наявності коронарної хвороби серця або за-
стійної СН.

Частота раптової серцевої смерті, що відзна-
чається в країнах Заходу, приблизно однакова 
і варіює від 0,36 до 1,50 на 1000 жителів на рік. 
У ці дослідження включалися тільки підтвердже-
ні свідками випадки раптової серцевої смерті або 
пацієнти, реанімовані медичним персоналом, 
отже, ці дані занижені щодо дійсної частоти рап-
тової серцевої смерті в загальній популяції. 

ВАРІАНТИ ПРОВЕДЕНОЇ ТЕРАПІЇ
Лікування пацієнтів зі шлуночковими арит міями 

спрямоване на профілактику або купірування арит-
мії. Сьогодні варіанти лікування включають:

• базисну терапію основного захворювання;
• терапію антиаритмічними препаратами 

III класу;
• радіочастотну абляцію;
• імплантацію штучних кардіовертерів-дефіб-

риляторів.
Роль антиаритмічних препаратів полягає 

в профілактиці аритмії. Проте якщо епізод шлу-
ночкової тахікардії або фібриляції шлуночків роз-
винувся в період прийому анти аритмічних пре-
паратів, препарат не в змозі купірувати аритмію, 
тільки імплантація кардіовертера-дефібрилятора 
може купірувати епізод шлуночкової тахікардії 
або фібриляції шлуночків. Слід зазначити, що 
цей метод досить дорогий і як стандарт не може 
розглядатися у всіх країнах, особливо економіч-
но малорозвинених.

Радіочастотна абляція проводиться у невели-
кої кількості пацієнтів зі шлуночковою тахікар-
дією зі стабільною гемодинамікою і не буде роз-
глядатися в цьому розділі.

Було показано, що імплантація кардіовертера-
дефібрилятора сприяє зниженню загальної 
смертності (від усіх причин на 31% серед пацієн-
тів, що перенесли ІМ і мають ФВ <30%). Знижен-
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ня загальної смертності було повністю зумовлене 
зменшенням випадків раптової серцевої смерті.

Дані досліджень COMPANION, InSync ICD 
і MIPACLE ICD продемонстрували безпеку та 
ефективність цих апаратів, що поєднують пере-
ваги імплантації кардіовертера-дефібрилятора 
та серцевої ресинхронізаційної терапії у паці-
єнтів з ХСН. Крім того, підвищується якість 
життя хворих, знижується ФК СН, покращу-
ються фізичні можливості, припиняються 
шлуночкові аритмії.

Результати нещодавно проведеного дослі-
дження свідчили про покращання якості жит-
тя пацієнтів з імплантованим кардіовертером-
дефібрилятором порівняно з тими, хто одер-
жував тільки антиаритмічні препарати. Для 
невеликої кількості пацієнтів, що випробували 
кілька розрядів імплантованого кардіовертера-
дефібрилятора, може знадобитися психологіч-
на реабілітація і додаткова підтримка.

Розроблені за останні 5 років пристрої та 
електроди відрізняються більшою довговічніс-
тю, можливостями тонкої настройки, зручніс-
тю використання для пацієнтів завдяки змен-
шеним розмірам. У сумі це сприяє підвищен-
ню їх економічної ефективності і якості життя 
пацієнтів.

За показником «кількість пацієнтів, яким 
необхідно провести лікування для поря-
тунку життя одного пацієнта» (NNT), до-
слідження з використання імплантованого 
кардіовертера-дефібрилятора вигідно відріз-
няються від деяких фундаментальних фарма-
цевтичних досліджень, що змінили клінічну 
практику використання інгібіторів АПФ, гі-
поліпідемічних препаратів та інших кардіоло-
гічних засобів, що мають істотний позитивний 
вплив на здоров̓я людини.

У профілактиці раптової серцевої смерті 
розрізняють первинну і вторинну. Під первин-
ною профілактикою раптової серцевої смерті 
мають на увазі заходи, що проводяться з метою 
запобігання раптової серцевої смерті у хво-
рих, у яких, незважаючи на тяжку кардіальну 
патологію, ніколи не реєструвалися злоякісні 
шлуночкові тахі аритмії. Під вторинною про-
філактикою раптової серцевої смерті мають 
на увазі заходи щодо попередження раптової 
серцевої смерті у пацієнтів, реанімованих піс-
ля раптової серцевої смерті або після зареє-
строваних епізодів небезпечних для життя по-
рушень ритму. 

Крім категорій хворих, раніше визначе-
них для імплантації штучного кардіовертера-

дефібрилятора, клінічні дані останніх років 
свідчать на користь таких показань:

• первинна профілактика для пацієнтів, 
що перенесли ІМ і мають ФВ <30%;

• первинна профілактика для пацієнтів, 
що перенесли ІМ і мають ФВ <40% з безсимп-
томною нестійкою шлуночковою тахікардією;

• первинна профілактика для пацієнтів 
з ідіо патичною застійною кардіоміопатією, ФВ 
<30% і синкопальними/пресинкопальними 
станами або надшлуночковими тахікардіями;

• вторинна профілактика для пацієнтів із 
задокументованими шлуночковими аритмія-
ми — кандидати на пересадку серця;

• вторинна профілактика для пацієнтів 
з ДКМП, ФВ <30% і стійкими шлуночкови-
ми тахікардіями або фібриляцією шлуночків 
в анамнезі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Результати досліджень переконливо свідчать 

про те, що імплантація штучного кардіовертера-
дефібрилятора повинна розглядатися як метод 
вибору лікування пацієнтів, що перенесли ІМ 
і мають низьку ФВ (табл. 8.13). 

Дослідження економічної ефективності, про-
ведене рядом незалежних джерел, підтвердило 
обґрунтованість більш широкого використання 
штучного кардіовертера-дефібрилятора як пер-
шочергової терапії у поєднанні з оптимальним 
лікуванням антиаритмічними препаратами або 
без такої.

Рання імплантація штучного кардіовертера-
дефібрилятора після ІМ при наявності ехоКГ 
підтвердження ФВ ЛШ <30% є як економічно 
ефективною, так і клінічно обґрунтованою, 
оскільки знижує ризик смерті внаслідок арит-
мії на 31%.

Удосконалена терапія за допомогою імп-
лантації кардіовертера-дефібрилятора у поєд-
нанні з серцевою ресинхронізаційною терапією 
поліпшує як функціональний стан пацієнтів 
з класичними ознаками СН (ФК NYHA II–IV, 
ФВ ЛШ <30%, ширина зубця QRS ≥120 мс, 
блокада лівої ніжки пучка Гіса), так і знижен-
ня смертності на 43% порівняно зі звичайною 
медикаментозною терапією. У цьому випадку 
ми переконливо рекомендуємо використан-
ня штучного кардіовертера-дефібрилятора + 
ресинхронізаційної терапії для пацієнтів, що 
мають ФВ ЛШ <30%, блокаду лівої ніжки пуч-
ка Гіса, широкий QRS ≥120 мс, ФК III або 
IV за NYHA, включаючи і будь-яке з пока-
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зань до імплантації штучного кардіовертера-
дефібрилятора.

Результати економічного аналізу, про-
веденого в економічно розвинених країнах, 
підтверджують обґрунтованість профілактич-
ного використання штучного кардіовертера-

дефібрилятора у поєднанні з ресинхроніза-
ційною терапією, оскільки якість життя па-
цієнтів покращується, а ризик передчасної 
смерті внаслідок аритмії істотно знижується. 
На жаль, у нашій країні на сучасному етапі 
розвитку через досить високу вартість імплан-

Таблиця 8.13 
Рекомендації щодо терапії із застосуванням штучного кардіовертера-дефібрилятора 

Ефективність Клінічні групи пацієнтів

Високоефективно 1. Зупинка серця внаслідок фібриляції шлуночків або шлуночкової тахікардії, причина 
якої неминуща або необоротна
2. Спонтанна стійка шлуночкова тахікардія у поєднанні зі структурною патологією серця
3. Синкопе з невизначеною причиною, проте що клінічно відповідає гемодинамічно значи-
мій стійкій шлуночковій тахікардії або фібриляції шлуночків, що викликана при ЕФД, якщо 
медикаментозна терапія неефективна, погано переноситься або краще обійтись без неї 
4. Нестійка шлуночкова тахікардія у поєднанні з ІХС, ІМ, що передує, дисфункцією ЛШ і 
фібриляцією шлуночків або стійкою шлуночковою тахікардією, що зумовлена ЕФД, при 
неможливості пригнічення її антиаритмічним препаратом I класу
5. Спонтанна стійка шлуночкова тахікардія у пацієнтів, що не мають структурної патології 
серця, яку не вдається усунути іншими методами лікування

Ефективно Пацієнти з ФВ ЛШ <30%, як мінімум через 1 міс після ІМ і 3 міс після операції реваскуля-
ризації коронарних артерій

Малоефективно 1. Зупинка серця, яка вважається результатом фібриляції шлуночків, коли ЕФД проти-
показане у зв’язку з супутньою патологією
2. Виражена симптоматика (наприклад синкопе), пов’язана зі стійкою шлуночковою 
тахіаритмією, на період очікування трансплантації серця
3. Сімейні або спадкові стани з високим ризиком загрозливих для життя шлуночкових 
тахіаритмій, таких як синдром подовженного Q–T або ГКМП
4. Нестійка шлуночкова тахікардія у поєданні з ІХС, ІМ, що передує, дисфункцією ЛШ 
та шлуночковою тахікардією, що викликана при ЕФД, або фібриляцією шлуночків
5. Синкопе нез̓ясованої етіології, що повторюються, при наявності дисфункції шлу-
ночків і шлуночкових аритміях, що викликані при ЕФД, після виключення всіх інших 
вірогідних причин синкопе
6. Синкопе нез̓ясованої етіології або сімейний анамнез непоясненої раптової серцевої 
смерті у поєднанні з типовою або атиповою блокадою правої ніжки і підйомом сегмен-
та ST (синдром Бругада)
7. Синкопе у пацієнтів з поширеною структурною патологією серця, у яких інвазивні 
та неінвазивні дослідження не дали результату з виявлення причини

Неефективно 1. Синкопе нез̓ясованої етіології у пацієнтів без індукованих шлуночкових тахіарит-
мій та без структурної патології серця
2. Фібриляція шлуночків або шлуночкова тахікардія, що є результатом аритмій,  
що піддаються хірургічній або катетерній абляції, наприклад передсердні аритмії, 
пов’язані з WPW-синдромом, шлуночкова тахікардія з виносного тракту, ідіопатична 
лівошлуночкова тахікардія або фасцикулярна шлуночкова тахікардія
3. Шлуночкові тахіаритмії внаслідок минущих або оборотних розладів (наприклад гострий 
ІМ, порушення електролітного баланса, побічні ефекти медикаментів, травма), коли ко-
рекція розладу можлива і ймовірно значно знизить ризик повторного виникнення аритмії 
4. Виражені психічні захворювання, які можуть бути поглиблені імплантацією прибору 
або перешкоджати систематичному спостереженню
5. Термінальні захворювання з прогнозом очікуваного життя <6 міс
6. Пацієнти з ІХС з дисфункцією ЛШ і розширенням комплекса QRS при відсутності 
спонтанних або індукованих стійких або нестійких шлуночкових тахікардій, при яких 
доцільно провести операцію коронарного шунтування
7. Пацієнти з СН IV ФК за NYHA, резистентною до медикаментозної терапії, коли 
останні не можуть бути кандидатами на пересадку серця
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Таблиця 8.14
Збірна таблиця рекомендацій щодо імплантації штучного кардіовертера-дефібрилятора для 

попередження раптової серцевої смерті при різних захворюваннях
Захворювання Категорія Ефективність

Після ІМ Вторинна профілактика: реанімація при шлуночковій 
 тахікардії/фібриляції шлуночків, спонтанна, стабільна гемо-
динамічно значима шлуночкова тахікардія

Високоефективно

Після ІМ Первинна профілактика: ФВ<40%, нестабільна шлуночкова 
тахікардія, стабільна шлуночкова аритмія при програмованій 
електростимуляції

Високоефективно

Синдром Бругада Вторинна профілактика Високоефективно
Синдром Бругада Синкопальні епізоди/шлуночкова тахікардія Високоефективно
ГКМП Вторинна профілактика Високоефективно
Синдром подовженого 
Q–T

Вторинна профілактика (у поєднанні з блокаторами 
β-адренорецепторів)

Високоефективно

Аортальний стеноз Вторинна профілактика Високоефективно
Пролапс мітрального 
клапана

Вторинна профілактика Високоефективно

Застійна СН Вторинна профілактика Високоефективно
Катехоламінергічна 
поліморфна шлуноч-
кова тахікардія

Вторинна профілактика (у поєднанні з блокаторами 
β-адренорецепторів)

Високоефективно

ГКМП Первинна профілактика Ефективно
Застійна 
 кардіоміопатія

Первинна профілактика Ефективно

Після ІМ з ФВ <30% Первинна профілактика шлуночкової тахікардії Ефективно
Аритмогенна 
дисплазія ПШ

Первинна профілактика шлуночкової тахікардії Ефективно

Синдром подовженого 
Q–T

Первинна профілактика: рецидивуючі симптоми на фоні 
 терапії блокаторами β-адренорецепторів

Малоефективно

Гемодинамічно 
 незначні шлуночкові 
тахікардії

Первинна профілактика Малоефективно

Синдром Бругада Безсимптомний з індукованими шлуночковою тахікардією/
фібриляцією шлуночків

Малоефективно

Після ІМ Спонтанні, стійкі, що добре переносяться, мономорфні 
 шлуночкові тахікардії

Малоефективно

Катехоламінер-
гічна поліморфна 
 шлуночкова тахікардія

Первинна профілактика (у поєднанні з блокаторами 
β-адренорецепторів)

Не показано 

Після ІМ Первинна профілактика — ФВ <36%, пізні потенціали, свід-
чення до АКШ

Не показано

Аритмогенна диспла-
зія ПШ

Безсимптомна Не показано

Синдром Бругада Безсимптомний з неіндукованими шлуночковою 
 тахікардією/фібриляцією шлуночків

Не показано

тація штучного кардіовертера-дефібрилятора 
може розглядатися як рекомендація пацієнтові, 
а не обов̓язковий стандарт терапії (табл. 8.14).

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ 
В ІМПЛАНТАЦІЇ ШТУЧНОГО 
КАРДІОВЕРТЕРА-ДЕФІБРИЛЯТОРА
Виробники продовжують виділяти значні ре-

сурси на розробку нових удосконалених штучних 

кардіовертерів-дефібриляторів, які будуть більш 
ефективними, дешевими та економічно вигідни-
ми. За останні роки досвід імплантації штучного 
кардіовертера-дефібрилятора з̓явився і в Україні.

Зменшення розмірів пристрою стало можли-
вим завдяки меншому споживанню енергії, необ-
хідної для дефібриляційного розряду при фібри-
ляції шлуночків. Розміри більшості вироблених 
сьогодні штучних кардіовертерів-дефібриляторів 
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не перевищують 40 см3, багато які мають розміри 
30–35 см3, що поліпшує комфорт пацієнта. Нові 
пристрої працюють не менше 6 років, перш ніж 
виникає необхідність у їх заміні, що ще більше 
підвищує їх економічну ефективність. За останні 
3 роки в штучних кардіовертерах-дефібриляторах 
удосконалена здатність розпізнавати аритмію та 
диференціювати передсердну і шлуночкову тахі-
аритмії. Покращання дискримінаційних здатнос-
тей призвело до зменшення кількості немотиво-
ваних розрядів при надшлуночковій тахікардії.

ВИКОРИСТАННЯ 
АНТИТАХІКАРДИТИЧНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ 
У ШТУЧНИХ КАРДІОВЕРТЕРАХ-
ДЕФІБРИЛЯТОРАХ
Антитахікардитична стимуляція — це без-

больове лікування, що може проводитися для 
зняття пароксизму частої шлуночкової тахікар-
дії. Раніше лікарі неохоче використовували ан-
титахікардитичну стимуляцію для зняття паро-
ксизму частої шлуночкової тахікардії, з огляду 
на ту обставину, що часта шлуночкова тахікардія 
може швидко переходити у фібриляцію шлуноч-
ків. У результаті доводилося частіше застосову-
вати дефібриляційну терапію (розряд) для зняття 
пароксизму частої шлуночкової тахікардії. Ре-
зультати нещодавно проведених досліджень пе-
реконливо свідчать на користь більш широкого 
застосування антитахікардитичної стимуляції, 
включаючи часті шлуночкові тахікардії, завдяки 
чому зменшується кількість розрядів, які отри-
мує пацієнт.

ЛІКУВАННЯ СУПУТНІХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Сучасні штучні кардіовертери-дефібрилятори 

здатні краще, ніж раніше, розпізнавати та зні-
мати як бради-, так і тахіаритмії. Удосконалена 
технологія, поруч з полегшеним і більш надій-
ним способом імплантації електродів, дозволила 
ефективно боротися із загрозливими для життя 
аритміями за допомогою штучного кардіовертера-
дефібрилятора. Двома ключовими нозологіями, 
для яких були проведені дослідження з викорис-
тання штучного кардіовертера-дефібрилятора, є 
фібриляція/тріпотіння передсердь і СН. 

Різні властивості штучного кардіовертера-
дефібрилятора, такі як антитахікардитична 
сти муляція, вихідний розряд, що варіює, або 
останнім часом подвійний незалежний вихід для 
шлуночкової стимуляції дозволяють проводити 
більш диференційоване лікування, ніж просто 
зняття шлуночкової тахікардії або фібриляції 
шлуночків.

Фібриляція передсердь
Сучасні штучні кардіовертери-дефібрилято-

ри мають широкі можливості для диференцію-
вання та лікування передсердних тахіаритмій. 
У декількох дослідженнях була описана висока 
частота передсердних тахіаритмій у пацієнтів зі 
штучним кардіовертером-дефібрилятором. Дво-
камерні штучні кардіовертери-дефібрилятори 
здатні проводити як електротерапію шлуночко-
вих, так і передсердних тахіаритмій. Лікар може 
запрограмувати пристрій на виявлення та купі-
рування шлуночкових аритмій, використовува-
ти антитахікардитичну стимуляцію для електро-
терапії передсердних тахіаритмій і селективного 
купірування передсердної тахіаритмії, стійкої 
до антитахікардитичної стимуляції. Двока-
мерний штучний кардіовертер-дефібрилятор 
може ефективно купірувати близько 60% епі-
зодів передсердних тахіаритмій у режимі анти-
тахікардитичної стимуляції. У пацієнтів, яким 
пот рібна дефібриляція, штучний кардіовертер-
дефібрилятор ефективно усуває >30% епізодів 
фібриляції передсердь.

Серцева недостатність
Пристрої останніх поколінь дозволяють 

об̓єднати терапію штучним кардіовертером-
дефібрилятором з серцевою ресинхронізацій-
ною, дозволяючи захистити пацієнта з ризиком 
загрозливих для життя аритмій, а також поліп-
шити якість життя та клінічні результати при СН. 
Загальною метою таких комбінованих пристроїв 
є сповільнення прогресування СН, скорочення 
часу перебування в стаціонарі та профілактика 
раптової серцевої смерті.
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Додаток 1
Класифікація антиаритмічних препаратів (за V. Williams, 1970)

Клас 
препаратів Електрофізіологічні механізми Препарат

I клас Блокатори натрієвих каналів
Група IА Помірно виражене пригнічення деполяризації; збільшення тривалості 

реполяризації
Хінідин
Прокаїнамід
Дизопірамід

Група IB Незначне пригнічення деполяризації; зменшення тривалості 
реполяризації

Лідокаїн
Мексилетин
Фенітоїн

Група IC Виражене пригнічення деполяризації; відсутність впливу 
на реполяризацію

Флекаїнід
Пропафенон
Етацизин

II клас Блокатори β-адренергічних рецепторів Усі блокатори 
β-адренорецепторів

III клас Блокатори калієвих каналів — виражене подовження фази 
реполяризації

Аміодарон
Соталол
Дофетилід

IV клас Антагоністи кальцію — пригнічення фази 0 ПД і спонтанної 
діастолічної деполяризації в тканинах з повільною відповіддю

Верапаміл
Дилтіазем
Бепридил

ДОДАТОК  АНТИАРИТМІЧНІ ПРЕПАРАТИ 
ТА НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ 
ІНТЕРВАЛУ Q‒T
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Додаток 2
Ефекти антиаритмічних препаратів («Сицилійський гамбіт», 1991)

Препарат

Канали Рецептори

Н
ас

ос
и

Клінічні ефекти ЕКГ-
ефекти

Na

C
a K If α β M
2

A1

N
a-

K
 /

 А
ТФ

аз
а

Ф
ун

кц
ія

 Л
Ш

Ч
ас

то
та

 с
ин

ус
ов

ог
о 

ри
тм

у

Е
кс

тр
ак

ар
ді

ал
ьн

і

P
R

Q
R

S

Q
T

Ш
ви

дк
і

С
ер

ед
ні

П
ов

іл
ьн

і

Лідокаїн    § 
Прокаїнамід ¤ §      
Дизопірамід ¤ §    §   
Хінідин ¤ §     §   
Пропафенон ¤ §     
Флекаїнід ¤      
Верапаміл   §    
Дилтіазем §    
Соталол       
Аміодарон    § §     
Пропранолол      
Атропін    § 
Дигоксин ■      

Відносна здатність до блокування:  — низька, § — середня,  — висока,■ — агоніст, ¤ – блокатор в активо-
ваному стані.

Додаток 3
Модифікована класифікація антиаритмічних препаратів 

 (характеристика вираженості антиаритмічних ефектів визначених препаратів) 
(за V. Williams і «Сицилійський гамбіт»)

Препарат І клас II клас III клас IV клас
Хінідин ++ +
Прокаїнамід ++ +
Дизопірамід ++ +
Флекаїнід +++
Етацизин +++
Пропафенон +++ +
Пропранолол ++
Соталол ++ +++
Аміодарон + + +++ +
Верапаміл +++
Дилтіазем ++

+ — відносно слабка, ++ — виражена, +++ — потужна дія.
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Додаток 4
Довірчі інтервали для нормального інтервалу Q–T* залежно від ЧСС у дорослих 

в положенні лежачи на спині 

ЧСС, уд./хв Інтервал Q–T, мс**
18–29 років 30–39 років 40–49 років 50–60 років

45–55
56–62
63–71
72–83

84–115

0,39–0,45
0,36–0,42
0,34–0,41
0,32–0,39
0,30–0,37

0,39–0,45
0,36–0,43
0,35–0,41
0,33–0,39
0,30–0,37

0,39–0,46
0,37–0,43
0,35–0,41
0,33–0,40
0,31–0,37

0,39–0,46
0,37–0,43
0,35–0,42
0,33–0,40
0,31–0,37

*Підраховано за рівнянням регресії для визначення інтервалу Q–T±2Sy,x: 
Q–T=0,2423+0,140RR+0,000A; Sy,x=0,0164s, де RR — тривалість кардіоциклу (с), А – вік (років);
**за даними того стандартного відведення, в якому Q–T найдовший (зазвичай це відведення II).

Додаток 5
Відносні нормальні величини інтервалу Q–T у II стандартному 

відведенні у дітей та дорослих

Тривалість 
циклу, RR, с ЧСС, уд./хв

Чоловіки та діти Жінки

Середнє Верхня границя 
норми Середнє Верхня границя 

норми
1 2 3 4 5 6

1,5
1,4
1,3

1,25
1,2

1,15
1,1

1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35

40
43
46
48
50
52
55
57
60
63
67
71
75
80
86
92

100
109
120
133
150
172

0,449
0,438
0,426
0,420
0,414
0,407
0,400
0,393
0,386
0,378
0,370
0,361
0,352
0,342
0,332
0,321
0,310
0,297
0,283
0,268
0,252
0,234

0,491
0,479
0,466
0,460
0,453
0,455
0,438
0,430
0,422
0,413
0,404
0,395
0,384
0,374
0,363
0,351
0,338
0,325
0,310
0,294
0,275
0,255

0,461
0,450
0,438
0,432
0,425
0,418
0,411
0,404
0,396
0,388
0,380
0,371
0,362
0,352
0,341
0,330
0,318
0,305
0,291
0,276
0,258
0,240

0,503
0,491
0,478
0,471
0,464
0,456
0,449
0,441
0,432
0,423
0,414
0,405
0,394
0,384
0,372
0,360
0,347
0,333
0,317
0,301
0,282
0,262

Цифри у стовпчиках 3; 4; 5 і 6 отримані на основі дослідження приблизно 1000 осіб. Рівняння регресії для оцінки 
середнього інтервалу Q–T: Q–T=k1·log[10(RR+k2)], де RR — довжина кардіоциклу (с); k1 – для дітей та чоловіків 
молодого віку становить 0,375; для жінок віком 15–32 роки — 0,385; для жінок старше 45 років — 0,390; k2=0,07. 
Верхня границя норми для дітей і чоловіків визначена як М+9,4%, а для жінок — М+9,2%, де М — середнє 
арифметичне. 
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Додаток 6
Нормальні значення Q–T залежно від ЧСС на стандартній ЕКГ

RR, с ЧСС, 
уд./хв Q–T, мс RR, с ЧСС, 

уд./хв Q–T, мс RR, с ЧСС, 
уд./хв Q–T, мс

0,30 200 0,23 0,71 84 0,32 1,12 54 0,40
0,31 193 0,23 0,72 83 0,32 1,13 53 0,40
0,32 187 0,23 0,73 82 0,32 1,14 53 0,41
0,33 182 0,23 0,74 81 0,33 1,15 52 0,41
0,34 176 0,24 0,75 80 0,33 1,16 52 0,41
0,35 171 0,24 0,76 79 0,33 1,17 51 0,41
0,36 166 0,24 0,77 78 0,33 1,18 51 0,41
0,37 162 0,24 0,78 77 0,34 1,19 50 0,41
0,38 158 0,24 0,79 76 0,34 1,20 50 0,41
0,39 154 0,24 0,80 75 0,34 1,21 49 0,42
0,40 150 0,25 0,81 74 0,34 1,22 49 0,42
0,41 146 0,25 0,82 73 0,34 1,23 48 0,24
0,42 143 025 0,83 72 0,35 1,24 48 0,42
0,43 140 0,25 0,84 71 0,35 1,25 48 0,42
0,44 136 0,25 0,85 71 0,35 1,26 47 0,42
0,45 135 0,25 0,86 70 0,35 1,27 47 0,43
0,46 130 0,26 0,87 69 0,35 1,28 46 0,43
0,47 128 0,26 0,88 68 0,36 1,29 46 0,43
0,48 125 0,26 0,89 67 0,36 1,30 46 0,43
049 122 0,27 0,90 67 0,36 1,31 46 0,43
0,50 120 0,27 0,91 66 0,36 1,32 45 0,44
0,51 118 0,27 0,92 65 0,36 1,33 45 0,44
0,52 115 0,27 0,93 65 0,37 1,34 45 0,44
0,53 113 0,28 0,94 64 0,37 1,35 44 0,44
0,54 111 0,28 0,95 63 0,37 1,36 44 0,44
0,55 109 0,28 0,96 62 0,37 1,37 44 0,45
0,56 107 0,28 0,97 62 0,37 1,38 43 0,45
0,57 105 0,29 0,98 61 0,37 1,39 43 0,45
0,58 103 0,29 0,99 61 0,37 1,40 43 0,45
0,59 102 0,29 1,00 60 0,38
0,60 100 0,29 1,01 59 0,38 1,42 42 0,45
0,61 98 0,30 1,02 59 0,39 1,43 42 0,45
0,62 97 0,30 1,03 58 0,39 1,44 42 0,45
0,63 95 0,30 1,04 58 0,39
0,64 94 0,30 1,05 57 0,39 1,50 41 0,46
0,65 92 0,31 1,06 57 0,39
0,66 91 0,31 1,07 56 0,39 1,56 39 0,47
0,67 89 0,31 1,08 55 0,39
0,68 88 0,31 1,09 55 0,40 1,62 37 0,48
0,69 87 0,32 1,10 55 0,40
0,70 86 0,32 1,11 54 0,40 1,66 36 0,49
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Додаток 7
Фармакологічні особливості деяких блокаторів β-адренорецепторів (за Braunwald, 2002)

Препарат Пропра-
нолол

Мето-
пролол

Атено-
лол

Бізо-
пролол

Бетаксо-
лол

Небі-
волол

Карве-
дилол

Добова доза, мг/добу 40–480 50–200 25–100 2,5–20 5–20 2,5–10 12,5–50
Біодоступність, % дози 30 50 40 90 90 90 25–35
Зв’язування з білками, % 93 12 <5 30 50-60 98 98
Період напіввиведення, год 3,5–6 14–25 6–9 7–15 12–22 12–24 7–11
Домінуючий шлях 
виведення

Печінка Печінка Нирки Нирки – 
50%, 

Печінка – 
50%

Нирки Печінка Печінка

Адренорецепторна 
 селективність

β1, β2 + β1 + β1 ++ β1 + β1 + β1 + β1, β2, 
β1

Ліпофільність +++ ++ 0 + 0 0 +

+, ++, +++ — ступінь вираженості дії.

Додаток 8
Лікарські взаємодії, небезпечні аритмії

Лікарський 
засіб

Взаємодіючий 
лікарський засіб Ефект

Підвищення концентрації аритмогенного лікарського засобу
Дигоксин Деякі антибіотики Деякі антибіотики, пригнічуючи мікрофлору кишечнику, що 

бере участь у метаболізмі дигоксину, можуть підвищувати його 
біодоступність. Деякі антибіотики можуть також взаємодіяти 
з Р-глікопротеїном (який експресується в кишечнику та 
інших тканинах), що також може призводити до підвищення 
концентрації дигоксину

Дигоксин Аміодарон
Хінідин
Верапаміл

Підвищення біодоступності дигоксину, зниження його 
біліар ної та ниркової екскреції, зумовлене інгібуванням 
Р-глікопротеїну

Циклоспорин
Ітраконазол
Еритроміцин

Глікозидна інтоксикація

Хінідин Кетоконазол

Підвищення рівня лікарських засобів
Цизаприд Ітраконазол
Терфенадин, 
астемізол

Еритроміцин*
Кларитроміцин
Деякі блокатори 
кальцієвих каналів*
Деякі інгібітори ВІЛ-
протеази (особливо 
ритонавір)

Блокатори 
β-адренорецепторів, 
пропафенон

Хінідин (навіть у дуже 
низьких дозах)
Флуоксетин

Посилення блокади β-адренорецепторів

Флекаїнід Деякі трициклічні 
антидепресанти

Збільшення побічних ефектів
Послаблення анальгезії (внаслідок неможливості 
біотрансформації в активний метаболіт морфіну) 

Дофетилід Верапаміл
Циметидин
Триметоприм
Кетоконазол
Мегестрол

Підвищення концентрації дофетиліду в плазмі крові, що зумов-
лено інгібуванням його екскреції нирками
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Зниження концентрації аритмогенного лікарського засобу
Дигоксин Антацидні засоби Послаблення ефекту дигоксину у зв’язку зі зменшенням його 

всмоктування
Рифампіцин Підвищення активності Р-глікопротеїну

Хінідин, мексилетин Рифампіцин, 
барбітурати

Посилення метаболізму лікарського засобу

Синергічна фармакологічна дія, що викликає аритмії
Антиаритмічні засо-
би,  що подовжують 
інтервал Q–T

Діуретики Підвищений ризик розвитку torsade de роintes у зв’язку 
з гіпокаліємією, спричиненою застосуванням діуретиків

Блокатори 
β-адренорецепторів

Аміодарон, 
клонідин, дигоксин, 
дилтіазем, верапаміл

Брадикардія при застосуванні комбінації цих засобів

Дигоксин Аміодарон, 
блокатори 
β-адренорецепторів, 
клонідин, дилтіазем, 
верапаміл

Верапаміл Аміодарон, 
блокатори 
β-адренорецепторів, 
клонідин, дигоксин, 
дилтіазем

Дилтіазем Аміодарон, 
блокатори 
β-адренорецепторів, 
клонідин, дигоксин, 
верапаміл

Клонідин Аміодарон, 
блокатори 
β-адренорецепторів, 
дигоксин, дилтіазем, 
верапаміл

Аміодарон Блокатори 
β-адренорецепторів, 
клонідин, дигоксин, 
дилтіазем, верапаміл

Сильденафіл Нітрати Підвищена та стійка вазодилатація; ризик ішемії міокарда
*Ці засоби можуть також кумулюватися до токсичного рівня при поєднаному їх введенні з такими засобами, як 
кетоконазол.
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Додаток 9
Синдроми лікарських аритмій та методи їх лікування

Лікарські
 засоби Клінічний стан  Лікування*

Препарати 
наперстянки

Легкий ступінь кардіотоксичності (лише 
ізольовані аритмії)
Тяжкий ступінь токсичності: стійкі 
шлуночкові аритмії; AV-блокада високого 
ступеня; асистолія

Препарати антитіл до наперстянки
Кардіостимуляція
Діаліз у зв’язку з гіперкаліємією

Засоби, що викли-
кають подовження 
інтервалу Q–T

Torsade de роintes: дуже рідкі епізоди, 
зберігається подовжений інтервал Q–T

Магнію сульфат внутрішньовенно
Поповнення рівня калію (К+) 
до 4,5–5,0 мг¯екв/л 
Блокатори β-адренорецепторів

Рецидиви torsade de роintes Електрокардіостимуляція шлуночків
Ізопреналін

Блокатори 
натрієвих каналів

Підвищена потреба в дефібриляції чи 
електрокардіостимуляції

Відмінити препарат; перевстановити 
електроди

Тріпотіння передсердь при AV-проведенні 
у співвідношенні передсердної 
та шлуночкової деполяризації 1:1

Дилтіазем, верапаміл, блокатор 
β-адренорецепторів (внутрішньовенно)

Шлуночкова тахікардія (пришвидшена 
утруднена кардіоверсія)

Блокатор β-адренорецепторів; натрій

Синдром Бругада Відмінити препарат; терапія з метою 
усунення аритмії

*Завжди включає розпізнавання стану, безперервний моніторинг серцевого ритму, відміна лікарського за-
собу, що викликав цей стан, відновлення нормального рівня електролітів (в тому числі калію в сироватці 
крові в концентрації >4 мг·екв/л) і оксигенація. Наведений в таблиці порядок не означає будь-якої переваги 
у застосуванні лікарських засобів.
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ВИЗНАЧЕННЯ
ГСН — це клінічний синдром, що харак-

теризується швидким виникненням симптомів 
і скарг, характерних для порушення роботи серця 
зі зниженням серцевого викиду, легеневим і/або 
системним застоєм. ГСН часто розвивається без 
зв̓язку з наявністю кардіологічної патології в ми-
нулому. Порушення функції серця може мати 
характер систолічної або діастолічної дисфунк-
ції, порушень серцевого ритму, порушень перед- 
і постнавантаження. Ці порушення часто носять 

загрозливий для життя характер і вимагають 
проведення екс трених заходів. ГСН може роз-
виватися як гост ре захворювання de novo (тобто 
у пацієнта без наявної раніше дисфункції серця) 
або як гостра декомпенсація ХСН. При швидко-
му розвитку ГСН, порівняно з поступовим роз-
витком симптоматики при декомпенса ції ХСН, 
часто відсутні ознаки затримки рідини в організ-
мі. Таким чином, ГСН потрібно розглядати не як 
хворобу, а скоріше як синдром, причиною якого 
є різні механізми.
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ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ЕТІОЛОГІЯ 
І ПРОГНОЗ СИНДРОМУ ГСН

Ріст питомої ваги осіб похилого віку в попу-
ляції, підвищення виживаності після перенесе-
ного гострого ІМ призвело до значного збільшен-
ня кількості пацієнтів з ХСН і значної кількості 
госпіталізацій у зв̓язку з декомпенсацією СН. 
ІХС є етіологічною причиною ГСН в 60–70% 
випадків, особливо у пацієнтів похилого віку. 
У осіб молодшого віку ГСН розвивається вна с-
лідок ДКМП, аритмій, вроджених і набутих вад 
серця, міокардитів.

Щороку в США при виписці зі стаціонару діа-
гноз ГСН є основним приблизно в 1 млн випадків, 
супутнім — ще в 2 млн. Частота ранніх повторних 
госпіталізацій з приводу СН досить висока і ста-
новить близько 20% протягом 30 днів після ви-
писки і 50% протягом 6 міс. Середня тривалість 
перебування в стаціонарі становить 10 днів. Та-
кож слід зазначити, що протягом останніх двох 
десятиліть 30-денна смертність при ГСН залиша-
ється незмінною і становить >10%.

З огляду на це госпіталізацію з приводу ГСН 
потрібно розглядати як серйозний невідкладний 
стан, оскільки госпітальна смертність становить 
8%, а протягом 6 міс — 25–30%. Смертність особ-
ливо висока при гострому ІМ, у результаті якого 
розвивається СН. Так, 12-місячна смертність 
становить 30%. При розвитку набряку легень 
внутрішньогоспітальна смертність — 12%, річна 
смертність — 40%. Ці дані підтверджуються вели-
кими реєстрами, такими як Acute Decompensated 
Heart Failure National Registry (Національний 
реєстр гострої декомпенсованої серцевої недос-
татності, ADHERE) (2005), Euro Heart Survey 
Programme (Європейська програма кардіологіч-
ного обстеження) (2006) та ін.

Витрати на лікування пацієнтів з СН ста-
новлять 1–2% від загальних витрат на охорону 
здоров̓я, приблизно 75% витрат пов̓язані з ліку-
ванням у стаціонарі. Тяжка СН і гост ра деком-
пенсація є найбільш витратними невід кладними 
станами в кардіології.

Краще розуміння патофізіологічних проце сів, 
які призводять до ГСН, і чітке визначення наслід-
ків захворювання повинні стати ключем до ви-
вчення нових методів лікування та покращання 
прогнозу у таких хворих. Причини і ускладнення 
ГСН наведені нижче в табл. 1.1.

Історично ГСН розглядалася тільки як наслі-
док ХСН у пацієнтів з тяжкими формами систо-
ліч ної дисфункції ЛШ. Проте нещодавно прове-
де ні дослідження показали (табл. 1.2), що харак-
теристика пацієнтів із ГСН значно відрізняється 

від такої пацієнтів з ХСН. Протягом останніх 
2 років було опубліковано кілька великих дослід-
жень, у яких вивчені фундаментальні характе-
ристики хворих, госпіталізованих із ГСН. Ці 
дос лідження показують, що середній вік пацієн-
тів становить 71–76 років, половина пацієнтів — 
жінки і половина має збережену ФВ ЛШ (>40%). 
Ці характеристики значно відрізняються від па-
цієнтів з ХСН, де пацієнти більш молодого віку, 
переважно чоловіки, які мають ФВ <40%.

Таблиця 1.1

Причини і фонові стани розвитку ГСН
1. Декомпенсація наявної СН 
(наприклад при кардіо міопатії) 
2. Гострий коронарний синдром
• ІМ/нестабільна стенокардія з вираженою ішемією 
та ішемічною дисфункцією міокарда
• механічні ускладнення гострого ІМ
• інфаркт ПШ 
3. Гіпертензивний криз 
4. Гострі порушення ритму серця (шлуночкова тахі-
кардія, фібриляція або тріпотіння передсердь, інші 
суправентрикулярні тахікардії, брадиаритмії різної 
етіології) 
5. Клапанна регургітація (ендокардит, розрив сухо-
жильних хорд; посилення регургітації, яка відзнача-
лась раніше)
6. Тяжкий аортальний стеноз 

7. Тяжкий гострий міокардит 

8. Тампонада серця 

9. Розрив аневризми аорти 

10. Післяпологова кардіоміопатія 
11. Фонові захворювання, які не належать 
до серцево-судинної системи:
• зниження переносимості режиму  фармакотерапії
• перенавантаження об’ємом
• інфекційні процеси, особливо пневмонія та сеп-
тицемія
• тяжкі порушення кровообігу головного мозку
• післяопераційні стани
• дисфункція нирок
• БА
• залежність від психотропних засобів
• залежність від алкоголю
• феохромоцитома 
12. Синдром високого викиду 
• септицемія
• тиреотоксичний криз
• анемія 
• синдроми шунтування 
13. Вплив лікарських засобів та інших хімічних ре-
човин (отруєння блокаторами β-адрено рецепторів, 
глікозидами і т.п.)
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КЛІНІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ГСН
У пацієнта з ГСН може визначатися один 

із нижченаведених станів (табл. 1.3):
I. Гостра декомпенсована СН (de novo або як 

декомпенсація ХСН) із характерними скаргами 
і симптомами ГСН, що є помірною і не відпові-
дає критеріям кардіогенного шоку, набряку ле-
гень або гіпертонічного кризу.

II. Гіпертензивна ГСН: скарги та симптоми СН 
супроводжуються високим АТ з відносно збере-
женою функцією ЛШ. При цьому на рент-
генографії органів грудної клітки немає ознак 
набряку легень.

III. Набряк легень (підтверджений при рент-
генографії органів грудної клітки) супро вод жу-
ється тяжким порушенням дихання, ортопное, 
хрипами в легенях, при цьому ступінь насичення 
крові киснем до лікування, як правило, <90%.

IV. Кардіогенним шоком називають недостат ню 
перфузію життєво важливих органів і тканин, ви-
кликану зниженням насосної функції серця після 
корекції переднавантаження. Щодо параметрів ге-
модинаміки на сьогодні не існує чітких визначень 
такого стану, що відображає розбіжність у пошире-
ності та клінічних нас лідках при цьому стані (див. 
табл. 1.3). Проте кардіогенний шок звичайно ха-
рактеризується зниженням АТ (САТ <90 мм рт. ст. 
або зниженням середнього АТ >30 мм рт. ст.) і/або 
малим об’ємом екскреції сечі (<0,5 мл/кг/год) із 
ЧСС >60 уд./хв незалежно від наявності застійних 
явищ в органах. Кардіогенний шок є крайнім про-
явом синд рому малого викиду.

V. СН при високому серцевому викиді ха рак-
теризується підвищеним ХОК при звичайно 

підвищеній ЧСС (внаслідок аритмій, тиреоток-
сикозу, анемії, хвороби Педжета, ятрогенних та 
інших механізмів), теплими кінцівками, застоєм 
у легенях та іноді зниженим АТ (як при септич-
ному шоці).

VI. Правошлуночкова СН характеризується 
синдромом малого серцевого викиду внаслідок 
насосної неспроможності ПШ (ураження міо-
карда або велике навантаження — ТЕЛА і т.п.) 
з підвищенням венозного тиску в яремних ве-
нах, гепатомегалією і артеріальною гіпотензією.

Існує багато інших класифікацій синдрому 
ГСН, які широко використовуються нарівні з ви-
щенаведеною у відділеннях коронарної патології 
і блоках інтенсивної терапії.

Класифікація за Кілліпом ґрунтується на клі-
нічній симптоматиці та результатах рентгено графії 
органів грудної клітки. Класифікація застосову-
ється переважно для СН при гост рому ІМ, але 
може застосовуватися при СН de novo. Класифі-
кація за «клінічною тяжкістю» використовується 
у хворих із кардіоміопатіями і базується на клі-
нічних ознаках. Вона найчасті ше використову-
ється при декомпенсації ХСН.

Класифікація за Кілліпом (на основі Killip T. & 
Kimball J., 1967).

Класифікація за Кілліпом розроблена для клі-
нічної оцінки ступеня тяжкості дисфункції міо-
карда при гострому ІМ (табл. 1.4).

Клас I — СН немає. Відсутні клінічні ознаки 
декомпенсації.

Клас II — СН. До числа діагностичних кри-
теріїв належать хрипи в легенях, ритм галопу, 
легенева гіпертензія. Застій у легенях з наяв-

Таблиця 1.2
Клінічна характеристика пацієнтів із ГСН (AHF)

Показник Canada
AHF

EuroHeart
AHF

ADHERE
AHF

(n>100 000)

CHARM
CHF

(7599)

OPTIMI-
ZE-HF 

AHF
(n=34 059)

IMPACT-
HF

CHF
(n=567)

OPTIME-
CHF

ADHF
(n=951)

Вік, років 76±11 71 72,5 71 73±15 71±12 66±14
Жінки, % 50 50 52 50 52 48 33,9
ФВ >40% 50 50 40 50 50 25 0
НН, % — 17 14 17 19 23,5 >50
ЦД, % 34 27 44 27 42 45,1 44
АГ, % — — 72 — 71 64,7 68
ІХС, % 37 31 37 61 50 48,7 52
ФП, % 30 42 30 42 30 35,4 34
Примітки: CHARM — Candesartan in Heart Failure – Assessment of Mortality and Morbidity; CHF — ХСН; OPTIMIZE-
HF — Organized Program To Initiate life-saving treatMent In HospitaliZEd patients with Heart Failure; IMPACT-HF —The 
Initiation Management Predischarge process for Assessment of Carvedilol Therapy for Heart Failure; OPTIME CHF — Out-
comes of a Prospective Trial of Intravenous Milrinone for Exacerbations of Chronic Heart Failure); ADHF — гостра деком-
пенсована СН; НН — ниркова недостатність; ЦД — цукровий діабет; ФП – фібриляція передсердь.
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ністю вологих хрипів у нижніх відділах легень 
(нижче кута лопатки) з однієї або обох сторін.

Клас III — Тяжка СН. Набряк легень з воло-
гими хрипами над всією поверхнею.

Клас IV — Кардіогенний шок. Артеріальна 
гіпотензія — САТ <90 мм рт. ст., ознаки пери-

феричної вазоконстрикції — олігурія, ціаноз, 
надмірне потовиділення.

Класифікація за клінічним ступенем тяжкості
Класифікація за клінічним ступенем тяжко-

сті базується на оцінці периферичного крово-
обігу (перфузії тканин) і аускультації легень (за-

Таблиця 1.3
Термінологія та загальні клінічні і гемодинамічні параметри

Клінічний 
 статус 

ЧСС, 
уд./хв

САТ, 
мм рт. ст. 

Серцевий 
індекс, 
л/хв/м2 

ТЗЛК*, 
мм рт. ст. 

За-
стій за 
Кіллі-

пом

Ді урез Гіпопер-
фузія 

Гіпопер-
фузія 

органів-
 мішеней 

I. Гостра деком-
пенсована ХСН

+/– Нижня 
межа нор-
ми/висо-

кий

Нижня 
межа нор-
ми/висо-

кий

Незна-
чно під-
вищений

II + +/– – 

II. ГСН з АГ/
гіпертонічним 
кризом 

Зви-
чайно 
підви-
щена 

Високий +/– >18 II–IV +/– +/– +, із симп-
томами 

з боку ЦНС

III. ГСН із наб-
ряком легень 

+ Нижня 
межа нор-

ми

Низький Підвище-
ний 

III + +/– –

IVa. Кардіо-
генний шок**/
синдром малого 
викиду

+ Нижня 
межа нор-

ми

Низький, 
<2,2 

>16 III–IV Низь-
кий

+ + 

IVб. Тяжкий кар-
діогенний шок 

>90 <90 <1,8 >18 IV Дуже 
низь-
кий 

++ + 

V. СН з великим 
викидом 

+ +/– + +/– II + – – 

VI. Гостра право-
шлуночкова СН

Зви-
чайно 
низька 

Низький Низький Низький – +/– +/–,
гострий по-

чаток

+/– 

*Тиск заклинювання легеневих капілярів; **диференціальний діагноз між кардіогенним шоком і синдромом 
малого викиду ґрунтується на суб’єктивній оцінці та клінічній симптоматиці цих двох синдромів, які можуть 
поєднуватися.

Таблиця 1.4
Класифікація ГСН при ІМ 

Клас Клінічні ознаки 
недостатності

Частота, 
% Смертність, % Принципи фармакологічного 

лікування
I Хрипів у легенях та третьо-

го додаткового тону немає
33 8 Немає потреби

II Хрипи не більше ніж над 
50% поверхні легень або 

третій тон

38 30
 

Зменшення переднавантаження, 
в першу чергу за допомогою діуре-

тиків 
III Хрипи більш ніж над 50% 

поверхні легень (час то 
клінічна картина набряку 

легень)

10 44 Зменшення переднавантаження 
діуретиками і нітратами, а при від-

сутності ефекту — підвищення 
серцевого викиду неглікозидними 

інотропними засобами
IV Кардіогенний шок 19 80–100 Залежно від клінічного варіанта, тяж-

кості і типу гемодинаміки різне поєд-
нання інфузійної та інотропної терапії 
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стій у легенях) (табл. 1.4). Пацієнтів розділяють 
на такі групи:

клас I (група A) (теплий і сухий);
клас II (група B) (теплий і вологий);
клас III (група L) (холодний і сухий);
клас IV (група C) (холодний і вологий).
Прогностична цінність цієї класифікації до-

ведена у хворих з кардіоміопатією, і тому вона 
може застосовуватися для оцінки стану хворих 
з декомпенсацією ХСН як у стаціонарних, так 
і в амбулаторних умовах.

КЛІНІЧНИЙ СИНДРОМ ГСН
ГСН є клінічним синдромом, що прояв ляється 

зниженням серцевого викиду, тканинною гіпопер-
фузією, підвищенням ТЗЛК при лівошлуночковій 
недостатності, застійними явищами в тканинах. 
Серцева дисфункція може бути пов�язана з систо-
лічною або діастолічною міокардіальною дисфунк-
цією, гострою клапанною дисфункцією, перикар-
діальною тампонадою, порушеннями серцевого 
ритму і про відності, змінами в системі перед- та 
постнавантаження. Множинна екстракардіальна 
патологія також може призвести до ГСН внаслідок 
зміни навантаження на серце, нап риклад:

а) підвищення постнавантаження в результаті 
системної або легеневої гіпертензії або масивної 
ТЕЛА;

б) підвищення переднавантаження у зв’язку 
з підвищенням об’єму крові та/або зменшення 
виділення рідини при патології нирок або ендо-
кринної системи;

в) збільшення серцевого викиду при ін фек-
ційних процесах, тиреотоксикозі, анемії, хво робі 
Педжета. СН може ускладнювати наявну недо-
статність інших органів і систем. Тяжка СН та-
кож індукує поліорганну недостатність, що є по-
тенційно термінальним станом.

Адекватне тривале лікування, по можливості 
хірургічна корекція патології, що лежить в осно-
ві синдрому, можуть запобігти подальшому роз-
витку ГСН і поліпшити віддалений несприятли-
вий прогноз.

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ГСН
Кінцевим наслідком синдрому ГСН є кри-

тична нездатність міокарда підтримувати серце-
вий викид, необхідний для підтримки адекватної 
периферичної циркуляції. Для сприятливого клі-
нічного результату при ГСН необхідно, щоб дис-
функція міокарда була оборотною. Це особ ливо 
важливо при ішемічній ГСН, оглушенні міокар-
да або його гібернації, тому етіологічно правиль-

не лікування призводить до зворотного розвитку 
міокардіальної дисфункції.

Оглушенням міокарда називають міокардіа-
льну дисфункцію (зниження скорочувальної 
здатності міокарда) внаслідок гострої ішемії, що 
може зберігатися навіть при повному віднов-
ленні коронарного кровотоку. Інтенсивність і 
тривалість оглушення залежать від тяжкості і 
тривалості попереднього ішемічного епізоду.

Гібернацією («сплячий стан міокарда») нази-
вають порушення функції міокарда, що розвива-
ється в результаті різкого зниження коронарного 
кровотоку, незважаючи на те, що кардіоміоцити 
продов жують залишатися інтактними. При по-
кращанні кровотоку і доставки кисню до тканин 
знижена скорочуваність міокарда в зоні поруше-
ного кровотоку може відновитися. Гібернація і 
оглушення міокарда можуть поєднуватися. При гі-
бернації стан у подальшому поліпшується після 
відновлення кровотоку та оксигенації тканини, 
тоді як у випадку оглушення міокард зберігає свій 
інотропний резерв і може реагувати на інотропну 
стимуляцію. Оскільки ці механізми залежать від 
тривалості ішемії міокарда, швидкості відновлен-
ня кровотоку і оксигенації, реваскуляризація є 
необхідною умовою оборотності зазначених пато-
фізіологічних змін.

Таким чином, ГСН включає комбінацію ге-
модинамічних механізмів, а саме: зниження сер-
цевої скорочуваності, збільшення діастолічної 
дисфункції, периферичну вазоконстрикцію, за-
тримку рідини і/або Na+, що знижує перфузію і 
призводить до застою в легенях.

ДІАГНОСТИКА ГСН
Діагноз ГСН встановлюється на основі комп-

лексного клінічного обстеження, що включає 
дані анамнезу, результати фізикального обсте-
ження, інструментальних досліджень (рентге-
нографія грудної клітки, ехоКГ) і лабораторних 
аналізів (схема 1.1).

За результатами реєстрів ADHERE, Euro Heart 
Survey і ряду невеликих досліджень симп томи, які 
найчастіше відзначають, представлені в табл.1.5.

На схемі 1.2 представлено погодинну послі-
довність встановлення діагнозу ГСН, початку те-
рапії, оцінки адекватності реакції на призначену 
медикаментозну терапію та прийняття рішення 
про подальше місцеперебування хворого. Діа-
гноз ГСН повинен бути встановлений через 2 год 
з моменту госпіталізації в блок реанімації та ін-
тенсивної терапії (БРІТ). Внутрішньовенне засто-
сування лікувальних засобів слід починати також 
протягом 2 год після встановлення діагнозу, а ще 
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Схема 1.1. Діагностика ГСН 
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Схема 1.2. Часова послідовність застосування рекомендованих втручань у БРІТ при ГСН 
(DiDomenico R.J. et al., 2004)

Таблиця 1.5
Симптоми ГСН

Задишка (при навантаженні, пароксизмальна нічна 
задишка, ортопное, задишка в стані спокою або 
 набряк легень)
Кашель
Тяжке дихання
Відчуття дискомфорту в ступнях і ногах
Відчуття дискомфорту в черевній порожнині
Збільшення об�єму живота
Здуття живота після прийому їжі
Раннє насичення їжею або анорексія
Біль або дискомфорт у правому підребер’ї
Збільшення маси тіла
Підвищена втомлюваність
Депресія
Зміни інтелектуальних здібностей, зниження кон-
центрації уваги
Засинання протягом дня
Порушення сну
Відчуття серцебиття
Запаморочення голови, непритомність або втрата 
свідомості
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через 2 год внутрішньовенної терапії — оцінити її 
ефективність і при необхідності застосувати до-
даткові заходи. Протягом наступних 6–8 год слід 
продовжити оцінку ефективності лікування.

ГСН необхідно класифікувати відповідно 
описаним далі критеріям на систолічну і/або діа-
столічну дисфункцію (табл. 1.6), а також на ліво-/
правошлуночкову недостатність із застоєм вище/
нижче місця ураження.

Таблиця 1.6
Оцінка функції ЛШ при ГСН

Оцінка функції ЛШ — визначення ФВ ЛШ 
Систолічна дисфункція ЛШ 
Транзиторна систолічна дисфункція 
Діастолічна дисфункція 

ФІЗИКАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
Загальний стан хворого оцінюється вже під 

час збору анамнезу. Звертають увагу на масу 
тіла, яка може бути зниженою аж до кахексії. 
При ожирінні часто відзначають синдром апное 
під час сну. Анасарка, іктеричність склер також 
час то супроводжують декомпенсовану СН.

Вимірювання АТ є дуже простим, але важливим 
методом обстеження пацієнтів з ГСН. Необхідно 
пам�ятати про такі аспекти, як вимір АТ у стані 
спокою, у положенні сидячи та горизонтально, 
застосування ортостатичної проби. Відомо, що 
САТ є важливим предиктором прогнозу у хворих 
із ГСН. Потрібно чітко вимірювати і ДАТ, оскіль-
ки по пульсовому тиску опосередковано можна 
оцінити серцевий викид.

Визначення ЧСС є дуже важливим при перви-
нному обстеженні хворих із ГСН. Декомпенсація 
може бути результатом дигоксиніндукованої бради-
кардії, особливо у пацієнтів з нирковою недостатніс-
тю, передозування блокаторів -адренорецепторів, 
гіпотиреоїдизму або порушення функції провідної 
системи серця. Наявність тахікардії може свідчити 
про латентну інфекцію, гіпертиреоїдизм (особливо 
при застосуванні аміодарону), ТЕЛА, анемію, су-
правентрикулярну або шлуночкову тахікардію або 
бути простим маркером тяжкості декомпенсації 
СН, від чого також залежить прогноз (рис. 1.1).

ÑÀÒ >160 ìì ðò. ñò. (n=90)

ÑÀÒ <160 ìì ðò. ñò. (n=235)

Êàðä³îãåííèé øîê (n=166)

Äí³

%

Рис. 1.1. Виживаність хворих із ГСН протягом 4 тиж

Для визначення ЧСС проводиться моні-
торування, оскільки часто визначають дефіцит 
пульсу (різниця між ЧСС і частотою пульсових 
хвиль на периферичних артеріях); при пальпа-
торному методі можна отримати недостовірні 
результати. З метою визначення адекватності 
серцевого викиду проводять пальпаторне дослі-
дження властивостей пульсу. Визначення тиску 
в яремних венах є найчастіше вживаним фізи-
кальним обстеженням паці єнтів із ГСН. Іноді 
з метою обґрунтування медикаментозної терапії 
проводять щоденне вимірювання тиску в ярем-
них венах. Окрім того, що тиск у яремних венах 
відображає тиск у правому передсерді, він асоцію-
ється з діастолічним наповненням, яке можна 
визначити шляхом катетеризації правих відділів 
серця, а саме ТЗЛК. Зміна тис ку в яремних венах 
у відповідь на натискання в ділянці середини жи-
вота від 10 до 15 с (правий верхній квадрант живо-
та), так званий гепатоюгулярний феномен, також 
досить інформативно, оскільки корелює з підви-
щенням тиску в правих відділах серця.

При аускультації легень часто вислуховуються 
вологі хрипи або крепітація на вдисі. У випадку 
відсутності хрипів при явній симптоматиці деком-
пенсації серцевої діяльності застій у легенях можна 
підтвердити рентгенологічно.

Аускультація серця дає можливість ви явити 
хворих із вадами клапанів серця. У пацієнтів із іше-
мічною або ідіопатичною ДКМП часто виявляють 
мітральну регургітацію, що може бути пов�язано 
з перевантаженням об’ємом. У випадках, коли 
після інтенсивної медикаментозної терапії збері-
гається значна регургітація, па цієнти повинні на-
правлятися на кардіохірур гічне лікування.

Наявність додаткового третього тону від-
значають у пацієнтів з низькою піддатливістю 
шлуночків (жорсткість міокарда), підвищеним 
тиском наповнення шлуночків або підвищеним 
раннім діастолічним наповненням. Для опти-
мального вислуховування третього тону пацієнта 
необхідно покласти на лівий бік, знайти точку 
максимальної пульсації верхівкового поштовху, 
при вислуховуванні не притискати голівку фо-
нендоскопа.

Вислуховування цього тону є важливим у па-
цієнтів із ГСН, особливо для подальшого прогно-
зу. Доведена його кореляція з рівнем МНУП — 
основного прогностичного фактора СН. На-
явність третього тону у пацієнтів із вираженою 
дисфункцією ЛШ асоціюється з прогресуван-
ням симптомів СН і є незалежним предиктором 
ускладнень, таких як дестабілізація СН і смерть 
у результаті насосної недостатності.
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При обстеженні хворих із ГСН звертають увагу 
на кінцівки з двох причин: для визначення тем-
ператури та набряків. Залежно від того, кінцівки 
теплі чи холодні, роблять висновок про адекват-
ність перфузії. Набряки є класичною ознакою 
декомпенсації ХСН, проте слід пам�ятати, що 
відсутність набряків не виключає діагноз ГСН.

Визначення маси тіла пацієнта також є важли-
вим показником, особливо в динаміці лікування; 
так, за результатами реєстра ADHERE (рис. 1.2), 
у половини пацієнтів не досягається зниження 
цього показника.
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Рис. 1.2. Динаміка маси тіла пацієнтів із ГСН 
у процесі лікування (ADHERE)

ЕКГ
Загальною метою застосування ЕКГ-обсте-

ження у хворих із ГСН є визначення етіоло-
гії дисфункції ЛШ (ішемічна або неішемічна 
кардіоміо патія). Як правило, у пацієнтів із сис-
толічною дисфункцією ЛШ ЕКГ досить рід-
ко буває без змін. Тому нормальні показники 
ЕКГ у стані спокою приблизно у 95% свідчать 
про збережену ФВ ЛШ. Історично вважають на-
явність патологічного зубця Q на стандартній 
ЕКГ у 12 відведеннях свідченням перенесеного 
раніше ІМ внаслідок коронарного атеросклеро-
зу. Проте таку картину можуть час то відзначати 
у хворих з неішемічними захворюваннями серця. 
У таких випадках необхідно базуватися на комп-
лексі досліджень. Наявність патологічного зуб-
ця Q не завжди корелює з ФВ ЛШ. При підозрі 
на гострий коронарний синд ром реєстрація ЕКГ 
обов�язкова. Виявленню етіології ГСН допома-
гає визначення ритму і ознак перевантаження 

серця. На ЕКГ визначаються ознаки збільшення 
навантаження на ЛШ або ПШ, передсердя, озна-
ки перикардиту, гіпертрофії шлуночків. Найкра-
щим методом виявлення порушень ритму серця 
є безперервне моніторування ЕКГ.

РЕНТГЕНОГРАФІЯ ОРГАНІВ
ГРУДНОЇ КЛІТКИ ТА ІНШІ
ВІЗУАЛІЗУЮЧІ  МЕТОДИКИ
Рентгенографія органів грудної клітки є най-

більш простим та доступним методом досліджен-
ня, яке слід проводити всім пацієнтам. Це дослі-
дження дозволяє оцінити ознаки венозного застою 
крові в малому колі кровообігу, причому до появи 
виражених клінічних проявів цього ускладнення. 
Рентгенологічно венозний застій крові в легенях 
проявляється інтенсивним затемненням кореня 
і периферичних відділів легень, а також значним 
розширенням легеневих вен (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Рентгенологічна картина хворого із ГСН 
із ознаками застою у легенях

У пацієнтів з ХСН, навіть при наявності під-
вищеного тиску заклинювання легеневої артерії 
(ТЗЛА), як правило, відсутні рентгено логічні 
ознаки застою у легенях.

Також рентгенографію органів грудної клітки 
у хворих з ГСН необхідно проводити для вияв-
лення інших потенційних симптомів, безпосе-
редньо не пов�язаних з СН, насамперед пневмо-
нії або ТЕЛА. Рентгенографія використовується 
як для підтвердження діагнозу, так і для контро-
лю лікування.

Інші візуалізуючі методики, такі як КТ, ядер-
ний магнітний резонанс, позитронна емісійна 
томографія, радіонуклідні дослідження органів 
грудної клітки, контрастна ангіографія, застосо-
вуються для більш точної діагностики легеневої 
патології та діагностики ТЕЛА.

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лабораторні дослідження, які необхідно вико-

нати при ГСН, наведені в табл. 1.7. Дослідження 
газового складу артеріальної крові (за допомогою 
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апарата типу «Astrup») дозволяє оцінити ступінь 
оксигенації (pО2), адекватність дихальної системи 
(pСО2), кислотно-основний стан (pН), його пору-
шення. Таким чином, застосування його рекомен-
доване всім пацієнтам із тяжкою СН. Неінвазивні 
методи дослідження: пульсоксиметрія і визначен-
ня CО2 наприкінці спокійного видиху часто мо-
жуть замінити застосування «Astrup», але тільки 
не при патологічних шокових станах, а у випадку 
звуження судин і дуже низького серцевого викиду.

Активація фізіологічних компенсаторних ме-
ханізмів внаслідок ураження міокарда, що вклю-
чає РААС, симпатичну нервову систему (СНС), 
ендотеліни та інші нейрогуморальні фактори, 
на сьогодні досить добре вивчена. Розвиток СН 
характеризується комплексним балансом між 
вазодилататорними і вазоконстрикторними впли-
вами. Натрійурез, діурез і вазодилататорні ме-
ханізми зменшують стресорний вплив на серце, 
але разом з тим пригнічують РААС, СНС, ен-
дотеліни, що призводить до периферичної ва-
зоконстрикції і гемодинамічних змін. Кінцевим 
результатом прогресивного погіршення функції 

серця є наростання симптомів СН. Значну роль 
у цій ланці відіграють НУП: А тип — атріальний 
(передсердний) натрійуретичний пептид (АNP, 
ПНУП), В тип — мозковий (BNP, МНУП), які 
мають пряме відношення до міокардіоцитів, і 
С тип (CNP) — НУП ендотеліального походжен-
ня. Базуючись на багатьох експериментальних і 
клінічних дослідженнях, МНУП вважається най-
більш чутливим і специфічним індикатором міо-
кардіального стресу.

Визначення в плазмі крові МНУП (речовини, 
що утворюється в шлуночках серця при механіч-
ному розтягненні його стінок і перевантаженню 
об’ємом) використовується для виключення або 
підтвердження наявності СН у пацієнтів, госпі-
талізованих у стаціонар зі скаргами на задишку. 
Граничні значення становлять 300 пг/мл для NT-
проМНУП і 100 пг/мл для МНУП, проте при ви-
значенні цих граничних величин у дослідження 
практично не були включені пацієнти похилого 
віку. Під час розвитку набряку легень значен-
ня МНУП до моменту госпіталізації пацієнта 
може бути нормальним. З іншого боку, МНУП 
має високе негативне прогностичне значення 
при виключенні СН. Різні клінічні стани можуть 
впливати на концентрацію МНУП, наприклад 
ниркова недостатність і септицемія. При визна-
ченні підвищеної концентрації МНУП необхід-
не проведення подальших діагностичних тестів. 
Якщо діагноз ГСН підтверджений, підвищений 
вміст у плазмі крові МНУП і NT-проМНУП має 
важливе прогностичне значення.

Тропоніни. Тропоніни — це комплекс трьох 
білкових субстанцій: тропонін I, тропонін Т і 
тропонін С. Ці протеїни відіграють ключову роль 
у регуляції Са2+-опосередкованого скорочення 
м�язів. Більшість досліджень, що оцінюють підви-
щення тропонінів, проводили з приводу гостро-
го коронарного синдрому і ХСН. Відносно ГСН 
діагностичне значення маютьТ- і I-тропоніни, 
які відзначають у 23–84% пацієнтів; відсутність 
цих пептидів асоціюється зі значно кращим про-
гнозом у таких хворих. Також існує тісна коре-
ляція між підвищенням рівня тропонінів і гемо-
динамічними маркерами, такими як підвищення 
ТЗЛА, підвищеним рівнем ПНУП, зниженням 
серцевого індексу.

Підвищення рівня тропонінів асоціюється 
з ураженням кардіоміоцитів, на яке звичайно 
не впливає стандартне лікування СН. Тому май-
бутня мета терапії повинна включати визначення 
рівня тропонінів як індикатора тяжкості і продо-
вження ураження кардіоміоцитів і як важливий 
прогностичний маркер ГСН.

Таблиця 1.7
Лабораторне обстеження пацієнтів із ГСН

Загальний аналіз крові Завжди
Вміст тромбоцитів Завжди
МНВ Якщо пацієнт отримує 

антикоагулянти або при 
тяжкій СН

СРБ Бажано
D-димер При підозрі на ТЕЛА 

(може дати псевдопо-
зитивний результат при 
підвищенні СРБ або при 
тривалій госпіталізації)

Сечовина, креатинін 
та електроліти (Na+, K+) 

Завжди

Глюкоза крові Завжди
МВ-КФК* або серцеві 
тропоніни Т/I 

Завжди при підозрі на 
гострий коронарний 
синдром

Газовий склад артеріаль-
ної крові 

При тяжкій СН 

Трансамінази Бажано
Загальний аналіз сечі Бажано
МНУП або 
NT-проМНУП** у плазмі 
крові

Бажано

*МВ-фракція (серцева) КФК; **фрагмент МНУП.
МНВ = міжнародне нормалізоване відношення про-
тромбінового часу.
Інші специфічні дослідження проводяться при дифе-
ренційній діагностиці або при наявності недостатнос-
ті іншого органа.
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Протягом останнього десятиріччя накопичено 
багато даних про важливу роль запалення в па-
тогенезі СН. Концепція, вперше запропонована 
в 1990 р. Levine і співавторами, полягала в тому, 
що декомпенсація СН супроводжується підви-
щенням рівня прозапальних цитокінів, у першу 
чергу ФНП (TNF-). З того часу значно розши-
рилося розуміння багатофакторного патогенезу 
та механізмів дестабілізації ХСН і ролі активації 
запалення в цьому процесі. Відомо, що рівень 
TNF- підвищується при станах, асоційованих із 
дисфункцією ЛШ, включаючи міокардит, сепсис, 
реакцію відторгнення трансплантата. З фізіоло-
гічної точки зору значне підвищення рівня TNF- 
стимулює апоптоз, пригнічує скорочувальну здат-
ність міокарда. У ряді проведених досліджень 
показано, що підвищення TNF- є незалежним 
маркером несприятливого прогнозу у пацієнтів 
з тяжкою СН. На рівні з TNF- важливе значен-
ня мають інші маркери запалення, а саме проза-
пальний цитокін інтерлейкіна-6 (IL-6), рівень 
якого підвищується у пацієнтів із гострим ІМ, СН 
середнього і тяжкого ступеня. Як показано у ряді 
досліджень, підвищення IL-6 є незалежним пре-
диктором смертності пацієнтів із ХСН.

Найбільш дослідженим реактантом гострої 
фази запалення вважається CРБ, що продукується 
в печінці у відповідь на підвищення IL-6 та інших 
запальних цитокинів і використовується як показ-
ник системної запальної активності. На сьогодні 
в ряді досліджень чітко показаний взаємозв�язок 
між підвищеним рівнем CPБ і кардіоваскулярними 
ускладненнями, такими як нестабільна стенокардія 
та гострий ІМ. Окреме значення в патофізіології 
СН має високочутливий CPБ (high-sensitive CRP, 
hsCRP), що вважається ідеальним біомаркером за-
палення саме у пацієнтів із гострою декомпенсова-
ною СН. Підвищення рівня hsCRP при госпіталіза-
ції асоціюється із тяжким перебігом ГСН протягом 
госпітального періоду і є незалежним предиктором 
регоспіталізації і смертності.

Існує ще одна гіпотеза про те, що запалення 
виступає основним фактором дестабілізації СН 
або принаймні прискорює декомпенсацію СН. 
Хоча на сьогодні вона клінічно не доведена, але 
має підстави для існування. У першу чергу під-
вищений рівень циркулюючих прозапальних 
маркерів може вказувати на хворих з високим 
ризиком, що можна використати з метою стра-
тифікації ризику пацієнтів, у яких можлива де-
компенсація СН, особливо у поєднанні з іншими 
клінічними даними. З іншого боку, недостатнє 
зниження маркерів запалення при невідкладній 
терапії ГСН може виявити хворих із потенційно 

високим ризиком негативного прогнозу, яким 
можливо знадобиться більш агресивне втручан-
ня або більш ретельне спостереження в динаміці. 
Нарешті, докази зв�язку запалення і декомпен-
сації СН слід використати для розробки нових 
методів терапевтичних втручань у пацієнтів із 
декомпенсованою СН і підвищеним рівнем мар-
керів запалення.

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ
Проведення ехоКГ є важливим методом ви-

явлення структурних і функціональних змін, які 
викликали або виникли внаслідок ГСН, а також 
при гострому коронарному синдромі. ЕхоКГ 
з допплєрівським дослідженням слід використа-
ти для вивчення і моніторингу систолічної і діа-
столічної функцій ЛШ і ПШ, структури і функції 
клапанів серця, виявлення можливої патології 
перикарда, механічних ускладнень гострого ІМ 
і місця ураження. Серцевий викид визначається 
з використанням відповідних параметрів допплє-
рівського дослідження на аорті і ЛА. Крім того, 
при цьому виді дослідження можна визначити 
тиск у системі ЛА (за ступенем трикуспідальної 
регургітації) і з його допомогою проводити моні-
торинг переднавантаження ЛШ.

Часто у пацієнтів із тяжким гострим легене-
вим застоєм (набряком легень) або декомпен-
сованою СН визначають нормальну ФВ ЛШ, 
тому що у них переважно порушена діастоліч-
на функція. Робочою групою Європейського 
товариства кардіологів розроблені три критерії 
діагностики діастолічної СН:

1 — ознаки і симптоми СН;
2 — наявність нормальної лівошлуночкової 

систолічної функції;
3 — підтвердження аномального розслаблення, 

наповнення або діастолічної жорсткості ЛШ.

ІНШІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження інвазивних гемодинамічних па-

раметрів — катетеризація правих відділів серця і 
катетери Swan-Ganz використовуються не дуже 
часто внаслідок інвазивності процеду ри і неза-
безпеченості терапевтичних клінік необхідним 
устаткуванням. Це базується на результатах до-
слідження Evaluation Study of Congestive Heart 
Failure and Pulmonary Artery Catheterization Eff ec-
tiveness Study (ESCAPE), що демонструє від-
сутність короткострокової або тривалої користі 
катетеризації правих відділів серця у пацієнтів 
із тяжкою декомпенсованою СН. З урахуванням 
цього на сьогодні ефективність застосування 
цієї методики остаточно не визначена. З іншого 
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боку, ТЗЛА розглядається як дуже важливий ге-
модинамічний параметр у пацієнтів із ГСН. Слід 
відзначити, що в дослідженні ESCAPE ТЗЛА був 
сильним незалежним предиктором летальності 
і регоспіталізації.

При наявності патології коронарних артерій, 
наприклад нестабільної стенокардії або ІМ, важ-
ливим є проведення ангіографії та визначення 
необхідності реваскуляризаційних процедур, що 
значно поліпшують прогноз.

ЛІКУВАННЯ ГСН

МЕТА ЛІКУВАННЯ ГСН
Головна мета лікування — зменшення вира-

женості клінічних симптомів і стабілізація гемо-
динаміки (табл. 1.8). Поліпшення тільки гемоди-
намічних параметрів може призвести до непра-
вильних висновків, тому одночасно необхідно 
усувати задишку і слабкість. Зазначені позитивні 
ефекти, яких можна досягти за короткий час, по-
винні також супроводжуватися сприятливими 
ефектами щодо віддалених результатів. Цього 
можна досягти шляхом запобігання або обме-
ження ураження міокарда.

Таблиця 1.8
Мета лікування пацієнтів із ГСН

Клінічні симптоми
 скарги (задишка і/або слабкість)
 симптоматика
 маса тіла
 діурез
оксигенація крові 
Лабораторні показники
Нормалізація електролітів сироватки крові
 азоту сечовини і/або креатиніну
 білірубіну
 МНУП у плазмі крові
нормалізація глюкози крові 
Гемодинамічні показники
 ТЗЛК <18 мм рт. ст.
серцевого викиду і/або ударного об’єму
Клінічні результати
 тривалість перебування у відділенні інтенсивної 
терапії
 тривалість госпіталізації
час до повторної госпіталізації
 летальність
Переносимість
Висока комплаєнтність
Низька частота побічних ефектів

Дуже важливим є також усунення інших клі-
нічних симптомів, що є у пацієнта: зниження 
маси тіла, посилення діурезу — при застійних 

явищах та олігурії на фоні ГСН. Підвищення 
оксигенації крові, покращання функції печінки 
і нирок, нормалізація електролітного складу си-
роватки крові також важливі при лікуванні ГСН. 
Концентрація МНУП у плазмі крові може відоб-
ражати гемодинамічне покращання, тому необ-
хідно прагнути до зниження цього показ ника.

Щодо клінічних результатів важливими є по-
казники тривалості внутрішньовенної ін фузії ва-
зоактивних компонентів, тривалість пере бування 
в стаціонарі, час до повторної госпіталізації. Го-
ловна мета лікування — зниження як внутріш-
ньогоспітальної, так і віддаленої смертності.

Хворі з ГСН мають потребу в невідкладній ме-
дичній допомозі, найкращі результати при ліку-
ванні таких пацієнтів досягаються за допомогою 
залучення спеціально навченого персоналу в спе-
ціалізованих відділеннях — БРІТ кардіологічного 
профілю, де повинен бути забезпечений доступ 
до максимальної кількості діагностичних обсте-
жень — ехоКГ, коронарна ангіографія, при необ-
хідності інвазивне моніторування гемодинаміки.

Дуже важливим фактором є те, наскільки швид-
ко пацієнт отримав догоспітальну допомогу, коли 
надійшов у спеціалізоване відділення і як швидко 
почалася внутрішньовенна терапія. Наявні дані 
свідчать про те, що раннє внутрішньовенне введен-
ня вазоактивних препаратів знижує тривалість пе-
ребування в стаціонарі. Аналіз даних 1414 хворих, 
включених у дослідження ADHERE, показав, що 
цей показник був на 3,1 доби менше при внутріш-
ньовенному введенні вазодилататорів, незиритиду 
або інотропних препаратів у БРІТ, ніж у випад-
ку початку такої терапії в профільно му відділенні 
(6,3±6,5 і 9,4±10,9 доби відповідно, р<0,05).

Моніторинг стану пацієнта з ГСН слід почи-
нати якомога раніше після надходження пацієн-
та в стаціонар, одночасно з необхідними діагнос-
тичними та лікувальними заходами. Тип і ступінь 
моніторингу визначаються індивідуально в кож-
ному конкретному випадку і залежать від ступеня 
декомпенсації та відповіді на початкову терапію.

У всіх пацієнтів, які перебувають у критичному 
стані, необхідно проводити моніторинг АТ, ЧСС, 
температури тіла, частоти дихання, параметрів ЕКГ. 
Ряд лабораторних досліджень необхідно періо-
дично повторювати, наприклад визначення елек-
тролітів, креатиніну, глюкози, маркерів запалення 
та інших метаболічних порушень. Обов�язково не-
обхідно контролювати рівень калію. Використання 
сучасного автоматичного устаткування дозволяє 
проводити це швидко та чітко. Якщо стан хворого 
погіршується, необхідно підвищити частоту обсте-
жень. Моніторинг ЕКГ (ЧСС, аритмії і сегмент ST) 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

4
С

ЕР
Ц

ЕВ
А

 Н
ЕД

О
С

ТА
ТН

ІС
ТЬ

ГЛАВА 1  ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ __________________________________  1213

необхідний у фазі декомпенсації, особливо якщо 
ішемія і аритмія є наслідком гострої події.

Підтримка нормального АТ необхідна на по-
чатку лікування, і в подальшому визначення цього 
параметра слід проводити регулярно (нап риклад 
кожні 5 хв) до того часу, поки терапія вазодилата-
торами, діуретиками або інотропними засобами 
не стабілізує цей показник. Надійність неінвазив-
ного автоматичного визначення АТ за допомогою 
плетизмографії є високою при відсутності вира-
женої вазоконстрикції та підвищеної ЧСС.

Пульсоксиметр — простий неінвазивний при-
стрій, що визначає сатурацію гемоглобіну в арте-
ріальній крові (SaО2). Пульсоксиметрію необхідно 
проводити безперервно будь-якому пацієнтові, що 
перебуває в нестабільному стані, або при респіра-
торній підтримці з концентрацією кисню у повіт-
рі, що вдихається (FiО2) більше, ніж у навколиш-
ньому середовищі. Необхідно проводити визна-
чення цього показника через певні проміжки часу 
(щогодини) будь-якому пацієнтові, що отримує 
оксигенотерапію у зв�язку з гострою декомпенса-
цією. Серцевий викид і параметри переднаванта-
ження моніторуються неінвазивним способом із 
застосуванням допплєрівських методик. Не існує 
доказів переваги будь-якої з цих методик при мо-
ніторуванні пацієнта, а також відомостей про об-
меження їх використання.

Частина пацієнтів для моніторування необ-
хідних життєво важливих параметрів або контролю 
адекватності терапії має потребу в інвазивних втру-
чаннях: артеріальний катетер, центральний веноз-
ний катетер, катетеризація ЛА.

Показанням до введення артеріального катете-
ра є необхідність безперервного аналізу АТ внаслі-
док гемодинамічної нестабільності або повторно-
го лабораторного дослідження артеріальної крові.

Центральний венозний катетер дозволяє отри-
мати доступ до венозної крові і тому його встанов-
лення необхідно при масивній інфузійній терапії, 
введенні різних лікарських засобів, моніторингу 
ЦВТ і визначенні венозної сатурації кисню (SvО2) 
у верхній порожнистій вені або правому передсер-
ді, що дає важливі дані про транспорт кисню.

Як зазначалося, необхідно з обережністю стави-
тися до інтерпретації результатів визначення тиску 
в правому передсерді, тому що цей показник у па-
цієнтів із ГСН дуже слабко корелює з тиском у лі-
вому передсерді і тиском наповнення ЛШ. Вимі-
рювання ЦВТ буде неінформативним при трикус-
підальній регургітації та вентиляції легень у режимі 
позитивного тиску наприкінці видиху.

Катетер у ЛА (КЛА) є флотуючим балонним 
катетером, за допомогою якого можна виміряти 

тиск у верхній порожнистій вені, правому перед-
серді, ПШ, ЛА, а також визначити серцевий ви-
кид. Сучасні катетери дозволяють визначати сер-
цевий викид у напівбезперервний спосіб, оціню-
вати насичення киснем змішаної венозної крові, 
кінцевий діастолічний тиск і ФВ ПШ.

Хоча установка КЛА для діагностики ГСН зви-
чайно не є необхідною, її можна використати для 
диференціації кардіогенних і некардіогенних при-
чин у пацієнтів із супутньою патологією або захво-
рюваннями легень. КЛА також використовується 
для визначення ТЗЛА, серцевого викиду та інших 
гемодинамічних параметрів як провідник для тера-
пії при дифузних захворюваннях легень і гемоди-
намічній нестабільності, незважаючи на лікування, 
що проводиться. ТЗЛА не відображає кінцевий діа-
столічний тиск ЛШ у пацієнтів із мітральним сте-
нозом, аортальною регургітацією, міжшлуночко-
вим шунтом, високим тиском у дихальних шляхах 
або надлишковій жорсткості ЛШ при його гіпер-
трофії, цукровому діабеті, фіброзі ендокарда, вве-
денні інотропних засобів, ожирінні, ішемії. Значна 
трикуспідальна регургітація, що часто виявляється 
у пацієнтів з ГСН, також може впливати на визна-
чення серцевого викиду методом термодилюції.

Використання КЛА рекомендується пацієн там 
з гемодинамічною нестабільністю та неза довіль-
ною відповіддю на класичну терапію, а також 
у пацієнтів з комбінацією застою та гіпоперфузії. 
У цих випадках встановлення катетера є необхід-
ним для прийняття рішення щодо оптимальної 
інфузійної терапії і для контролю введення вазо-
активних та інотропних засобів (табл. 1.9).

ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ І  ДОПОМІЖНЕ 
 ДИХАННЯ
Оксигенотерапія
Підтримка SaО2 у межах норми (95–98%) дуже 

важлива для забезпечення нормального транспор-
ту кисню до тканин та їх оксигенації, що запобігає 
дисфункції органів та поліорганній недостатності.

Спочатку слід забезпечити прохідність дихаль-
них шляхів і призначити оксигенотерапію із зрос-
таючою концентрацією кисню FiО2. Ендотрахеаль-
на інтубація необхідна, якщо ці заходи не забезпе-
чують належної оксигенації тканин.

Інгаляція високих концентрацій кисню пацієн-
тові з СН та гіпоксемією безумовно необхідна, але 
її використання у хворих без ознак гіпоксемії може 
нашкодити і тому її слід уникати.

Допоміжне дихання
Для респіраторної підтримки без ендотра-

хеальної інтубації (неінвазивна вентиляція легень 
(НВЛ)) використовуються дві основні методики: 
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режим безперервного позитивного тиску (БПТ) 
при адекватному спонтанному диханні та не-
інвазивна масочна вентиляція легень (НІМВЛ). 
НІМВЛ дозволяє проводити механічну вентиля-
цію без ендотрахеальної інтубації. Існує безпере-
чна думка про те, що одну з цих методик завжди 
необхідно використовувати перед інтубацією 
трахеї та проведенням штучної вентиляції легень 
(ШВЛ). Використання неінвазивних методик 
дозволило значно знизити необхідність в інтуба-
ції трахеї та проведенні ШВЛ.

Використання БПТ здатно відновити функ-
цію легень і призводить до підвищення функ-
ціонального залишкового об’єму. Зменшу ється 
жорсткість легень, знижується градієнт транс-
діафрагмального тиску, знижується актив ність 
діафрагми. Це зумовлює зменшення роботи, 
пов�язаної з диханням, і призводить до загально-
го зменшення метаболічних потреб організму.

Респіраторна підтримка в режимі БПТ у паці-
єнтів з лівошлуночковою недостатністю (кардіо-
генний набряк легень) покращує окси генацію, 
зменшує вираженість симптоматики ГСН, а та-
кож призводить до зменшення пот реби в ендо-
трахеальній інтубації.

Інвазивну респіраторну підтримку (ШВЛ 
з ендотрахеальною інтубацією) не слід вико-
ристовувати для зменшення гіпоксемії, тому 
що цього можна досягти, використовуючи НВЛ 
або оксигенотерапію. Таку методику необхідно 
застосовувати при ГСН-індукованій слабкості 
дихальних м�язів. Слабкість дихальних м�язів 
проявляється зниженням частоти дихання, 
асоційованим з гіперкапнією і порушенням 
свідомості. ШВЛ можуть застосовувати лише 
в тому випадку, коли гостру дихальну недо-
статність не вдається подолати шляхом вве-
дення вазодилататорів, оксигенотерапією і/або 

НВЛ у режимах БПТ і НІМВЛ. Крім того, іноді 
існує необхідність у негайній інвазивній венти-
ляції при набряку легень внаслідок ІМ з елева-
цією сегмента ST.

МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ

Морфін і його аналоги
Застосування морфіну або його аналогів реко-

мендовано на ранніх стадіях лікування пацієнтів 
із тяжкою ГСН, особливо при наявності збу-
дження та вираженої задишки. Морфін викликає 
венозну і помірну артеріальну дилатацію, а та-
кож знижує ЧСС. У більшості досліджень мор-
фін вводили внутрішньовенно болюсно відразу ж 
після встановлення внутрішньовенного катетера. 
При необхідності можливе повторне введення.

Діуретики
Серцева декомпенсація характеризується 

зниженням систолічної функції ЛШ, а в бага-
тьох випадках аномальною діастолічною функ-
цією. У результаті зниження серцевого викиду і 
підвищення кінцевого діастолічного тиску в ЛШ 
з�являється субстрат для затримки Na+ в організ-
мі. Зниження серцевого викиду та підвищення 
ЗПСО призводить до зниження ниркового кро-
вотоку, що в свою чергу активує нейрогумораль-
ну систему (медіатори, що викликають вазокон-
стрикцію) і підвищує секрецію альдостерону. 
Тому збільшується загальний об’єм рідини в ор-
ганізмі, зокрема об’єм плазми крові, тобто гемо-
динамічна реакція є основою для затримки Na+ 
в організмі.

Зниження швидкості клубочкової фільтрації 
(ШКФ) при СН має високу ступінь кореляції 
з гемодинамічними параметрами. Значне зни-
ження серцевого викиду і ниркового кровотоку 
асоціюється зі значним зниженням ШКФ. Ней-

Таблиця 1.9
Загальні терапевтичні підходи при використанні інвазивного моніторингу при ГСН

Гемодинамічна 
характеристика Терапевтичний підхід

Серцевий індекс Знижений Знижений Знижений Знижений Збережений 
ТЗЛА Низький Високий або 

нормальний
Високий Високий Високий 

САТ, мм рт. ст. >85 <85 >85 
Тип лікування Об’ємна 

 інфузія 
Вазодилататори 
(нітрогліцерин) 
при необхідно-
сті — наванта-

ження 
рідиною

Інотропні
засоби (добута-
мін, допамін) і 
діуретики внут-

рішньовенно 

Вазодилататори 
(нітрогліцерин) 
 діуретики, іно-
тропні засоби 

(добу тамін, 
левоси мендан) 

Внутрішньовенно 
діуретики. При 

низькому САТ — 
інотропні засоби 

з вазоконстриктор-
ною дією

При ГСН: зниження серцевого індексу — <2,2 л/хв/м2, ТЗЛА — низький, якщо <14 мм рт. ст., високий — 
якщо >18–20 мм рт. ст.
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рогуморальні фактори, що сприяють затримці 
Na+ та рідини, включають альдостерон, вазопре-
син, ангіотензин II, норепінефрин і вазокон-
стрикторні простагландини. Навпаки, простаци-
клін, допамін і передсердний натрійуретичний 
гормон сприяють екскреції Na+.

Внутрішньовенне введення діуретиків змен-
шує вираженість симптомів ГСН, тому їх слід за-
стосовувати як препарати першого ряду при на-
явності ознак застою в легенях і периферичних 
набряках, зумовлених затримкою рідини в орга-
нізмі. Проте на сьогодні дані про вплив діуре-
тичної терапії на поліпшення прогнозу у таких 
хворих обмежені. Доведено, що застосування 
діуретиків у високих дозах призводить до ней-
рогормональної активації і сприяє системно-
му судинозвужувальному ефекту. Відповідно 
на фоні їх застосування поліпшення гемодина-
міки може бути недостатньо вираженим, а усу-
нення симптомів — неповним (толерантність 
до дії діуретиків).

Діуретики збільшують об’єм сечі, що виді-
ляється, внаслідок посилення виділення рі-
дини, натрію та інших іонів. Це призводить 
до зменшення об’єму плазми крові і  внутріш-
ньосудинного об’єму, зниженню загального 
вмісту води і натрію в організмі, тиску напов-
нення ПШ і ЛШ серця, зменшенню вираже-
ності застою та набряку легень. Внутрішньо-
венне введення петльових діуретиків також 
здійснює вазодилатуючий ефект, що проявля-
ється раннім (через 5–30 хв) зниженням тиску 
в правому передсерді і ТЗЛА, а також знижен-
ням легеневого опору. При болюсному введен-
ні фуросеміду у високих дозах (>1 мг/кг) існує 
ризик розвитку рефлекторної вазоконстрикції. 
При гострому коронарному синдромі діурети-
ки необхідно використовувати в низьких дозах, 
переважно внутрішньовенно.

Внутрішньовенне введення петльових ді-
уретиків (фуросеміду, торасеміду) викликає ви-
ражений діуретичний ефект і є методом вибору 
у пацієнтів із ГСН. Введення ударної дози з нас-
тупною інфузією фуросеміду або торасеміду 
більш ефективно порівняно тільки з болюсним 
введенням. Таку терапію можна безпечно по-
чинати перед госпіталізацією пацієнта, а дозу 
препарату необхідно титрувати до досягнення 
діуретичного ефекту і зменшення вираженості 
симптомів застою. У табл. 1.10 наведено фарма-
кокінетику діуретиків при внутрішньовенному 
введенні.

Тіазидні діуретики, спіронолактон і еплере-
нон (у хворих із гострим ІМ і після нього) можуть 
бути використані в комбінації з петльовими ді-
уретиками. Комбінація діуретиків у низьких до-
зах більш ефективна і рідше викликає побічні 
ефекти порівняно із застосуванням одного діуре-
тика у високих дозах. Використання петльових 
діуретиків одночасно з добутаміном, допаміном 
або органічними нітратами також сприяє підви-
щенню ефективності фармакотерапії. При змен-
шенні вираженості симптомів затримки рідини 
в організмі необхідне зниження дози.

Контроль рівня іонів K+ і Na+ у сироватці 
крові, а також оцінку функції нирок необхідно 
проводити регулярно з короткими інтервала-
ми (через кожні 1–2 дні) залежно від реакції 
на лікування. У табл. 1.11 наведено рекомен-
довані дози діуретиків, які найчастіше засто-
совуються при СН.

Резистентність до діуретиків визначається 
як клінічний стан, при якому реакція організму 
на діуретики знижена або втрачена до того, як до-
сягнута терапевтична мета — усунення набряку. 
Така толерантність асоціюється з поганим про-
гнозом. Частіше відзначають у пацієнтів із тяжкою 
ХСН при тривалій діуретичній терапії, хоча також 
визначається і при гострій гіповолемії після внут-

Таблиця 1.10
Фармакокінетика діуретиків при внутрішньовенному введенні

Препарат Доза, мг Час початку 
дії, хв

Час досягнення мак-
симального ефекту, 

хв

Тривалість дії, 
год

Петльові діуретики
Етакринова кислота 50–100 5 15–30 2
Фуросемід 20–120 5 30 2
Торасемід 20–100 5 15–30 4–6 
Буметанід 0,5–1,0 5 30–45 2

Тіазидні діуретики
Хлоротіазид 250–500 15 30 2
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рішньовенного введення петльових діуретиків. 
Резистентність до діуретиків може бути виклика-
на впливом ряду факторів (табл. 1.12).

Таблиця 1.12
Причини розвитку рефрактерності до діуретиків

Зменшення внутрішньосудинного об’єму 
(гіповолемія)
Нейрогормональна активація
Зворотна реабсорбція іонів Na+ після зменшення 
об’єму циркулюючої крові
Гіпертрофія дистальних відділів нефрону
Зниження канальцевої секреції (ниркова 
 недостатність, застосування НПЗП)
Зниження перфузії нирок (низький серцевий  викид)
Порушення всмоктування пероральних форм  діуретиків 
Недотримування схеми лікування або дієти (вжи-
вання великої кількості натрію) 

Терапевтичні підходи до подолання резистент-
ності до діуретиків наведені в табл. 1.13. У клінічній 
практиці може бути доцільним застосування різних 
стратегій з урахуванням індивідуального підхода 
до кожного пацієнта.

Таблиця 1.13
Подолання рефрактерності до діуретиків

Обмеження вживання натрія і води, контроль елект-
ролітного балансу крові 

Поповнення дефіциту рідини при гіповолемії 

Підвищення дози і/або частоти застосування 
 діуретиків 

Застосування внутрішньовенної інфузії (більш ефек-
тивна, ніж болюсне введення або прийом внутріш-
ньо) 

Комбінована діуретична терапія: 

• фуросемід + гідрохлоротіазид 
• фуросемід + спіронолактон або еплеренон 
Комбінація діуретика з допаміном або добутаміном
Зниження дози інгібітору АПФ або застосування ін-
гібіторів АПФ у дуже низьких дозах
Якщо засоби, що приведені вище, неефективні, слід 
вирішити питання про проведення ультрафільтрації 
або гемодіалізу

Хоча діуретики можна безпечно застосовувати 
у більшості пацієнтів, у ряді випадків можливий 
розвиток побічних ефектів, які іноді можуть ста-
новити загрозу для життя. До них відносяться: ак-

Таблиця 1.11
Дозування та спосіб введення діуретиків

Ступінь за-
тримки рідини 

в організмі
Препарат Доза, мг Коментарі 

Помірно 
 виражена

Фуросемід

Буметанід

Торасемід 

20–40 

0,5–1,0 

10–20 

Внутрішньо або внутрішньовенно залежно 
від клінічної симптоматики

Титрування дози залежно від клінічної ре-
акції

Регулярний контроль рівня K+, Na+ та креа-
тиніну в сироватці крові, АТ

Тяжка Фуросемід
Фуросемід (інфузія)

Буметанід
Торасемід 

40–100 
5–40 мг/год 

1–4 
20–100 

Внутрішньовенно
Перевага надається внутрішньовенному, 
а не болюсному введенню у високій дозі

Внутрішньо або внутрішньовенно 
Внутрішньо

Рефрактерна 
до петльових 
 діуретиків

Приєднати гідрохлоро-
тіазид

або
Спіронолактон

або

Еплеренон 

25–50 мг 2 рази 
на добу

25–50 мг 1 раз на 
добу

50 мг 1 раз на 
добу

Перевага надається комбінації з петльовими 
діуретиками, а не монотерапії петльовими ді-

уретиками у високих дозах
Спіронолактон є засобом вибору при від-

сутності у пацієнта ниркової недостатності і 
гіперкаліємії

У хворих з ІМ та після нього
У випадку алка-
лозу 

Ацетазоламід 500 мг Внутрішньовенно

Рефрактерна до 
петльових і тіазид-
них  діуретиків 

Додати допамін для ди-
латації ниркових судин 
або добутамін в якості 

інотропного засобу

 При нирковій недостатності рекомендуєть-
ся проведення ультрафільтрації або гемо-

діалізу 
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тивація нейрогормональних сис тем (ангіотензин-
альдостеронової, симпатичної); гіпокаліємія, гі-
помагніємія і гіпохлоремічний алкалоз, що може 
призвести до розвитку небезпечної аритмії; нефро-
токсична дія і прогресування ниркової недостат-
ності. Надмірно підвищений діурез може призвес-
ти до значного зниження венозного тиску, ТЗЛА та 
діастолічного наповнення, що викликає зменшен-
ня ударного об’єму і серцевого викиду, особливо 
у пацієнтів із тяжкою СН і переважно діастолічною 
недостатністю або ішемічною дисфункцією ПШ.

Вазодилататори в лікуванні ГСН
Вазодилататори показані хворим із ГСН як 

терапія першої лінії. Внутрішньовенне введення 
вазодилататорів дає можливість швидко вивести 
хворого із стану декомпенсації за рахунок покра-
щання гемодинаміки. Застосування вазодилата-
торів статистично значимо зменшує тиск напов-
нення шлуночків серця — тиск заклинювання 
в легеневих капілярах, тобто переднавантаження, 
протягом 24–48 год і зменшує потребу міокарда 
в кисні. Така терапія дозволяє знизити ЗПСО (або 
постнавантаження) і об’єм навантаження ЛШ, 
збільшити УОК і ХОК. Вазодилататори також 
рекомендують більшості пацієнтів із ГСН у тому 
випадку, якщо гіпоперфузія поєднується з нор-
мальним АТ, явищами застою в легенях і зниже-
ним діурезом. У цих випадках застосування вазо-
дилататорів збільшує периферичну циркуляцію та 
зменшує переднавантаження (табл. 1.14).

Органічні нітрати. Нітрати зменшують застій 
у легенях без несприятливого впливу на удар-
ний об’єм серця і потребу міокарда в кисні, що 

особливо важливо при гострому коронарному 
синдромі. У низьких дозах вони викликають ди-
латацію тільки венозних судин, при збільшенні 
дози — також і артерій, у тому числі коронарних. 
При призначенні в адекватних дозах нітрати до-
зволяють зберегти баланс між дилатацією арте-
ріального та венозного русла, що веде до змен-
шення перед- і постнавантаження на серце без 
погіршення тканинної перфузії. Титрування 
дози нітратів до максимальної гемодинамічно 
переносимої дози у поєднанні із застосуванням 
фуросеміду в низькій дозі більш ефективно, ніж 
монотерапія діуретиком у високій дозі.

За результатами одного рандомізованого дос-
лідження прийом фуросеміду і болюсного парен-
терального введення ізосорбіду динітрату довели, 
що внутрішньовенне введення нітратів у високих 
дозах було більш ефективним, ніж терапія фуро-
семідом щодо усунення тяжкого набряку легень.

При застосуванні в субоптимальних дозах ва-
зодилататори можуть виявляти обмежений ефект 
відносно запобігання рецидивів ГСН. Проте вве-
дення нітратів у високих дозах також може при-
звести до зниження їх ефективності. Головним 
недоліком нітратів є швидкий розвиток толе-
рантності, особливо при внутрішньовенному 
введенні у високих дозах, що обмежує їх ефек-
тивність тільки 16–24 год; продовження подаль-
шого введення вимагає застосування більш висо-
ких доз. Разом з тим неадекватна вазодилатація 
може викликати різке зниження АТ, що призво-
дить до нестабільності гемодинаміки.

Таблиця 1.14
Показання до призначення вазодилататорів при ГСН та їх дозування

Вазодилата-
тор Показання Дозування Побічні 

ефекти Коментарі 

Нітрогліцерин ГСН при нормально-
му АТ 

Початкова швидкість 
інфузії — 20 мкг/хв 

з поступовим підви-
щенням до 200 мкг/хв 

Артеріальна гіпотен-
зія, головний біль 

Безпечний, при по-
стійному прийомі 
розвивається толе-

рантність 
Ізосорбіду ди-
нітрат 

ГСН при нормально-
му АТ

Початкова швидкість 
інфузії — 1 мг/год 

з поступовим підви-
щенням до 10 мг/год 

Гіпотензія, головний 
біль 

Безпечний, при по-
стійному прийомі 
розвивається толе-

рантність 
Нітропрусид 
натрія

Гіпертензивний криз, 
кардіогенний шок 
(у поєднанні з іно-

тропними засобами)

0,3–5 мкг/кг/хв Артеріальна гіпотен-
зія, токсична дія, зу-
мовлена ізоціанатом

Чутливий до дії світла

Незиритид Гостра декомпенсова-
на СН

Внутрішньовенно бо-
люсно в дозі 2 мкг/ кг + 
внутрішньовенно кра-
пельно зі швидкістю 
0,015–0,03 мкг/кг/хв 

Артеріальна гіпотен-
зія
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Нітрогліцерин випускається у формах для при-
йому всередину/сублінгвально та для інгаляційно-
го введення (спрей нітрогліцерину в дозі 400 мкг 
(2 натискання) кожні 5–10 хв під контролем АТ). 
Внутрішньовенне введення нітратів (нітрогліцерин 
зі швидкістю 20 мкг/хв із поступовим підвищен-
ням дози до 200 мкг/хв або ізосорбіду динітрату зі 
швидкістю 1–10 мг/год) слід застосовувати над-
звичайно обережно, при постійному контролі рів-
ня АТ, титруючи дозу препарату для попереджен-
ня артеріальної гіпотензії. Особливої обережності 
необхідно дотримуватися при застосуванні нітратів 
у пацієнтів із аортальним стенозом, їх призначають 
тільки за суворими показаннями.

Дозу нітратів слід знизити, якщо рівень САТ 
знижується <90–100 мм рт. ст. і повністю відмі-
нити при подальшому зниженні АТ.

Нітропрусид натрію. Застосовувати нітро-
прусид натрію рекомендують у пацієнтів із тяж-
кою СН, а також у хворих з переважним підви-
щенням постнавантаження, насамперед при АГ 
із СН або при мітральній регургітації. Дозу ніт-
ропрусиду натрію необхідно титрувати з обе-
режністю при обов�язковій умові моніторингу 
АТ та постійного спостереження стану пацієн-
та. Тривале введення препарату може супрово-
джуватися проявами токсичної дії його метабо-
літів — тіоціаніду й ціаніду, тому з особливою 
обережністю його слід застосовувати у пацієн-
тів із тяжкою печінковою або нирковою недо-
статністю. Дозу нітропрусиду натрію необхідно 
знижувати поступово для запобігання розвитку 
синдрому відміни. При ГСН, зумовленій го-
стрим коронарним синдромом, доцільніше за-
стосовувати нітрати, ніж нітропрусид натрію, 
оскільки останній може викликати розвиток 
синдрому коронарного обкрадання.

Незиритид — представник нового класу ва-
зодилататорів, препарат рекомбінантного МНУП 
людини, що відносно недавно включений до ар-
сеналу засобів, які застосовуються при ГСН 
(рис. 1.4). МНУП виробляється у шлуночках серця 
у відповідь на підвищення напруження його стінок 
при перевантаженні об’ємом, зумовленим ГСН.

При внутрішньовенному введенні незири-
тид розширює венозні, артеріальні, в тому числі 
коронарні судини, що призводить до зниження 
перед- і постнавантаження та підвищення сер-
цевого викиду без прямого інотропного ефекту. 
Цим самим зменшується вираженість симпто-
мів ГСН, насамперед задишки, і поліпшується 
клінічний стан. Оскільки в рекомендованих до-
зах незиритид виявляє передбачувану та тривалу 
дію, при його застосуванні немає необхідності 

підбирати швидкість інфузії та інвазивного конт-
ролю гемодинаміки. Відповідно при терапії не-
зиритидом не потрібне проведення дуже ретель-
ного контролю, як при використанні інших ва-
зодилататорів (нітрогліцерину або нітропрусиду 
натрію), і перебування хворого в БРІТ.

Рис. 1.4. Молекула незиритиду
У клінічних дослідженнях при участі більш 

ніж 1000 хворих із ГСН його внутрішньовенне 
введення значно знижувало системний судинний 
опір, тиск у правому передсерді, а також ТЗЛК, 
збільшувало серцевий викид, натрійурез і діурез, 
що сприяло швидкому поліпшенню клінічного 
стану хворих. Незиритид у цих хворих знижував 
підвищений рівень нейрогормонів у крові.

Препарат не впливає на ЧСС, не підвищує 
споживання кисню міокардом, на відміну від 
добутаміну не проявляє проаритмогенну дію, 
а на відміну від нітрогліцерину не викликає роз-
витку тахіфілаксії. Основним його ефектом є до-
зозалежне зниження АТ.

Слід зазначити, що поряд із перевагами препа-
рат має ряд недоліків. Так, за даними досліджен-
ня, опублікованого у 2000 р., незиритид збільшує 
30-денну смертність, що при його застосуванні 
становила 7,1%, порівняно з 4,8% у групі плаце-
бо (р=0,62). У цей же час у групі, що отримувала 
незиритид, відзначали вищу частоту випадків іс-
тотного погіршення функції нирок (р=0,04).

У більш масштабному дослідженні VMAC 
(Vasodilatation in the Management of Acute 
Congestive Heart Failure) брали участь 498 паці-
єнтів із задишкою в стані спокою. Терапію нези-
ритидом порівнювали з внутрішньовенним вве-
денням нітрогліцерину або плацебо. Результати 
дослідження наведені в табл. 1.15.

Дослідження не продемонструвало перевагу 
незиритиду перед нітрогліцерином щодо впливу 
на частоту летальних наслідків або повторних гос-
піталізацій протягом 30 днів. Тривалість перебу-
вання в стаціонарі була більшою в групі пацієнтів, 
що отримували незиритид, порівняно з групою, 
що отримувала нітрогліцерин (10 і 8,1 дня відпо-
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відно, р=0,008). Підвищення рівня креатиніну 
в плазмі крові більш ніж на 44,2 ммоль/л було 
відзначено у 27% пацієнтів групи, що отримувала 
незиритид, і у 21% пацієнтів контрольної групи 
(р=0,11). Смертність протягом 30 днів при засто-
суванні незиритиду склала 8,6%, а в групі конт-
ролю — 5,5% (відносний ризик 1,56 при 95% до-
вірчому інтервалі 0,75–3,24; р=0,2).

У дослідженні VMAC показано, що внутріш-
ньовенне введення незиритиду порівняно з нітро-
гліцерином призводило до статистично більш ви-
раженого зниження ТЗЛК протягом перших 15 хв, 
яке зберігалося протягом 24 год (рис. 1.5). Через 
48 год у групі незиритиду ТЗЛК також був нижчий, 
ніж у групі нітрогліцерину. Ступінь зменшення 
вираженості симптомів через 3 і 24 год в обох гру-
пах була однаковою. У цілому застосування нези-
ритиду порівняно з нітрогліцерином більш рідко 
супроводжувалося розвитком побічних ефектів, 
проте частота виникнення артеріальної гіпотензії 
в обох групах була однаковою.
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Рис. 1.5. ТЗЛК. Результати дослідження VMAC
Крім того, результати клінічних досліджень 

вказують на те, що застосування незиритиду може 

знижувати частоту повторних госпіталізацій з при-
воду ГСН. Так, у дослідженні VMAC частота пов-
торних госпіталізацій з приводу ГСН протягом 
30 днів у групах незиритиду і плацебо становила 7 і 
13% відповідно. В іншому дослідженні були отри-
мані подібні дані, частота повторних госпіталіза-
цій з приводу СН у групах незиритиду і добутаміну 
склала 4 і 13% відповідно (р=0,081). У дослідженні 
PROACTION (Pros pective Randomized Outcomes 
Study of Acutely Decompensated Congestive Heart 
Failure Treated Initially in Outpatients with Natrecor) 
застосування незиритиду порівняно із стандартною 
терапією знижувало частоту повторних госпіталіза-
цій протягом 30 днів на 57% (р=0,058). Хоча у всіх 
зазначених дослідженнях позитивний ефект нези-
ритиду не досягав рівня статистичної значимості, 
отримані дані свідчать про доцільність проведення 
подальшого дослідження цього препарату.

З огляду на це можна зробити висновок, що 
незиритид ефективний щодо поліпшення гемо-
динамічних параметрів, але його застосування 
не сприяє покращанню клінічних результатів. 
На сьогодні препарат може бути рекомендований 
тільки для короткочасного застосування. Загалом 
остаточна оцінка буде залежати від результатів 
нещодавно розпочатого дослідження. Крім того, 
препарат поки що не зареєстрований в Україні.

Оскільки внутрішньовенне введення вазоди-
лататорів призводить до швидкого покращання 
гемодинаміки і зменшення вираженості симп-
томів, ці препарати слід застосовувати на ранніх 
етапах лікування ГСН. Така терапія показана 
при недостатній ефективності внутрішньовенно-
го введення діуретиків або при наявності помір-
них або виражених проявів застою, але лише в тих 
випадках, коли рівень САТ >90 мм рт. ст.

Інотропні засоби
Створення нових неглікозидних інотропних 

препаратів, таких як деривати катехоламінів (до-

Таблиця 1.15
Середні гемодинамічні зміни порівняно з вихідними даними

Ефект через 3 год Плацебо
(n=62)

Нітрогліцерин 
(n=62)

Незиритид
(n=62)

Тиск заклинювання в легеневих капілярах, 
мм рт. ст.

–2,0 –3,8 –5,8*

Тиск в правому передсерді, мм рт. ст. 0 –2,6 –3,1*
Серцевий індекс, л/хв/м2 0 0,2 0,1
Середній тиск в ЛА, мм рт. ст. –1,1 –2,5 –5,4*
Системний судинний опір, дин•с-1•см-5) –44 –105 –144
САТ, мм рт. ст. –2,5 –5,7* –5,6*

*р<0,05 порівняно з групою плацебо.
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памін, добутамін), агоністи β-адренорецепторів 
(преналтерол, ксамотерол), кілька поколінь інгібі-
торів ФДЕ (амринон, мільринон, еноксимон, вес-
наринон), сенситизатори кальцію (пимобендан, 
левосимендан), дозволило досягти більш значного 
підвищення скоротливості міокарда, ніж при ви-
користанні глікозидів, не викликаючи побічних 
реакцій, властивих останнім. Проте результати 
численних досліджень показали, що використання 
потужних позитивних інотропних препаратів у лі-
куванні СН можливо лише шляхом застосування 
коротких курсів, коли різке підвищення серцевого 
викиду дозволяє досягти підвищення діурезу і ви-
ведення пацієнта зі стану тяжкої декомпенсації. 
Проте чим сильніший інотропний ефект цих пре-
паратів, тим більше вони підвищують смертність 
хворих із СН при тривалому лікуванні. Негативний 
вплив тривалого застосування неглікозидних іно-
тропних стимуляторів на прогноз хворих із СН був 
доведений у багатьох багатоцентрових подвійних 
сліпих рандомізованих плацебо-контрольованих 
дослідженнях.

Враховуючи вищевказане, були сформульо-
вані уявлення про ідеальний інотропний засіб, 
відповідно до яких він повинен:

• підвищувати скоротливість міокарда;
• підвищувати серцевий викид;
• оптимізувати периферичний кровообіг;
• зменшувати застій у легенях;
• не викликати аритмогенного ефекту;
• не викликати тахікардію;
• усувати або знижувати клінічні прояви СН; 
• запобігати розвитку СН;
• підвищувати виживаність та якість життя.
Історично препарати з позитивною інотроп-

ною дією становили основу додаткової терапії 
ГСН, оскільки вони поліпшують гемодинаміч-
ні показники, в першу чергу підвищують ХОК 
(схема 1.3).

В якості резервних для лікування хворих із 
низьким і дуже низьким ХОК слід розглядати 
інотропні лікарські засоби, оскільки перекон-
ливих даних про доцільність їх застосування 
немає, проте їх використання підвищує частоту 
розвитку побічних ефектів. Так, застосування 
мільринону часто призводить до артеріальної гі-
потензії, тому при САТ <90 мм рт. ст. доцільніше 
використати добутамін. При достатньому рівні 
АТ вибір інотропного препарату повинен визна-
чатися наявністю або відсутністю супутньої тера-
пії блокаторами -адренорецепторів. Оскільки 
дія добутаміну зумовлена стимулюванням ак-
тивності -адренорецепторів, на фоні тривалої 
терапії блокаторами -адренорецепторів для до-

сягнення клінічно значимого підвищення ХОК 
необхідно застосовувати більш високі дози до-
бутаміну. Навпаки, супутня терапія блокатора-
ми -адренорецепторів не знижує ефективність 
застосування мільринону при ГСН, а для лево-
симендану — покращує результати лікування. 
Відповідно у хворих, які приймають блокатори 
-адренорецепторів протягом тривалого часу, 
краще використовувати препарати мільринону 
(не зареєстровані в Україні) або левосимендану 
(зареєстровані в Україні). Якщо терапію блока-
торами -адренорецепторів не проводили, до-
пускається застосування будь-якого інотропного 
засобу.

Ефективність застосування мільринону 
при ГСН оцінювалася лише в одному великому 
контрольованому дослідженні, при цьому між 
групами мільринону і плацебо не було виявлено 
статистично значимих розбіжностей щодо три-
валості перебування в стаціонарі, вираженості 
симптомів або смертності. Більше того, в групі 
мільринону частіше фіксували побічні ефекти, 
особливо стійку артеріальну гіпотензію і тахі-
аритмії. АНА й АСС не рекомендують викорис-
товувати переривчасту терапію інотропними 
препаратами при амбулаторному лікуванні хво-
рих із вираженою ХСН, оскільки така терапія 
може підвищувати смертність та частоту розвит-
ку інших негативних клінічних наслідків.

Інотропні засоби рекомендовані при наяв-
ності периферичної гіпоперфузії (артеріальна 
гіпо тензія, погіршення функції нирок) незалеж-
но від наявності явищ застою або набряку легень, 
рефрактерних до терапії діуретиками і вазодила-
таторами в оптимальних дозах.

Допамін
Допамін є природним попередником нор-

адреналіну. Дозозалежно впливає на - і 
-адренорецептори за рахунок вивільнення 
норадреналіну з гранулярних депо пресинап-
тичних нервових закінчень, тобто має непряму 
адреноміметичну дію.

У низьких дозах (<2 мкг/кг/хв внутрішньо-
венно) допамін переважно діє на периферичні 
допамінергічні рецептори і знижує периферич-
ний опір. Вазодилатацію виявляють у нирках, 
органах черевної порожнини, судинах коронар-
ного і церебрального русла, супроводжується 
покращанням ниркового кровотоку, ШКФ, під-
вищенням діурезу і виділенням натрію, посилен-
ням відповіді на діуретики.

У дозах 2–5 мкг/кг/хв допамін проявляє себе 
як агоніст β-адренорецепторів — підвищує ЧСС, 
серцевий викид і УОК; при цьому незначно впли-
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ває на ЗПСО. При підвищенні дози >5 мкг/кг/хв 
підвищує ЧСС, серцевий викид і УОК; при цьо-
му частково впливає на ЗПСО. Проте при під-
вищенні дози >5 мкг/кг/хв починає домінувати 
-міметичний ефект допаміну, що проявляється 
у вигляді підвищення АТ і венозного тиску, вазос-
пазму, підвищення переднавантаження ЛШ, зни-
ження мезентеріального та ниркового кровотоку. 
Коронарний кровоток при інфузії допаміну може 
підвищуватися як у відповідь на збільшення робо-
ти міокарда, так і внаслідок прямої дилатаційної 
дії (стимуляція допамінових DA 1-рецепторів) 
на коронарні артерії.

Внаслідок здатності допаміну виявляти пози-
тивну інотропну дію на міокард і при цьому під-
вищувати АТ, його часто використовують для те-
рапії критичних станів, пов�язаних з гіпо тензією, 
а також для стабілізації гемодинаміки відразу 
після відновлення роботи серця при серцево-
легеневій реанімації.

У такий спосіб допамін можна використати як 
інотропний засіб (>2 мкг/кг/хв внутрішньовенно) 
при ГСН, що супроводжується гіпотензією. Інфу-
зія низьких доз допаміну (<2–3 мкг/кг/хв) здатна 
покращити нирковий кровотік і посилити діурез 
при ХСН з гіпотензією і олігурією.

Добутамін
Добутамін — синтетичний катехоламін, спе-

ціально розроблений для лікування хворих із СН. 

На сьогодні завдяки таким його ефектам, як підви-
щення серцевого викиду, зниження ЗПСО, помірне 
підвищення ЧСС, помірне зниження тис ку в леге-
невих капілярах, зниження кінцевого діастолічного 
тиску ЛШ, показання для призначення добутаміну 
значно розширилися і включають:

• стани, що супроводжуються низьким сер-
цевим викидом;

• ГСН, яка вперше виникла;
• загострення ХСН;
• необхідність застосування препарату з мен-

шою вазопресорною активністю, ніж у норепі-
нефрину або допаміну;

• зниження перфузії органів і тканин;
•підвищений тиск наповнення шлуночків;
•необхідність збільшення транспорту кисню 

до тканин;
•порушення кровообігу при агресивних ре-

жимах ШВЛ.
Добутамін здійснює пряму стимулюючу дію 

на β1- і β2-адренорецептори. Вазоконстриктор-
ний ефект добутаміну, зумовлений стимуляцією 
-рецепторів, нейтралізується судинорозширю-
вальним ефектом, пов�язаним із стимуляцією 
β2-адренорецепторів. У результаті сумарний су-
динний ефект добутаміну зводиться до незнач-
них змін ЗПСО.

Контрактильність ЛШ на фоні застосування 
добутаміну збільшується завдяки стимуляції β1- 
і -рецепторів, тоді як підвищення ЧСС в основ-
ному зумовлено дією препарату на β1-рецептори. 
Тому позитивна інотропна дія препарату більш ви-
ражена, ніж хронотропна. У дозах, які викликають 
подібно епінефрину і норепінефрину підвищення 
серцевого викиду, добутамін у значно нижчому 
ступені, ніж ці препарати, підвищує ЧСС і ЗПСО. 
Ця особливість дії забезпечує певні клінічні пере-
ваги добутаміну перед іншими катехоламінами.

Добутамін здійснює пряму дію на β-адре-
норецептори, що вигідно відрізняє його від до-
паміну, дія якого на ці рецептори опосередкована 
вивільненням норадреналіну в нервових закінчен-
нях. Позитивний інотропний ефект проявляється 
покращанням функціонування шлу ночків серця та 
підвищенням продуктивності їх роботи, що супро-
воджується зниженням тиску в малому колі крово-
обігу, ЦВТ, тиску в правому і лівому передсерді. Ця 
властивість добутаміну дозволяє застосовувати його 
як засіб монотерапії у хворих із вираженою лівошлу-
ночковою СН, коли переднавантаження збільшене і 
тиск у легеневих капілярах перевищує 18 мм рт. ст.

Внутрішньовенне введення добутаміну в до-
зах 2–15 мкг/кг/хв супроводжується підвищенням 
серцевого викиду, головним чином за рахунок 

ÃÑÍ ³ç ñèñòîë³÷íîþ äèñôóíêö³ºþ

ÑÀÒ >100 ìì ðò. ñò.

Âàçîäèëàòàòîðè 
(í³òðîãë³öåðèí, 

ÌÍÓÏ)

Õîðîøà ðåàêö³ÿ 
íà ë³êóâàííÿ. Òåðàï³ÿ 
ôóðîñåì³äîì, 
³íã³á³òîðàìè 
ÀÏÔ âíóòð³øíüî

Â³äñóòíÿ  ðåàêö³ÿ íà òåðàï³þ
Ïåðåãëÿíóòè ñõåìó ë³êóâàííÿ,
³íîòðîïí³ çàñîáè

Âàçîäèëàòàòîð ³/àáî
³íîòðîïíèé çàñ³á

(äîáóòàì³í, 
³íã³á³òîð ÔÄÅ

àáî ëåâîñèìåíäàí)

Íàâàíòàæåííÿ 
îá’ºìîì? 
²íîòðîïíèé çàñ³á 
³/àáî äîïàì³í 
>5 ìêã/êã/õâ

ÑÀÒ 85-100 ìì ðò. ñò. ÑÀÒ <85 ìì ðò. ñò.

Îêñèãåíîòåðàï³ÿ/²ÂË
Ôóðîñåì³ä ± âàçîäèëàòàòîð

Êë³í³÷íà îö³íêà

Схема 1.3. Обґрунтування застосування інотроп-
них засобів при ГСН
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збільшення ударного об’єму серця, внаслідок по-
силення скоротливості міокарда. Ударний об’єм і 
серцевий викид підвищуються при відносно неве-
ликому підвищенні АТ і ЧСС. ЗПСО у хворих СН 
знижується при застосуванні добутаміну як за ра-
хунок рефлекторного зменшення симпатоміметич-
ної дії, так і внаслідок прямого вазодилататорного 
ефекту. Зниження постнавантаження, зумовлене 
добутаміном, у сукупності з його позитивною іно-
тропною дією полегшує викид крові з ЛШ, спри-
яючи тим самим підвищенню серцевого викиду. 
Підвищення ударного об’єму і ФВ, що відображає 
підвищення ефективності роботи ЛШ, призводить 
до зменшення його КСО. При інфузії добутаміну 
в дозі 5 мкг/кг/хв відбувається підвищення сер-
цевого викиду на 35%, коронарного кровотоку — 
на 37%, а споживання міокардом кисню — лише 
на 20%. У дозі 10 мкг/кг/хв препарат підвищує ці 
показники на 65, 51 і 40% відповідно.

Більшість медикаментозних засобів із судино-
розширювальними та інотропними властивостя-
ми викликає підвищення внутрішньолегеневого 
шунтування при легеневих захворюваннях. До-
бутамін не є виключенням і за рахунок послаб-
лення гіпоксичної вазоконстрикції (рефлекс Ей-
лера — Лільєстранда) покращує перфузію погано 
вентильованих ділянок, підвищуючи тим самим 
венозне «домішування» в легенях. Проте окси-
генація артеріальної крові при цьому найчастіше 
не знижується і навіть зростає завдяки збільшен-
ню серцевого викиду і вмісту кисню у венозній 
крові.

При інфузії добутаміну функція нирок зазви-
чай покращується, що призводить до підвищення 
діурезу, кліренсу креатиніну та екскреції натрію. 
Покращання функції нирок відбувається внас-
лідок підвищення серцевого викиду і вторинного 
підвищення перфузії нирок, а не в результаті пря-
мої дилатуючої дії на ниркові судини, як при за-
стосуванні допаміну. Нещодавно було показано, 
що інфузія добутаміну покращує перфузію орга-
нів черевної порожнини.

Тривала інфузія добутаміну (>24–48 год) може 
призводити до розвитку толерантності і частко-
вої втрати гемодинамічного ефекту; завершення 
терапії добутаміном — до розвитку зворотної ар-
теріальної гіпотензії, застійних явищ, дисфункції 
нирок. Цього можна уникнути, якщо відміну до-
бутаміну проводити поступово (ступінчасте зни-
ження дози на 2 мкг/кг/хв щодня) і оптимізації 
пероральної вазодилатуючої терапії, наприклад 
використання інгібіторів АПФ.

Доцільність застосування добутаміну при ГСН 
підтверджується результатами ряду невеликих до-

сліджень, у яких на фоні його застосування від-
значали покращання гемодинамічних показни-
ків. Проте результати більш вагомих досліджень, 
у яких оцінювали показники смертності і захво-
рюваності, не виявили його істотних переваг.

У дослідженні PRECEDENT (Prospective 
Randomized Evaluation of Cardiac Ectopy with 
Dobutamine or Nesiritide Therapy) було показано, 
що застосування добутаміну порівняно з нези-
ритидом підвищує частоту виникнення шлуноч-
кової екстрасистолії і пароксизмів шлуночкової 
аритмії, але рідше супроводжується розвитком 
артеріальної гіпотензії.

Інгібітори ФДЕ (амринон, мільринон, 
 еноксимон, веснаринон)
Мільринон і еноксимон є інгібіторами ФДЕ 

III типу, які застосовують у клінічній практиці. 
Після введення цих лікарських засобів пацієнтам 
із прогресуючою СН відзначають значно вираже-
ний інотропний, лузітропний і судинорозширю-
вальний ефекти, підвищення серцевого викиду 
і ударного об’єму при одночасному зниженні 
тис ку в ЛА, ТЗЛК, а також системного і леге-
невого судинного опору. Препарати цієї групи 
в Україні не зареєстровані.

Левосимендан
Новий представник класу інотропних препа-

ратів, неглікозидний кардіотонічний лікарський 
засіб із властивостями вазодилататора, що засто-
совують для лікування гострої декомпенсованої 
СН більш ніж у 40 країнах, включаючи Україну. 
Виявляє два основних механізми дії: підвищен-
ня чутливості до Ca2+ контрактильних протеїнів-
кардіоміоцитів, що визначає позитивну інотроп-
ну дію, а також активацію м�язових K+-каналів, 
що призводить до периферичної вазодилатації. 
Левосимендан виявляє також помірну інгібуючу 
активність до ФДЕ. Крім того, активний метабо-
літ левосимендану проявляє подібний механізм 
дії і має тривалий період напіввиведення, що за-
безпечує збереження ефекту протягом декількох 
діб після припинення введення препарату.

Результати клінічного вивчення в дослі-
дженнях LIDO (Longitudinal Investigation of 
Depression Outcomes, 203 хворих) і RUSSLAN 
(Randomised study on Safety and eff ectiveness of 
Levosimendan in patients with left ventricular failure 
due to an Acute myocardial infarction, 504 хворих) 
дозволили припустити, що разом із сприятливою 
дією на симптоми захворювання та параметри 
гемодинаміки, короткочасна внутрішньовенна 
інфузія левосимендану у хворих з ГСН і знач-
но порушеною скорочувальною здатністю ЛШ 
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може мати перевагу як над добутаміном, так і 
плацебо щодо впливу на смертність у найближчі 
6 міс. Аналогічна закономірність була виявлена 
у дослідженні CASINO (the Calcium Sensitizer 
or Inotrope or None in Low-Output Heart Failure 
study, 291 хворий). Проте кількість досліджених 
хворих була незначною, щоб з впевненістю гово-
рити про переваги такої терапії.

Нові дані про ефективність і безпеку ле-
восимендану при ГСН були отримані в ін-
ших дослідженнях REVIVE II (The second 
Randomized Multicenter Evaluation of Intravenous 
Levosimendan Effi  cacy) і дослідженні SURVIVE 
(Survival of Patients With Acute Heart Failure in 
Need of Intravenous Inotropic Support). У рандомі-
зованому плацебо-контрольовано му дослідженні 
REVIVE II проводили порівняння ефективності 
та безпеки левосимендану і плацебо. Набір паці-
єнтів здійснювався в 103 центрах, було включено 
600 хворих віком старше 18 років із ФВ ЛШ ≤35%, 
яка була визначена в найближчі 12 міс, госпіта-
лізованих у попередні 24 год із декомпенсацією 
СН. Обов�язковою умовою було збереження за-
дишки в стані спокою після внутрішньовенного 
введення сечогінних засобів. Спочатку внутріш-
ньовенно вводили навантажувальну дозу лево-
симендану 6–12 мкг/кг із подальшою інфузією  
0,1 мкг/кг/хв протягом 1 год і підвищенням дози 
до 0,2 мкг/кг/хв у випадку хорошої переноси-
мості. Тривалість введення левосимендану або 
плацебо становила 24 год. Середній вік хворих, 
включених у дослідження, — 63 роки, ФВ — у се-
редньому 22%, інгібітори АПФ отримували 76–
78% пацієнтів, блокатори -адренорецепторів — 
68–69%, спіронолактон — 37%, внутрішньовен-
не введення вазодилататорів або позитивних іно-
тропних препаратів проводили у 26–27%.

Первинною кінцевою точкою була зміна симп-
томів, смерть або збільшення ступеня тяжкості 
СН у перші 5 діб після рандомізації. Це перше до-
слідження, в якому оцінювався вплив втручання 
на клінічний перебіг захворювання в цілому за пе-
ріод, що відповідає тривалості строку типової гос-
піталізації в США. Такий підхід представляється 
більш вагомим, ніж вивчення окремих симптомів 
або однієї кінцевої точки.

У групі левосимендану поліпшення симпто-
мів відзначали вірогідно частіше, а погіршення — 
рідше, ніж у групі плацебо (р=0,015). При цьому 
наявність клінічного погіршення констатували 
при наявності однієї з наступних подій: смерть; 
збереження або погіршення симптомів СН, не-
зважаючи на лікування вазодилататорами, сечо-
гінними або інотропними препаратами; помірне 

або виражене погіршення загальної оцінки свого 
стану хворим через 6 год, 24 год і 5 діб. Клінічний 
стан не змінився приблизно у рівної кількості 
хворих в обох групах. Ефект левосимендану про-
являвся вже через 6 год після початку введення 
препарату. Аналогічну закономірність відзнача-
ли при оцінці вираженості задишки (табл. 1.16).

Таблиця 1.16 
Стан хворих (покращання) у дослідженні 

REVIVE II

Час оцінки Левосимен-
дан,% (n=299)

Плацебо,% 
(n=301) р

24 год (на кі-
нець інфузії)

60 46 0,026

48 год 63 58 0,053
5 діб 76 65 0,001

Смертність протягом 90 діб була вторинною 
кінцевою точкою. У цей період серед хворих, що 
отримували левосимендан, померло 15,1% хво-
рих, плацебо — 11,6% (різниця не достовірна). 
Проте кількість померлих у групі, що отримувала 
левосимендан, на 5-ту добу лікування була віро-
гідно менша, ніж у групі порівняння.

Таким чином, дослідження REVIVE II про-
демонструвало позитивний вплив левосименда-
ну на клінічні прояви ГСН, що проявляється під 
час 24-годинної інфузії і зберігається як мінімум 
4 доби після її закінчення. Проте при подальшій 
інтерпретації результатів цього дослідження не-
обхідно враховувати, що воно не було спланова-
не з метою оцінки впливу терапії на смертність.

При об�єднанні результатів плацебо-конт-
рольованих досліджень левосимендану при ГСН 
(CASINO, REVIVE I, REVIVE II і RUSSLAN) 
за загальними даними ризик смерті протягом 
6 міс у групах, що отримували левосимендан і 
плацебо, істотно не відрізнявся.

Основні побічні ефекти левосимендану від-
повідають особливостям його фармакологіч-
ної дії: головний біль і артеріальна гіпотензія 
пов�язані з вазодилатуючими властивостями, 
аритмії — з позитивною інотропною дією. Тому 
можна чекати їх частішого виникнення порівня-
но з використанням плацебо.

Рандомізоване проспективне подвійне сліпе 
дослідження з подвійним маскуванням SURVIVE 
щодо порівняння ефективності і безпеки лево-
симендану та добутаміну проводили в 75 цент-
рах 8 країн Європи, до нього було включено 
1327 хворих. На сьогодні це найбільше клінічне 
дослідження внутрішньовенного застосування 
інотропних лікувальних засобів при ГСН, у яко-
му оцінювали вплив короткотривалого введення 
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препаратів на виживаність у віддалені періоди за-
хворювання. Включали хворих із ФВ <30%, що 
визначалася в найближчі 12 міс, госпіталізова-
них із гострою декомпенсацією СН і недостат-
ньою ефективністю терапії при внутрішньовен-
ному введенні сечогінних і/або вазодилататорів. 
Левосимендан вводили протягом 24 год (наван-
тажувальна доза 12 мкг/кг за 10 хв із подальшою 
інфузією 0,1 мкг/кг/хв і збільшенням через 1 год 
до 0,2 мкг/кг/хв при хорошій переносимості); 
одночасно використали плацебо добутаміну. 
Добутамін вводили в дозі 5–40 мкг/кг/хв протя-
гом 24 год і більше; одночасно використовували 
плацебо левосимендану. Крім того, у випадку 
клінічної необхідності протягом 6-місячного 
періоду спостереження була можливість повтор-
ного сліпого введення того лікувального засобу, 
до якого хворий був рандомізований на початку 
дослідження.

Середній вік хворих, включених у досліджен-
ня, становив 66–67 років, ХСН була у 88% хво-
рих (в інших випадках причиною госпіталізації 
була ГСН, що вперше виникла), у 76% випадків 
СН була ішемічного генезу, ФВ — у середньому 
24%. Тривалість введення левосимендану — у се-
редньому 23 год, добутаміну — 39 год (середня 
доза — 6 мкг/кг/хв).

Первинною кінцевою точкою була загальна 
смертність протягом 6 міс. Кількість хворих у до-
слідженні дозволяло з достатньою вірогідністю 
продемонструвати зниження смертності в групі 
левосимендану в цей період на 25% порівняно 
з групою, що отримувала добутамін.

Хоча і відзначена тенденція до переваги ле-
восимендану в ранній період після початку вве-
дення досліджуваних препаратів, загальна смерт-
ність хворих на жодному з етапів дослідження 
в групах левосимендану і добутаміну вірогідно 
не відрізнялася (табл. 1.17).

Таблиця 1.17 
Загальна смертність у дослідженні SURVIVE

Час оцінки
Левоси-

мендан,% 
(n=664)

Добута-
мін,%

(n=663)

Відносний 
ризик (95% 

довірчий
 інтервал)

180-та доба 
(первинна 
кін цева  точка)

26,1 27,9 0,91 (0,74–
1,13)

31-ша доба 
(вто ринна кін-
цева точка)

11,9 13,7 0,85 (0,63–
1,15)

5-та доба (рет-
роспективний 
аналіз)

4,4 6,0 0,72 (0,44–
1,16)

По вторинним точкам, які характеризують 
клінічну ефективність (кількість днів, прове-
дених хворими, що вижили, поза стаціонаром, 
оцінка вираженості задишки і зміна загальної 
оцінки свого стану через 24 год після початку 
лікування, серцево-судинна смертність через 
6 міс), групи вірогідно не відрізнялися. Разом 
із тим вміст МНУП після початку введення ле-
восимендану знижувався приблизно вдвічі і за-
лишався таким, як мінімум, протягом 5 діб, тоді 
як зниження в групі добутаміну було менш ви-
раженим (p<0,0001 для відмінностей між гру-
пами через 1, 3 і 5 діб). Через 5 діб від початку 
терапії ступінь зниження вмісту цього маркера 
тяжкості СН склав 46% у групі левосимендану і 
13% у групі добутаміну; це найбільш вагоме зни-
ження рівня МНУП у клінічних випробуваннях 
при ГСН.

Таким чином, отримані факти свідчать 
про більш виражений вплив левосимендану 
на окремі прояви захворювання порівняно з до-
бутаміном. Єдиним негативним моментом є 
більш часте виникнення миготливої аритмії. 
При об�єднанні результатів трьох досліджень 
щодо порівняння левосимендану і добутаміну 
з подібним протоколом введення левосимендану 
(CASINO, LIDO і SURVIVE) загальна кількість 
хворих склала 1730, а смертність через 6 міс від 
початку лікування виявилася вірогідно ниж-
че в групі осіб, що отримували левосимендан 
(р=0,032).

Підводячи підсумки результатів досліджень 
REVIVE II і SURVIVE, левосимендан зменшує 
симптоми, покращує клінічний перебіг гострої 
декомпенсації СН порівняно з плацебо і має пе-
ревагу над добутаміном щодо впливу на окремі 
прояви захворювання. Разом з тим при викорис-
танні левосимендану можна чекати більш час-
того виникнення миготливої аритмії і цей ефект 
помітний як при порівнянні з плацебо, так і з до-
бутаміном. Наскільки це пов�язано зі здатністю 
левосимендану дещо знижувати рівень калію 
в крові, поки не зрозуміло. Час тота виникнен-
ня шлуночкової тахікардії при використанні ле-
восимендану теж підвищується, проте помітних 
відмінностей у цьому випадку порівняно з добу-
таміном не виявлено.

Згідно з даними про вплив на смертність про-
тягом тривалого часу, левосимендан вірогідно 
не відрізняється від плацебо і не має вираже-
ної переваги над добутаміном. Проте у зв�язку 
із невеликою кількістю хворих, які брали участь 
у дослідженні, з упевненістю робити висновок 
про цей аспект дії препарату неможливо.
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Вірогідно, дослідження, що тривають, до-
поможуть підтвердити отримані результати, 
а також визначити перспективні напрямки по-
дальшого вивчення левосимендану. Дані прове-
дених досліджень не змінили уявлень про місце 
цього лікарського засобу в лікуванні ГСН: у цей 
час інфузію левосимендану розглядають як до-
даткове втручання у хворих з низьким серцевим 
викидом у зв�язку із значним порушенням ско-
ротності міокарда без ознак гіповолемії, вира-
женої артеріальної гіпотензії і при відсутності 
відповіді на стандартну терапію (внутрішньо-
венне введення сечогінних і вазодилататорів 
в оптимальних дозах). З появою левосимендану 
в розпорядженні лікарів, порівняно з добута-
міном, з�явився інший ефективний кардіото-
нічний препарат. З урахуванням накопичених 
фактів, добутамін має переваги при наявності 
артеріальної гіпотензії та при ряді інших про-
типоказань до призначення левосимендану 
(тяжке порушення функції печінки і нирок, гі-
перчутливість), тоді як в інших випадках більш 
вираженої дії слід очікувати від левосимендану. 
У випадках, коли клінічної стабілізації при де-
компенсованій СН домогтися не вдається, не-
зважаючи на приєднання до лікування більш 
доступного за ціною добутаміну, варто призна-
чати левосимендан.

Левосимендан використовують у вигля-
ді тривалої внутрішньовенної інфузії протягом 
6–24 год, проте гемодинамічні ефекти зберіга-
ються >48 год після закінчення інфузії. Тахікардія 
і артеріальна гіпотензія, які описані при інфузії 
високих доз левосимендану, не дозволяє засто-
совувати його при САТ <85 мм рт. ст. Важливою 
рисою левосимендану є можливість реалізації 
його позитивних гемодинамічних ефектів (під-
вищення ударного викиду, зниження тиску на-
повнення ЛШ, ЗПСО і опору в легеневих судинах 
при незначному зниженні АТ) на фоні супутнього 
використання блокаторів -адренорецепторів.

Серцеві глікозиди
Серцеві глікозиди інгібують міокардіальну 

Na+/K+-АТФазу, у такий спосіб підвищуючи об-
мін Ca2+/Na+, що проявляється позитивним іно-
тропним ефектом. При ГСН серцеві глікозиди 
незначною мірою підвищують серцевий викид і 
знижують тиск наповнення. У пацієнтів із тяж-
кою ХСН і епізодами гострої декомпенсації при-
йом серцевих глікозидів є ефективним способом 
їх запобігання. У той же час доведено, що у паці-
єнтів, які отримують серцеві глікозиди після ІМ, 
підвищена активність КФК у крові відзначається 
більш тривалий час, а при наявності гострого ІМ 

і ГСН використання похідних наперстянки може 
сприяти виникненню загрозливих для життя 
аритмій. Таким чином, інотропна підтримка 
з використанням серцевих глікозидів при ГСН 
не рекомендується, особливо при наявності го-
строго коронарного синдрому.

У табл. 1.18 наведена характеристика інотроп-
них препаратів, що застосовуються при ГСН.

Таблиця 1.18 
Препарат Доза 

при болюсному 
введенні

Доза 
при інфузійному 

введенні 
Добутамін Немає 2–20 мкг/кг/хв (β+)
Допамін Немає Менше ніж 

3 мкг/кг/хв: нирко-
вий ефект (+)
3–5 мкг/кг/хв: 

інотропна дія (+)
Більше 5 мкг/кг/хв: 
(+), вазопресор на 

дія (+)
Левосимен-
дан 

12–24 мкг/кг 
протягом 10 хв*

0,1 мкг/кг/хв, може 
бути підвищена 

до 0,2 або знижена 
до 0,05 мкг/кг/хв 

Норепінеф-
рин 

Немає 0,2–1,0 мкг/кг/хв 

Епінефрин 1 мг можна
вводити внут-
рішньовенно 
при реаніма-

ційних заходах

0,05–0,5 мкг/кг/хв 

*Рекомендоване дозування. При наявності артеріаль-
ної гіпотензії терапію слід починати з інфузії, виклю-
чаючи болюсне введення.

Інгібітори АПФ при ГСН
На сьогодні дослідження ефективності інгібіто-

рів АПФ у хворих з ГСН не проводили, за винят-
ком СН після ІМ, де вивчали віддалений ефект.

Імовірно, інгібітори АПФ не показані на ран-
ньому етапі стабілізації стану пацієнтів із ГСН. 
Проте оскільки зазначені пацієнти належать 
до групи високого ризику, інгібітори АПФ мають 
велике значення в лікуванні ГСН і гострого ІМ. 
Тому сьогодні обговорюється питання — коли 
слід починати терапію інгібіторами АПФ і кому 
вони найбільш показані.

Гемодинамічні ефекти інгібіторів АПФ зу-
мовлені зниженням утворення ангіотензину II 
і підвищенням вмісту брадикініну, що призво-
дить до зниження ЗПСО і посилення натрійурезу. 
Короткочасна терапія асоціюється зі зниженням 
вмісту в плазмі крові ангіотензину II і альдосте-
рону з одночасним підвищенням ангіотензину I 
і  активності реніну.
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З метою запобігання артеріальної гіпотензії 
слід уникати внутрішньовенного введення інгібі-
торів АПФ. Початкова доза повинна бути невисо-
кою і прогресивно титруватися після стабілізації 
за умови моніторингу АТ та функції нирок.

Інгібітори АПФ необхідно з обережністю за-
стосовувати у пацієнтів з мінімальним серцевим 
викидом, оскільки вони можуть значно знизити 
ШКФ. Ризик непереносимості інгібіторів АПФ 
підвищується при одночасному застосуванні 
НПЗП і при наявності двобічного стенозу нир-
кових артерій.

Блокатори β-адренорецепторів
На сьогодні немає даних про проведення до-

сліджень ефективності блокаторів -адреноре-
цепторів при ГСН, спрямованих на вивчення по-
кращання клінічного стану пацієнтів. Навпаки, 
вважали, що ГСН є протипоказанням для терапії 
препаратами цієї групи. Пацієнтів з ГСН при на-
явності вологих хрипів у нижніх відділах легень 
або артеріальної гіпотензії виключали з випро-
бувань на ранній стадії після розвитку гострого 
ІМ. Застосування блокаторів -адренорецепторів 
у пацієнтів без вираженої СН або артеріальної 
гіпотензії призводило до обмеження розмірів 
ушкодження міокарда, усунення складних по-
рушень ритму серця і зменшення вираженос-
ті болю. Внутрішньовенне введення блокаторів 
-адренорецепторів може бути доцільним у хво-
рих з ангінозним болем, що не усувається нарко-
тичними засобами, з повторними нападами ішемії 
міокарда, АГ, тахікардією або аритмією.

У пацієнтів з гострим ІМ, стан яких на фоні 
ГСН швидко стабілізується, блокатори -адрено-
рецепторів слід починати тестувати якомога ра-
ніше. У пацієнтів з ознаками ГСН на фоні ХСН 
блокатори -адренорецепторів необхідно при-
значати відразу після стабілізації стану (звичайно 
протягом 3–4 діб).

Перша доза метопрололу, карведилолу, бізо-
прололу і небівололу для перорального прийому 
повинна бути невеликою з наступним поступо-
вим підвищенням до цільового рівня. Титрування 
дози необхідно проводити залежно від індивіду-
альної реакції організму на лікування. Блокатори 
-адренорецепторів можуть надмірно знижува-
ти АТ та ЧСС. Пацієнти, що приймали блока-
тори -адренорецепторів перед госпіталізацією 
у зв�язку з декомпенсацією СН, повинні продов-
жувати їх прийом; виключенням є необхідність 
проведення хворому інотропної терапії (у випадку 
застосування левосимендану можливо його поєд-
нання з блокаторами -адренорецепторів).

Терапія антикоагулянтами
Антикоагулянти широко застосовують в лі-

куванні гострого коронарного синдрому неза-
лежно від наявності СН. Це також стосується 
і фібриляції передсердь. Доказів ефективності 
призначення нефракціонованого гепарину або 
низькомолекулярних гепаринів у комплексі 
стартової терапії ГСН дуже мало. У великому 
плацебо-контрольованому дослідженні із засто-
суванням підшкірної ін�єкції 40 мг еноксапарину 
у пацієнтів, госпіталізованих за невідкладними 
показаннями, включаючи велику кількість хво-
рих СН, виявлено зниження частоти венозних 
тромбозів при відсутності впливу на клінічну 
симптоматику. Слід зазначити, що виникнення 
ознак гострої декомпенсації на фоні ХСН вима-
гає ретельного моніторингу згортальної систе-
ми крові, у зв�язку з частою наявністю у таких 
хворих дисфункції печінки. Низьмолекулярні 
гепарини протипоказані у випадку значного 
порушення функції нирок (кліренс креатиніну 
<30 мл/хв) і тромбоцитопенії (<100 000/мм3 або 
зниженні в 2 рази і більше під час лікування ге-
парином).

Вазопресорна терапія у разі кардіогенного шоку
У комбінації з інотропними засобами та ін-

фузією рідини на фоні відсутності оптимальної 
перфузії при поліпшеному серцевому викиді 
необхідно призначати терапію вазопресорами. 
Вазопресори також можна використовувати 
при реанімаційних заходах, а також для підтрим-
ки адекватної перфузії при загрозливій для життя 
артеріальній гіпотензії.

Епінефрин 
Епінефрин — катехоламін із високим афі-

нітетом (міцність зв�язку) відносно 1-, 2- 
і -адренергічних рецепторів. Епінефрин ви-
користовують для інфузійного введення в дозах 
0,05–0,5 мкг/кг/хв у випадку, коли добутамін 
не викликає клінічного ефекту і АТ залишається 
низьким. При цьому рекомендується пряме моні-
торування АТ, а також моніторинг параметрів ге-
модинаміки з використанням катетеризації ЛА.

Норепінефрин
Норепінефрин — катехоламін з високим 

афінітетом відносно -адренорецепторів, який 
слід використовувати для підвищення ЗПСО. 
Норепінефрин-індуковане підвищення ЧСС 
розвивається менше, ніж на фоні дії епінефри-
ну. Рекомендовані дози норепінефрину не від-
різняються від таких епінефрину. Норепінефрин 
(0,2–1 мкг/кг/хв) має перевагу при низькому АТ 
на фоні зниженого ЗПСО, наприклад у випад-
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ку септичного шоку. Норепінефрин дуже часто 
комбінують з добутаміном для покращання па-
раметрів гемодинаміки.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ГСН

Інфекції
Пацієнти з вираженою ГСН схильні до різних 

інфекційних ускладнень, особливо часто з боку 
дихальної та сечовивідної системи, септицемії, 
внутрішньогоспітальним (нозокоміальним) ін-
фекціям, викликаними грампозитивними збуд-
никами. Підвищення вмісту СРБ і погіршення 
загального стану можуть бути єдиними проявами 
інфекції — температурна реакція часто відсутня. 
Ретельна профілактика інфекційних захворювань, 
підтримка цілісності слизових оболонок і шкір-
них покривів є важливими завданнями лікування 
ГСН. При необхідності слід призначати адекватну 
антибіотикотерапію.

Цукровий діабет
Розвиток ГСН часто пов�язаний з погір-

шенням метаболічного контролю і розвитком 
гіперглікемії. Застосування гіпоглікемізуючих 
препаратів слід припинити, а глікемічний конт-
роль здійснювати за допомогою препаратів ін-
суліну короткої дії, залежно від вмісту глюкози 
в крові. Нормоглікемія підвищує виживаність 
пацієнтів із цукровим діабетом, що перебувають 
у критичному стані.

Катаболізм
Негативний енергетичний баланс — серйоз-

на проблема при наявності ГСН. Це є наслідком 
зниження надходження калорій з їжею у зв�язку 
з погіршенням кишкового всмоктування. Слід 
підтримувати оптимальний баланс калорій та 
амінокислот. Визначення концентрації альбумі-
ну в сироватці крові та стан азотистого балансу 
дозволяють моніторувати метаболічний статус 
пацієнта.

Ниркова недостатність
ГСН може викликати або спровокувати по-

гіршення вже існуючої ниркової недостатності. 
Необхідний ретельний моніторинг функції ни-
рок. Збереження функції нирок слід розглядати 
як одну із цілей при виборі терапевтичної страте-
гії у таких пацієнтів.

Існує ряд захворювань, при яких ГСН розви-
вається de novo або які є пусковим механізмом 
для розвитку декомпенсації ХСН. ІХС і гострий 
коронарний синдром є найчастішими причина-
ми ГСН. Захворювання інших органів і систем 
можуть значно ускладнювати лікування ГСН.

ІХС
При гострому коронарному синдромі (не-

стабільна стенокардія або ІМ), ускладненому 
розвит ком ГСН, показане проведення коронар-
ної ангіографії. При гострому ІМ проведення 
реперфузійної терапії вірогідно знижує частоту 
розвитку ГСН. Черезшкірне коронарне втру-
чання (ПКВ) або оперативне втручання (АКШ) 
можливі вже на ранніх стадіях захворювання. 
Якщо ні ПКВ, ні АКШ не можуть бути проведені 
в короткий термін, рекомендується проведення 
ранньої тромболітичної терапії.

Усім пацієнтам із гострим ІМ та ознаками СН 
показане проведення ехоКГ для оцінки загальної і 
локальної скорочувальної здатності міокарда, ви-
явлення клапанної дисфункції (особливо мітраль-
ної регургітації) і виключення ряду інших станів 
(нап риклад перикардиту, кардіоміопатії, ТЕЛА).

У випадку кардіогенного шоку у пацієнтів 
з гострим коронарним синдромом якнайшвид-
ше необхідно провести коронарну ангіографію 
і процедуру реваскуляризації. Тимчасова стабі-
лізація пацієнта може бути досягнута інфузій-
ною терапією, внутрішньоаортальною балонною 
контрпульсацією, застосуванням фармакологіч-
них інотропних препаратів.

Патологія клапанного апарату серця
ГСН може бути наслідком патології клапанного 

апарату серця (при гострій мітральній і аортальній 
недостатності, ендокардиті, аортальному або міт-
ральному стенозі, тромбозі штучного клапана, роз-
шаровуючій аневризмі аорти).

При наявності інфекційного ендокардиту 
на початку лікування обов�язкове призначення 
антибактеріальної терапії на фоні застосуван-
ня інших фармакологічних засобів терапії ГСН. 
Дисфункція серця також може посилюватися 
при наявності міокардиту. Проте при інфекцій-
ному ендокардиті основною причиною розвитку 
ГСН є недостатність клапанів серця. Лікування 
слід починати негайно. При тяжкій гострій міт-
ральній або аортальній регургітації необхідне 
оперативне втручання; проведення невідклад-
ного хірургічного втручання потрібно і при аор-
тальній недостатності.

Лікування ГСН при тромбозі штучного клапану 
серця (ТШКС)
ГСН внаслідок ТШКС асоційована з високою 

смертністю. У всіх пацієнтів із СН і підозрою 
на ТШКС необхідно провести рентгенографію 
органів грудної клітки і ехоКГ.

Тромболітична терапія використовується 
при ТШКС правих відділів серця, а також у кан-
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дидатів на оперативне втручання з групи високо-
го ризику. При ТШКС лівих відділів серця пока-
зане оперативне втручання.

Необхідно використовувати наступні пре-
парати: інгібітор тканинного активатора плаз-
міногену 10 мг внутрішньовенно болюсно з ін-
фузією 90 мг протягом 90 хв; стрептокіназу 
250 000–500 000 МО протягом 20 хв з наступною 
інфузією 1–1,5 млн МО протягом 10 год. Після 
тромболізису всім пацієнтам слід призначати 
нефракціонова ний гепарин у вигляді внутріш-
ньовенної інфузії (збільшення АЧТЧ в 1,5–2 рази 
порівняно з нормальними величинами).

Розшаровуюча аневризма аорти
Гостра розшаровуюча аневризма аорти може 

бути причиною розвитку ГСН як з розвитком бо-
льового синдрому, так і без нього. Зазвичай ГСН 
розвивається на фоні гіпертензивного стану або 
гострої аортальної недостатності. Необхідно не-
гайно встановити діагноз, оперативне втручання 
проводити за життєвими показаннями.

ГСН і АГ
ГСН є одним із найпоширеніших ускладнень 

гіпертензивних кризів. Клінічною ознакою ГСН 
при АГ є застій у легенях; у зв�язку зі швидкіс-
тю розвитку його називають спалахом набряку 
легень. У пацієнтів, госпіталізованих з ознака-
ми набряку легень на фоні гіпертонічного кри-
зу, часто не виявляють змін систолічної функції 
серця, а визначають погіршення процесів роз-
слаблення ЛШ. Метою лікування є зменшення 
перед- і постнавантаження ЛШ, зменшення іше-
мії міокарда (при її наявності), адекватна венти-
ляція легень.

Лікування необхідно проводити негайно: 
оксигенотерапія, неінвазивна вентиляція з пози-
тивним тиском, а при необхідності — ШВЛ, вну-
трішньовенне введення гіпотензивних засобів. 
Гіпотензивна терапія повинна викликати досить 
швидке (протягом 30–60 хв) зниження САТ і 
ДАТ на 30 мм рт. ст. Не слід намагатися віднови-
ти АТ до нормальних значень, це може призвес-
ти до зниження перфузії органів. Тому подаль-
ше зниження АТ слід проводити під контролем 
функції цих органів. Зниження АТ може бути до-
сягнуто призначенням:

• внутрішньовенного введення петльових ді-
уретиків, особливо при наявності ознак переван-
таження рідиною, а також при наявній раніше 
ХСН в анамнезі;

• внутрішньовенного введення нітрогліцери-
ну або нітропрусиду натрію для зниження перед- 

і постнавантаження, а також підвищення коро-
нарного кровотоку;

• блокатори кальцієвих каналів (наприклад 
нікардипін, верапаміл) можна застосовувати па-
цієнтам з діастолічною дисфункцією і збільше-
ним постнавантаженням.

Блокатори -адренорецепторів не слід ви-
користовувати при наявності набряку легень. 
Проте для купірування гіпертонічного кризу 
при феохромоцитомі ефективним є внутрішньо-
венне введення комбінованих блокаторів - і 
-адренорецепторів, наприклад лабеталолу — 
болюсне введення 10 мг з наступною інфузією 
50–200 мг/год.

Ниркова недостатність
СН викликає гіпоперфузію нирок як безпо-

середньо, так і за допомогою активації нейрогу-
моральних механізмів. Неконтрольована комбі-
нована тера пія діуретиками, інгібіторами АПФ, 
НПЗП також може сприяти розвитку ниркової 
недостатності. Ниркова недостатність впливає 
на ефективність терапії СН, особливо при вико-
ристанні дигоксину, інгібіторів АПФ, блокато-
рів рецепторів ангіотензину II, спіронолактону. 
Преренальний стеноз артерій і постренальна об-
струкція (як причини виникнення ниркової не-
достатності) повинні бути виключені.

Підвищення вмісту креатиніну в сироват-
ці крові більш ніж на 25–30% і/або досягнен-
ня концентрації >3,5 мг/дл (>266 мкмоль/л) є 
відносним протипоказанням для продов ження 
терапії інгібіторами АПФ. Комбінація з іно-
тропними засобами з позитивною дією поси-
лює нирковий кровотік, дозволяє покращити 
функцію нирок, відновити ефективність ді-
уретиків. При зниженні функції нирок може 
бути необхідним проведення діалізу, особ ливо 
при наявності гіпонатріємії, ацидозу та не-
контрольованої затримки рідини. Вибір між 
перитонеальним діалізом, гемодіалізом та уль-
трафільтрацією залежить від технічного осна-
щення лікувальної установи.

Захворювання легень і бронхообструкція
При наявності у пацієнтів із ГСН бронхооб-

структивного синдрому необхідно використо-
вувати бронходилататори. Бронходилататори 
можуть покращувати функцію серця, але не вхо-
дять у схему терапії ГСН. Додатково до терапії за-
звичай призначають 2,5 мг сальбутамолу (0,5 мл 
0,5% розчину в 2,5 мл 0,9% розчину натрію хло-
риду) через небулайзер протягом 20 хв. Інгаляцію 
можна повторювати щогодини протягом декіль-
кох годин.
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Порушення ритму серця і ГСН
Брадиаритмії. Брадикардія у пацієнтів із ГСН 

найчастіше є наслідком гострого ІМ, особливо 
при оклюзії правої коронарної артерії. Лікування 
брадиаритмій зазвичай починається з введення 
атропіну 0,25–0,5 мг внутрішньовенно, при не-
обхідності введення можна повторити.

Ізопреналін — 2–20 мкг/хв у вигляді інфу-
зій можна використати при AV-дисоціації або 
низькій шлуночковій відповіді. При наявності 
ішемії міокарда використовувати цей лікар-
ський засіб не слід. Повільний шлуночковий 
ритм при фібриляції передсердь можна при-
скорити шляхом внутрішньовенного введен-
ня теофіліну зі швидкістю 0,2–0,4 мг/кг/год; 
на початку — болюсне введення, далі — у ви-
гляді інфузії. При відсутності відповіді на фар-
макотерапію необхідно використовувати штуч-
ний водій ритму.

Суправентрикулярні тахіаритмії (СВТ). СВТ 
можуть ускладнювати перебіг ГСН або бути при-
чиною її розвитку. Фібриляція передсердь з час-
тою шлуночковою відповіддю також може ви-
кликати ГСН. Контроль ЧСС у пацієнта з СВТ і 
ГСН є першочерговим завданням.

У пацієнтів із рестриктивною кардіоміопа-
тією або тампонадою серця зниження ЧСС слід 
проводити невідкладно, щляхом проведення від-
повідної фармако- або електроімпульсної терапії 
(кардіоверсія). Лікування фібриляції передсердь 
залежить від тривалості захворювання.

Пацієнти з ГСН і фібриляцією передсердь 
повинні отримувати антикоагулянтні препара-
ти. Якщо порушення ритму має пароксизмаль-
ний характер, після стабілізації стану необхідно 
проводити кардіоверсію. Якщо фіб риляція пе-
редсердь триває >48 год, необхідно призначити 
антикоагулянти (спочатку можливе застосуван-
ня низькомолекулярних гепаринів) і проводи-
ти фармакотерапію, спрямовану на підтримку 
оптимальної ЧСС. При визначенні гемоди-
намічної нестабільності, абсолютно показа-
на термінова кардіоверсія. Слід уникати при-
значення верапамілу і дилтіазему при парок-
сизмі фібриляції передсердь, тому що ці засо-
би погіршують перебіг СН і можуть викликати 
AV-блокаду III ступеня. Аміодарон і блокатори 
-адренорецепторів використовують при фіб-
риляції передсердь як для зниження ЧСС, так і 
для запобігання рецидиву (табл. 1.19).

Не слід використовувати антиаритмічні пре-
парати I класу.

У випадку хорошої переносимості блокато-
рів -адренорецепторів їх необхідно призначати 

всім пацієнтам із СВТ. Електроімпульсну тера-
пію з седативними засобами при СВТ слід вико-
ристовувати у пацієнтів із ГСН та артеріальною 
гіпотензією.

Таблиця 1.19 
Лікування аритмії при ГСН

Фібриля-
ція або та-
хісистолія 
шлуночків 

Дефібриляція розрядами 200–300–
360 Дж (перевага надається двофазній 
дефібриляції з максимальною потуж-
ністю 200 Дж). При відсутності ефекту 
ввести 1 мг епінефрину та/або 150–
300 мг аміодарону

Шлуноч-
кова тахі-
кардія 

При нестабільному стані пацієнта — 
електроімпульсна терапія, при стабіль-
ному — внутрішньовенне введення 
аміодарону

Синусова 
тахікардія 
або супра-
вентрику-
лярна тахі-
кардія 

Застосування блокаторів β-адрено-
рецепторів при клінічній та гемо-
динамічній переносимості:
Метопролол 5 мг внутрішньовенно по-
вільно (при необхідності можна повто-
рити)
Аденозин застосовується для уповіль-
нення AV-провідності або для медика-
ментозної кардіоверсії тахікардії за ти-
пом re-entry
Іноді застосовують:
Есмолол 0,5–1,0 мг/кг протягом 
1 хв, потім інфузія зі швидкістю 50–
300 мкг/кг/хв або
Лабеталол 1–2 мг болюсно, потім ін-
фузія зі швидкістю 1–2 мг/хв (усього 
50–200 мг)
Лабеталол також застосовують при ГСН 
на фоні гіпертонічного кризу або фео-
хромоцитомі у вигляді болюсного вве-
дення 10 мг (усього 300 мг) 

Фібриляція 
або тріпо-
тіння пе-
редсердь 

По можливості — електроімпульс на тера-
пія. Дигоксин 0,125–0,25 мг внутрішньо-
венно або блокатори β-адре но рецепторів 
або аміодарон використовують для упо-
вільнення AV-провідності. Аміодарон 
може індукувати медикаментозну кардіо-
версію без погіршення функції ЛШ. Па-
цієнту слід призначити гепарин

Брадикар дія Атропін 0,25–0,5 мг внутрішньовенно, 
всього 1–2 мг. Як тимчасовий засіб — 
інфузія ізопреналіну (1 мг в 100 мл 0,9% 
розчину натрію хлориду, максимальна 
швидкість 75 мл/год, тобто 2–12 мкг/хв).
При стійкості брадикардії до введення 
атропіну, необхідно почати через шкірну 
або трансвенозну кардіостимуляцію. 
При гострому ІМ у випадку резистент-
ної брадикардії можна використовува-
ти теофілін: болюсно 0,25–0,5 мг/кг і 
в подальшому — інфузія зі швидкістю 
0,2–0,4 мг/кг/год 
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Лікування загрозливих для життя аритмій
Фібриляція шлуночків і шлуночкова тахі-

кардія вимагають проведення серцево-легеневої 
реані мації, у тому числі негайної кардіоверсії, 
при необхідності — вентиляційної підтримки ди-
хання, а також застосування седативних засобів 
(у випадку моторного збудження або збереження 
свідомості), стійкого відновлення коронарного 
кровообігу при гострому коронарному синдромі. 
Аміодарон і блокатори -адренорецепторів до-
зволяють знизити частоту повторного виникнен-
ня цих подій.

ГСН під час оперативного втручання
ГСН під час оперативного втручання зазви-

чай є наслідком ішемії міокарда, як правило, 
безбольової, тобто не асоційованої з больовим 
синдромом.

Немедикаментозне лікування ГСН
ГСН є серйозним ускладненням більшості 

захворювань серця. У ряді випадків термінове 
або екстрене хірургічне втручання значно по-
кращує прогноз. До немедикаментозних втру-
чань належать коронарна реваскуляризація, 
корекція анатомічних порушень, заміна або 
реконструкція клапана серця, а також тимча-
сова циркуляторна підтримка з використан-
ням апаратів допоміжного кровообігу. ЕхоКГ 
є найкращим способом діагностики станів, 
при яких необхідний нефармакологічний під-
хід (алгоритм ведення хворих при гострому 
ІМ із застосуванням даних ехоКГ наведений 
у табл. 1.20).

Захворювання серця, що є причиною ГСН і 
вимагають оперативного втручання:

1. Кардіогенний шок після гострого ІМ 
при ураженні кількох коронарних судин.

2. Постінфарктний дефект міжшлуночкової 
перегородки.

3. Розрив стінки шлуночка.
4. Гостра декомпенсація наявної патології 

клапанного апарату.
5. Недостатність або тромбоз штучного кла-

пана серця.
6. Аневризма аорти або розшаровуюча анев-

ризма аорти в порожнину перикарда.
7. Гостра мітральна недостатність внаслідок:
– ішемічного розриву сосочкових м�язів;
– ішемічної дисфункції сосочкових м�язів; 
– міксоматозного розриву сухожильних хорд;
– ендокардиту;
– травми.
8. Гостра аортальна регургітація внаслідок:
– ендокардиту;

– розшаровуючої аневризми аорти;
– закритої травми грудної клітки;
– розриву аневризми синуса Вальсальви.
9. Гостра декомпенсація хронічної кардіо-

міопатії.

Таблиця 1.20
Алгоритм ведення хворих із ГСН 

при гострому ІМ: застосування ехоКГ
Алгоритм А ехоКГ 
– рідина в порожнині перикарда (особливо при тов-
щині шару >10 мм)
– ехоущільнення в рідині
– ехоознаки тампонади серця
ДІАГНОЗ: Розрив зовнішньої стінки шлуночка 
Перикардіоцентез. Об’ємна інфузія. Інотропні засо-
би. Вирішити питання про ВАБК
Негайне оперативне втручання 
Алгоритм Б ехоКГ 
ДІАГНОЗ: Розрив МШП: локалізація; розмір; Qр:Qс 
Фармакотерапія 
Нестабільний стан пацієнта — ВАБК, ШВЛ, КЛА 
Коронарна ангіографія 
Негайне оперативне втручання 
Алгоритм В ехоКГ 
Ехоознаки гострої тяжкої мітральної регургітації
+/– візуалізація розриву сосочкового м’яза 
Якщо діагноз не встановлений — провести Чc-ехоКГ
Якщо Чc-ехоКГ не дає результату — встановити КЛА 
для виключення розриву МШП 
ДІАГНОЗ: Гостра мітральна регургітація 
Фармакотерапія 
Нестабільний стан пацієнта — ВАБК, ШВЛ, КЛА
Коронарна ангіографія 
Негайне оперативне втручання 
Алгоритм Г ехоКГ
– акінезія верхівки 
– гіперкінез базальних відділів МШП, ПСР 
Відмінити:
– препарати з позитивною інотропною  дією, нітра-
ти, ВАБК
Призначити: блокатори -адренорецепторів, стиму-
лятори -адренорецепторів 
ЕхоКГ: низька ФВ без механічних ускладнень 
Кардіогенний шок внаслідок «втрати» великої кіль-
кості міокарда 
Фармакотерапія
Призначити
– ВАБК, ШВЛ, ПКВ або АКШ, АДК
– Трансплантація серця 

ВАБК — внутрішньоаортальна балонна контрпульса-
ція; МШП — міжшлуночкова перегородка; Qp:Qs — 
відношення легеневого кровотоку до сис тем ного; 
Чc-ехоКГ — черезстравохідна ехоКГ; ПСР — перед-
ній систолічний рух; АДК — апарат допоміжного 
кровообігу.
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Внутрішньоаортальна балонна контрпульсація
Контрпульсація є стандартним компонентом 

лікування пацієнтів із кардіогенним шоком або 
тяжкою лівошлуночковою недостатністю при до-
триманні наступних умов:

I. Покращання не настає, незважаючи 
на об�ємну інфузію, інотропну підтримку.

II. Наявність вираженої мітральної регургіта-
ції або розриву міжшлуночкової перегородки — 
з метою гемодинамічної стабілізації.

III. Наявність тяжкої ішемії міокарда, що пе-
решкоджає стабілізації стану, — базис для прове-
дення коронарографії і реваскуляризації.

Внутрішньоаортальна балонна контрпульса-
ція протипоказана при розшаровуючій анев-
ризмі аорти або клінічно значимій аортальній 
недостатності. Її також не слід застосовувати 
при тяжких пошкодженнях периферичних су-
дин, поліорганній недостатності, причинах ГСН, 
що не коригуються.

Апарат допоміжного кровообігу
Апарат допоміжного кровообігу — це механіч-

ний насос, що частково заміщає механічну роботу 
ЛШ. Апарат дозволяє розвантажити шлуночок, 
знизити навантаження на міокард і посилити пе-
риферичний кровотік. Деякі з таких пристроїв ма-
ють блок екстракорпоральної оксигенації. Якщо 
перебіг ГСН затягується, а трансплантацію серця 
провести неможливо, подальше використання 
апарата допоміжного кровообігу недоцільно.

Найчастішими ускладненнями при застосуван-
ні апарата допоміжного кровообігу є тромбоембо-
лія, кровотеча, інфекції.

Трансплантація серця
Трансплантацію серця необхідно розглядати 

як лікувальний захід при тяжкій ГСН із заздале-
гідь відомим несприятливим прогнозом. При-
кладом може бути тяжкий гострий міокардит, 
післяпологова кардіоміопатія або гострий ІМ 
з несприятливим прогнозом після реваскуля-
ризації. Проте трансплантація серця неможли-
ва до того часу, поки не досягнута стабілізація 
стану — природним способом або за допомогою 
апарата допоміжного кровообігу.

ВИСНОВОК
Сучасні дані щодо діагностики та лікуван-

ня ГСН за останні 10 років істотно збагатилися. 
Проведені нещодавно реєстри дозволили оха-
рактеризувати більшість діагнозів хворих як де-
компенсацію ХСН, а нові випадки ГСН поясни-

ти загостренням ІХС або АГ. Дуже важливим є 
розроблений і погоджений об’єм обов�язкового 
обстеження для всіх хворих із ГСН, що дозволяє 
вчасно проводити диференціальну діагностику 
і стратифікацію ризику можливих ускладнень 
(це і лабораторні дослідження, й інструменталь-
ні методи оцінки структурно-функціональних 
особливос тей серцево-судинної системи у хво-
рих із ГСН). Лікарі-терапевти і кардіологи пови-
нні не тільки призначати рекомендовані лікар-
ські засоби хворим з декомпенсацією серцевої 
діяльності, але й визначати природу цієї деком-
пенсації. Важливим є більш активне залучення 
в процес лікування кардіохірургів та інтервен-
ційних кардіологів, електрофізіологів для прове-
дення реваскуляризації життєздатного міокарда, 
корекції набутих клапанних уражень міокарда 
(включаючи корекцію вираженої мітральної ре-
гургітації), проведення стимуляції серця для ре-
синхронізації його роботи (у випадку наявності 
блокади ніжок і розширення комплексу QRS) та 
ін. Слід пам�ятати, що позитивні короткочасні 
результати лікування ГСН необхідно трансфор-
мувати в тривалі позитивні результати. На цьому 
шляху перспективним є застосування патогене-
тичного базисного лікування основного захво-
рювання, захист міокарда та функції нирок.
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ВИЗНАЧЕННЯ
СН називають патофізіологічний стан, 

при якому серце внаслідок порушення своєї на-
сосної функції не може задовольняти потреби 
метаболізму тканин.

Зазначений стан може проявлятися клінічними 
ознаками ХСН або ГСН і асоціюється з підвище-
ним ризиком смерті таких пацієнтів.

Перелік основних термінів, які часто вжива-
ються для опису різних клінічних форм або варі-
антів СН, у діючій МКХ-10 відповідає рубрикам 
I50.0, I50.1, I50.9.

I50.0. Застійна серцева недостатність 
Хвороба серця застійного характеру
Правошлуночкова недостатність (вторинна 

стосовно недостатності лівих відділів серця)
I50.1. Лівошлуночкова недостатність
Гострий набряк легень
Серцева астма
Недостатність лівих відділів серця
I50.9. Серцева недостатність без уточнення
Бівентрикулярна недостатність

Кардіальна, серцева або міокардіальна недо-
статність

За період після прийняття МКХ-10 (1992) 
з�явилися нові клінічні терміни, що застосову-
ються в міжнародних рекомендаціях з діагностики 
і лікування СН. Сучасна термінологія, що вжи-
вається для характеристики клінічних особли-
востей різних категорій хворих із ХСН, наведена 
у відповідному розділі.

За визначенням Робочої групи по серцевій 
недостатності Української асоціації кардіологів 
(2006), ХСН — це клінічний синдром з прогресу-
ючим характером, типовими рисами якого є зни-
ження толерантності до фізичних навантажень, 
затримка в організмі рідини і обмеження трива-
лості життя.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
За різними підрахунками ХСН на сьогодні 

хворіють щонайменше від 15 до 23 млн чоловік. 
За даними національних реєстрів різних країн се-
редній (без врахування віку) показник поширеності 
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ХСН у популяції коливається від 1 до 5%. Зазна-
чені коливання можуть бути, зокрема, пов�язані 
з відсутністю уніфікованих міжнародних епіде-
міологічних критеріїв СН. З віком поширеність 
СН прогресивно зростає. Так, за даними Фре-
мінгемського дослідження поширеність СН се-
ред чоловіків зростає від 0,8% у віковій категорії 
50–59 років до 6,6% — у віці 80–89 років (у жінок 
від 0,8 до 7,9% відповідно).

Аналіз результатів довгострокового популя-
ційного спостереження, здійсненого в рамках 
того ж Фремінгемського дослідження, показав, 
що ризик виникнення СН протягом життя ста-
новить 21% у чоловіків і 20% — у жінок і є іс-
тотним навіть за умови відсутності розвитку ІМ 
(11 і15% відповідно).

Захворюваність — кількість випадків впер-
ше діагностованої СН протягом року в попу-
ляції — згідно з різними даними становить від 
150 до 500 випадків на 100 тис. населення (0,15–
0,5%), причому серед осіб у віці понад 45 років 
цей показник кожні 10 років подвоюється. За-
значене вище Фремінгемське популяційне спо-
стереження, тривалістю 40 років, показало, що 
захворюваність СН серед чоловіків підвищу-
ється від 0,3% у віковому проміжку 35–65 ро-
ків до 1,2% у віці 85–94 роки, а серед жінок — 
від 0,2 до 0,9% відповідно.

Протягом останніх 30–40 років у Європі та 
Північній Америці, незважаючи на зниження 
смертності від серцево-судинних причин, від-
значають постійне зростання розповсюд женості 
ХСН. У США кількість госпіталізацій з при-
воду СН за період з 1971–1994 рр. збільшилася 
в 4 рази, а кількість смертельних випадків внаслі-
док СН у період 1970–1993 рр. — у 3 рази. У на-
ступні 20–30 років у Європі та Америці прогнозу-
ють ріст розповсюдженості ХСН на 30–40%, що 
пов�язують з постійною тенденцією до збільшен-
ня питомої ваги населення старших вікових груп 
і збільшенням (внаслідок поліпшення лікування) 
тривалості життя пацієнтів із серцево-судинними 
захворюваннями та цукровим діабетом.

Прогноз хворих із клінічними проявами ХСН 
дуже серйозний, що відображає таку її фунда-
ментальну ознаку, що як прогресуючий харак-
тер. За даними Фремінгемського дослідження 
(спостереження з 1948 по 1988 р.) середня три-
валість життя з моменту встановлення діагнозу 
ХСН становила 1,7 року для чоловіків і 3,2 року 
для жінок, а показник 5-річної виживаності — 25 
і 38% відповідно. Навіть у сучасних умовах (за да-
ними Британії на 2001 р.) виживаність пацієнтів 
з клінічно маніфестованою ХСН протягом 5 ро-

ків нижча, ніж у хворих із вперше діагностовани-
ми злоякісними епітеліальними пухлинами різ-
них локалізацій, крім раку легені. 

Клінічний прогноз ХСН тим гірше, чим 
вище ступінь її клінічної тяжкості. Так, по-
казник смертності протягом 1 року у хворих 
із ХСН I–II ФК за NYHA становить 6–10%, 
зростаючи до 25–40% у хворих з тяжкою (IV ФК 
за NYHA) ХСН.

Пацієнти із симптомною ХСН, але відносно 
збереженою систолічною функцією ЛШ (ФВ 
<40–45%) характеризуються кращою (приблиз-
но вдвічі — за даними 5-річного спостереження) 
виживаністю, ніж пацієнти з ХСН і зниженою 
ФВ ЛШ.

Кращу виживаність жінок порівняно із чоло-
віками з ХСН пояснюють декількома причина-
ми, зокрема меншою поширеністю серед них 
ІХС, більшою часткою хворих зі збереженою 
систолічною функцією ЛШ і, можливо, кращи-
ми компенсаторними можливостями організму 
щодо протидії зниженню серцевого викиду.

Результати масштабних багатоцентрових 
плацебо-контрольованих клінічних досліджень 
свідчать (див. ЛІКУВАННЯ), що комбіноване 
застосування нейрогуморальних антагоністів 
(інгібітори АПФ або антагоністи рецепторів ан-
гіотензину II, блокатори β-адренорецепторів, ан-
тагоністи альдостерону) дозволяє істотно знизи-
ти смертність хворих із клінічно ма ніфестованою 
ХСН до 6–10% на рік. 

Лікування хворих з ХСН вимагає значних ко-
штів, обсяг яких у країнах Західної Європи та Пів-
нічної Америки становить 1–2% загальних витрат 
на охорону здоров'я; ⅔ цих засобів припадає на ста-
ціонарне лікування хворих із ХСН, яких госпіталі-
зують з приводу декомпенсації їх клінічного стану. 
Згідно з так званими фармакоекономічними підра-
хунками, вартість надання медичної допомоги па-
цієнтам із ХСН у країнах Західної Європи (Фран-
ція, Нідерланди, Німеччина, Бельгія) зростає про-
порційно тяжкості їх клінічного стану, становлячи 
на рік для хворих I–II ФК у середньому 827 євро, 
III — 2029 євро і IV, клінічно найбільш тяжкого,— 
13 994 євро. Відповідні підрахунки показали, що 
постійний прийом інгібіторів АПФ і блокаторів 
β-адренорецепторів хворими з ХСН, знижуючи 
ризик повторних госпіталізацій з приводу деком-
пенсації кровообігу, вимагає менше витрат, ніж по-
вторні епізоди стаціонарного лікування, зумовлені 
неотриманням необхідної систематичної терапії 
зазначеними нейрогуморальними антагоністами.

Згідно з сучасними епідеміологічними і статис-
тичними даними у хворих із ХСН 75–80% смер-
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тельних випадків мають кардіальну природу, при-
чому приблизно в половині випадків вони відпо-
відають критеріям раптової смерті, інша половина 
пацієнтів помирає від прогресуючої насосної СН. 
Інші 20–25% смертельних випадків серед хворих 
із ХСН доводиться на некардіальні причини, се-
ред яких провідна роль належить пневмонії, ТЕЛА 
і мозковому інсульту.

Наведені дані свідчать про актуальність СН 
як медико-соціальної проблеми і обґрунтову-
ють необхідність широкого впровадження су-
часних стандартів її лікування та профілактики 
в нашій країні.

ФАКТОРИ РИЗИКУ
Епідеміологічні дослідження чітко проде-

монстрували провідну роль АГ і ІХС як попу-
ляційних факторів ризику СН (табл. 2.1). Втім, 
виділення ролі кожного із зазначених факторів 
у виникненні ХСН є проблематичним, оскільки 
АГ та ІХС співіснують приблизно у 40% таких 
хворих. За даними як епідеміологічних, так і су-
часних багатоцентрових досліджень ХСН поєд-
нана з ІХС у 60–65% хворих.

За останній час збільшилась кількість даних 
щодо більш вагомого, ніж це уявляли раніше, 
значення АГ як фактора ризику розвитку СН. 
Підкреслюється, що роль АГ як фактора ризи-
ку і каузальної причини клінічно наявної ХСН 
в епідеміологічних дослідженнях недооціню-
ється, оскільки при розвитку остан ньої раніше 
підвищений АТ у багатьох хворих знижується 

до норми внаслідок насосної неспроможності 
серця. Результати аналізу, проведеного Націо-
нальним інститутом серця, легень і крові США, 
свідчать, що у 75% хворих із ХСН раніше відзна-
чали АГ. Остання підвищує ризик розвитку СН 
пропорційно ступеню підвищення АТ, причому 
підвищення САТ є більш значимим відносно 
розвитку ХСН, ніж підвищення ДАТ, незалеж-
но від віку і статі (табл. 2.2).

Перенесений ІМ є найбільш значимим не-
залежним фактором ризику розвитку ХСН як 
у загальній популяції, так і серед хворих із АГ. 
Вагомими факторами ризику ХСН є також цу-
кровий діабет, ГЛШ, клапанні вади серця. Серед 
пацієнтів із АГ, цукровим діабетом і наявністю 
ГЛШ у жінок відзначають більш високий ризик 
виникнення СН (табл. 2.3, див. табл. 2.1). 

За даними Фремінгемського дослідження се-
ред пацієнтів із ІХС і/або ГЛШ фактором ризику 
ХСН виступає зменшення життєвої ємкості ле-
гень (підвищення ризику у жінок у 2,3 раза, у чо-
ловіків — у 1,8).

Рівень загального ХС у плазмі крові є віднос-
но слабким предиктором розвитку ХСН, проте 
високе значення співвідношення рівня загаль-
ного ХС до ХС ЛПВЩ у плазмі крові виступає 
значимим фактором ризику ХСН. Останнє сто-
сується і наявності ожиріння, що є опосередко-
ваним чинником ризику СН з урахуванням його 
патогенетичного зв�язку з АГ, цукровим діабе-
том, ГЛШ і дисліпідемією.

Таблиця 2.1
Популяційні фактори ризику розвитку ХСН серед осіб віком 40–89 років 

за даними Фремінгемського дослідження (за Levy D. et al., 1996)

Фактор ризику
Расповсюдженість фактора ризику 

у популяції, %
Підвищення ризику порівняно з популя-

ційним показником, %

чоловіки жінки чоловіки жінки
АТ ≥140/90 60 62 2,1 3,4
ІМ 10 3 6,3 6,0
Стенокардія 11 9 1,4 1,7
Діабет 8 5 1,8 3,7
ГЛШ 4 3 2,2 2,9
Клапанні вади серця 5 8 2,5 2,1

Таблиця 2.2
Структура підвищення АТ як фактора ризику розвитку СН (за Kannel W., 1996)

Підвищення АТ
Вік 35–64 роки Вік 65–94роки

чоловіки жінки чоловіки жінки
САТ 3,1* 4,4 1,8 2,4
ДАТ 1,4 2,9 1,6 1,2
Пульсового 3,4 3,0 2,3 2,2

*Підвищення ризику порівняно з популяцією цієї вікової категорії.
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ЕТІОЛОГІЯ ХСН
Найбільш частою етіологічною причиною СН 

у Європі та США на сьогодні вважають ІХС, яку, 
за даними епідеміологічних і багатоцентрових 
клінічних досліджень, діагностують у 60–75% та-
ких хворих. Є вагомі підстави вважати, що друге 
місце серед етіологічних факторів ХСН займає 
системна АГ, проте часте поєднання ІХС і АГ 
утруднює оцінку справжньої ролі останньої у ви-
никненні ХСН. Так, за статистичними та епі-
деміологічними даними ІХС та АГ (окремо або 
у поєднанні) зумовлюють виникнення 75–80% 
усіх випадків СН.

Серед інших причин розвитку ХСН провід-
ними є ДКМП і клапанні вади серця, на інші 
причини ХСН (табл. 2.4) у розвинених країнах 
припадає в цілому не більше 5% випадків.

Слід зазначити, що в Афро-Азіатському ре-
гіоні структура етілогічних факторів ХСН інша, 
у ній основне місце займають клапанні вади 
і первинні ураження міокарда.

З практичної точки зору важливо виділити ті 
причини ХСН або ГСН, які є потенційно оборот-
ними і при відповідних умовах можуть бути пов-
ністю усунуті. До них відносяться тахі- і бради-
аритмія, ішемія і гібернація міокарда, клапанні 
вади серця, легенева тромбоемболія, міокардит, 
побічна дія або передозування лікарських засо-
бів, алкоголь.

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ХСН
Зниження насосної здатності серця може бути 

наслідком таких факторів: 
1) гемодинамічне перевантаження шлуночків 

(у більшості випадків ЛШ); 
2) первинне ураження міокарда; 
3) порушення наповнення ПШ або ЛШ. 
Перевантаження ЛШ може бути зумовлене 

підвищеним опором систолічному викиду кро-
ві («перевантаження тиском») або підвищеним 
діастолічним об’ємом крові («перевантаження 
об’ємом»). Перший варіант відзначають при АГ 

і аортальному стенозі, другий — при аорталь-
ній і мітральній недостатності. Перевантаження 
ПШ тиском характерне для легеневої гіпертензії 
і стенозу ЛА, об’ємом — для септальних дефектів 
зі скиданням крові зліва направо.

Таблиця 2.3
Фактори ризику розвитку ХСН серед пацієнтів із АГ (за Levy D. et al., 1996)

Фактор ризику
Підвищення ризику порівняно з популяційними показниками

чоловіки жінки
ІМ 5,54 5,99
Стенокардія 1,35 1,71
Діабет 1,78 3,57
ГЛШ 1,97 2,80
Клапанні вади серця 2,40 1,96

Таблиця 2.4
Найбільш актуальні захворювання і стани, які 

можуть викликати СН
ІХС
- ІМ
- ішемія і/або гібернація міокарда
АГ
- гіпертензивне серце
Кардіоміопатії
- ДКМП
- ГКМП
- рестриктивна (амілоїдоз, гемохроматоз, саркоїдоз 
та ін.)
Клапанні або вроджені вади серця
- аортальна
- мітральна
- трикуспідальна 
- септальна
- стеноз ЛА
Аритмії
- тахісистолія
- брадисистолія
Міокардити
- вірусний
- бактеріальний
- при системних захворюваннях сполучної ткани
Ураження перикарда
- ексудативний перикардит, гідроперикард
- констриктивний перикардит
Вторинна кардіоміопатія
- токсична (в тому числі алкогольна)
- медикаментозна
- ендокринна (тиреотоксикоз, гіпотиреоз, 
 феохромоцитома)
Легенева гіпертензія
- первинна
- вторинна (при легеневому серці; при вроджених 
вадах, посттромбоемболічна)
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Первинне ураження серцевого м�яза вияв-
ляють при ІХС і некоронарогенних ураженнях. 
При ІХС таке ураження за характером не є ди-
фузним і може проявлятися некрозом (при го-
строму ІМ), постінфарктними рубцевими зміна-
ми, ішемією та гібернацією (див. далі) міокарда. 
Разом з тим для некоронарогенних захворювань 
міо карда характерне дифузне ураження остан-
нього (ДКМП, більшість міокардитів, вторинні 
кардіоміопатії).

Порушення наповнення ЛШ або ПШ від-
значають при укороченні діастоли (тахісисто-
лії), при наявності механічної перешкоди його 
на пов ненню (перикардит, AV-стеноз, міксома) 
і при порушеннях його розслаблення в діастолу. 
Останнє відзначають при рестриктивних ура-
женнях міокарда, його ішемії, концентричній гі-
пертрофії (АГ, ГКМП), аортальному стенозі.

Наведені патофізіологічні фактори зниження 
насосної здатності серця нерідко поєднуються. 
Наприклад, при аортальному стенозі або АГ із 
ГЛШ перевантаження останнього тиском поєд-
нується з порушенням його діастолічного напов-
нення; а при наявності постінфарктного кардіо-
склерозу у пацієнта з ІХС і супутньою АГ пере-
вантаження тиском і діастолічна дисфункція ЛШ 
поєднуються з первинним ураженням міокарда.

При відсутності радикального етіотропного 
коригуючого впливу (переважно хірургічного 
при наявності показань) кожний із трьох вище-
вказаних основних факторів виступає в ролі пер-
манентно діючого тригера (запускаючого факто-
ра) виникнення і подальшого розвитку ХСН.

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ 
 ПРОГРЕСУВАННЯ СН
Неадекватність серцевого викиду метабо-

лічним потребам тканин ініціює специ фічні для 
СН адаптивні зміни з боку системної нейрогумо-
ральної регуляції, серця, судин, нирок, скелет-
них м�язів, які, взаємодіючи між собою за прин-
ципом порочного кола, визначають постійне 
прогресування СН.

Ремоделювання серця
У сучасному розумінні це комплекс 

структурно-функціональних змін тих або інших 
відділів серця, викликаний неадекватними гемо-
динамічними умовами їх функціонування або їх 
первинним ураженням. На практиці клініцист 
зустрічається в першу чергу з ремоделюванням 
лівих відділів серця, зокрема ЛШ.

Ремоделювання ЛШ — сукупність патологіч-
них змін величини, маси і форми ЛШ з відпо-

відним порушенням його нормального функціо-
нування. Характерними макроознаками ремо-
дельованого ЛШ є його гіпертрофія, дилатація 
і деформація (так звана сферизація) порожнини. 
Поєднання останніх трьох ознак є типовим для 
первинно-міокардіального ураження і пере-
вантаження об’ємом. Для СН, зумовленої пере-
вантаженням тиском і/або порушенням діасто-
лічного напов нення ЛШ, виражена дилатація 
останнього не характерна, за винятком фінальної 
клінічної стадії, коли компенсаторні можливості 
гіпертрофова ного ЛШ практично вичерпані.

Головна фундаментальна ознака ремоделю-
вання ЛШ — ГЛШ. Це пристосувальний фено-
мен, спрямований на підтримку здатності пер-
винно ураженого або перевантаженого міокарда 
розвивати достатній внутрішньошлуночковий 
тиск у систолу шляхом зменшення робочого на-
вантаження на одиницю його маси. Проте у про-
цесі еволюції гіпертрофія міокарда втрачає своє 
пристосувальне значення і стає одним із факто-
рів прогресування ХСН. Це пояснюється тим, 
що, на відміну від фізіологічної, так званої робо-
чої гіпертрофії (у спортсменів, здорових осіб, що 
займаються інтенсивною фізичною працею), гі-
пертрофія міокарда при його перевантаженні або 
ушкодженні є біологічно неповноцінною. Непов-
ноцінність патологічної гіпертрофії міокар да, зо-
крема, полягає в тому, що при ній: 

а) зростання маси міофібрил переважає над 
зростанням маси мітохондрій; 

б) збільшення площі мембрани відстає 
від рос ту загальної маси кардіоміоцита; 

в) ріст маси міокарда випереджає ріст ка-
пілярів; 

г) відбувається інтенсивне периваскулярне 
утворення сполучної тканини (реактивний фіб-
роз); 

д) відзначається трансформація процесів біл-
кового синтезу у напрямку утворення ізоформ 
регуляторних і ефекторних протеїнів, властивих 
ембріональному періоду (так звана феталізація 
міокардіального фенотипу).

У результаті зазначених змін розвиваються 
енергодефіцит, перевантаження іонами Са2+ і не-
повноцінне функціонування гіпертрофова них 
кардіоміоцитів з відповідним порушенням си-
столічної і/або діастолічної функції ЛШ. У форму-
ванні діастолічної неспроможності міокарда важ-
лива роль також належить фіброзним (вогнищевим 
або дифузним) змінам ремодельованого ЛШ.

Для СН, зумовленої первинним уражен-
ням міокарда ЛШ або його перевантаженням 
об’ємом, а також для термінального клінічно-
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го етапу гіпертензивного серця характерна так 
звана міогенна дилатація ЛШ. Остання відо-
бражає неможливість ЛШ забезпечувати об’єм 
систоліч ного викиду крові в аорту пропорцій-
но об’єму порожнини ЛШ наприкінці діастоли 
(фізіологіч ний механізм Франка — Старлінга) 
(рис. 2.1). У та кій ситуації, як правило, відпо-
відно від бувається зниження величини ФВ ЛШ 
(<40%) і сферизація порожнини останнього, тоб-
то наближення її форми до кулястої (на відміну 
від нормальної еліпсоїдної). Такий варіант ремо-
делювання ЛШ визначають у 60–70% випадків 
клінічно маніфестованої ХСН.

а б
КДОКДО

УОКУОК

Рис. 2.1. Схематичне зображення кривих Франка — 
Старлінга: а) у нормі; б) при систолічній 
недостатності ЛШ

У 30–40% пацієнтів із СН відзначають нор-
мальну або субнормальну ФВ ЛШ (>45%). Наяв-
ність клінічних ознак СН у хворих цієї категорії 
пов�язують винятково або переважно з порушен-
нями діастолічного наповнення ЛШ. У повсяк-
денній клінічній практиці цей варіант СН най-
частіше виявляють у хворих з гі пертензивним 
серцем і тахісистолічними порушеннями ритму 
серця. Для цього варіанта СН характерний зсув 
кривої «кінцево-діастолічного тиску — КДО» 
вліво, при цьому гіперволемія в малому колі кро-
вообігу, аж до набряку легень, може виникати 
при нормальному об’ємі ЛШ (рис. 2.2).

Норма

Набряк легень

0 0100 100200 200
КДО, мл

Гіпертрофія

Кінцево-
діастолічний

тиск, 
мм рт. ст.

40
30
20
10

Рис. 2.2. Криві залежності між кінцево-діастолічним 
тиском і КДО ЛШ у нормі і при діастолічній 
недостатності гіпертрофованого ЛШ

Нейрогуморальна активація
Зниження серцевого викиду зумовлює ряд 

системних компенсаторних реакцій, спрямова-
них на підтримку достатнього перфузійного тис-
ку в судинній системі. Останнє забезпечується 
«включенням» відповідних компенсаторних меха-
нізмів, які можна умовно розділити на кардіаль-
ні, судинні і ниркові.

До кардіальних механізмів компенсації кро-
вообігу при СН належать підвищення ЧСС, ріст 
інотропної (скорочувальної) функції міокарда 
і його гіпертрофія. Судинний механізм компен-
сації представлений системною периферичною 
вазоконстрикцією, спрямованою на підтрим-
ку необхідного системного АТ. Нирковий шлях 
компенсації кровообігу полягає в затримці іонів 
Nа+ і води, спрямований на збільшення ОЦК, 
тобто також на підтримку системного АТ.

Мобілізаційні нейрогуморальні системи
Зазначені «мобілізаційні» компенсаторні реакції 

опосередковані декількома нейрогумо ральними 
системами: САС, ренін-ангіотен зиновою (РАС), 
альдостероном, аргинін-вазо пресином (синоніми: 
вазопресин, АДГ) і системою ендотеліну.

САС. Як відомо, її основними структурними 
ланками є аферентні нервові волокна, централь-
ні адренергічні структури, еферентні пре- і пост-
гангліонарні симпатичні волокна, симпатичні 
терміналії з α2-адренорецепторами і тканинні β- 
і α1-адренорецептори, а також ефекторні гормо-
ни норадреналін і адреналін.

Активація САС при СН виникає на найбільш 
ранньому етапі дисфункції ЛШ. Стимуляція β1- 
та β2-адренорецепторів міокарда норадреналі ном 
і адреналіном зумовлює підвищення його скоро-
чувальної здатності і ЧСС, а стимуляція норадре-
наліном судинних α1-адренорецепторів — перифе-
ричну артеріоло- і венулоконстрикцію. Крім того, 
норадреналін, збуджуючи α1-адрено рецептори 
міокарда, діє як один із факторів його гіпертрофії, 
а стимуляція ниркових β1-адрено рецепторів опо-
средковує секрецію нирками реніну — ключового 
ензиму, що запускає активацію РАС.

РАС — багатокомпонентна ензимогормо на ль-
на система, що відіграє основну роль у регуляції 
тиску в судинній системі і об’єму рідини в орга-
нізмі. Первинним субстратом РАС виступає ан-
гіотензиноген, що перетворюється під впливом 
реніну в ангіотензин І. Останній у свою чергу 
під впливом АПФ трансформується в ангіотен-
зин II — основний діючий гормон РАС. Ангіо-
тензин II взаємодіючи зі своїми тканинними 
рецепторами першого типу (АТ1-рецептори), 
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викликає системну вазоконстрикцію, стимулює 
процеси гіпертрофії міокарда та індукує синтез 
альдостерону наднирковими залозами (див. далі). 
Крім цього, він стимулює викид норадреналіну 
симпатичними терміналями і утворення ендо-
теліну-1 і вазопресину.

Компоненти РАС, які перебувають під впли-
вом описаної вище ензимної трансформації 
в циркуляторному руслі, визначаються як цир-
кулююча РАС, а ті, які локалізуються і транс-
формуються за допомогою ензимів у тканинах, 
як тканинна РАС. Активація останньої відіграє 
ключову роль у ремоделюванні ЛШ при СН.

Альдостерон — мінералокортикоїд, основним 
патофізіологічним ефектом якого при ХСН є за-
тримка рідини в організмі за рахунок стимуляції 
реабсорбції іонів Nа+. Крім того, альдостерон 
стимулює колагеноутворення в міокарді і чинить 
вазоконстрикторну дію. Оскільки потужним ін-
дуктором синтезу альдостерону є ан гіотензин II, 
у літературі поряд з терміном «РАС» часто вжива-
ється термін «РААС».

Ендотелін-1 — ефекторний (діючий) гормон 
так званої системи ендотеліну, експресія і акти-
вація компонентів якої відбувається переважно 
в клітинах ендотелію. Ендотелін-1 більш потуж-
ний вазоконстриктор, ніж ангіотензин II, і подіб-
но до нього стимулює гіпертрофію міокар да і гі-
пертрофію гладком’язового шару периферичних 
судин, а також секрецію катехоламінів, реніну, 
альдостерону, вазопресину.

Вазопресин, що синтезується в задній частці 
гіпофізу, стимулює канальцеву реабсорбцію во-
ди і чинить системну вазоконстрикторну дію.

Контррегуляторні системи
Поряд з нейрогуморальними системами, що за-

безпечують компенсаторні реакції мобілізацій-
ної спрямованості, при ХСН функціонує ряд 
гуморальних систем (НУП, адреномедулін, група 
так званих ендотелійзалежних контррегулятор-
них факторів), що здійснюють контррегуляторну 
дію стосовно ефектів САС, РААС, вазопресину, 
ендотеліну. Фізіологічна роль зазначених систем 
полягає в контролі вираженості вищенаведених 
мобілізаційних реакцій системи кровообігу і тим 
самим — захисту так званих органів-мішеней 
(серце, судини, нирки, скелетні м�язи) від по-
тенційно небезпечних для них наслідків перма-
нентної гіперактивації РААС, САС, ендотеліну, 
вазопресину (роль «буфера»).

НУП, передсердний і так званий МНУП, син-
тезуються кардіоміоцитами передсердь і шлуноч-
ків у відповідь на їх розтягнення та підвищення 

тис ку в останніх. НУП стимулює натрійурез і ді-
урез, чинить вазодилатуючу і антипроліфератив-
ну дію, а також пригнічує секрецію реніну, аль-
достерону, ендотеліну-1, вазопресину і норадре-
наліну. Дія адреномедуліну багато в чому подібна 
впливу НУП.

Ендотелійзалежні контррегуляторні фактори 
представлені брадикініном, так званими вазо-
дилататорними простагландинами і оксидом 
азоту (NO). Усі вони продукуються клітинами 
ендотелію і здійснюють вазорелаксуючу, анти-
проліферативну і антитромботичну дію.

До вазодилататорних простагландинів нале-
жать простациклін та РgЕ2. Важливою їх осо-
бливіс тю є здатність до підтримки ниркового 
крово току в умовах гіпоперфузії нирок за раху-
нок дила тації переважно їх аферентних артеріол.

Оксид азоту (NО), або ендотелійзалежний фак-
тор розслаблення судин, продукується клітинами 
ендотелію під впливом специфічного ензиму — 
ендотеліальної NO-синтетази (еNOS). Крім 
ефекту вазодилатації, NО пригнічує активацію 
моноцитів і тромбоцитів, що є однією з ключо-
вих ланок так званого імунозапального процесу 
(див. далі) і тромбоутворення при ХСН.

Брадикінін має самостійну вазодилатуючу і ан-
типроліферативну дію і, крім цього, стимулює син-
тез вазодилататорних простагландинів та NО. Слід 
пам�ятати, що він розщеплюється на неактив ні 
пептиди тим самим ензимом, що каталізує утво-
рення ангіотензину II з ангіотензину I, а саме — 
АПФ. Тому зростання активності РААС при ХСН 
призводить до підвищеного розпаду брадикініна 
і відповідно зниження його концентрації та змен-
шення утворення NО і простацикліну.

Зміни з боку судинної системи
При клінічно маніфестованій ХСН пери-

феричні судини (більшою мірою артеріальні) пе-
ребувають в стані перманентної констрикції, що 
зумовлено постійною дією суттєво підвищених 
концентрацій ангіотензину II, норадреналіну, 
ендотеліну-1, вазопресину на гладком’язовий 
шар їх стінки. Крім цього, ангіотензин II й ен-
дотелін-1 зумовлюють гіпертрофію останнього. 
Звуження просвіту судин, поряд з гіпертрофією 
їх м�язового шару, що характерно також для АГ, 
отримало назву «ремоделювання судин». Вира-
женість цього феномену зростає в міру клінічно-
го прогресування ХСН.

Характерною для ХСН зміною з боку судин 
є також порушення функції ендотелію. Істотну 
роль у реалізації цього феномену грає зниження 
концентрації оксиду азоту, що зумовлене, по-
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перше, пригніченням його синтезу в ендотеліо-
цитах і, по-друге, підвищенням його біохіміч-
ної (вільнорадикальної) інактивації. Внаслідок 
зниження концентрації NО у стінці судин у зна-
чній мірі зменшується захисна дія фізіологічних 
концентрацій NО у відношенні вазоконстрикції, 
тромбоутворення та активації клітинної ланки 
системного запалення, що відіграє істотну роль 
у прогресуванні ХСН.

Зміни з боку нирок
Під дією вазоконстрикторних нейрогормонів 

зменшується нирковий кровотік, що призводить 
до зменшення клубочкової фільтрації та стиму-
ляції вивільнення реніну юкстагломерулярним 
апаратом нирок. Внаслідок прямої дії альдосте-
рону на клітини канальців активується реабсорб-
ція Nа+ і води, поряд з цим збільшується екскре-
ція К+ і Mg2+.

Зміни з боку скелетних м’язів
Внаслідок гіпоперфузії периферичних м�язів 

розвивається їх хронічна гіпоксія з відповідним 
порушенням метаболізму, змінами ультраструк-
тури, зниженням функціональних можливостей, 
зменшенням маси.

ОСНОВНІ ЕТАПИ КЛІНІЧНОГО 
ПРОГРЕСУВАННЯ ХСН: 
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА

Доклінічний етап СН 
(безсимптомна дисфункція ЛШ) 
Характеризується насамперед активацією 

САС, що забезпечує мобілізацію інотропної та 
хронотропної функцій серця, збільшення при-
пливу до нього крові по венах і підтримка нор-
мального рівня АТ. Одночасно відбувається ак-
тивація НУП. Суттєвого зростання активності 
циркулюючих РААС, ендотеліну-1 і вазопресину 
не відзначають, що пояснюється відповідною 
антагоністичною дією НУП. Ідуть процеси гі-
пертрофії серцевого м�яза, опосередковані акти-
вованою локальною міокардіальною РААС, а та-
кож норадреналіном (через α1-адренорецептори) 
і ендотеліном-1.

Перехід доклінічної СН у клінічно мані-
фестовану зумовлюють декілька факторів:

• на фоні дилатації лівого передсердя та пер-
манентного підвищення в ньому тиску розвива-
ється десенситизація (втрата чутливості) розта-
шованих у ньому барорецепторів, подразнення 
яких в нормі обмежує надмірну активацію цен-

трального симпатичного тонусу і секрецію вазо-
пресину; поступово формується десенситиза ція 
ниркових і судинних рецепторів до НУП; 

• на фоні перманентної гіперстимуляції 
міо карда катехоламінами розвивається десен-
ситизація його β-адренорецепторного апарату, 
що знижує скорочувальну реакцію серця на цир-
кулюючі катехоламіни; 

• збільшується енергодефіцит кардіоміоци-
тів, що визначається вищевказаною апріорною 
біологічною неповноцінністю патологічної гі-
пертрофії міокарда.

У результаті наведених змін, по-перше, втра-
чається контроль НУП над активацією САС, РААС, 
ендотеліну-1 і вазопресину, що робить можливим 
«безперешкодну» реалізацію їх периферичного та 
антидіуретичного ефектів і у такий спосіб визначає 
ріст перед- і постнавантаження на серце. По-дру-
ге, знижується ефективність систоли шлуночків, 
зменшується серцевий викид, що у свою чергу 
стимулює подальшу активацію гормональних си-
стем мобілізаційної спрямованості за принципом 
порочного кола. По-третє, у зв'язку з поступовим 
підвищенням тиску наповнення лівого передсердя 
і ЛШ відбувається подальша активація міокарді-
альної РААС і системи ендотеліну, які стимулюють 
подальшу гіпертрофію міокарда.

Фаза розгорнутих клінічних проявів хронічної 
застійної СН
Мобілізаційні реакції серцево-судинної си-

стеми остаточно втрачають своє компенсаторне 
фізіологічне значення і виступають у ролі пато-
генних факторів, що визначають структурно-
функціональну деградацію органів (тканин)-
мішеней. Це зумовлює різкий дисбаланс між 
постійно наростаючою активністю САС, РААС, 
ендотеліну і вазопресину, з одного боку, і недос-
татньою вираженістю ефектів контррегулятор-
них систем — з іншого*.

Так, незважаючи на циркуляцію в кровотоці 
НУП у високих концентраціях, останні не здій-
снюють очікуваного «буферного» ефекту внаслі-
док десенситизації їх тканинних рецепторів і зна-
чного зниження ниркового кровотоку. З іншого 
боку, висока активність АПФ у стінці судин, 
крім підвищеного утворення ангіотензину II, ви-
кликає деградацію брадикініну і опосередкова-
но — пригнічення стимульованого брадикініном 
синтезу NО. Крім цього, ангіотензин II стиму-
лює руйнування NО шляхом посилення продук-
*Існує зворотний зв’язок між активністю реніну плазми крові, кон-
центрацією циркулюючих ангіотензину II, альдостерону й ендотеліну, 
з одного боку, та тривалістю життя хворих з ХСН — з другого.
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ції вільних радикалів, здатних хімічно нейтралі-
зувати останній.

Перманентна гіперстимуляція міокарда висо-
кими концентраціями катехоламінів зумовлює 
перевантаження іонами Са2+ мітохондрій, кри-
тичний дефіцит макроергічних сполук і, як на-
слідок цього, — активацію кальційзалежних про-
теаз і фосфоліпаз з подальшим некрозом частини 
кардіоміоцитів і розвитком вогнищ репаратив-
ного (замінного) фіброзу. Наростання пропор-
ційне підвищенню концентрації циркулюючого 
норадреналіну десенситизації міокардіальних 
β-адренорецепторів призводить до критичного 
(до 50% норми) зниження скорочувальної відпо-
віді міокарда на катехоламіни. Одночасно викли-
кане гіпоперфузією скелетних м�язів порушення 
їх метаболізму, діючи через локалізовані в м�язах 
так звані метаболічні рецептори, стає сигналом 
для подальшої, опосередкованої через ЦНС ак-
тивації САС*.

Високі концентрації ангіотензину II і ендо-
теліну-1, стимулюючи в міокарді утворення кола-
генових волокон, стимулюють і зворотний про-
цес — деструкцію сополучнотканинного «каркаса» 
серцевого м�яза за допомогою специфічних ензи-
мів — так званих матриксних металопротеїназ, що 
сприяє прогресуванню дилатації порожнини ЛШ.

У фазі виражених циркуляторних порушень 
і системного тканинного дизметаболізму ініцію-
ється механізм імунозапальної відповіді організ-
му, ключовою ланкою якого є активація синтезу 
гуморальних медіаторів системного запалення, 
так званих прозапальних цитокінів (ФНП-α, ін-
терлейкіни-1, -6, -8) імунокомпе тентними кліти-
нами. Основними ефектами зазначених цитокінів 
є пригнічення біосинтезу білка, внутрішньоклі-
тинного транспорту глюкози, анорексія, подаль-
ша активація матриксних металопротеїназ, при-
гнічення скорочувальної здатності міокарда та 
периферичних м�язів, утворення NО ендотелієм, 
а також стимуляція апоптозу** кардіоміоцитів, 
міо цитів скелетних м’язів і лімфоцитів.

В активації прозапальних цитокінів ключову 
роль відіграє гіперпродукція вільних радикалів 
на фоні пригнічення ензимів антиоксидантного 
захисту в умовах системної гіпоксії (так званий 
оксидативний, або оксидантний стрес).

Фізіологічний зміст зростання синтезу проза-
пальних цитокінів при ХСН полягає насамперед 
в активації катаболічних процесів та апоптозу 
*Концентрація норадреналіну в плазмі крові прямо корелює зі ступе-
нем тяжкості ХСН (ФК), ризиком смерті хворих і обернено — з вели-
чиною ФВ ЛШ. 
**Енергозалежний  генетично кодований механізм «самознищення» 
клітини, який принципово відрізняється від некрозу.

в скелетних м�язах, оскільки саме зменшення 
маси скелетних м�язів є останнім резервом для 
приведення потреби організму в кисні та пожив-
них речовинах у відповідність з критично обмеже-
ними можливостями їх доставки. Дійсно, на фоні 
значного підвищення концентрації циркулю-
ючих ФНП-α та інших прозапальних цитокінів 
відзначають зменшення маси тіла, зумовлене го-
ловним чином гіпотрофією скелетних м�язів (ка-
хектичні зміни). Але одночасно за аналогічним 
механізмом відбувається активація апоптозу та 
катаболічних процесів у міокарді, що не дозво-
ляє збалансувати ситуацію***.

Як результат повного вичерпання резервів 
компенсації наступає смерть від прогресуючої 
насосної недостатності серця.

РАПТОВА СЕРЦЕВА СМЕРТЬ І ЇЇ 
МЕХАНІЗМИ У ХВОРИХ ІЗ ХСН
Як вище було вказано, до 50% хворих із ХСН 

не доживають до фінального етапу декомпенса ції 
серця, а вмирають раптово, часто на фоні стабіль-
ного клініко-гемодинамічного стану. У більшо-
сті випадків (>80%) раптова серцева смерть на-
стає внаслідок виникнення шлуночкової арит-
мії високих градацій, які при ХСН, як правило, 
мають безсимптомний характер. Встановлено, 
що основним без по середнім механізмом зупин-
ки кровообігу є вто ринна (тобто трансформова-
на з шлуночкової тахікардії) фібриляція шлуноч-
ків — 67,5%. Значно рідше це первинна фібриля-
ція шлуночків (8,3%) і брадиаритмії (16,5%). Па-
тогенетичні фактори раптової аритмічної смерті 
при ХСН можна об’єднати у такий спосіб:

1) специфічні для ХСН міокардіальні пору-
шення;

2) нейрогуморальні фактори;
3) ішемія;
4) ятрогенні фактори.
Розглянемо їх послідовно.
1. У формуванні аритмогенного субстрату в де-

компенсованому серцевому м�язі беруть участь 
основні ланки його ремоделювання. У патологічно 
гіпертрофованому міокарді ви значають зниження 
активності іонних насосів (Са2+-АТФаза сарко-
плазматичного ретикулума, Nа+-К+-АТФаза сар-
колеми) і синтезу протеїнів калієвих каналів, що 
викликає перевантаження цитозолю кардіоміоци-
тів іонами Са2+. Результатом останнього є подов-
ження ПД кардіоміоцитів, у результаті чого збіль-
шується так звана тригерна активність міокарда, 
***Рівень циркулюючого ФНП-α у плазмі крові прямо корелює з клі-
нічною вираженістю ХСН і обернено — з тривалістю життя хворого 
та його ІМТ. Найбільш високий рівень ФНП-α виявляють у пацієнтів 
з кардіальною кахексією.
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що являє собою генерацію ектопічних електрич-
них імпульсів по типу спонтанних деполяризацій. 
Дилатація ЛШ зумовлює відкриття в сарколемі 
кардіоміоцитів так званих stretch-залежних (тобто 
активованих розтягненням клітини) натрієвих ка-
налів, що сприяє виникненню таких самих спон-
танних деполяризацій них імпульсів. Виникненню 
і підтримці шлуноч ко вої тахікардії сприяють ме-
ханізми rе-entry (зво ротний вхід збудження, тісно 
пов�язаний з наявністю міокардіального фіброзу) 
та під ви щення автоматизму кардіоміоцитів, що є 
одним із наслідків їх кальцієвого перевантаження.

2. Перманентна активація РААС і САС є 
не тільки опосередкованим (через ремоделюван-
ня серця), але і прямим фактором аритмогенезу.

Порушення β-адренорецепторного апарату 
в умовах гіперкатехоламінемії шляхом акти вації 
сарколемальних кальцієвих каналів L-типу і при-
гнічення кальцієвого насоса зумовлює той же фе-
номен перевантаження цитозолю кардіоміоцитів 
іонами кальцію. Останній збільшується також 
у зв'язку з перманентною активацією міокардіаль-
них α1-адренорецепторів підвищеними концен-
траціями норадреналіну.

Роль циркулюючої РААС в аритмогенезі 
при ХСН полягає насамперед у стимуляції гі-
перпродукції альдостерону, наслідком чого є гі-
покаліємія і гіпомагніємія, що в свою чергу висту-
пає фактором ектопії міокарда.

3. Добре відома роль міокардіальної ішемії 
в генезі небезпечних для життя шлуночкових 
аритмій, що асоційована з перевантаженням 
кардіоміоцитів іонами Са2+ та їх вільнорадикаль-
ним пошкодженням.

4. До ятрогенних факторів злоякісних шлу-
ночкових ектопічних порушень ритму при ХСН 
належать дигіталісна інтоксикація; неправильне 
застосування петльових і тіазидних діуретиків, 
що призводить до гіпокаліємії і гіпомагніємії; 
застосування неглікозідних інотропних засо-
бів; прийом антиаритмічних препаратів I класу 
(див. ЛІКУВАННЯ).

ДІАГНОСТИКА ХСН

КЛІНІЧНІ СИМПТОМИ ХСН
Виявлення суб�єктивних і об�єктивних (фі-

зикальних) ознак СН є початковим етапом її 
діагностики.

Суб’єктивні симптоми ХСН
Суб�єктивними симптомами ХСН є:
• задишка при фізичному навантаженні;
• нічна пароксизмальна задишка;

• ортопное;
• кашель при фізичному навантаженні і/або 

вночі;
• слабкість, швидка стомлюваність при фі-

зичному навантаженні;
• ніктурія;
• олігурія;
• скарги на зменшення маси тіла;
• симптоми з боку ЖКТ і ЦНС.
Задишка (компенсаторне підвищення часто-

ти дихальних рухів), що обмежує переносимість 
фізичних навантажень, є найбільш раннім і час-
тим клінічним симптомом СН у хворих з насос-
ною недостатністю лівих відділів серця. Задишка 
є рез ультатом рефлекторного збудження дихаль-
ного центра у відповідь на підвищення легенево-
капілярного тиску і наявність транссудату в ін-
терстиціальному просторі легень, що обмежує екс-
курсію (підвищує ригідність) легень, знижуючи 
ефективність кожного дихального циклу. Якщо 
на початковому етапі СН задишка виникає при ви-
конанні побутових навантажень середньої інтен-
сивності (типово — під час ходи), то при тяж кій 
ХСН супроводжує найменше фізичне зусилля па-
цієнта. Для хворих з ізольованою недостатністю 
правих відділів серця задишка при навантаженні 
менш характерна, оскільки у цих хворих відсут-
нє підвищення легенево-венозного тиску. Про-
те при вираженій ізольованій правошлуночковій 
декомпенсації можлива досить значна задишка, 
факторами якої є гіпоперфузія дихальних м�язів 
і метаболічний ацидоз на фоні значно зниженого 
серцевого викиду.

Пароксизмальна нічна задишка в класичному 
розумінні — це раптове пробудження пацієнта 
від відчуття ядухи з негайною потребою сісти 
або встати на ноги, із супутнім частим диханням. 
Перебування у вертикальному положенні сприяє 
зменшенню вираженості зазначених симптомів 
від декількох до 30–40 хв. Пароксизмальна ніч-
на задишка зумовлена насосною недостатністю 
лівих відділів серця, що викликана збільшен-
ням припливу до них крові в горизонтальному 
положенні тіла, внаслідок чого підвищується 
легенево-венозний і легенево-капілярний тиск 
і формується інтерстиціальний набряк легень. 
Є дані, що у раптовому характері виникнення 
проявів пароксизмальної нічної задишки визна-
чальну роль грають спонтанні коливання цент-
рального симпатичного тонусу під час сну.

Ортопное — відчуття ядухи і задишки в гори-
зонтальному положенні, що зникає або значно 
зменшується після переходу у вертикальне. За ге-
модинамічним механізмом виникнення ортопное 
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подібно з пароксизмальною нічною задишкою. 
Є підстави вважати, що ортопное у більшій мірі 
відображає перманентний характер гіперволемії 
малого кола кровообігу, ніж пароксизмальна ніч-
на задишка.

Непродуктивний (сухий) кашель, що рефлек-
торно виникає при фізичному навантаженні і/або 
вночі, теж є наслідком легеневого застою, що по-
ширюється в тому числі і на бронхіальну систе-
му. Не слід забувати, що сухий кашель при ХСН 
іноді може бути побічною дією інгібіторів АПФ, 
але тоді він не пов�язаний з фізичним наванта-
женням і горизонтальним положенням тіла.

Слабкість і стомлюваність є наслідком змен-
шення сили, витривалості і маси скелетних 
м�язів, особливо нижніх кінцівок, зумовлених їх 
гіпоперфузією. Зниження функціональної здат-
ності периферичних м�язів при ХСН зумовлені 
патологічним перерозподілом у них ізоформ міо-
зину, енергодефіцитом, зниженням щільності 
β2-адренорецепторів, вільнорадикальним стре-
сом, апоптозом міоцитів. Слабкість у пацієнтів 
із ХСН зазвичай більш виражена після прийо-
му їжі, що зумовлено перерозподілом лімітовано-
го кро вотоку в органи черевної порожнини.

Ніктурія — досить часта й рання ознака ХСН. 
У денний період в умовах зниженого серцевого 
викиду вертикальне положення тіла і фізична ак-
тивність (як фактори перерозподілу крові), а також 
адренергічна вазоконстрикція призводять до зни-
ження ниркового кровотоку і відповідно клубочко-
вої фільтрації. Вночі в горизонтальному положенні 
приплив крові до нирок збільшується, під час сну 
знижується секреція норадреналіну (відповідно 
збільшується нирковий кровотік) і тому кількість 
сечі, що виділяється, збільшується.

Олігурія, на відміну від ніктурії, характеризує 
тяжку ХСН з високим рівнем циркулюючих ан-
гіотензину II, альдостерону, вазопресину та кри-
тично зниженим нирковим кровотоком.

Скарги на зниження маси тіла надають додат-
кову діагностичну інформацію щодо динамі-
ки та індивідуального прогнозу захворювання, 
оскіль ки свідчать про значно активовані пато-
фізіологічні механізми прогресування ХСН. Клі-
нічно значимою вважається втрата ≥7,5% ма си 
тіла протягом останніх 6 міс. Механізми втрати 
маси тіла у хворих із ХСН наведені нижче.

Абдомінальні скарги — тяжкість в епігастральній 
області, нудоту, іноді блювання, запор, діарею, 
анорексію окремо або в різних комбінаціях від-
значають хворі з явищами застою великого кола 
кровообігу. Вони є наслідком таких змін, як ге-
патомегалія, асцит, набряк кишечнику. Є дані, що 

в походженні анорексії, що визначається у знач-
ної частини пацієнтів із тяжкою ХСН, відіграє 
роль відповідна центральна дія ФНП-α.

Не варто забувати, що зазначені симптоми 
можуть бути проявом будь-якого іншого супут-
нього захворювання з боку ШКТ.

Симптоми з боку ЦНС — сонливість, збу-
дження, безсоння, сплутаність свідомості, дез-
орієнтація і т.п. можливі при термінальній ХСН, 
при критичному зниженні серцевого викиду. 
Частіше їх реєструють у хворих похилого і старе-
чого віку.

Об’єктивні клінічні ознаки ХСН
До основних об�єктивних клінічних ознак, які 

дають підстави підозрювати ХСН, належать:
• двосторонні периферичні набряки;
• гепатомегалія;
• набряк та пульсація шийних вен, гепато-

югулярний рефлюкс;
• асцит, гідроторакс (двобічний або пра-

вобічний);
• наявність при аускультації двобічних воло-

гих хрипів у легенях;
• тахіпное;
• тахісистолія;
• альтернувальний пульс;
• розширення перкуторних границь серця;
• III (протодіастолічний) тон;
• IV (пресистолічний) тон;
• акцент II тону над ЛА;
• зниження нутритивного статусу пацієнта 

при загальному огляді.
Периферичні набряки у пацієнтів із ХСН є озна-

кою декомпенсації великого кола кровообігу. Як-
що причиною ХСН є дисфункція лівих відділів 
серця, ця ознака характеризує пізній етап розвитку 
цього синдрому. Відомо, що появі набряків пере-
дує кумуляція в організмі приблизно 5 л позасудин-
ної рідини. Найбільш типова локалізація набряків 
на стопах і гомілках, хоча при значно виражених 
застійних явищах вони можуть охоплювати стегна, 
мошонку, крижі. Анасарка — тотальний набряк 
підшкірної клітковини, аж до неможливості пунк-
ції периферичних вен розвивається на терміналь-
но му етапі ХСН. Характерною ознакою пери-
феричних набряків, викликаних декомпенса-
цією серця, є їх двобічна локалізація. Наявність 
набряків обох нижніх кінцівок різного ступеня 
виражено сті не виключає ХСН, оскільки може ві-
дображати супутнє однобічне порушення лімфо- 
і венозного відтоку. При ізольованій недостат-
ності правих відділів серця набряки з�являються 
на більш ранньому етапі декомпенсації.
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Периферичний набряковий синдром може 
також виникати при інших клінічних станах, що 
вимагає проведення відповідної диференційної 
діагностики (див. далі).

Ключовими ланками патогенезу кардіоген-
ного набрякового синдрому є активація РААС, 
САС, аргинін-вазопресину, гіперальдостеронізм, 
зниження ниркового кровотоку та венозний за-
стій (схема 2.1).

Гепатомегалія, набрякання і пульсація шийних 
вен, гепатоюгулярний рефлюкс є ознаками си-
стемної венозної гіпертензії, що виникає внаслі-
док неможливості серця адекватно перекачувати 
кров з венозної системи в артеріальну. Простою 
ознакою підвищення венозного тис ку є відсут-
ність спадіння яремних вен на вдиху. При цьому, 
на відміну від механічної обструкції верхньої по-
рожнистої вени, пульсація яремних вен зберіга-
ється. Іншою об�єктивною ознакою кар діогенної 
системної венозної гіпертензії є ге пато югулярний 
рефлюкс, а саме збільшення набрякання і пульса-
ції яремних вен при натисканні на ділянку живота 
(правий верхній квадрант) протягом  20–30 с в го-
ризонтальному положенні хворого.

Асцит — більш пізній прояв декомпенсації ве-
ликого кола кровообігу, зумовлений транссуда-
цією рідини в черевну порожнину з її вен на фоні 
значного і тривалого підвищення венозного тис-
ку у хворих із ХСН. Найбільш виражений асцит 
при констриктивному перикардиті та вадах три-

куспідального клапана. Виражений напружений 
асцит вимагає диференційної діагностики з синд-
ромом портальної гіпертензії, зумовленим насам-
перед біліарним цирозом печінки.

Гідроторакс виявляють приблизно у ⅓ хворих 
з бівентрикулярною СН. Хоча за своїм характером 
він є двобічним, у більшості випадків значна кіль-
кість рідини накопичується справа. Гідрото ракс 
при ХСН являє собою транссудат з плевральних 
вен. Може бути проявом не тільки системної ве-
нозної гіпертензії, а й хронічної гіперволемії мало-
го кола кровообігу, оскільки плевральні вени впа-
дають не тільки в систему верхньої порожнистої 
вени, а й частково в легеневі вени.

У хворих із ХСН при наявності гідротораксу 
необхідне проведення диференційної діагнос тики, 
насамперед з ексудативним плевритом інфекцій-
ного або онкологічного походження. 

Крепітувальні вологі хрипи в легенях виника-
ють внаслідок транссудації рідини в альвеоли 
з подальшим переміщенням у бронхіоли і зу-
мовлені гіперволемією малого кола кровообігу 
при насосній недостатності лівих відділів серця. 
Зазначені хрипи вислуховуються з обох боків, 
локалізуються в нижніх відділах легень і супро-
воджуються притупленням перкуторного тону. 
Наявність таких хрипів свідчить про високий 
ризик виникнення гострого альвеолярного на-
бряку легень, а також є сигналом для проведення 
невідкладної діуретичної терапії. Якщо на фоні 
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Схема 2.1. Механізм набрякового синдрому при ХСН.
↑ підвищення; ↓ зниження; ОЦП — об’єм циркулюючої плазми крові



ГЛАВА 2  ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ _______________________________  1245

С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

4
С

ЕР
Ц

ЕВ
А

 Н
ЕД

О
С

ТА
ТН

ІС
ТЬ

адекватної відповіді на діуретичну терапію про-
тягом 1–2 діб відсутня позитивна динаміка у ви-
гляді значного зменшення або зникнення хрипів 
у легенях, необхідно виключити супутню двобіч-
ну нижньодольову пневмонію, що нерідко роз-
вивається у таких хворих.

Тахіпное (тобто кількість дихальних рухів 
>20 за 1 хв), що визначається в стані спокою, 
свідчить про значне підвищення легенево-
капілярного тиску, зумовленого насосною не-
достатністю лівих відді лів серця. Необхідне про-
ведення диференційної діагностики з багатьма 
іншими станами (табл. 2.5).

Тахісистолію (ЧСС >80 уд./хв) відзначають 
у більшості пацієнтів із ХСН, якщо не прово-
диться терапія препаратами, що знижують ЧСС 
(блокатори β-адренорецепторів, серцеві глікози-
ди). У пацієнтів із декомпенсованою СН і сину-
совим ритмом тахікардія є опосередкованим че-
рез САС адаптивним механізмом, спрямованим 
на підтримку необхідного ХОК в умовах зниже-
ної систолічної здатності ЛШ. При фібриляції 
передсердь самостійним патогенетичним факто-
ром тахісистолії є дисфункція AV-вузла, що ви-
магає застосування терапії, спрямованої на нор-
малізацію частоти шлуночкових скорочень.

Альтернувальний пульс можна розглядати 
як діагностичний критерій СН у випадках збе-
реженого синусового ритму. Про нього йде 
мова у випадках, коли при рівномірних про-
міжках між пульсовими ударами визначають 

різне їх напов нення. На сфігмограмі це прояв-
ляється пульсовими хвилями різної амплітуди. 
При об�єктивному дослідженні хворого аль-
тернація пульсу найбільш чітко визначається 
на а. femoralis. Механізм альтернувального пульсу 
полягає в коливаннях САТ внаслідок варіацій 
ударного об�єму ЛШ, пов�язаних з вираженою 
міокардіальною недостатністю (кардіоміоцити 
не встигають відновити необхідну кількість ма-
кроергічних з�єднань для наступного скорочен-
ня). Цим механізмом пояснюється те, що аль-
тернація пульсу нерідко виникає безпосередньо 
після ектопічних шлуночкових скорочень (оди-
ничних або групових), а також те, що вона може 
бути індукована швидкою електростимуляцією 
передсердь. Альтернувальний пульс — маркер 
вираженої систолічної дисфункції ЛШ. Він 
не відзначається при СН, основною причиною 
якої є порушення діастолічного наповнення 
шлуночків.

Розширення перкуторних границь серця од-
ночасно вліво і вгору відзначають при ХСН 
з систолічною дисфункцією ЛШ, що свідчить 
про дилатацію ЛШ і лівого передсердя (ІХС, 
декомпенсоване гіпертензивне серце, аорталь-
на і мітральна регургітації без бівентрикуляр-
ної недостатності). На етапі розвитку останньої 
спостерігається також і розширення правої гра-
ниці відносної тупості серця вправо, що вказує 
на дилатацію правого передсердя. Розширення 
перкуторних границь серця тільки вправо ха-

Таблиця 2.5
Симптоми, які спостерігаються як при ХСН, так і при інших патологічних станах

Задишка Кашель Слабкість Тахісис-
толія

Перифе-
ричні

набряки

Гепато-
мегалія Гідроторакс Асцит

• Захво-
рювання 
дихальної 
cистеми
• Анемія
• Ожиріння
• Виражена 
детренова-
ність
• Захворю-
вання ЦНС
• НЦД,
істерія
• Агравація

• Захво-
рювання 
дихальної 
cистеми
•Побічна
дія інгібі-
торів АПФ

• Злоякісні 
пухлини
• Цукровий 
діабет
• Невроло-
гічні захво-
рювання
• Анемія
• Детре-
нованість

• Тиреоток-
сикоз
• Анемія
• Вживан-
ня кави, 
де яких 
медика мен-
тів

• Захво-
рювання 
нирок
• Захво-
рювання 
тонкого 
кишечнику 
з дефіцитом 
білка
• Мікседе-
ма
• Венозна 
недостат-
ність, лім-
фостаз
• Побічна 
дія анта-
гоністів 
кальція

• Гепатит
• Пухлина 
печінки
• Цироз пе-
чінки
• Ехінококоз 
печінки
• Хронічний 
мієлолейкоз
• Портальна 
гіпертензія 
судинного 
генезу (синд-
ром Бадда — 
Кіарі),
хронічний 
тромбоз во-
рітної вени

• Плеврит 
інфекцій-
ного і мета-
статичного 
генезу
• Дифузні
захворюван-
ня сполучної 
ткани
• Мікседема
• Нефротич-
ний синд ром

• Мета-
стази 
в брюшині
• Пор-
тальна гі -
пертензія
• Нефро-
тичний 
синдром
• Міксе-
дема
• Тубер-
кульозний 
перитоніт
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рактерно для ізольованої недостатності його 
правих відділів (первинна або вторинна леге-
нева гіпертензія, трикуспідальні вади, стеноз 
ЛА), а також для мітрального стенозу, усклад-
неного легеневою гіпертензією. В останньому 
випадку зазначена ознака поєднується зі змі-
щенням границь відносної тупості серця вгору. 
Тотальне розширення перкуторних границь 
серця виявляють у пацієнтів зі СН, виклика-
ною ексудативним перикардитом, декомпен-
сованою мітральною вадою, дифузним міокар-
дитом із систолічною дисфункцією обох шлу-
ночків, а також у випадках, коли до насосної 
недостатності ЛШ приєднується недостатність 
правих відділів серця (див. вище). Для хворих 
з констриктивним перикардитом характерні 
нормальні границі серця.

III (протодіастолічний) тон може бути ви-
значений тільки у хворих із синусовим ритмом. 
Він є маркером значно вираженої систолічної 
дисфункції, виникаючи внаслідок різкого спо-
вільнення припливу крові до ЛШ наприкінці фази 
його швидкого наповнення. Аускультативний фе-
номен у вигляді тричленного ритму із зазначеним 
додатковим (низькочастотним) III тоном у прото-
діастолу отримав назву «протодіастолічний ритм 
галопу». Наявність III протодіастолічного тону 
асоційована з незадовільним прогнозом вижива-
ності. Хоча патологічний III тон є високоспеци-
фічним для систолічної ХСН, іноді він може спо-
стерігатися при аневризмі ЛШ без ознак СН.

IV (передсердний) тон, на відміну від III па-
тологічного, відображає порушення не систоліч-
ної, а діастолічної функції ЛШ. Виникає вна-
слідок затрудненого вигнання крові лівим пе-
редсердям в умовах зниженої еластичності ЛШ 
в останню фазу діастоли. IV передсердний тон 
може спостерігатися у хворих з діастолічною дис-
функцією ЛШ як із клінічними ознаками застій-
ної СН, так і без них.

Акцент II тону на ЛА у хворих з насосною не-
достатністю лівих відділів серця свідчить про на-
явність легеневої гіпертензії.

Знижений нутритивний статус хворого є до-
сить частою ознакою клінічно маніфестованої 
ХСН. У 12–16% пацієнтів виявляють кахексію 
(ІМТ <20 кг/м2 або маса тіла <80% ідеальної).

Виходячи з сучасних уявлень, можна виділити 
два основних фактори прогресуючої втрати маси 
тіла у хворих із ХСН: 

а) дисфункція органів травлення (печін-
ки, підшлункової залози, тонкого кишечнику) 
в умовах хронічного венозного застою (так зва-
ний синдром мальабсорбції); 

б) зменшення маси периферичних м�язів 
в умовах їх оксидантного стресу та ефектів про-
тизапальних цитокинів, насамперед ФНП-α (ін-
сулінорезистентність, пригнічення процесів біл-
кового синтезу, апоптоз міоцитів).

Будучи неспецифічною ознакою, зменшення 
маси тіла при ХСН вимагає виключення супутніх 
станів, які можуть бути його причиною (онкологіч-
не захворювання, хронічні інфекції і т.д.).

Комплексна оцінка клінічних симптомів 
і ознак ХСН
Оцінка можливості діагностування СН 

на підставі лише клінічних симптомів повинна 
базуватися на врахуванні двох ключових обста-
вин. По-перше, у реальній клінічній практиці 
у конкретного пацієнта визначають лише части-
ну (нерідко меншу) вищенаведених симптомів, 
що визначається рядом факторів — характером 
дисфункції серця, її етіологічною причиною, 
виразністю циркуляторних порушень, індиві-
дуальними особливостями організму. По-друге, 
жоден з описаних вище клінічних симпто мів 
СН, якщо їх оцінювати окремо, не має одно-
часно достатньої чутливості* та специфічно сті**. 
Наприклад, задишка і слабкість — досить чутли-
ві ознаки, оскільки виникають у більшості паці-
єнтів із ХСН. У той же час вони малоспецифіч-
ні, оскільки спостерігаютья при багатьох інших 
патологічних станах. Навпаки, такі ознаки, як 
протодіастолічний ритм галопу, пульсація роз-
ширених яремних вен, двобічні крепітувальні 
хрипи, є високоспецифічними, але разом з тим 
малочутливими симптомами, оскільки у бага-
тьох хворих із ХСН відсутні.

Впевненість лікаря-початківця щодо просто-
ти діагностики СН на підставі лише однієї клініч-
ної симптоматики легко зникає при ознайом-
ленні з табл. 2.5.

Оскільки жоден з клінічних симптомів ХСН 
не має самостійного діагностичного значення, 
первинна діагностика ХСН повинна базуватися 
лише на комплексній оцінці всіх наявних симп-
томів. Діагноз ХСН тим більше ймовірний, чим 
більша кількість відповідних симптомів, осо-
бливо високоспецифічних, виявлених у пацієн-
та (табл. 2.6). Результатом зазначеної первинної 
діа гностики СН є встановлення попереднього 
діагнозу, який повинен бути підтверджений, 
уточнений і розширений за допомогою відповід-
них інструментальних методів.
*Чутливість — відсоток наявності певної ознаки серед хворих із без-
сумнівно підтвержденою ХСН.
**Специфічність — відсоток відсутності певної ознаки серед паціентів 
із безсумнівно відсутньою ХСН.
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Таблиця 2.6
Чутливість і специфічність* окремих клінічних 

симптомів при підтвердженій ХСН 
(Harlan W. et al., 1997; Cleland J., et al., 2002)

Симптоми і ознаки Чутли 
вість,%

Спе цифіч-
ність, 

%
Задишка 66–82 52
Пароксизмальна нічна 
 задишка

33 76

Ортопное 21 81
Двобічні вологі
хрипи в легенях

13 91

Набухання/пульсація 
яремних вен

10 97

III протодіастолічний тон 31 95
Тахісистолія >100 уд./хв 7 99
Периферичні набряки 23–55 80
Слабкість 68 –

*Прийнятним рівнем чутливості або специфічності озна-
ки вважається його значення >70%, високим >85–90%.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА 
ХСН
Основними інструментально-діагностичними 

методами, застосування яких виправдано прак-
тично у всіх хворих із симптомами ХСН, є ехоКГ, 
рентгенографія органів грудної клітки та ЕКГ.

ЕхоКГ
ЕхоКГ відіграє провідну роль в об�єктивізації 

СН. Діагностичні можливості сучасного УЗД 
серця узагальнені на схемі 2.2.

Найважливіший параметр внутрішньосерце-
вої гемодинаміки — ФВ ЛШ— інтегральний по-
казник систолічної функції серця, що показує, 
яка частина крові КДО ЛШ викидається в аорту 
в систолу. З фізіологічної точки зору ФВ свідчить 
про ступінь систолічного скорочення волокон 
міокарда в систолу. Щоб досягти правильного 
методологічного визначення і трактування цього 
показника, варто враховувати кілька положень.

1. Визначення ФВ ЛШ за допомогою відомої 
формули Теіhcholz на базі даних ехоКГ у М-ре-
жи мі не є адекватним у пацієнтів зі сферизацією 
дилатованого ЛШ і його регіонарною дисфунк-
цією (ІХС). Тому цей показник слід визна-
чати за допомогою двовимірної ехоКГ, бажано 
на основі використання модифікованого алго-
ритму (методу) Сімпсона.

2. Відтворюваність результатів визначення ФВ 
ЛШ різними дослідниками досить низька. Тому 
при динамічному спостереженні хворого бажано 
здійснювати повторні дослідження на тій самій 
ультразвуковій системі і тим самим фахівцем.

3. У випадку істотної мітральної регургітації 
ФВ ЛШ не може служити мірою оцінки систоліч-
ної функції ЛШ, оскільки, незважаючи на адек-
ватне скорочення міокардіальних воло кон, необ-
хідний ударний об’єм не забезпечуєть ся внаслі-
док повернення значної частини кро ві в систолу 
ЛШ у ліве передсердя. Тому оціню ю чи тяжкість 
стану та прогноз таких пацієнтів, необхідно спи-
ратися не на величину ФВ, а на ФК, вираженість 
циркуляторних порушень та об’єм регургітації 
на мітральному клапані.

Îö³íêà ñòàíó êëàïàííîãî 
àïàðàòó (ðåãóðã³òàö³¿, ñòåíîçè);
íàÿâí³ñòü âíóòð³øíüîñåðöåâèõ 
øóíò³â (ñåïòàëüí³ äåôåêòè); ñòàí
ïåðèêàðäà (âèï³ò, êàëüöèô³êàö³ÿ)

Îö³íêà ñêîðî÷óâàëüíî¿ ôóíêö³¿ 
ì³îêàðäà øëóíî÷ê³â: íàÿâí³ñòü
ðåã³îíàðíèõ àáî äèôóçíèõ 
(ÄÊÌÏ, ì³îêàðäèò) ïîðóøåíü;
íàÿâí³ñòü ã³ïåðòðîô³¿ ñò³íîê 
³ äèëàòàö³¿ ïîðîæíèí òèõ ÷è
³íøèõ â³ää³ë³â ñåðöÿ

Âèÿâëåííÿ ³ ê³ëüê³ñíà 
îö³íêà ïîðóøåíü ä³àñòîë³÷íî¿ 
ôóíêö³¿ ËØ

Ê³ëüê³ñíà îö³íêà ïîêàçíèê³â
ãëîáàëüíî¿ ñèñòîë³÷íî¿ ôóíêö³¿ 
(ÔÂ) ³ äèëàòàö³¿ øëóíî÷ê³â

Äîñë³äæåííÿ â äèíàì³ö³

Óòî÷íåííÿ íàÿâíîñò³
çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ
Óòî÷íåííÿ åò³îëîã³¿ ÑÍ

Äèôåðåíö³àö³ÿ 
ñèñòîë³÷íî¿ 
³ ä³àñòîë³÷íî¿ ÑÍ

Îð³ºíòîâíà îö³íêà 
ïðîãíîçó âèæèâàíîñò³

Êîíòðîëü åôåêòèâíîñò³ 
ìåäèêàìåíòîçíîãî ÷è 
õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ

Схема 2.2. Можливості рутинного ехоКГ- і доп-
плєр-ехоКГ-дослідження в діагностиці і ди-
ференційній діагностиці СН

Допплєр-ехоКГ-дослідження трансмі раль ного 
діастолічного потоку крові і кровотоку по легене-
вих венах (рис. 2.3) дозволяє отримати інформацію 
щодо здатності ЛШ до розслаблення і знижен-
ня його еластичності (здатності до розтягання). 
З цією метою визначаються такі показники, як 
час ізоволюмічного розслаблення ЛШ (IVRТ), 
співвідношення пікових швидкостей раннього (А) 
і пізнього (Е) (систола передсердь) наповнення 
передсердь (Е/А), час уповільнення швидкості 
раннього діастолічного потоку (DТ). Для уточ-
нення значимості показників трансмітрального 
потоку доцільно оцінювати додатково потік 
у легеневих венах: співвідношення швидкості 
і потоку в систолу та діастолу шлуночків (PVs/
PVd), а також співвідношення тривалості потоку 
в систолу передсердя через мітральний клапан 
та у легеневій вені (MVAdur/PVARdur). 

За даними допплєрівського дослідження 
трансмітрального кровотоку та потоку в легене-
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вих венах виділяють наступні типи порушення 
діастолічної функції ЛШ (рис. 2.4).

1. Порушення релаксації ЛШ при нормально-
му тиску наповнення (синонім: гіпертрофічний 
тип діастолічної дисфункції): зменшення Е з ком-
пенсаторним зростанням А. Величина Е/А <1, 
відзначається збільшення IVRT та DT. При цьо-
му PVs/PVd >1, MVAdur/PVARdur >1.

2. «Псевдонормальне» наповнення ЛШ: пору-
шення релаксації у зв�язку з підвищенням тиску 
наповнення. За рахунок підвищення тиску напов-
нення ЛШ показники Е/А, IVRT, DT у межах 
норми, проте PVs/PVd <1, MVAdur/PVARdur <1.

Норма
Гіпертро-

фічний 
тип

Псевдо-
нормаль-
ний тип

Рестрик-
тивний 

тип

Трансмітральний 
кровотік

Кровотік по ЛА

Рис. 2.4. Типи діастолічної дисфункції ЛШ за дани-
ми допплєрівського дослідження трансміт-
рального кровотоку та кровотоку по легене-
вих венах (схематичне зображення)

3. Рестриктивний тип наповнення: значне 
збільшення Е за рахунок росту ранньодіастолічно го 

трансмітрального граді єнта тиску, зумовлене ви-
соким тиском у лівому передсерді, Е/А >2, змен-
шення IVRT та DT. Також визначається подальше 
зменшення PVs/PVd і MVAdur/PVARdur. Патоло-
гічне підвищення співвідношення Е/А може бути 
наслідком двох гемодинамічних ситуацій. Першу 
з них відзначають при рестриктивних ураженнях 
міокарда (амілоїдоз, фіброеластоз, гемохроматоз, 
саркоїдоз). У цьому випадку за рахунок значно-
го зниження пасивно-еластичних властивостей 
міокарда значно знижується швидкість пізнього 
діастолічного наповнення ЛШ (А), а за рахунок 
компенсаторного підвищення тиску в лівому пе-
редсерді може прискорюватися раннє діастоліч-
не наповнення ЛШ (ріст Е). Дещо іншу ситуацію 
відзначають при систолічній дисфункції ЛШ, 
коли виражене підвищення лівопередсердного 
та легенево-венозного тиску зумовлює швидкий 
потік крові в порожнину дилатованого ЛШ (під-
вищення Е). Разом з тим пізній («передсердний») 
діастолічний потік у такий же спосіб сповільню-
ється за раху нок високого тиску наповнення ЛШ.

Порушена релаксація (гіпертрофічний тип), 
псевдонормальний і рестриктивний типи напов-
нення ЛШ відображають відповідно помірний, 
середній і тяжкий ступені його діастолічної дис-
функції.

Слід пам�ятати, що відповідно до можливос-
тей методу сфера застосування допплєр-ехоКГ-
оцінки діа с толічної функції ЛШ обмежується па-
цієнтами зі збереженим синусовим ритмом і без 
недостат ності клапанів серця.

Рентгенографія органів грудної клітки

Рентгенографія органів грудної клітки є необ-
хідною складовою діагностичних досліджень 
при СН і може надати лікареві важливу клінічну 
інформацію.

На початковому етапі інструментальної діа-
гностики СН рентгенографія органів грудної 
клітки дає можливість визначити збільшен-
ня розмірів серця, що відразу робить діагноз 
СН високодостовірним. Загальноприйнятий 
об�єктивний критерій кардіомегалії — підвищен-
ня кардіоторакального індексу (відно шення най-
більшого поперечного розміру серця до найбіль-
шого внутрішнього поперечного розміру грудної 
клітки) >50% (рис. 2.5). 

У той же час величина кардіоторакального ін-
дексу <50% автоматично не виключає наявності 
СН, оскільки при деяких захворюваннях серця 
ознаки СН можливі при нормальних або незна-
чно збільшених його розмірах. Насамперед це 
стосується діастолічної СН (див. нижче). Знижен-

год, м/с

а

б
Рис. 2.3. Нормальні криві трансмітрального кровото-

ку (а) і кровотоку по легеневим венам (б)
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ня кардіоторакального індексу, поряд з відповід-
ною динамікою ехоКГ-показників, є інформатив-
ним критерієм ефективності лікування пацієнтів 
із ХСН і систолічною дисфункцією ЛШ. 

Рис. 2.5. Значне збільшення кардіоторакального ін-
дексу у пацієнтів із ДКМП

Рентгенографічне дослідження надає також 
важливу інформацію щодо наявності і вираже-
ності застійних явищ у легенях як при діагнос-
тиці СН, так і при динамічному спостереженні 
хворого. Ранніми ознаками ле генево-венозного 
застою є перерозподіл кровотоку у верхніх відді-
лах легень з відповідним збагаченням у них су-
динного малюнка. Більший ступінь гіперволемії 
легень (у випадку якщо легенево-капілярний 
тиск >20 мм рт. ст.) супроводжується ознаками 
наявності транссудату, що локалі зується пери-
васкулярно і перибронхіально в об ласті коре-
нів легень, що робить останні візуально мало-
структурованими, «розмитими», і поступово 
поширюється на периферію. Маркером інтер-
стиціального набряку легень є так звані В-лінії 
Керлі (Кегlеу Р., 1933) — зазвичай 3–5 тонких 
(1–2 мм) паралельних затемнених ліній довжи-
ною 0,5–3 см, локалізованих в обла сті реберно-
діафрагмального кута та біч них базальних відділів 
легень. Лінії Керлі є ре зультатом наявності ріди-
ни в міждольових щілинах і розширення лімфа-
тичних судин. У випадку перевищення легенево-
капілярного тиску >25 мм рт. ст. може виникати 
масивний пле вральний випіт і/або альвеолярний 
набряк ле гень (типова рентгенологічна картина 
остан нього — масивне двобічне затемнення, що 
поширюється від коренів легень у напрямку пе-
риферії, подібно «крилам метелика» (рис. 2.6).

Рентгенологічними ознаками легенево-арте-
ріальної гіпертензії, що у дорослих є найбільш 
частим фактором насосної недостатності правих 
відділів серця (див. ЕТІОЛОГІЯ ХСН), є вибу-

хання стовбура ЛА, наявність округлих тіней дила-
тованих гілок ЛА в ділянці розширених коренів, 
«обрив» артеріальних гілок на рівні сегментарних 
судин з подальшою відсутністю судинного ма-
люнка по периферії легеневих полів.

Рис. 2.6. Рентгенограма грудної клітки в передньо-
задній проекції при кардіогенному альвео-
лярному набряку легень

Важливою функцією рентгенографії грудної 
клітки на етапі уточнення діагнозу ХСН є також 
диференційна діагностика із захворюваннями 
дихальної системи.

Рентгенографічне дослідження також є голов-
ним засобом діагностики та контролю ефектив-
ності лікування таких ускладнень СН, як застійна 
пневмонія, гідроторакс, тромбоемболія гілок ЛА.

Електрокардіографія
Рутинна ЕКГ у 12 відведеннях на початковому 

етапі формування діагнозу може надати допомо-
гу у визначенні етіології та обтяжуючих факторів 
можливої СН — наприклад у випадках виявлен-
ня ознак великовогнищевого рубцьово го кардіо-
склерозу ЛШ, гіпертрофії відділів серця, повної 
блокади ніжок (насамперед лівої) пучка Гіса, та-
хіаритмії.

Прогностична цінність наявності патологіч-
них змін на ЕКГ при встановленні діагнозу СН 
низька (не більше 50–60%), оскільки всі ці змі-
ни можливі і у хворих без порушення насосної 
функції серця. Навпаки, прогностична цінність 
відсутності патологічних змін на ЕКГ щодо від-
сутності СН >90%. Це означає, що у випадку 
нормальної ЕКГ можна з досить високим ступе-
нем вірогідності (>90%) виключити діагноз СН.

При ХСН найбільш важливу роль відіграє 
ЕКГ як засіб контролю ефективності та безпеки 
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медикаментозного лікування хворих серцевими 
глікозидами, блокаторами β-адренорецепторів, 
аміодароном, діуретиками (при цьому оцінюють 
ритм, провідність, ознаки насичення дигіталі-
сом, тривалість інтервалу Q–T, наявність елек-
тролітних порушень).

З метою отримання додаткової інформації для 
діагностики СН при динамічному спостереженні 
цих хворих використовують різні інструменталь-
ні методи.

Радіонуклідна вентрикулографія
Радіонуклідна вентрикулографія може бути 

корисною у випадку труднощів з отриманням 
повноцінної діагностичної інформації за до-
помогою ехоКГ-дослідження (проблеми з так 
званим ультразвуковим вікном). Цей метод дає 
можливість з високою точністю оцінювати гло-
бальну та сегментарну систолічну функцію обох 
шлуночків і показники їх діастолічної функції. 
Постійне вдосконалення діагностичних ультра-
звукових систем зробило застосування радіону-
клідної вентрикулографії в останні роки менш 
актуальним.

Магнітно-резонансне дослідження серця
Магнітно-резонансне дослідження (МРД) 

серця — найбільш точний і відтворюваний метод 
ви значення маси, об’єму порожнин, ФВ шлу-
ночків, об’єму клапанних регургітацій і ХОК. За-
стосування МРД обмежується високою вартістю 
відповідної апаратури і самого дослідження.

Контрастне дослідження коронарного русла 
за допомогою спіральної КТ може застосовуватися 
у випадках сумнівів щодо етіології ХСН з метою 
виключення ІХС — головним чином у випадках 
неможливості виконання з тих чи інших мотивів 
селективної коронароангіографії.

Холтерівське моніторування ЕКГ
Не відіграє самостійної ролі в діагностиці 

СН. Холтерівське моніторування ЕКГ не віді-
грає ролі у встановленні діагнозу ХСН. Утім, 
воно дозволяє виявляти наявність і оцінювати 
вираженість суправентрикулярних та шлуноч-
кових аритмій, порушень провідності серця, 
а також епізодів безбольової міокардіальної 
ішемії, які можуть провокувати поглиблення 
проявів СН. 

Окрім цього, добове моніторування ЕКГ є 
оптимальним підходом до оцінки ефективно-
сті контролю частоти шлуночкових скорочень 
у хворих із ХСН та постійною формою фібріляції 
передсердь.

Проби з дозованим фізичним навантаженням
Проби з дозованим фізичним навантаженням 

не є засобом діагностики ХСН. Утім, якщо ре-
зультат ВЕМ або проби на тредмілі з максималь-
ним фізичним навантаженням відповідає нормі, 
діагноз СН, як правило, можна виключити.

Роль навантажувальних тестів при ХСН поля-
гає в об�єктивізації функціонального стану хворих 
та оцінці ефективності їх лікування. З цією метою 
в спеціалізованих медичних установах іноді застосо-
вують східчасто-зростаючі проби на ВЕМ або тред-
мілі з визначенням загального часу навантаження/
загального обсягу виконаної роботи, а також при на-
явності спіроергометричного устаткування, спожи-
вання кисню на максимумі досягнутого наванта-
ження (VO2max). Останній підхід є золотим стандар-
том визначення толерантності до фізичного наван-
таження у пацієнтів із ХСН, оскільки рівень VO2mах 
найбільше (серед інших клініко-інструментальних 
показників) корелює зі здатністю хворих викону-
вати побутові фізичні навантаження та із прогно-
зом їх виживаності. Певним недоліком зазначених 
проб є те, що основний критерій їх припинення 
при ХСН — неможливість виконувати подальшу 
роботу в зв�язку з задишкою — є суб�єктивним.

У рутинній клінічній практиці з метою об�єк-
тивізації функціонального стану та конт ролю 
ефективності лікування пацієнтів із ХСН мож-
на застосовувати тест з 6-хвилинною ходою, що 
є досить інформативним і досить безпечним. 
Його проведення протипоказано паці єн там із 
гемодинаміч но нестабільною ХСН (гіперволе-
мічний стан, ар тері альна гіпотензія), наявністю 
епізодів шлуноч кової тахікардії і клініко-електро-
кардіографічними ознаками дестабілізації ІХС.

Результати тесту з 6-хвилинною ходою доб ре ко-
релюють із ФК хворих, встановленим за клінічни-
ми критеріями, і з величиною VO2mах (табл. 2.7).

Таблиця 2.7 
Критерії ФК хворих із ХСН за даними тесту 

з 6-хвилинною ходою

ФК
Дистанція, 
пройдена 
за 6 хв, м

Максимальне 
споживання кис-

ню,
мл·кг-1·хв-1

0 (відсутність 
наявної або 
прихованої СН)

>550 >22,0

1 (безсимп-
томна дис-
функція ЛШ)

426–550 18,1–22,0

II 301–425 14,1–18,0
III 150–300 10,1–14,0
IV <150 ≤10
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Стрес-ехоКГ з добутаміном
Введення добутаміну в низьких дозах (інфузія 

зі швидкістю 5–10 мкг·кг-1·хв-1) може застосову-
ватися у пацієнтів із ХСН на фоні ІХС і систоліч-
 ною дисфункцією ЛШ для оцінки життєздатності 
акінетичних та гіпокінетичних зон міокарда, при 
визначенні показань до його реваскуляризації.

Черезстравохідна ехоКГ
Черезстравохідна ехокардіографія не є ру-

тинним засобом діагностики ХСН. Мотивами 
для її застосування можуть бути погане ультра-
звукове «вікно», підозра на дисфункцію протезу 
мітрального клапана, необхідність виключення 
тромбозу вушка лівого передсердя, уточнення 
діагнозу дефекту міжпередсердної перегородки, 
підозра на ендокардит.

Оцінка варіабельності ритму серця
Оцінка варіабельності ритму серця (ВРС) (до-

бова — за даними холтерівського моніторування 
або на підставі реєстрації 5-хвилинних відрізків 
ЕКГ за допомогою відповідних комп�ютерних 
програм) може надати додаткову інформацію для 
оцінки індивідуального прогнозу ХСН (див. ниж-
че) і об’єктивізувати коригуючий вплив терапії 
нейрогуморальними антагоністами при поруше-
ній автономній регуляції серця у таких хво-
рих. У якості рутинного діагностичного методу 
при ХСН ВРС поки що не застосовують.

Оцінка функції зовнішнього дихання
Оцінка функції зовнішнього дихання не є за-

собом діагностики СН. Визначення її параметрів 
(ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ) здійснюється в окремих 
випадках з метою виключення бронхолегеневої 
причини задишки або оцінки вираженості супут-
ньої ХОХЛ.

Інвазивні методи дослідження серця
Інвазивні методи дослідження серця не за-

стосовують з метою встановлення діагнозу ХСН, 
проте за спеціальними показаннями можуть 
здійснюватися на подальших етапах обстеження 
хворого.

Так, коронароангіографія (КАГ) доцільна 
у випадках, коли за допомогою інших клініко-
інструментальних методів неможливо провести 
диференційну діагностику між коронарним і не-
коронарним походженням СН, особливо при її 
рефрактерності до терапії. Іншим показанням 
до проведення КАГ є розв’язання питання від-
носно реваскуляризації ЛШ у осіб із ХСН, зумов-
леною ІХС, при наявності стенокардії, епізо дів 

міокардіальної ішемії або зон життєздатного (гі-
бернованого) міокарда, виявлених за допомогою 
добутамінового стрес-тесту. КАГ також показана 
пацієнтам із ХСН, що є кандидатами для прове-
дення хірургічної корекції мітральної регургітації 
та/або аортальної вади серця. 

Катетеризація ЛШ із контрастною вентри ку-
лографією (є частиною протоколу загального ко-
ронаровентрикулографічного дослідження) на-
дає можливість точного визначення тиску напов-
нення ЛШ, кращої візуалізації його аневризм.

Катетеризація правих відділів серця з інвазивним 
моніторингом тиску заклинювання в ЛА. Її прове-
дення виправдано тільки у хворих із ГСН (шок, 
альвеолярний набряк легень), рефрактерною 
до стандартної програми інтенсивної терапії.

ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
В ДІАГНОСТИЦІ СН

Визначення змісту НУП у плазмі крові
Показано, що підвищення концентрації цир-

кулюючих НУП — передсердного, так званого 
мозкового (МНУП) і його N-кінцевого фраг-
мента (NT-pro-МНУП) є раннім маркером дис-
функції ЛШ — як систолічної, так і діастолічної. 
В останні роки цей підхід отримав статус діа-
гностичного стандарту.

Висока чутливість підвищення концентра-
ції циркулюючих МНУП або NТ-pro-МНУП 
(>90%) щодо наявності дисфункції ЛШ, з одно-
го боку, і впровадження експрес-методик їх ви-
значення — з іншого, дозволяє рекомендувати 
цей метод як першорядний скринінговий діа-
гностичний метод у хворих із симптомами ймо-
вірної СН (насамперед задишкою), а також з ме-
тою виключення доклінічної дисфункції ЛШ. 
Оскільки специфічність підвищення МНУП або 
NТ-pro-МНУП у визначенні дисфункції ЛШ по-
ступається його чутливості (підвищення їх рів-
ня можливо, зокрема, при гострих коронарних 
синд ромах, ТЕЛА, нирковій недостатності), до-
цільно використовувати цей тест як метод ви-
ключення СН у випадках нормального рівня за-
значених пептидів. 

Алгоритм діагностики СН на базі експрес-
визначення НУП у плазмі поданий на схемі 2.3.

У випадках діагностованої ХСН повторне ви-
значення BNP або NT-pro-BNP може викорис-
товуватись з метою об’єктивізації ефективності 
лікування, оскільки зниження його концентрації 
у плазмі поєднане з кращим прогнозом вижива-
ності та зі зниженням ризику повторних госпіта-
лізацій таких пацієнтів.
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Íåë³êîâàíèé ïàö³ºíò ç êë³í³÷íîþ ï³äîçðîþ íà ÑÍ

Åêñïðåñ-âèçíà÷åííÿ ÍÓÏ ó ïëàçì³

BNP* <100 ïã/ìë
àáî

NT-pro-BNP* 
<400 ïã/ìë

BNP* 
100–400 ïã/ìë

àáî
NT-pro-BNP*  

400–2000 ïã/ìë 

BNP* 
>400 ïã/ìë

àáî
NT-pro-BNP* 
>2000 ïã/ìë

CÍ 
ìàëîéìîâ³ðíà

Ä³àãíîç 
íå âèçíà÷åíèé**

Ç âèñîêîþ 
éìîâ³ðí³ñòþ CÍ**

*ÌÍÓÏ;  **ïîêàçàíà åõîêàðä³îãðàô³ÿ.

Схема 2.3. Алгоритм первинної діагностики СН 
на підставі визначення рівня НУП у плазмі 
(модифіковано за ESC HF Guidеlines, 2008)

Гематологічні і біохімічні аналізи
Рекомендованими стандартними (обов�язко-

вими) лабораторними дослідженнями при ХСН є: 
1) загальний аналіз крові (гемоглобін, кількість 
еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів, гемато-
крит); 2) загальний аналіз сечі; 3) біохімічний 
аналіз крові, а саме електроліти (К+, Nа+) плазми 
крові, креатинін плазми крові, печінкові фер-
менти і білірубін, рівень глюкози крові.

Визначення наявності анемії має клінічне зна-
чення з кількох причин. По-перше, добре відомо, 
що корекція анемії як фактора, що збільшує симп-
томатику ХСН, сприяє поліпшенню клініко-функ-
ціонального стану хворого. По-друге, наявність 
анемії пов’язана з гіршим прогнозом виживаності 
таких пацієнтів. По-третє, анемія може свідчити 
про наявність клінічно актуальної супутньої пато-
логії, що потребує відповідного лікування.

Підвищення гематокриту може свідчити 
про наявність поліцитемії при легеневому генезі 
задишки, з іншого боку — вчасно сигналізувати 
про згущення крові на фоні надмірно інтенсивної 
діуретичної терапії. 

Лімфоцитопенія є незалежним предиктором 
поганої виживаності при ХСН.

Загальний аналіз сечі, крім виявлення можливого 
супутнього захворювання нирок, дозволяє визначи-
ти наявність і рівень протеїнурії, що може бути одні-
єю з ознак кінцевого етапу ХСН («застійна нирка»).

Контроль електролітів крові є важливим еле-
ментом оцінки клінічного стану хворого і моні-
торингу безпеки проведеної терапії.

Гіпокаліємія, з одного боку, є одним з можли-
вих проявів вторинного гіперальдостеронізму, 
характерного для декомпенсованої ХСН, з ін-
шого — може виникати під час активної терапії 
петльовими і/або тіазидними діуретиками. Гіпо-
каліємія підвищує ризик розвитку фатальних шлу-
ночкових аритмій, у зв�язку з чим її необхід но 
вчасно коригувати шляхом підвищення доз ка-
лійзберігаючих діуретиків і, за необхідності, ін-
фузією глюкозо-інсуліно-калієвої суміші. Тому 
при стаціонарному лікуванні пацієнтів з деком-
пенсованою ХСН необхідно регулярно контро-
лювати рівень К+ плазми крові (у певних клініч-
них ситуаціях — щодобово).

Гіперкаліємія (рівень К+ плазми крові 
>5,5 ммоль/л) може виникати при ХСН у двох 
основних випадках. По-перше, у хворих із тяжкою 
ХСН поява гіперкаліємії, незважаючи на активне 
лікування петльовими діуретиками, часто є озна-
кою переходу ХСН у термінальну фазу з прогре-
сивним погіршенням ниркової функції внаслідок 
критичного зниження серцевого викиду (для цієї 
ситуації характерне поєднання гіперкаліємії з під-
вищенням креатиніну плазми крові). По-друге, 
вона може бути наслідком надлишкової корекції 
гіпокаліємії (надмірне застосування калійзберіга-
ючих діуретиків, інфузій глюкозо-калієвої суміші). 
Гіперкаліємія також може бути проявом побічної 
дії інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіо-
тензину II і антагоністів альдостерону, особливо 
при їх сумісному застосуванні. Виражена гіпер-
каліємія характеризується підвище ним ризиком 
виникнення блокад і брадисистоліч них порушень 
ритму, аж до асистолії.

Гіпонатріємія у пацієнтів із ХСН може бути на-
слідком двох різних клінічних ситуацій. При пер-
шій з них зниження концентрації Nа+ в плазмі крові 
відображає значну вираженість гіперволемії (часто 
при наявності анасарки), а отже, має відносний 
характер («гіпонатріємія розведення») Гіпонат-
ріємія такого походження, як правило, усувається 
при успішному подоланні набрякового синдрому. 
В іншому випадку гіпонатріємія може виникати 
у хворих із тяжкою ХСН на фоні тривалої інтен-
сивної (нерідко надмірної) терапії діуретиками, що 
поєднується з недостатнім надходженням хлориду 
натрію в організм. Факторами останньої можуть 
бути пов на безсольова дієта, анорексія, блювання 
(особ ливо при їх поєднанні). Гіпонатріємія тако-
го типу, як правило, супроводжується вираженою 
компенсаторною активацією відповідних нейро-
гормональних сис тем (РАС, аргінін-вазопресин) 
і розглядається як маркер поганого прогнозу ви-
живаності.
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Підвищення рівня креатиніну в плазмі крові мо-
же свідчити про наявність як самостійного деком-
пенсованого захворювання нирок, так і про пере-
хід ХСН у термінальну фазу (див. вище). Іншою 
причиною підвищення концентрації циркулю-
ючого креатиніну може бути терапія інгібіторами 
АПФ та/або блокаторами рецепторів ангіотен-
зину II (див. ЛІКУВАННЯ). Підвищення рівня 
креатині ну відзначається й при надмірній діуре-
тичній те ра пії, що призводить до зниження систем-
ного АТ, загального об’єму циркулюючої рідини 
і відповід но гіпоперфузії нирок («преренальна 
азотемія»). Крім того, підвищення рівня креати-
ніну може свідчити про порушення азотвидільної 
функції нирок, викликаної лікарськими препара-
тами, що використовуються для лікування усклад-
нень ХСН і супутніх станів (прикладом може 
бути нефротоксична дія антибіотиків при терапії 
застійної або тромбінфарктної пневмонії).

Підвищення активності печінкових ферментів 
у плазмі крові (АлАТ, ГГТ), а також циркулю ючого 
білірубіну може бути маркером дисфункції печін-
ки, викликаної застійними явищами в ній. Успіш-
не лікування декомпенсації кровообігу звичайно 
супроводжується їх зворотною динамікою.

Крім того, наявність і ступінь печінкової дис-
функції, що визначається за допомогою лаборатор-
них тестів, необхідно враховувати при призначенні 
та моніторуванні ефектів застосовуваних при ХСН 
препаратів, які характеризуються винятково або 
переважно печінковим шляхом виведення (карве-
дилол, аміодарон, дигітоксин, деякі інші).

Крім вищенаведених рекомендованих до стан-
дартного застосування показників, важливу до-
даткову інформацію при ХСН можуть надавати 
деякі інші лабораторні тести.

Концентрацію сечової кислоти в крові доціль-
но визначати хворим із тяжкою ХСН виходячи 
з наступних міркувань. По-перше, необхідно 
конт ролювати гіперурикемію, що, як відомо, не-
рідко ускладнює тривале регулярне застосування 
петльових та/або тіазидних діуретиків у значних 
до зах. По-друге, інтенсивність утворення сечо-
вої кис лоти є маркером вираженості системного 
оксидантного (вільнорадикального) ушкодження 
тканин, а її високий рівень в крові є предик тором 
поганої виживаності пацієнтів із ХСН. Тому ко-
рисно ви значати рівень сечової кислоти в дина-
міці, з урахуванням корекції медикаментозного 
лікування, що проводиться.

Тиреотропний гормон. Визначення його рівня 
в крові доцільно з метою виключення гіпер- або 
гіпотиреозу як причини або як обтяжувального 
фактора СН, а також при підозрі на дисфункцію 

щитовидної залози на фоні тривалого прийому 
аміодарону.

Кардіоспецифічні ферменти. Необхідно визна-
чати у випадках раптового погіршення показни-
ків гемодинаміки з метою виключення ІМ.

СРБ. Визначення його рівня в крові допома-
гає при виключенні запального генезу СН (ди-
фузний міокардит).

МНВ. Його визначення є міжнародним стан-
дартом диспансерного спостереження хворих, 
що приймають непрямі антикоагулянти (НАК). 
Ви значення протромбінового індексу є сурогат-
ним підходом, що за певних об�єктивних причин 
дотепер практикується в країнах СНД.

КЛІНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

ЛІВО- І ПРАВОСЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ. 
ЛІВОШЛУНОЧКОВА, ЛІВОПЕРЕДСЕРДНА, 
ПРАВОШЛУНОЧКОВА 
І БІВЕНТРИКУЛЯРНА НЕДОСТАТНІСТЬ
Про лівосерцеву (або «лівобічну») СН мова йде 

у випадках, коли внаслідок насосної недостатно-
сті серця, що виникає на рівні його лівих відді-
лів, спостерігаються симптоми та ознаки 
легене во-венозного застою (гіперволемія мало-
го кола кровообігу). У більшості випадків ліво-
серцева СН за своїм механізмом лівошлуночко-
ва, оскільки є наслідком хронічної або гострої 
декомпенсації ЛШ (при ІХС, гіпертензивному 
серці, мітральній та аортальній регургітаціях). 
Про лівопередсерд ну недостатність мова йде 
у випадках мітрально го стенозу, рідко — ліво-
передсердної міксоми.

При довгостроково існуючій поступово про-
гресуючій лівосерцевій недостатності створюються 
умови для виникнення супутньої насосної недо-
статності правих відділів серця. До таких факторів 
належать: а) ремоделювання і енергетична недо-
статність міжшлуночкової перегородки як загаль-
ного для обох шлуночків анатомічного утворення; 
б) хронічне підви щення тиску наповнення ПШ, 
зумовлене дилатацією ЛШ; в) збільшення наван-
таження на ПШ внаслідок підвищення системного 
тиску в ЛА за рахунок підвищення тонусу її артеріол 
(рефлекторний захисний механізм, спрямований 
на обмеження кровотоку в легенях з метою зни-
ження легенево-венозного тиску). З появою у таких 
хворих ознак насосної недостатності ПШ у вигляді 
застійних явищ у великому колі кровообігу мова йде 
про приєднання до наявної недостатності лівих від-
ділів серця ще і правошлуночкової недостатності, що 
за механізмом свого виникнення носить вторин-
ний характер. У подібному випадку часто застосо-
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вують термін «бівентрикулярна», або тотальна СН. 
Разом з тим бівентрикулярна СН може виникати 
і на початку захворювання, коли виражене уражен-
ня міокарда обох шлуночків виникає од ночасно 
(при ДКМП, дифузному міокардиті).

Ізольована правошлуночкова недостатність 
є наслідком вичерпання резервів компенсації 
або меха нічного утруднення наповнення ПШ, 
наприклад при констриктивному перикардиті. 
Ізольована правошлуночкова недостатність від-
значається при декомпенсованому легеневому 
серці, стенозі устя ЛА, ТЕЛА. Недостатність ве-
ликого кола кровообігу можна характеризувати 
як правопередсердну у нечисленних випадках 
ізольованого трикуспідального стенозу, право-
передсердної міксоми та аномалії Ебштейна. 

ГСН І ХСН
У клінічній практиці під ГСН розуміють швид-

ке виникнення виражених клінічних ознак насо-
сної недостатності серця, найчастіше його лівих 
відділів. В останньому випадку спостерігають зна-
чно виражені задишку та об�єктивні ознаки застій-
них явищ у легенях, що мають тенденцію до на-
ростання і трансформації в альвеолярний набряк 
легень. Найбільш частою причиною гострої ліво-
шлуночкової недостатно сті є гострий ІМ (зі зна-
чним об’ємом ураження або/і гострою мітраль-
ною недостатністю внаслі док розриву папілярного 
м�яза). Іншими причинами ГСН можуть бути гі-
пертензивний криз, виражена тахі- і брадиаритмія, 
неконтрольовані інфузії значної кількості рідини 
у хворих з хронічною лівосерцевою недостатністю. 
Виникнення набряку легень як крайнього ступеня 
гострої лівопередсердної недостатності характерно 
для критичного мітрального стенозу.

Швидке зниження насосної функції серця 
може супроводжуватися розвитком кардіогенно го 
шоку з типовими для нього гіпотензією, олігурією 
та ознаками гіпоперфузії периферичних тканин. 
Як форма ГСН кардіогенний шок характерний 
головним чином для ІМ. Крім критичної насосної 
недостатності ЛШ, при ІМ кардіогенний шок ви-
никає у випадку повільного розвитку тампонади 
серця при невеликому розриві серцевого м�яза. 
Кардіогенний шок можливий і у випадках стійкої, 
рефрактерної до терапії шлуноч кової тахікардії.

Кардіогенним шоком маніфестується також 
гостра правошлуночкова недостатність при ма-
сивній ТЕЛА.

СИСТОЛІЧНА ТА ДІАСТОЛІЧНА СН
У більшості випадків клінічні прояви СН зу-

мовлені зниженням систолічної здатності ЛШ, по-

казником якої є істотне зменшення величини його 
ФВ (<40–45%). Разом з тим зменшення УОК може 
бути викликане і неадекватним наповненням одно-
го або обох шлуночків внаслідок порушень процесів 
їх активного розслаблення або/і пасивного розтяг-
нення, скорочення діастоли, а також механічних пе-
решкод (табл. 2.8). При цьому скорочу вальна здат-
ність шлуночків істотно не порушуєть ся, про що 
свідчить нормальна величина їх ФВ.

Таблиця 2.8
Фактори і механізми діастолічної СН

Причини Патофізіоло гічні 
фактори Механізми 

ІХС Ішемія 
Репаративний 
(постінфаркт-
ний) фіброз

Сповільнення 
активної релак-
сації ЛШ
Сповільнення 
пасивного роз-
слаблення ЛШ

АГ

ГКМП
Аортальний 
стеноз

ГЛШ
Фіброз

Сповільнення 
активной релак-
сації ЛШ
Сповільнення 
пасивного роз-
слаблення ЛШ

Рестриктивні 
ураження міо-
карда (аміло-
їдоз, гемохрома-
тоз, саркоїдоз, 
фіброеластоз)

Зниження 
пасивно-
еластичниих 
властивостей 
міокарда

Сповільнення 
пасивного роз-
слаблення 
шлуночків

Мітральний 
стеноз

Механічна пере-
шкода напов-
ненню ЛШ

Зменшення над-
ходження крові 
в ЛШ

Констриктив-
ний перикардит

Механічна 
пере шкода 
наповнен ню 
ПШ

Різке зменше н-
ня діастолічного 
об’єму ПШ 
і ЛШ

Тахісистолія Скорочення діа-
столи

Зменшення 
діастолічного 
об’єму ПШ і ЛШ

Об’єктивізувати наявність і особливості діас то-
лічної дисфункції серця можна за допомогою доп-
плєр-ехоКГ-обстеження транс мітрального крово-
току і потоку крові по легеневих венах (див. вище).

Систолічна і діастолічна недостатність ЛШ 
не є поняттями, тотожними відповідно систо-
лічній або діастолічній його дисфункції, оскільки 
кожна з останніх може за допомогою інструмен-
тальних методів визначатися і у пацієнтів без клі-
нічних ознак СН.

У таких випадках мова йде про той або інший 
тип доклінічної (безсимптомної) дисфункції ЛШ.

У багатьох пацієнтів із ІХС та АГ з клінічни-
ми проявами СН за допомогою інструменталь-
ного дослідження виявляють поєднання ознак 
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діасто лічної дисфункції ЛШ з субнормальними 
значеннями його ФВ (у межах 45–50%). У такій 
ситуації з патофізіологічної точки зору можна го-
ворити про «змішаний» тип СН, проте цей термін 
не отримав статус клінічного.

Диференційно-діагностичні критерії роз ме-
жування переважно систолічного та діас толічного 
типів дисфункції ЛШ представлені в табл. 2.9 і 2.10.

ХСН ЗІ ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ 
 ВИКИДУ ЛШ
Це поняття є більш широким, ніж діастолічна 

СН, оскільки поєднує всі випадки клінічно ма-
ніфестованої ХСН із ФВ ЛШ >45%. Крім вище-
описаних випадків «чистої» діастолічної СН, сюди 
можна віднести: а) «змішаний» тип СН; б) право-
шлуночкову недостатність при хронічно му леге-
невому серці; в) СН при мітральних та аортальних 
вадах за величини ФВ ЛШ >45%; г) СН, що може 
виникати при виражених брадисистолічних пору-
шеннях ритму (неможливість забезпечення адек-
ватного ХОК при навантаженні). 

За даними різних досліджень ХСН зі збереже-
ною фракцією викиду ЛШ виявляють у 22–50% 
випадків цього синдрому.

ХСН ІЗ ПІДВИЩЕНИМ СЕРЦЕВИМ 
 ВИКИДОМ
Більш ніж в 95% випадків ХСН невідповідність 

зниження серцевого викиду метаболічним потребам 
тканин виникає внаслідок зниження останнього. 
Хоча при деяких клінічних станах, що характеризу-
ються гіперкінетичним типом кровообігу, вищевка-
зана неадекватність і відповідно клінічні ознаки СН 
можуть з�являтися при підвищеному ХОК. До таких 
станів відносяться тиреотоксикоз, тяжка анемія, 
хвороба Педжета, артеріовенозні фістули, сепсис.

До патогенетичних факторів розвитку цієї 
 форми СН належать хронічне перевантаження 
серця об’ємом, хронічна симпатоадреналова ак-
тивація, вторинна метаболічна кардіоміопа тія, 
викликана основним захворюванням (тиреоток-
сикозом, анемією, септицемією). Серцевий ін-
декс у таких хворих звичайно помірно підвище-
ний (>4 л·хв-1·м2), проте нижчий того, який був 
до появи у них СН.

На відміну від хворих із ХСН зі зниженим серце-
вим викидом і клінічними ознаками периферичної 
вазоконстрикції (холодні і бліді кінцівки, зниже-
ний АТ, компенсаторне збільшення артеріовеноз-
ної різниці за киснем), у пацієнтів із ХСН 
і підвище ним ХОК відзначають периферичну ва-
зодилатацію (тепла шкіра, часто її гіперемія), під-
вищений пульсовий тиск, нормальна або знижена 
артеріовеноз на різниця за киснем.

Стандарти терапії при цій формі СН не роз-
роблені, оскільки вирішальне значення має етіо-
тропне лікування таких хворих.

ЗАСТІЙНА СН. 
ДЕКОМПЕНСОВАНА І СТАБІЛЬНА СН
Термін «застійна серцева недостатність» є си-

нонімом клінічно вираженої СН із об�єктивними 

Таблиця 2.9
Клінічні та рентгенологічні критерії відмінності 

систолічної і діастолічної дисфункції ЛШ
Клініко-

рентгено-
логічні дані

Систолічна 
дисфункція

Діастолічна 
дисфункція

Основні 
причини 
СН

1. Первинне ура-
ження міокарда 
(росповсюджений 
ІМ, ДКМП, ди-
фузний міокардит) 
2. Кінцева стадія 
гіпертензивного 
серця, аортального 
стенозу, мітраль-
ної недостатності 

1. ГЛШ і пору-
шення релаксації 
ЛШ при гіпер-
тензивному серці, 
ГКМП, аорталь-
ному стенозі, ре-
стриктивних ура-
женнях міокарда

Перкусія Кардіомегалія Розширення гра-
ниць серцевої ту-
пості відсутнє або 
помірне

Аускульта-
ція

Тони приглушені, 
нерідко 
III протодіасто-
лічний тон

Тони частіше звуч-
ні, нерідко III пре-
систолічний тон

Рентгено-
графія

Кардіоторакаль-
ний індекс >50%

Кардіоторакаль-
ний індекс <50%

Таблиця 2.10 
ЕхоКГ-критерії відмінності систолічної 

і діастолічної дисфункції ЛШ

Показник
Систолічна 
дисфунк ція 

ЛШ

Діастолічна 
дисфунк ція ЛШ

ФВ ЛШ ≤45% >45–50% (при 
ГКМП нерідко 
збільшена)

Дилатація ЛШ Характерна Відсутня
Дилатація лівого 
передсердя

Характерна Характерна

Товщина стінок 
ЛШ у діастолу

Нормальна 
або зменшена

Потовщена (крім 
рестриктивних 
уражень міокарда)

Тип наповнення 
ЛШ за даними 
допплєрівського 
дослідження 
трансмітрально-
го кровотоку

Рестриктив-
ний

Гіпертрофіч ний 
або псевдо нор-
ма льний (ре стри-
к тивний  — при 
рестриктив них 
ураженнях міо-
карда)
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ознаками затримки рідини в організмі. Протягом 
тривалого часу його використовували (переваж-
но в західній літературі) як поняття, еквівалентне 
ХСН. Останнім часом у цьому значенні його за-
стосовують значно рідше, оскільки, завдяки про-
гресу в галузі фармакотерапії ХСН (широке засто-
сування нейрогуморальних антагоністів) і органі-
зації системи амбулаторної допомоги, в західних 
країнах збільшується кількість пацієнтів, яких під-
тримують протягом тривалого часу в еуволемічно-
му стані. Для характеристики стану цих пацієнтів 
усі частіше використовують поняття «стабільна 
ХСН» або «гемодинамічно стабільна ХСН». Сто-
совно хворих із явними ознаками затримки ріди-
ни в організмі, які є кандидатами на стаціонарне 
лікування, у літературі тепер зазвичай застосову-
ють термін «декомпенсована ХСН».

НЕДОСТАТНІСТЬ КРОВООБІГУ. 
ХРОНІЧНА НЕДОСТАТНІСТЬ 
КРОВООБІГУ
Зазначені терміни, що є синонімами відповідно 

СН і ХСН і які використовувалися протягом ба-
гатьох років у країнах колишнього СРСР, тепер 
мають лише історичне значення. Можна припус-
тити, що у світлі сучасних уявлень про значимість 
системних периферичних і метаболічних пору-
шень у прогресуванні клінічно маніфестованої 
ХСН, термін «хронічна недостатність кровообігу», 
є більш доречним з патофізіологічної точки зору. 
Проте з урахуванням глобальних інтеграційних 
процесів перехід на сучасну термінологію вбача-
ється оптимальним.

ОСТАТОЧНИЙ ДІАГНОЗ ХСН
Діагноз СН базується на двох глобальних кри-

теріях: 1) наявності тих або інших суб�єктив них 
та об�єктивних симптомів СН; 2) об�єктивіза ції 
за допомогою інструментальних методів струк-
турних змін серця і його дисфункції (систоліч ної 
або діастолічної) у стані спокою. Останній мо мент 
має принциповий характер, оскільки ви ключає 
випадки транзиторного погіршення функ ції сер-
ця під час фізичного навантаження внаслідок ін-
ших причин. Прикладом може бути минуще зни-
ження ФВ ЛШ на висоті навантажувальної про-
би, викликане індукованою ішемією міокарда, 
у хворих із ІХС без СН.

Додатковим критерієм є позитивна клінічна 
відповідь на лікування СН. Його роль полягає 
в тому, що в ургентних випадках він може тим-
часово замінити другий із зазначених двох го лов-
них діагностичних критеріїв. Проте для встанов-
лення остаточного діагнозу СН інструментальна 

об�єктивізація дисфункції серця залишається 
обов�язковою.

Послідовність діагностичних дій лікаря після 
виявлення ним клінічних симптомів, які можуть 
свідчити про наявність ХСН, наведена на схемі 2.4.

Диференційна діагностика СН передбачає: 
а) виключення інших патологічних станів, що 
проявляються подібними суб�єктивними симп-
томами (див. табл. 2.5); б) виключення ХСН з по-
дальшим встановленням альтернативного діа-
гнозу. Особливого значення диференційна діа-
гностика СН набуває в ургентних ситуаціях (як 
правило, при гострому нападі задишки), коли 
точність та оперативність діагностики мають 
вирішальне значення для хворого. Крім загаль-
новідомих диференційно-діагностичних ознак 
(табл. 2.11 як приклад), виключенню СН або кон-
статації її високої ймовірності сприяє експрес-
визначення циркулюючого МНУП або NТ-pro-
МНУП (див. схему 2.3). Так, у багатоцент ровому 
дослідженні ВNP (2002) прогностична значи-

Êë³í³÷í³ ñèìïòîìè, 
ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè 

ïðî íàÿâí³ñòü ÕÑÍ

ÅÊÃ, Ro-ãðàô³ÿ ãðóäíî¿ êë³òêè;
ÌÍÓÏ — ÿêùî ìîæëèâî 

(àáî NT-pro-ÌÍÓÏ)

Ïàòîëîã³ÿ

Åõîêàðä³îãðàô³ÿ;
ÐÂÃ* àáî ÌÐÄ 

ñåðöÿ — ïðè ïîòðåá³

Äèñôóíêö³ÿ

Âèçíà÷åííÿ  åò³îëîã³¿ 
òà ñòàä³¿ ÕÑÍ, ÔÊ ïàö³ºíòà, 

âàð³àíòà CÍ 
Îð³ºíòîâíà îö³íêà ïðîãíîçó

Âèá³ð ë³êóâàííÿ

Íîðìà

Íîðìà

Ìîæíà 
âèêëþ÷èòè ÑÍ

Äîäàòêîâ³ 
äîñë³äæåííÿ äëÿ 

âñòàíîâëåííÿ 
ïðè÷èíè 
ñèìïòîì³â

Ôîðìóëþâàííÿ 
àëüòåðíàòèâíîãî 

ä³àãíîçó

Äîäàòêîâ³ 
äîñë³äæåííÿ

 (ÿêùî ïîòð³áíî)

Схема 2.4. Алгоритм діагностики та диференційної 
діагностики ХСН 
*РВГ — радіонуклідна вентрикулографія.
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мість підвищеного рівня NТ-pro-МНУП щодо 
наявності ХСН становила 83%, а прогностична 
значимість нормального його рівня щодо відсут-
ності ХСН — 85%.

Слід пам�ятати про можливості поєднання 
СН з будь-яким захворюванням, що супрово-
джується тими або іншими спільними з нею 
ознаками (наприклад набряковий синдром — 
при супутньому захворюванні нирок; тахікар-
дія і задишка при навантаженні у випадку ане-
мії). У подібних випадках правильна оцінка 
справжньої тяжкості ХСН та ефективності її лі-
кування базується на клінічному досвіді лікаря 
і обов�язковому застосуванні об�єктивних ін-
струментальних і лабораторних методів, у тому 
числі при динамічному спостереженні хворого. 
Приклади формулювання клінічних діагнозів 
наведені в табл. 2.12.

КЛАСИФІКАЦІЯ ХСН АСОЦІАЦІЇ 
КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ

Основні терміни
• Клінічна стадія СН
• Варіант СН
• ФК пацієнта 
Коди за МКХ-10: I50, I50.1, I50.9

Клінічні стадії: I; IIА; IIБ; III 
СН I, СН IIА; СН IIБ; СН III відповідають 

критеріям I, IIА, IIБ і III стадії хронічної недо-
статності кровообігу за класифікацією М.Д. Стра-
жеска і В.Х. Василенка (1935):

I — початкова недостатність кровообігу; про-
являється тільки при фізичному навантаженні 
(задишка, тахікардія, стомлюваність); у спокої 
гемодинаміка і функції органів не порушені.

II — виражена тривала недостатність крово-
обігу; порушення гемодинаміки (застій у мало-
му і великому колі кровообігу і т.п.), порушення 
функції органів та обміну речовин, що проявля-
ється в спокої;

період А — початок стадії, порушення гемо-
динаміки виражені помірно; відзначають порушен-
ня функції серця або тільки якогось його відділу;

період Б — кінець тривалої стадії: глибокі по-
рушення гемодинаміки, страждає вся серцево-
судинна система.

III — кінцева, дистрофічна недостатність кро-
вообігу; тяжкі порушення гемодинаміки, стійкі 
зміни обміну речовин і функцій органів, необо-
ротні зміни структури тканин та органів.

Варіанти СН:
• із систолічною дисфункцією ЛШ: ФВ ЛШ 

≤45%;

Таблиця 2.11
Диференційна діагностика серцевої астми (інтерстиціального набряку легень)

Дані Серцева астма БА ТЕЛА
Анамнестич ні 
дані

Захворювання серця (ІХС, 
вада), АГ, СН

БА; алергічні реакції Тромбофлебіт, тривала імобілізація; 
оперативне втручання; фібриляція 
передсердь

Об’єктивний 
статус

Блідість; холодний піт; 
холодний акроцианоз

Помірний теплий ціаноз Теплий ціаноз верхньої частини 
тулуба (можливо)

Положення  
хворого

Сидячи зі спущеними 
 ногами

Сидячи або стоячи спи-
раючись на руки

Сидячи або лежачи

Задишка Інспіраторна, 
іноді змішана

Експіраторна Інспіраторна або змішана

Аускультація Вологі хрипи Жорстке дихання з по-
довженим видохом; сухі 
свистячі хрипи

Акцент II тону над ЛА

Характер 
мокроти

Багато, мокрота піниста Відходить погано, скло-
видна

Мало, інколи з кров�ю

АТ Частіше підвищений Часто підвищений Частіше нормальний або знижений
ЕКГ Часто ознаки гіпертрофії 

ЛШ і його перевантаження; 
Р mitrale

Часто Р pulmonale Можлива поява в динаміці право-
грами, синдрому QIII–S1, 
Р pulmonale

Рентгеногра-
фія легень

Посилений малюнок; 
знижена пневматизація; 
линії Керли

Дифузне підвищення 
пневматизації

Частіше збіднення малюнка; мож-
лива наявність клиноподібної тіні

ЕхоКГ Дилатація і зниження 
ФВ ЛШ; дилатація лівого 
передсердя

Частіше візуалізація 
у труднена; часто дила-
тація ПШ

Можлива дилатація ПШ
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• із збереженою систолічною функцією ЛШ: 
ФВ ЛШ >45%.

ФК пацієнтів за критеріями NYHA
I ФК — пацієнти із захворюванням сер-

ця, у яких виконання звичайних фізичних на-
вантажень не викликає задишки, втоми або 
серцебиття. 

II ФК — пацієнти із захворюванням серця і по-
мірним обмеженням фізичної активності. Задиш-
ку, втому, серцебиття відзначають при ви конанні 
звичайних фізичних навантажень.

III ФК — пацієнти із захворюванням серця 
і вираженим обмеженням фізичної активності. 
У стані спокою скарги відсутні, але навіть при не-
значних фізичних навантаженнях виникають за-
дишка, втома, серцебиття.

IV ФК — пацієнти із захворюванням серця, 
у яких будь-який рівень фізичної активності ви-
кликає зазначені вище суб�єктивні симптоми. 
Останні виникають також у стані спокою.

Примітки
1. Стадія СН відображає етап клінічної еволю-

ції цього синдрому, тоді як ФК пацієнта є дина-
міч ною характеристикою, що може змінюватися 
під впливом лікування (додаток — табл. 2.13).

2. Визначення варіантів СН (із систолічною 
дисфункцією або із збереженою систолічною 

функцією ЛШ) можливе лише при наявності від-
повідних даних ехоКГ-дослідження.

Таблиця 2.13
Орієнтовна відповідність клінічних 

стадій СН і ФК
Стадія СН ФК пацієнта

I II ФК (на фоні адекватного лікуван-
ня — I ФК)

IIА III ФК (на фоні адекватного лікуван-
ня — II ФК, іноді I ФК)

IIБ IV ФК (на фоні адекватного лікуван-
ня — II ФК, іноді III ФК)

III IV ФК (іноді на фоні адекватного лі-
кування — II ФК)

Коментар
Діюча вітчизняна класифікація ХСН перед-

бачає застосування трьох основних термінів, кож-
ний з яких несе самостійний клінічний зміст.

Критерії клінічних стадій СН (СН I, СН IIА, 
СН IIБ та СН III загальновідомі, оскільки відповіда-
ють таким для I, IIА, IIБ і III стадії недостатності 
кровообігу за класифікацією М.Д. Стражеска — 
В.Х. Василенка. При прийнятті діючої класифікації 
IV Національним конгресом кардіологів України 
в 2000 р. констатовано, що на сьогодні немає під-
став відмовлятися від формулювання стадій ХСН, 

Таблиця 2.12 
Приклади клінічних діагнозів

Діагноз
№ 
з/п

Попередній або клінічний 
(до лікування)

Заключний (після 
лікування)

1 ІХС: постінфарктний кардіосклероз, хронічна аневризма передньопере-
городкового відділу ЛШ. СН IIА стадії із систолічною дисфункцією ЛШ, 
III ФК

Той же; II ФК

2 ДКМП, постійна форма фібриляції передсердь. СН IIБ стадії із систолічною 
дисфункцією ЛШ, IV ФК

Той же; III ФК

3 ІХС: стабільна стенокардія напруження, II ФК, постінфарктний кардіосклероз, 
СН I стадії зі збереженою систолічною функцією ЛШ*

Той же

4 Гіпертонічна хвороба III стадії, гіпертензивне серце. СН IIА стадії зі збереже-
ною систолічною функцією ЛШ, III ФК

Той же; II ФК

5 ГКМП, обструктивна форма, СН IIА стадії зі збереженою систолічною 
функцією  ЛШ, III ФК

Той же; II ФК

6 Хронічна ревматична хвороба серця, активність I ступеня, ревмокардит, комбі-
нована аортальна вада з переважанням недостатності, СН IIА стадії зі збереже-
ною систолічною функцією ЛШ, III ФК

Той же; III ФК

7 Хронічна ревматична хвороба серця, активність I ступеня, ревмокардит, мі-
тральний стеноз, трикуспідальна недостатність, СН IIБ стадії зі збереженою 
систолічною функцією ЛШ, IV ФК

Той же; III ФК

8 Гіпертонічна хвороба III стадії, гіпертрофія ЛШ, ІХС: постінфарктний кардіо-
склероз, постійна форма фібриляції передсердь, СН IIБ стадії із систолічною 
дисфункцією ЛШ, IV ФК

Той же; III ФК

*Якщо у хворого стабільна стенокардія напруження, то в діагнозі зазначають тільки ФК останньої, ФК ХСН 
не приводять.
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оскільки це відповідає вітчизняній клінічній традиції 
і адекватно регламентує прийняття рішень при про-
веденні медико-соціальної експертизи. Одночасно 
термін «недостатність кровообігу» замінений термі-
ном «серцева недостатність», що у цей час є в світі 
загальноприйнятим.

Термін «функціональний клас пацієнта» є від-
носно новим для вітчизняної практики офіцій-
ним терміном, який відображає спроможність 
хворого виконувати побутові фізичні наванта-
ження. Для визначення у хворих ФК від I до IV 
у діючій класифікації використані критерії NYНА, 
верифіковані за допомогою методики визначен-
ня максимального споживання кисню (VО2mах).

Може виникнути питання: наскільки необ-
хідно характеризувати стан хворого за допомогою 
ФК, якщо класифікацією передбачений розподіл 
ХСН на стадії, які, без сумніву, більш глибоко від-
о бражають клінічний стан пацієнтів? Насправді 
тут не існує протиріччя, оскільки вищезгадані 
характеристики наповнені різним змістом. Ста-
дію ХСН слід розглядати в контексті клінічної 
еволюції цього синд рому — як її черговий етап 
з властивим йому спектром регуляторних пору-
шень, адаптаційних можливостей і структурно-
функціональних змін органів (тканин)-мішеней: 
серця, судин, нирок, печінки, скелетних м�язів. 
У той же час ФК пацієнта із ХСН може динаміч-
но змінюватися: або погіршуватися (зростати) 
під впливом різних патогенетичних факторів 
(наприклад з появою пер систуючої тахіаритмії), 
або покращуватися (зменшуватися) під впливом 
відповідного лікування. Наведемо такий при-
клад. У пацієнта з циркуляторними змінами, що 
відповідають СН IIБ ста дії, в результаті актив-
ного гемодинамічного розвантаження за допо-
могою діуретиків, дигоксина і нітратів протягом 
тижня усунуті набряковий синдром і клінічні 
ознаки гіперволемії легень, зменшилася в розмі-
рах печінка. При цьому переносимість фізичного 
навантаження покращилася — констатовано пе-
рехід з IV у II–III ФК. Чи означає це, що у хво-
рого також змінилася стадія ХСН із IIБ на IIА? 
Безперечно ні, оскільки у цього пацієнта відміна 
або навіть неадекватне зниження дози діуретика 
протягом наступних декількох днів можуть при-
звести до рецидиву тяжкого набрякового синд-
рому і погіршення толерантності до фізичного 
навантаження (повернення в IV ФК). Говорити 
про оборотність клініч ної стадії ХСН означає іг-
норувати визначення ХСН як синдрому з прогре-
суючим перебігом. Зовсім ін шою є ситуація, коли 
радикальний етіотропний коригуючий вплив, 
(а саме хірургічне втручання), усуває безпосе-

редньо причину ХСН (наприклад про тезування 
клапанів серця), оскільки в цьому ви пад ку мова 
йде не про зворотну еволюцію стадій ХСН, 
а про усунення умов для самого існування ХСН.

Взаємоз’язок між клінічними стадіями ХСН 
і ФК пацієнта наведений в додатку до діючої кла-
сифікації (див. табл. 2.13).

Важливим у діючій класифікації є виділен-
ня варіантів СН із систолічною дисфункцією ЛШ 
(при ФВ ЛШ ≤45%) і без такої (ФВ ЛШ >45%). 
Прак тичне значення застосування вищевказаного 
критерію систолічної дисфункції ЛШ полягає на-
самперед у тому, що міжнародні стандарти фар-
макотерапії ХСН розроблені саме для категорії 
хворих з ФВ ЛШ <40–45%, які характеризуються 
низьким рівнем виживаності незалежно від нозо-
ло гіч ної причини ХСН. Тому вказівка в діагнозі 
на яв но сті клінічно значимої систолічної дисфунк-
ції ЛШ є важливою, враховуючи необхідність до-
тримання відповідних стандартів їх лікування.

УСКЛАДНЕННЯ ХСН

АРИТМІЇ
Шлуночкові ектопічні скорочення реєструють 

при холтерівському моніторуванні майже у всіх 
хворих із систолічною дисфункцією ЛШ, у тому 
числі приблизно у половини — нестійку шлуноч-
кову тахікардію. У пацієнтів із середньою кількіс-
тю ектопічних скорочень >10 за 1 год при добо-
вому моніторуванні ЕКГ відзначають підвище-
ний ризик виникнення раптової серцевої смер-
ті, електрофізіологічні механізми якої наведені 
вище у відповідному розділі. Важливо пам�ятати, 
що раптово вмирають протягом 1 року 15–20% 
хворих із ХСН і ФВ <30%.

Фібриляція передсердь. За даними Фремін-
гемського епідеміологічного дослідження фіб-
риляцію передсердь у хворих із клінічно мані-
фестованою ХСН відзначають у 4 рази частіше, 
ніж у загальній популяції. Як зазначено вище, та-
хісистолічна форма фібриляції передсердь є одні-
єю з причин виникнення СН. З іншого боку, поява 
фіб риляції передсердь у пацієнта із вже існуючою 
СН є одним із факторів подальшої декомпенсації 
кровообігу та підвищеного ризику виникнення 
інсульту, зумовленого мозковою тромбоемболією.

ТРОМБОЕМБОЛІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ
Частота виявлення тромбоемболічних усклад-

нень, за даними різних досліджень, у хворих із ХСН 
становить 1,5–3,5% на рік, причому 1-ше місце се-
ред них займає інсульт. Відповідно до бази даних 
дослідження VНеFТ частота виникнення інсуль-
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ту протягом року у цих пацієнтів становила 1,8%, 
периферичних тромбоемболій — 0,1%, ТЕЛА — 
0,3%. Подібні результати отримані при ретроспек-
тивному аналізі бази даних досліджень SОLVD, 
SАVЕ і РRОМІSЕ. До факторів тромбоемболій 
при СН належать:

а) зниження об�ємної і лінійної швидкості 
системного кровотоку;

б) дисфункція ендотелія з відповідною ак-
тивацією тромбоцитарної ланки гемостазу;

в) дисбаланс згортальної/протизгортальної 
систем крові в бік прокоагуляції внаслідок нейро-
гуморальної та імунозапальної активації (ангіо-
тензин II, протизапальні цитокіни);

г) пристінкове тромбоутворення в порожни-
нах передсердь при постійній формі фібриля-
ції передсердь і/або в дилатованих порожнинах 
шлуночків;

д) іноді надмірно інтенсивна діуретична тера-
пія, що призводить до згущення крові;

г) значне зниження фізичної активності (у па-
цієнтів із тяжкою ХСН).

Фібриляція передсердь є основним фактором 
розвитку артеріальних тромбоемболій, які в 90% 
мають мозкову локалізацію (інсульт). Іншими 
факторами ризику виникнення тромбоемболії 
при ХСН є низька ФВ ЛШ, низька толерантність 
до фізичного навантаження, наявність рухливого 
тромбу в порожнині ЛШ.

ПНЕВМОНІЯ
Пневмонія є частим наслідком легеневого за-

стою при тяжкій рефрактерній СН або при не-
адекватній її терапії.

НЕДОСТАТНІСТЬ АЗОТОВИДІЛЬНОЇ 
ФУНКЦІЇ НИРОК
Недостатність азотовидільної функції нирок 

характерна в першу чергу для термінальної ХСН. 
Аналіз бази багатоцентрових досліджень свідчить 
про те, що кліренс креатиніну помірно знижуєть-
ся у 25–50% хворих із клінічно маніфестованою 
ХСН, зростаючи в міру збільшення тяжкості 
їх клінічного стану. Причиною ниркової недо-
статності при ХСН є зменшення клубочко вої 
фільтрації внаслідок зниження серцевого ви киду 
і хронічної констрикції аферентних (прегло-
мерулярних) артеріол нирок.

ПЕЧІНКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ
Печінкова (гепатоцелюлярна) недостатність 

виникає насамперед внаслідок хронічного ве-
нозного застою і (у частини випадків) значно 
виражених циротичних змін у печінці. Знижен-

ня рівня білірубіну і/або печінкових ферментів 
може бути додатковим маркером гемодинаміч-
ного покращання в процесі лікування пацієнтів 
із ХСН. Прогресуюча функціональна недостат-
ність печінки у хворих із термінальною ХСН є 
відображенням її гіпоперфузії, зумовленої кри-
тичним зменшенням серцевого викиду.

СЕРЦЕВА КАХЕКСІЯ
Серцеву кахексію відзначають у хворих із ХСН, 

як правило, в її термінальній фазі. Втрата маси тіла 
відбувається за рахунок скелетних м�язів, а також 
жирової і кісткової тканини. Основними факто-
рами зазначених змін є порушення всмоктування 
поживних речовин у застійному кишечнику; зни-
ження апетиту, в тому числі центрального генезу; 
гіподинамія; активація системи прозапальних ци-
токінів; апоптоз скелетних м�язів; зниження чут-
ливості тканин до інсуліну і гормону росту.

ПРЕДИКТОРИ КЛІНІЧНОГО 
 ПРОГНОЗУ 

Орієнтовна оцінка прогнозу виживаності хво-
рого із ХСН актуальна по двом причинам. По-
перше, це необхідно для визначення індивідуаль-
ної тактики диспансеризації (інтенсивності спо-
стереження) пацієнтів, що сприяє поліпшенню 
якості їх життя і зменшенню потреби в повторних 
госпіталізаціях. По-друге, це допомагає визна-
чити показання для застосування сучасних не-
медикаментозних/хірургічних методів лікуван-
ня (ресинхронізуюча електрокардіостимуляція 
(РЕКС) шлуночків, імплантований кардіовертер-
дефібрилятор (ІКД), трансплантація серця).

Під предиктором (від англ. ргеdiсt — перед-
бачати) того або іншого клінічного ускладнен-
ня на сьогодні розуміють певний параметр стану 
хворого, що дозволяє з достатнім ступенем імо-
вірності прогнозувати виникнення у нього через 
певний проміжок часу зазначеного ускладнення 
(при ХСН — насамперед летального кінця). Такі 
клінічні предиктори визначають на підставі даних 
клініко-інструментального дослідження і спосте-
реження пацієнтів, використовуючи відповідні ма-
тематичні методи (модель пропорційних ризиків 
Кокса, множинна регресія, побудова так званих 
актуарних кривих виживаності у групах із різними 
значеннями досліджуваного показника та ін.).

Можливості індивідуального прогнозуван-
ня перебігу ХСН є обмеженими, оскільки відо-
мі в літературі відповідні прогностичні маркери 
відображають імовірність виживаності великих 
груп хворих, а не окремих пацієнтів. Разом з тим 
для визначення оптимальної тактики ведення 
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хворих (зокрема визначення показань до кардіо-
трансплантації та інших хірургічних методів лі-
кування) лікареві доцільно враховувати ознаки, 
наявність кожної з яких у пацієнтів з клінічно 
маніфестованою ХСН пов�язана з поганим про-
гнозом виживаності.

У табл. 2.14 наведено предиктори низької ви-
живаності хворих із ХСН протягом 1–5 років, 
встановлені на підставі даних різних клінічних 
і епідеміологічних досліджень.

ПРОФІЛАКТИКА СН
Заходи первинної профілактики СН, тобто по-

передження розвитку останньої у різних категорій 
кардіологічних хворих, ґрунтуються насамперед 
на відповідних даних доказової медицини.

ХВОРІ З АГ
У метааналізі P. Meredith і L. Ostergren (2006) 

продемонстровано, що контроль АТ на належно-
му рівні за допомогою будь-яких (що оцінювали-
ся сукупно), антигіпертензивних засо бів у най-
більшому ступені відображається саме на розви-
тку СН (52%) порівняно з розвитком мозкового 
інсульту, ІХС і серцево-судинної смерті (знижен-
ня ризику на 38; 16 і 21% відповідно).

Найбільший на сьогодні метааналіз дослід-
жень порівняльної ефективності антигіпертен-
зивних препаратів— BPLTTC (29 клінічних до-
сліджень, які охопили >162 тис. пацієнтів) по-
казав, що три вале застосування інгібіторів АПФ 
супроводжу ється нижчим ризиком розвитку СН 
порівняно з тривалим прийомом як плацебо, так 
і антагоніс тів кальцію (в обох випадках віднос-
ний ризик — 0,82). Примітно, що прийом анта-
гоністів кальцію характеризувався вищим ризи-
ком появи СН порівняно як з плацебо (віднос-
ний ризик — 1,21), так і з прийомом блокаторів 
β-адренорецепторів і діуретиків (відносний ри-

зик — 1,33). У свою чергу інгібітори АПФ і блока-
тори β-адреноре цепторів/діуретики, виявляючи 
порівнянний ан ти гіпертензивний ефект, істотно 
не розрізнялися між собою відносно ймовірності 
виникнення СН.

Прикладом результативної первинної профі-
лактики СН у хворих з АГ інгібіторами АПФ 
можуть бути дані мультицентрового досліджен-
ня PROGRESS, що продемонструвало діє-
вість периндоприлу у вторинній профілактиці 
розвитку мозкових інсультів. У субпопуляції 
пацієнтів з АГ, що ввійшли в це дослідження 
(2916 (48%) чоловік), лікування, що базується 
на периндоприлі протягом 4 років, дозволило 
знизити ризик виникнення застійної СН на 27% 
(при порівнянних рівнях АТ у групах активного 
лікування і плацебо). 

ПАЦІЄНТИ З ІХС

Статини
У хрестоматійному дослідженні 4S тривале 

(>5 років) застосування симвастатину у пацієнтів 
із хронічною ІХС і підвищеним рівнем загального 
ХС у плазмі крові (5,5–8,0 ммоль/л) зумовлюва-
ло, крім зниження смертності пацієнтів на 30%, 
також достовірне зменшення кількості випадків 
виникнення СН на 21%. 

Блокатори β-адренорецепторів
Хоча дані багатоцентрових досліджень щодо 

впливу блокаторів β-адренорецепторів на часто-
ту виникнення СН у пацієнтів із ІХС порівняно 
з плацебо відсутні (а в наш час подібні дослі-
дження вже не можуть бути сплановані з етичних 
міркувань), доцільність їх застосування з метою 
первинної профілактики СН у пацієнтів з ІХС 
базується на досить потужних передумовах. По-
перше, добре відома патогенетична роль підви-

Таблиця 2.14
Показники очікуваної низької виживаності у хворих з ХСН

Клініко-демографічні Інструмен тальні Лабора торні
ІІІ–ІV за NYHA 
Похилий вік
Зупинка кровообігу в анамнезі
Нижча за норму маса тіла
Ниркова недостатність
Анемія
Супутній цукровий діабет
Супутня ХОХЛ
Психічна депресія
Погана прихильність до лікування
Розлади дихання під час сну
Аортальний стеноз 

Стійка гіпотензія
Розширення QRS (>0,12с) 
Низька (<30 %) ФВ ЛШ
Складні шлуночкові аритмії
Тахісистолія
Супутня систолічна дисфункція 
ПШ
Рестриктивний тип наповнення 
ЛШ
Максимальне cпоживання 
 кисню <11 мл/хв/м2 

(спіроергометрія)

Високий рівень циркулюючих НУП 
(BNP >700 пкг/мл 
NT-pro-BNP >3000 пкг/мл)
Гіпонатріємія (Na+ <135 ммоль/л)
Підвищений рівень тропоніну
Креатинін плазми >200 мкмоль/л
Рівень білірубіну вищий за норму 
Анемія <120 г/л
Гіперурикемія >600 мкмоль/л
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щення активності САС у трансформації доклі-
нічної СН у клінічно явну. По-друге, блокатори 
β-адренорецепторів істотно знижують ризик роз-
витку ІМ, що, як було вказано вище, є найбільш 
значимим фактором ризику СН. Нарешті, за да-
ними ряду великих багатоцентрових досліджень 
(USCP, MEPIT-HF, CIBIS-II, COPERNICUS) 
блокатори β-адренорецепторів істотно сповіль-
нюють прогресування симптом ної систолічної 
ХСН (див. ЛІКУВАННЯ ХСН).

Інгібітори АПФ
За даними метааналізу відповідних багато-

центрових досліджень тривале застосування ін-
гібіторів АПФ на 23% знижує порівняно з пла-
цебо ризик виникнення СН у пацієнтів з ІХС 
(Dagenais G.R. et al., 2006). Найбільш демонстра-
тивні в цьому результати двох відомих мегадослі-
джень — HOPE (2000, раміприл) і EUROPA (2003, 
периндоприл). Перше з них, HOPE охопило біль-
ше 9297 хворих без ознак СН і високим серцево-
судинним ризиком (ІМ в анамнезі, стенокардія, 
клінічно значимий периферичний атеросклероз 
або цукровий діабет у поєднанні з одним із таких 
факторів ри зи ку, як «м�яка» гіпертензія, гіперхо-
лестеринемія, паління, мікроальбумінурія), яким 
проводи ли терапію ацетилсаліциловою кисло-
тою, блокаторами β-адренорецепторів, тіазидни-
ми діуре тиками). У результаті тривалого (в серед-
ньому 4,5 року) застосування раміприлу, вклю-
ченого в зазначену схему фармакотерапії, відзна-
чали достовірне зниження (порівняно з плацебо) 
сумарної кількості серцево-судинних ускладнень 
(ІМ, інсульт, кардіоваскулярна смерть), а також 
випадків виникнення СН на 23% (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Зниження ризику виникнення СН під впли-
вом раміприлу в дослідженні НОРE. СС — 
серцево-судинний (N. Engl. J. Med., 2000, 
324, 145–153)

У дослідження EUROPA (2003) включили 
12 236 пацієнтів із ІХС без клінічних ознак СН (як 
у поєднанні з АГ, так і без неї), які отримували відпо-
відну сучасну стандартну фармакотерапію (>90% — 
антитромбоцитарні засоби, біля ⅔ — блокатори 
β-адренорецепторів і статини), 65% з яких перене-
сли ІМ і 55% — хірургічну реваскуляризацію ЛШ. 
У половини пацієнтів у зазначену терапію включа-
ли плацебо, у половини — периндоприл. Середня 
тривалість спостереження склала 4,2 року, а в якості 
первинної «кінцевої точки» розглядалася загаль-
на кількість випадків серцево-судинної смерті, ІМ 
і зупинки серця. У групі периндоприлу зазначеної 
«кінцевої точки» досягли на 20% менше хворих, ніж 
у групі плацебо (488 і 603 відповідно, розходження 
високодостовірне: р=0,0003). Поряд з цим у групі 
периндоприлу порівняно з групою плацебо зафіксо-
ване зменшення кількості госпіталізацій внаслідок 
виникнення СН на 39% (рис. 2.8).

Периндоприл
8  мг/добу

n=12218

Роки

p=0,002

Плацебо

39%
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Попередження СН у хворих зі стабільною ІХС за допомогою 
периндоприлу в дослідженні EUROPA

Рис. 2.8. Зниження ризику госпіталізацій у зв�яз-
ку з виникненням СН під впливом периндо-
прилу в дослідженні EUROPA (Lancet, 2003, 
362: 782–788)

Отже, у різних категорій пацієнтів із серцево-
судинними захворюваннями без оз нак ХСН ри-
зик виникнення клінічних проявів останньої зни-
жують наступні заходи:

1. При АГ — медикаментозний контроль АТ 
на цільовому рівні.

2. При хронічних формах ІХС, у тому числі у по-
єднанні з АГ, — тривале застосування інгібіторів 
АПФ (периндоприлу або раміприлу) і статинів. 

3. Після гострого ІМ — тривале застосування 
блокаторів β-адренорецепторів та інгібіторів АПФ. 

Крім цього, на думку експертів, яка базуєть-
ся на узагальненні клінічного досвіду, до шля-
хів первинної профілактики ХСН належать: 
при перси стуючих тахіаритміях — їх усунення 
або адекватний контроль ЧСС, при вадах кла-
панного апарату серця — їх своєчасна хірургічна 
корекція.
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ЛІКУВАННЯ ХСН: 
ЗАГАЛЬНІ  ЗАУВАЖЕННЯ

ЕТІОТРОПНЕ ЛІКУВАННЯ ПРИ СН
Після встановлення діагнозу СН лікарю не-

обхідно вирішити: а) чи можливе усунення самої 
СН за рахунок радикальної (хірургічної) корекції 
її причини; б) у випадку відсутності такої мож-
ливості, чи використані всі наявні можливості 
оптимізації поточного лікування етіологічної 
причини СН. Оцінка сучасних можливостей етіо-
тропного лікування СН наведена в табл. 2.15.

На жаль, у більшості випадків радикальне усу-
нення причини ХСН неможливе, що визначає 
необхідність постійного, протягом всього життя 
лікування хворого з чітким усвідомленням ліка-
рем тих цілей, які повинні бути досягнені в про-
цесі цього лікування.

Мета лікування при ХСН
1. Забезпечення максимально можливого для 

хворого рівня якості життя передбачає:
а) зменшення або, краще, усунення основних 

клінічних симптомів СН;
б) зменшення кількості повторних госпіта лізацій 

хворого з приводу декомпенсації крово обігу;
в) досягнення двох зазначених вище цілей при 

хорошій переносимості відповідного лікування;

г) сприяння максимально можливій соціаль-
ній адаптації пацієнта шляхом високоякісного 
диспансерного спостереження (інформування/
навчання/консультування).

2. Збільшення тривалості життя хворого. 
Ця мета повинна досягатися за рахунок засто-
сування тих фармакологічних засобів, які здатні 
впливати на патофізіологічні механізми прогре-
сування ХСН і виникнення раптової серцевої 
смерті і у такий спосіб знижувати ризик смерті 
цих хворих.

Вищевказані цілі можуть бути досягнуті за ра-
хунок:

а) цілеспрямованої модифікації пацієнтом 
способу життя та дотримання відповідних спеці-
альних настанов;

б) немедикаментозних лікувальних заходів;
в) медикаментозного лікування;
г) хірургічних, механічних та електрофізіо-

логічних засобів лікування.

МОДИФІКАЦІЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ 
І ДОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
РЕКОМЕНДАЦІЙ
Відмова від тютюнопаління, оскільки останнє 

підвищує ризик дестабілізації ІХС та тромбо-
утворення, активує САС, посилює периферичну 
вазоконстрикцію та зменшує дихальний резерв.

Таблиця 2.15
Етіотропне лікування при СН: сучасні можливості* (модифіковано за A. Timmis, 2003)

Причина СН Шлях корекції Провідна детермінанта успіху Імовірність 
усунення СН

Хронічна ІХС Реваскуляризація (АКШ або 
 аортокоронарне стентування)

Достатня маса гібернованого мі-
окарда

Помірна

Аневризма ЛШ Аневризмектомія Резидуальна функція ЛШ Висока
АГ Нормалізація АТ Регрес ГЛШ Помірна
ДКМП – – –
ГКМП Хірургічне або електрофізіологічне 

усунення градієнта обструкції ЛШ
Не відома Низька/помірна

Рестриктивна 
кардіоміопатія

– – –

Алкогольна кар-
діоміопатія

Відмова від вживання алкоголя Тривалість зловживання Помірна

Клапанні вади Клапанне протезування Ступінь дисфункції ЛШ Висока
Корекція мітрального стенозу Вираженість структурних змін 

л егеневих артеріол
Висока

Констриктивний 
перикардит

Перикардектомія Адекватність проведення хірургіч-
ного втручання

Висока

Тахісистоліч-
на фібриляція 
 передсердь

Відновлення синусового ритму
Медикаментозний або хірургічний 
(абляція з електрокардіостимуляцією) 
контроль ЧСС

Стабільне підтримання синусово-
го ритму 
Тривалість тахісистолії

Висока

Помірна

*Крім трансплантації серця. 
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Уникнення вживання алкоголю, оскільки остан-
ній може чинити негативну інотропну дію, сприяє 
підвищенню АТ та підвищує ризик аритмій

Харчування та питний режим. Усім хворим із СН 
рекомендують обмежити споживання харчової 
солі (NaCl) — не більше 3 г/добу, що досягається 
виключенням з раціону солоних продуктів та 
відмовою від досолювання готової їжі.

Обмеження споживання рідини хворим з ге-
модинамічно стабільною ХСН є помірним — до-
зволяється вживати до 1,5–2 л/добу. При деком-
пенсованій СН, що потребує активної діуретич-
ної терапії, добове надходження рідини в ор-
ганізм має контролюватися і бути обмеженим 
(не більше 1—1,2 л/добу).

Добір харчових продуктів, виходячи з за-
гальної калорійності раціону, має визначатися 
з огляду на масу тіла пацієнта, який перебуває 
у компенсованому (без ознак гіперволемії) стані. 
Їжа хворих з ХСН має бути висококалорійною та 
містити достатньо білка, калію та магнію. При 
ожирінні (ІМТ* >30 кг/м2) калорійність раціону 
має бути обмежена. Обмеження білкової складо-
вої раціону є вимушеним заходом лише у випад-
ках вираженої ниркової недостатності.

Самоконтроль маси тіла. Регулярне (2–3 рази на 
тиждень) зважування на домашніх вагах дозволяє 
своєчасно виявити ознаки декомпенсації кровообі-
гу на її доклінічному етапі.  Відносно швидке (≥2 кг 
за 3 дні) збільшення маси тіла зазвичай є сигналом 
затримки рідини в організмі. Це дозволяє своєчас-
но внести корективи в схему лікування, насампе-
ред щодо режиму застосування діуретиків.

Режим фізичної активності. Істотне обмежен-
ня фізичної активності (постільний або палат-
ний режим) рекомендоване лише при декомпен-
сованій (з явищами вираженої гіперволемії) СН. 
В усіх інших випадках показана регулярна що-
денна фізична активність у межах, які не супро-
воджуються виникненням таких симптомів СН, 
як задишка, серцебиття.

Вакцинація. Оскільки при ХСН грип та пнев-
монія часто є чинниками гемодинамічної деста-
білізації, протигрипозна та протипневмококова 
імунізація у таких хворих є бажаною.

Сексуальна активність. У пацієнтів III–IV ФК 
за NYHA сексуальна активність має бути обме-
женою, оскільки може підвищувати ризик де-
компенсації гемодинаміки. Як засіб запобігання 
задишки та ангінозного болю під час статевого 
акту може бути корисним профілактичний суб-
лінгвальний прийом нітрогліцерину. 

*Визначають як відношення маси тіла (кг) до квадрату зросту (м2). 

Втім, слід враховувати, що нітрогліцерин 
і будь-які інші нітропрепарати, а також молсідо-
мін, є несумісними з сильденафілом та іншими 
інгібіторами ФДЕ-5.

Контрацепція. Пацієнткам з клінічно мані-
фестною ХСН бажано уникати вагітності з огля-
ду на підвищений ризик виникнення  серйозних 
ускладнень та смерті на пізніх етапах вагітності та 
під час пологів. Пацієнтки мають бути поінфор-
мовані, що зазначений ризик є вищим порівня-
но з ризиком ускладнень, пов’язаних із контра-
цепцією.

Подорожі. Не рекомендується перебування на 
високогір’ї в умовах спеки та високої вологос-
ті. Оптимальним засобом пересування до місця 
призначення є не надто тривалий авіапереліт. 
Тривалого перебування у нерухомому стані хво-
рим із ХСН слід уникати у зв’язку з підвищеним 
ризиком тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок 
або тазу. Корекція доз лікарських речовин, на-
самперед діуретиків, у незвичних кліматичних 
умовах має індивідуалізований характер.

Лікування нічних розладів дихання. Оскільки 
епізоди апное (центрального або обструктив-
ного походження) під час сну поєднані з під-
вищеним ризиком смерті та інших серцево-
судинних ускладнень, заходи, спрямовані на їх 
пом’якшення або усунення, можуть бути реко-
мендовані відповідним пацієнтам. До них зокре-
ма належать зменшення маси тіла (за наявності 
ожиріння) та відмова від вживання алкоголю 
і тютюнопаління. У пацієнтів з обструктивним 
нічним апное, документованим даними полісом-
нографії, можливе застосування спеціальних 
пристроїв з подовженим позитивним тиском по-
вітря на вдисі.

Лікування психічної депресії. Зважаючи на 
значну (20–40%) поширеність розладів депре-
сивного характеру при ХСН, слід мати на увазі 
доцільність консультування психотерапевтом та-
ких пацієнтів.

Фізичні тренування показані хворим з гемоди-
намічно стабільною, медикаментозно контрольо-
ваною ХСН ІІ або ІІІ ФК. Регулярне виконання 
ізотонічних (динамічних) навантажень помірної 
інтенсивності (аеробних) дозволяє поліпшити 
якість життя пацієнтів за рахунок зростання толе-
рантності до фізичного навантаження, запобігання 
зменшенню м̓язової маси і може сприяти поліп-
шенню прогнозу виживаності. Натомість, вправи 
ізометричного (статичного) характеру та наванта-
ження високої інтенсивності (анаеробні) проти-
показані. Реалізація програм фізичної реабілітації 
хворих із ХСН знаходиться у спільній компентенції 
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фахівця лікувальної фізкультури та кардіолога і має 

здійснюватися за відповідними стандартизованими 

рекомендаціями. Протипоказаннями до фізичних 

тренувань є декомпенсована СН, міокардит, кла-

панні стенози, «сині» вроджені вади серця, симп-

томні шлуночкові аритмії, нескоригована тахісис-

толія, відсутність належного контролю стенокардії 

антиангінальними препаратами.

Фармакологічні засоби, призначення яких 
слід уникати (табл. 2.16)

Таблиця 2.16
Препарати, які небажано застосовувати 

при лікуванні хворих із ХСН
Група засобів Побічні ефекти

НПЗП Погіршення ниркового кровото-

ку, затримка рідини

Послаблення терапевтичної дії 

інгібіторів АПФ та діуретиків

Глюкокортикоїди* Затримка рідини, гіпокаліємія

Антиаритмічні 

 засоби I класу

Поглиблення систолічної дис-

функції ЛШ і аритмогенний 

ефект, підвищення ризику смерті

Антагоністи 

кальцію** (крім 

амлодипіну і фе-

лодипіну)

Поглиблення систолічної дис-

функції ЛШ (верапаміл, дилтіа-

зем)

Активація САС (дигідропіридини)

Трициклічні 

антидепресанти, 

препарати літію

Зниження скоротливої здатності 

міокарда

*Можливе спорадичне парентеральне застосування 

для корекції гіпотензії; 

**Обмеження не стосується діастолічної СН.

МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ 

ХСН ІЗ СИСТОЛІЧНОЮ

ДИСФУНКЦІЄЮ ЛШ

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ
Фармакотерапія є основним лікувальним під-

ходом при ХСН. З урахуванням прогресуючого 

характеру останньої, медикаментозне лікуван-

ня пацієнтів повинно здійснюватися протягом 

всього їх життя та контролюватися (тобто оці-

нюватись і належним чином коригуватись) лі-

карем. На сьогодні детально розроблений алго-

ритм лікування пацієнтів із ХСН і систолічною 

дисфункцією ЛШ, який базується на значному 

масиві даних доказової медицини, тобто на ре-

зультатах оцінки ефективності та безпеки відпо-

відних груп медикаментозних засобів у цієї ка-

тегорії хворих у масштабних (багатоцентрових) 

плацебо-контрольованих дослідженнях. 

Враховуючи вищенаведені цілі лікування 

при ХСН (поліпшення якості та збільшення три-

валості життя хворих) відповідні фармакологічні 

засоби можна умовно розділити на симптоматич-

ні та ті, що покращують виживаність пацієнтів. 

Перші покращують гемодинаміку і клінічний стан 

хворих, хоча їх здатність покращувати довгостро-

ковий прогноз виживаності не є суворо доведе-

ною (петльові й тіазидні діуретики, серцеві гліко-

зиди). Другі, а саме нейрогуморальні антагоністи, 

блокують на різних рівнях активність ключових 

нейрогуморальних систем — «провідників» про-

гресування ХСН і у такий спосіб сприяють збіль-

шенню тривалості життя пацієнтів (інгібітори 

АПФ, блокатори β-адренорецепторів, антагоністи 

рецеп торів альдостерону та блокатори рецепторів 

ангіотензину II). Крім того, комбіноване засто-

сування нейрогуморальних антагоністів, завдяки 

поліпшенню кровообігу і пригніченню механізмів 

аритмогенезу, знижує частоту госпіталізацій та-

ких хворих у звKязку з погіршенням їх клінічного 

стану (схема 2.5).

Ñèìïòîìàòè÷í³ çàñîáè: Íåéðîãóìîðàëüí³ àíòàãîí³ñòè:
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æèòòÿ

Ïîêðàùàííÿ ãåìîäèíàì³êè

Çìåíåøåííÿ íåîáõ³äíîñò³ â ãîñï³òàë³çàö³ÿõ
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Схема 2.5. Роль препаратів різних груп у покра-
щанні клінічного перебігу ХСН та збільшен-
ні тривалості життя хворих

Таким чином, саме нейрогуморальні антаго-

ністи виконують роль наріжного каменя в сучас-

ному лікуванні при ХСН.

ДІУРЕТИКИ
Діуретики (салуретики) показані всім хворим 

з ХСН (табл. 2.17) і ознаками затримки рідини 

в організмі. Профілактичне (у підтримувальному 
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режимі) застосування діуретиків показане також 
пацієнтам зі схильністю до гіперволемії, тобто 
з набряковим синдромом, що був усунутий за до-
помогою терапії тими ж діуретичними засобами, 
яку проводили в активному режимі.

Першорядна роль діуретиків як симптома-
тичних засобів терапії при ХСН мотивована 
трьома ключовими положеннями. По-перше, їх 
клініко-гемодинамічний ефект наступає раніше 
(протягом декількох годин), ніж інших засобів. 
По-друге, діуретики є єдиною групою препара-
тів, здатних забезпечувати повний контроль над 
затримкою рідини в організмі, тобто досягнен-
ня і підтримку еуволемічного стану. Крім того, 
адекватне застосування діуретиків є необхідною 
передумовою для реалізації у хворих із ХСН очі-
куваних ефектів інших препаратів і насамперед 
нейрогуморальних антагоністів.

Вплив діуретиків на довгостроковий прогноз 
виживаності пацієнтів із ХСН у спеціально спла-
нованих клінічних дослідженнях не вивчений, 
оскільки в цьому випадку неможливо формуван-
ня групи плацебо (виходячи з етичних міркувань). 
Разом з тим цілком очевидно, що застосування 
діуретиків у хворих з проявами легеневого застою 
знижує ризик виникнення у них гострого альвео-
лярного набряку легень.

Механізми і особливості дії
Універсальним механізмом дії сечогінних препа-

ратів є стимуляція натрійурезу та діурезу за рахунок 
пригнічення канальцевої реабсорбції Nа+.

Петльові діуретики, що є найбільш потужними 
сечогінними засобами, блокують реабсорбцію 
іонів Nа+ на всій ділянці висхідного відділу петлі 

Генле і відповідно пригнічують процес концен-
т рування сечі. Підвищують екскрецію іонів Nа+ 
на 20–25% і в значній мірі зберігають цей ефект 
навіть при критично зниженій нирковій функції 
(швидкість клубочкової фільтрації <10 мл/хв).

Тіазидні діуретики пригнічують реабсорбцію 
Nа+ в дистальних канальцях і в кортикальному 
сегменті висхідної частини петлі Генле. Знижу-
ють екскрецію Nа+ на 5–10% і є неефективними 
у хворих із значно зниженою швидкістю клубоч-
кової фільтрації (<30 мл/хв).

Метолазон (тіазидоподібний діуретик, в Ук-
раї ні не зареєстрований) блокує реабсорбцію Nа+ 
як у дистальних, так і проксимальних канальцях 
і зберігає ефективність при значному порушенні 
ниркової функції (зниження швидкості клубоч-
кової фільтрації в межах 10–30 мл/хв).

За даними клінічних досліджень адекватне 
застосування діуретиків у хворих із застійною 
СН досить швидко зменшує або усуває задиш-
ку, ознаки легеневого застою, периферичні на-
бряки, знижує венозний тиск і тиск наповнення 
ЛШ. Проте діуретики при тривалому застосу-
ванні в якості монотерапії недостатньо ефек-
тивні для підтримки хворих у клінічно стабіль-
ному стані. Це пов�язують з активуванням ними 
РААС (контр регуляторна відповідь організму 
на зменшення ОЦК), що викликає необхідність 
поступового підвищення доз сечогінних засобів 
за принципом порочного кола. 

Ця обставина зумовлює необхідність обов�яз-
кового комбінованого застосування діуретиків та 
антагоністів РААС (інгібіторів АПФ або антаго-
ністів ангіотензину II) у хворих із клінічно мані-
фестованою ХСН.

Таблиця 2.17
Діуретики для перорального прийому в лікуванні пацієнтів із ХСН

Діуретик
Початкова 

одноразо ва доза, 
мг

Макси-
мальна 
доза, 

мг/добу

Тривалість дії, 
год Особливість

Петльові
Фуросемід 20–40

1–2 рази на добу
400 6–8 Зниження абсорбції у разі 

 системного венозного застою
Буметанід* 0,5–1,0

2 рази на добу
10 6–8 Зниження абсорбції у разі 

 системного венозного застою
Торасемід 5–10

1 раз на добу 
100 6–12 Єдиний діуретик з майже 100% біо-

доступністю
Тіазидні

Гідрохлоротіазид 25
1 раз на добу

100 6–12 Неефективний при ШКФ <30 мл/ хв

Метолазон* 2,5
1 раз на добу

10 8–24 Ефективний при зниженні ШКФ 
до 10 мл/хв

*В Україні не зареєстровані. ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації.
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Тактика застосування
Дозування і деякі фармакологічні характерис-

тики сучасних діуретиків, що застосовуються 
в лікуванні ХСН, наведені вище (див. табл. 2.17).

Розрізняють активну та підтримувальну фази 
діуретичної терапії.

Активну терапію сечогінними засобами за-
стосовують у хворих з клінічними ознаками за-
тримки рідини в організмі, домагаючись їх повно-
го усунення. Для цього застосовують діуретики 
в дозах, які забезпечують підвищення діурезу, що 
призводить до щодобової втрати маси тіла при-
близно на 1 кг при відповідній негативній різниці 
між кількістю введеної і кількістю виділеної ріди-
ни (бажано вимірювати). Активне лікування паці-
єнтів з ХСН при гіперволемії зазвичай починають 
з помірних доз сечогінних засобів, які признача-
ються перорально (фуросемід 20–40 мг/добу, то-
расемід 5–10 мг/добу або гідрохлоротіазид 25 мг/
добу). При необхідності дози поступово підвищу-
ють до досягнення еуволемічного стану (зникнен-
ня набряків, гідротораксу, ортопное, гепатоме-
галії, ознак підвищення тиску в яремних венах). 
Активне лікування при тяжкому набряковому 
синдромі (периферичні набряки, асцит, анасарка) 
може супроводжуватися втратою маси тіла протя-
гом декількох тижнів на 15–30 кг.

Активна фаза лікування сечогінними засоба-
ми триває поки не будуть досягнуті зазначені вище 
цільові ефекти. У більшості стаціонарних хворих 
з ХСН (III–IV ФК), як правило, застосовують пет-
льові діуретики у зв�язку з їх потужним ефектом і від-
носною незалежністю останнього від ниркової дис-
функції. Петльові діуретики можна застосовувати 
в комбінації з тіазидними для посилення діуретич-
ної відповіді у хворих рефрактерних до лікування.

В активну фазу лікування сечогінними засо-
бами обмежують вживання з їжею хлориду на-
трію (<1,5 г/добу) і загальну кількість рідини 
(не більше 1,0–1,2 л/добу). Оптимальна модель 
активної діуретичної терапії передбачає також 
регулярний контроль АТ, електролітів (Nа+ і К+; 
бажано Мg2+), а також креатиніну плазми крові 
і гематокриту з метою запобігання виникнен-
ня та своєчасної корекції ймовірних ускладнень 
(див. нижче) такого лікування.

Підтримувальна фаза терапії сечогінними за-
собами складається в регулярному прийомі ді-
уретика (за необхідності — комбінації діуре тиків) 
у режимі, що забезпечує підтримку еуво лемічного 
стану, який було досягнуто протягом активної 
фази лікування (основний критерій підтримки 
такого стану — відсутність збільшення маси тіла). 
Оптимальний для амбулаторних умов підхід пе-

редбачає визначення самим хворим своєї маси 
тіла і в разі потреби — консультації з лікарем щодо 
корекції дози сечогінних засобів.

Проблеми, що виникають при лікуванні 
діуретиками хворих із ХСН, і шляхи 
їх вирішення
Рефрактерність. Під рефрактерністю до сечо-

гінної терапії варто розуміти незадовільний діуре-
тичний ефект і відповідно відсутність зменшення 
маси тіла у хворих з безперечними клі нічними 
ознаками затримки рідини в організмі, незважа-
ючи на застосування петльового діуретика у висо-
ких дозах (таких, що наближуються до максималь-
них). У таких випадках рекомендують наступні за-
ходи (які нерідко поєднуються):

1. Корекція питного режиму та споживання 
солі з їжею, аналіз усіх призначень (виключення 
можливого прийому НПЗП). 

2. Підвищення дози діуретика.
3. Застосування петльового діуретика вну-

трішньовенно — в тому числі шляхом інфузійно-
го крапельного введення.

4. Комбінування петльового діуретика з гідро-
хлоротіазидом.

5. Призначення антагоніста альдостерону 
в якості калійзберігаючого діуретичного агента.

6. Призначення петльового діуретика 2 рази 
на добу (при пероральному прийомі — на порож-
ній шлунок).

7. Заміна одного петльового діуретика на інший.
8. Додання до петльового діуретика (зага-

лом — до кількох діб в інтермітуючому режимі) 
інфузії допаміну в так званих діуретичних дозах 
(1–2 мкг·кг-1·хв-1).

9. Додання тривалих (протягом декількох 
діб в інтермітуючому режимі) інфузій допамі-
ну в так званих діуретичних (стимулюючих до-
памінергічні рецептори нирок) дозах, тобто 
1–2 мкг·кг-1·хв-1.

Дизелектролітемія. Оскільки салуретики збіль-
шують екскрецію іонів не тільки Nа+, а також К+ 
і Мg2+, вони можуть викликати гіпокаліємію і гі-
помагніємію, на фоні яких істотно зростає ризик 
розвитку небезпечних для життя шлуночкових 
аритмій. Ризик зазначених електролітних пору-
шень підвищується при комбінуванні петльових 
і тіазидних діуретиків. З метою поперед ження 
цього салуретик комбінують із інгібітором АПФ 
і антагоністом альдостерону (зазвичай спіроно-
лактон 50–100 мг/добу), що пригнічує екскре-
цію К+ і Мg2+. При значно вираженій діуретичній 
відповіді (виділення хворим декіль кох літрів сечі 
щодня протягом  декількох діб) для коригуван-
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ня електролітних порушень можливе тимчасо-
ве застосування під відповідним лабораторним 
контролем спіронолактону в максимальних до-
зах (до 200 мг/добу) і/або внут рішньовенних ін-
фузій препаратів калію, калію/магнію (глюкозо-
інсуліно-калієва суміш, К+, Мg2+-аспарагінат).

Артеріальна гіпотензія і азотемія. Ці порушен-
ня у хворих із ХСН, яким проводиться діуретична 
терапія, можуть виникати у двох різних ситуаці-
ях. У пацієнтів без явних ознак затримки рідини 
зазначені зміни звичайно зумовлені надмірним 
зменшенням об’єму циркулюючої плазми крові 
з відповідним зниженням ниркового кровотоку 
(так звана преренальна азотемія) внаслідок передо-
зування діуретиків. У хворих із тяжкою застійною 
ХСН гіпотензія і преренальна азотемія є наслідком 
критичного зниження серцевого викиду, і їх корек-
ція вимагає поєднання активної діуретичної терапії 
з інфузійною інотропною підтримкою або застосу-
вання засобів, що збільшують нирковий кровотік 
(згадані вище «діуретичні» дози допаміну). 

Крім електролітних порушень, гіпотензії і азо-
темії, проявом побічної дії петльових і тіазидних 
сечогінних засобів можуть бути метаболічні по-
рушення (гіперурікемія, гіпер глікемія), шкірний 
висип, ототоксичний ефект (петльові діуретики, 
крім торасеміду), а також метаболічний алка-
лоз. Останній може бути усунутий застосуван-
ням інгібіторів карбоангідрази (ацетазоламід 
1,0–1,5 г/добу протягом декількох діб).

Калійзберігаючі діуретики
Калійзберігаючі діуретики застосовують в ак-

тив ній фазі діуретичної терапії для запо бі гання 
і профілактики гіпокаліємії і гіпо магніємії та 
посилення діуретичної відповіді. Незалежно 
від особливостей механізму дії (спіронолактон 
є ан тагоністом альдостерону, а тріамтерен і амі-
лорид прямо впливають на дистальні канальці), 
калійзберігаючі діуретики пригнічують активну 
реабсорбцію Nа+ і одночасно екскрецію калію 
і магнію. На відміну від амілориду і тріамтерену 
з їх швидким початком дії (3 год), ефект спіроно-
лактону розвивається більш повільно, але і три-
ває довше за рахунок довгостроково існуючих 
активних метаболітів (табл. 2.18).

Побічна дія. Найбільш істотними можливими 
проявами побічної дії калійзберігаючих діуре-
тиків є гіперкаліємія і гінекомастія (остання — 
при застосуванні спіронолактону). З метою про-
філактики гіперкаліємії рекомендують:

а) не призначати калійзберігаючі діуретики 
при рівні К+ плазми крові >5,0 ммоль/л і креати-
ніну плазми крові >220 мкмоль/л;

б) відразу не призначати калійзберігаючі ді-
уретики у високих дозах (наприклад спіроно-
лактону >100 мг/добу);

в) регулярно проводити контроль рівня елек-
тролітів плазми крові;

г) бути уважним при комбінуванні калійзбері-
гаючих діуретиків з інгібіторами АПФ, навіть 
при супутньому прийомі салуретика.

 Таблиця 2.18
Калійзберігаючі діуретики в лікуванні ХСН

Пре-
парат

Діапазон 
доз для про-
філактики/
лікування 

гіпокаліє мії, 
мг

 Тривалість 
дії, год Особливість

Спіро-
нолак-
тон

25–200 
(перорально)

24–48 
(за рахунок 
активних 

метаболі тів)

Максималь-
ний ефект 

при регуляр-
ному прийомі 
настає протя-

гом 3 діб
Тріам -
терен

50–200 
(перорально)

8 Не комбіну-
вати з фу-
росемідом 
(впливає 

на елімінацію)
Аміло-
рид

5–40 
(перорально)

18–24

Гінекомастію, часто з больовими відчуттями, 
відзначають приблизно в 10% випадків застосу-
вання спіронолактону. Її причиною є неселек-
тивний характер зв�язування спіронолактоном 
тканинних рецепторів до кортикоїдних гормонів. 
Крім мінералокортикоїдних, спіронолактон пев-
ною мірою блокує андрогенні, прогестеронові та 
глюкокортикоїдні рецептори. Поява гінекомастії 
вимагає відміни спіронолактону. 

Тривале застосування антагоністів альдосте-
рону (спіронолактон або еплеренон) з метою по-
ліпшення клінічного прогнозу ХСН розглядаєть-
ся у відповідному розділі.

ІНГІБІТОРИ АПФ
Інгібітори АПФ необхідно обов�язково (крім 

випадків наявності протипоказань до їх за-
стосування або непереносимості) призначати 
всім хворим із ХСН і систолічною дисфункцією 
ЛШ (ФВ ЛШ ≤45%), зумовленою ІХС, АГ або 
ДКМП.

У зв�язку з недостатньою кількістю даних до-
казової медицини щодо клінічної ефективно сті 
та безпеки інгібіторів АПФ у пацієнтів із СН іншого 
походження (клапанні регургітації, соr pulmonale 
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і т.п.) їх застосування як обов�язко вої терапії у за-
значених категорій пацієнтів не можна вважати 
достатньо обґрунтованим.

Механізм дії інгібіторів АПФ
Полягає в пригніченні АПФ, що каталізує 

утворення ангіотензину II і разом з тим стимулює 
розпад брадикініну на неактивні фрагменти. На-
слідком зниження концентрації ангіотензину II 
в циркуляторному руслі і тканинах є пригнічен-
ня ряду його ефектів, тісно пов�язаних з прогре-
суванням і поганим прогнозом ХСН, таких як:

• периферична і ренальна вазоконстрикція;
• затримка Nа+ і води з одночасним підви-

щенням екскреції К+;
• гіпертрофія і формування фіброзу міокарда;
• збільшення утворення супероксидного ані-

она — важливого фактора і провідника оксидант-
ного пошкодження тканин;

• стимуляція синтезу альдостерону, екс-
пресії ендотеліну-1, секреції вазопресину і нор-
адреналіну, пригнічення фібринолізу (за допо-
могою збільшення утворення інгібітору тканин-
ного активатора плазміногену).

Наслідком блокування процесу деградації 
брадикініну є підвищення його концентрації 
в тканинах і ріст продукції брадикінінзалежних 
ендотеліальних контррегуляторних факторів — 
оксиду азоту і вазодилататорних простагландинів 
(схема 2.6). Крім периферичної вазодилатації, 
стимуляція ендотеліальних контррегуляторних 
факторів під впливом інгібітору АПФ визначає 
їх ендотелійпротекторну та антитромбоцитар-
ну дію, що лежить в основі здатності цієї групи 
препаратів знижувати ризик розвитку пов�язаних 
з ураженням судин клінічних катастроф, зокрема 
ризик виникнення дестабілізації ІХС і реінфарк-
ту (див. нижче).

Àíã³îòåíçèíîãåí

Àíã³îòåíçèí ²

Âàçîäèëàòàö³ÿ
Ï³äòðèìêà íîðìàëüíî¿ ôóíêö³¿ åíäîòåë³þ

Àíã³îòåíçèí ²²

Ðåí³í

²íã³á³òîð ÀÏÔ

Íåàêòèâí³ ïåïòèäè

ÀÏÔ
(ê³í³íàçà ²²)

Áðàäèê³í³í

NO, PgI2, PgE2

Ïàòîãåíí³ åôåêòè

Схема 2.6. Схематизований механізм дії інгібіто-
рів АПФ

Численні плацебо-контрольовані дослі-
дження продемонстрували, що у хворих із ХСН 
інгібітори АПФ при тривалому застосуванні зу-
мовлюють покращання клінічної симптоматики, 
підвищення толерантності до фізичних наван-
тажень і запобігають прогресуванню дилатації 
і систолічної дисфункції ЛШ, знижуючи відпо-
відно ризик повторних госпіталізацій. На відміну 
від традиційних периферичних вазодилататорів, 
гемодинамічне розвантаження декомпенсовано-
го серця під впливом інгібіто рів АПФ не тільки 
не супроводжується актива цією САС, а й поєд-
нане із патогенетично сприятливим підвищен-
ням парасимпатичної складової регуляції ритму 
серця.

Важливою клінічною властивістю інгібіторів 
АПФ є їх здатність покращувати клінічний про-
гноз хворих із ХСН. Мова йде про такі доведені 
у багатоцентрових дослідженнях ефекти, як: 

а) покращання під їх впливом довгострокової 
виживаності хворих із ХСН (як за рахунок зни-
ження ризику смерті від прогресуючої насосної 
недостатності серця, так і раптової смерті внаслі-
док аритмії); 

б) зниження на фоні прийому інгібіторів АПФ 
ризику повторних коронарних подій (реін-
фаркт, нестабільна стенокардія) у хворих із ХСН, 
яка зумовлена ІХС (табл. 2.19). 

Тактика застосування інгібіторів АПФ
Протипоказаннями до застосування інгібі-

торів АПФ є період вагітності і годування груд-
дю; білатеральний стеноз ниркових артерій; дані 
про алергію в анамнезі (ангіоневротичний на-
бряк) при застосуванні будь-якого препарату цієї 
групи; критичний аортальний стеноз; рівень К+ 
у плазмі крові >5,0 ммоль/л; рівень креатиніну 
>220 ммоль/л. 

Принциповий алгоритм призначення інгібіто-
рів АПФ полягає у застосуванні на початку лікуван-
ня його в мінімальних дозах і подальшому посту-
повому (протягом декількох тижнів) їх підвищенні 
(титруванні) до максимально переносимих доз 
під контролем клініко-лабораторних показників. 
В ідеальному випадку в результаті титрування не-
обхідно досягати так званих цільових доз інгібіто-
рів АПФ (табл. 2.20). Саме при застосу ванні в таких 
цільових дозах були отримані зазна чені позитивні, 
щодо поліпшення клінічного прогнозу хворих, ре-
зультати відповідних багатоцентрових досліджень.

Перед початком лікування інгібіторами АПФ 
слід оцінити ступінь ризику їх застосування 
у конкретного хворого з огляду можливості ви-
никнення таких проявів побічної дії, як вираже-
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на симптомна гіпотензія, азотемія і гіперкаліє-
мія. Інгібітори АПФ не слід призначати хворим 
із ХСН і рівнем САТ <90 мм рт. ст. і при рівні К+ 
плазми крові >5,0 ммоль/л.

Таблиця 2.20
Інгібітори АПФ при ХСН і/або систолічній 

дисфункції ЛШ

Препарат
Доза, кратність прийому 

препарату на добу
початкова цільова

А — з доведеним 
впливом на про-
гноз
• Еналаприл 
• Каптоприл 
• Лізиноприл 
• Раміприл 
• Трандолаприл

2,5 мг 1–2 рази
6,25 мг 3 рази 
2,5 мг 1 раз 
1,25–2,5 мг 1 раз
1 мг 1 раз

10–20 мг 2 рази 
50 мг 3 рази
20–40 мг 1 раз
5 мг 2 рази
4 мг 1 раз 

Б — можна 
 застосовувати
• Фозиноприл 
• Периндоприл
• Хінаприл

5 мг 1 раз
2 мг 1 раз
5 мг 2 рази

40 мг 1 раз
8 мг 1 раз
20 мг 2 рази

Не слід також призначати інгібітори АПФ 
хворим із тяжкою СН і низьким серцевим вики-
дом, які отримують внутрішньовенні інотропні 
засоби (симпатоміметики або інгібітори ФДЕ). 

Хворим зі схильністю до артеріальної гіпотен-
зії слід пере глянути схему попередньої терапії 
з огляду можли вої відміни вазодилататорів і/або 
зниження дози діуретика перед призначенням 
інгібітору АПФ.

Початкову дозу інгібітору АПФ признача-
ють за умови відміни або зниження дози діуре-
тика протягом останніх 24 год. Після прийому 
першої дози інгібітору АПФ варто рекоменду-
вати хворому залишатися в ліжку (сидячи або 
лежачи) протягом 2–4 год, у цей період бажано 
щогодини вимірювати АТ і контролювати стан 
пацієнта.

Подальше вимірювання АТ, поряд з оцін-
кою рівня К+ і креатиніну плазми крові, може 
здійснюватися після кожного наступного під-
вищення дози інгібітору АПФ, тобто кожні 
1–2 тиж. Під час підтримувальної терапії хворо-
го стабільною, досягнутою шляхом титрування 
дозою інгібітору АПФ, зазначені лаборатор-
ні тести спочатку необхідно проводити кожні 
3 міс, а в подальшому, за умови нормальних по-
казників, — з інтервалом 6 міс.

При правильному призначенні та адекват-
ній контрольованій підтримувальній терапії 
інгібітори АПФ добре переносять >90% хворих 
із ХСН.

Таблиця 2.19 
Багатоцентрові дослідження інгібітіорів АПФ при ХСН та у хворих після ІМ 

із систолічною дисфункцією ЛШ

Дослідження, рік Пацієнти Інгібітори 
АПФ, доза

 Тривалість спо-
стереження

Основні результати 
порівняно з групою плацебо

СОNSENSUS 
(1987)

n=253, ХСН 
(ІV ФК)

Енала-
прил до 
20 мг/добу

До 20 міс ↓ смертності за 6 міс на 40% 
↓ смертності за 1 рік на 31%

VНеFТII (1991) n=804, 
ХСН (І–ІІІ ФК)

Енала-
прил до 
20 мг/добу

У середньому 
2,5 року

↓ смертності на 28% порівняно 
з хворими, які приймають комбі-
націю ізосорбіду динітрату з  гі дра-
лазином 
↓ ризику раптової смерті на 38%

SOLVD Тгеатment 
(1991)

n=2569, ХСН 
(І–ІІІ ФК) 
із ФВ ЛШ <35%

Енала-
прил до 
20 мг/добу

У середньому 
41 міс

↓ смертності на 16%
↓ ризику реінфаркту на 23%
↓ ризику нестабільної стенокардії 
на 20%

SАVЕ (1992) n=2231 з гострим 
ІМ без клінічно 
вираженої СН, 
із ФВ ЛШ <40%

Капто-
прил до 
150 мг/добу

У середньому 
42 міс

↓ смертності на 19% 
↓ ризику реінфаркту на 25% 
↓ ризику фатального реінфаркту 
на 32%

ТRАСЕ (1992) n=1749 з гострим 
ІМ і ФВ <35%

Трандола-
прил 
4 мг/добу

24–50 міс ↓ смертності на 22% 
↓ ризику раптової смерті на 24%

АIRЕ (1994) n=2006 з гострим 
ІМ і ознаками за-
стійної СН

Раміприл до 
5 мг/добу

У середньому 
15 міс

↓ смертності на 27% 
↓ ризику раптової смерті на 30%
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Проблеми, які можуть виникати при клінічному 
застосуванні інгібіторів АПФ
Гіпотензія. Практично у всіх хворих із ХСН 

при лікуванні інгібіторами АПФ відзначають 
зни ження рівня АТ по відношенню до вихід-
ного, а у частини хворих — гіпотензію (САТ 
<100 мм рт. ст.). У більшості випадків гіпо-
тензія є безсимп томною і не досягає значного 
(≤85 мм рт. ст.) ступеня. Ризик вираженої гіпо-
тензії, що супроводжується запамороченням і на-
віть синкопальними епі зодами, бувають переважно 
на початку ліку вання інгібіторами АПФ. Факто-
рами її ризику є початкове САТ <100 мм рт. ст., 
гіпонатріємія <135 ммоль/л; тяжка СН; значний 
об’єм діурезу; супутнє лікування нітратами. Біль-
шість із зазначених факторів можуть бути усунуті 
(відміна або зниження дози нітратів, тимчасове 
збільшення споживання солі), що зазвичай дає 
можливість почати лікування інгібіторами АПФ.

Погіршення азотовидільної функції нирок ре-
єструють у 15–30% хворих із тяжкою ХСН 
і у 5–10% інших пацієнтів. Його механізм про-
являється в переважній дилатації еферентних нир-
кових артеріол під впливом інгібіторів АПФ, оскіль-
ки ангіотензин II чинить вазоконстрик торний 
ефект переважно саме на них. У результа ті знижу-
ється клубочковий фільтраційний тиск і відповід-
но — кліренс креатиніну (так зва на постренальна 
азотемія). Факторами ризику останньої є IV ФК 
хворого за NYНА, гіпонатріємія, що супроводжу-
ють захворювання нирок, форсований діурез. Клі-
нічне значення індукованої прийомом інгібіторів 
АПФ азотемії не слід перебільшувати. У більшо-
сті випадків вона зменшується або зникає після 
зниження дози діуретиків і/або інгібіторів АПФ. 
Рівень креатиніну плазми крові до 250 мкмоль/л 
не є показанням для відміни інгібіторів АПФ. 
У багатоцентрових дослідженнях підвищення рів-
ня креатиніну обмежувало продов ження терапії 
інгібіторами АПФ лише у 1–3% пацієнтів.

Гіперкаліємія. У випадку виникнення останньої 
заходом першої лінії є відміна антагоністів аль-
достерону. При необхідності наступним кроком 
є зниження дози інгібіторів АПФ. Необхідність 
повної відміни інгібіторів АПФ у зв�язку з ви-
никненням гіперкаліємії виникає досить рідко.

Алгоритм тактики лікаря при підвищенні 
креатиніну плазми крові та появі гіперкаліємії на 
фоні лікування інгібіторами АПФ (або антаго-
ністами ангіотензину II) наведений у табл. 2.21.

Кашель. Непродуктивний кашель, пов�язаний 
з підвищенням концентрації брадикініну та де яких 
інших вазоактивних субстанцій у бронхах, відзна-
чають у 5–10% хворих. Слід пам�ятати, що: а) на-

явність бронхообструктивних захворювань не є 
чинником ризику появи такого кашлю; б) його 
вираженість дозозалежна. З огляду на винятково 
важливе (з позиції впливу на клінічний прогноз 
ХСН) значення лікування інгібіторами АПФ, слід 
рекомендувати хворим продовжувати їх прийом 
у випадках, якщо кашель помірний і не занадто 
турбує пацієнта. При відчутному дискомфорті, ви-
кликаному цим кашлем, інгібітор АПФ необхідно 
замінити антагоністом рецепторів ангіотензину II.

Таблиця 2.21
Тактика лікаря при виникненні порушення 

азотовидільної функції нирок та/або гіперкаліємії 
під час прийому інгібіторів АПФ

Побічна дія Тактика
Підвищення 
креатиніну 
плазми крові

а) При підвищенні до 50% від по-
чаткового рівня, але не більше 
250 мкмоль/л — подальший моні-
торинг показника без зміни дози
б) При підвищенні >250 мкмоль/л, 
але <300 мкмоль/л — знизити дозу 
інгібітору АПФ вдвічі; подальший 
моніторинг
в) При підвищенні >300 мкмоль/л — 
відмінити інгібітор АПФ, оцінити 
подальшу динаміку показника

Гіперкаліємія а) При підвищенні К+ плазми  крові 
>5,5 ммоль/л — відмінити (якщо їх 
отримує хворий) калійзберігаючий 
діуретик чи препарат калію; знизи-
ти дозу інгібітору АПФ вдвічі, здій-
снювати моніторинг показника
б) При підвищенні К+ >6,0 ммоль/л — 
відмінити інгібітор АПФ, оцінити 
подальшу динаміку показника 

Ангіоневротичний набряк виникає у <1% ви-
падків застосування інгібіторів АПФ, не зале-
жить від дози препарату і становить потенційну 
небезпеку для життя пацієнта. Розвиток ангіо-
невротичного набряку вимагає повної відмови 
від застосування в майбутньому будь-якого ін-
шого препарату цього класу.

До спорадичних проявів побічної дії інгі-
біторів АПФ відносяться зміна смакових відчут-
тів і нейтропенія (ризик останньої вище при при-
йомі каптоприлу).

БЛОКАТОРИ β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
Блокатори β-адренорецепторів слід призна-

чати всім хворим (крім випадків протипоказань 
і непереносимості) з ХСН II–IV ФК і систоліч-
ною дисфункцією ЛШ (зумовленою ІХС, АГ або 
ДКМП), які перебувають на підтримувальній те-
рапії інгібіторами АПФ і діуретиками та мають 
стабільну гемодинаміку.
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Мотиви для застосування блокаторів 
β-адренорецепторів при ХСН
Сучасна доктрина використання блокато-

рів β-адренорецепторів при ХСН ґрунтується 
на майже 30-річному досвіді відповідних експе-
риментальних і клінічних пілотних досліджень 
і ґрунтується на результатах широко відомих ба-
гатоцентрових досліджень — US Сагvedilоl Неагt 
Failure Ргоgгаm (USСР, 1996), СІВIS-II (1999), 
МЕRІТ-Н (1999) і СОРЕRNIСUS (2001), що охо-
пили загалом >10 тис. хворих. Принципова схема 
їх проведення була однотипною: пацієнтам з клі-
нічно маніфестованою ХСН і систолічною дис-
функцією ЛШ, які приймали стандартне на той 
час лікування (інгібітор АПФ і діуретик, а також 
у багатьох випадках — дигоксин), призначали до-
датково блокатори β-адренорецепторів (так зва-
на група активного лікування) або плацебо. Від-
повідно до принципів доказової медицини групи 
активного лікування і плацебо істотно не відріз-
нялися за кількістю учасників та основним демо-
графічними, клінічними і гемодинамічним по-
казниками. Тривалість спостереження пацієнтів 
коливалася від 6 (USСР) до 21 міс (МЕRIТ-Н, 
СОРЕRNIСUS).

Застосування блокаторів β-адренорецепторів, 
що вивчалися в зазначених дослідженнях (а саме 
карведилолу, бізопрололу, а також метопрололу 
сукцинату в лікарській формі з уповільненим ви-
вільненням (CR/XL)), призводило до знижен-
ня (статистично високодостовірного) частоти 
летальних результатів за період спостереження 
на 34–65%, випадків раптової смерті на 41–56% 
порівняно з пацієнтами, що приймали плацебо 
(табл. 2.22). Про покращання клінічного перебігу 

ХСН також свідчило зниження ризику госпіталі-
зації хворих на 20–35%.

На відміну від інгібіторів АПФ із їх унітар-
ним механізмом дії (пригнічення АПФ), різні 
блокатори β-адренорецепторів істотно відрізня-
ються за фармакологічними характеристиками 
(селективність, внутрішня симпатоміметична ак-
тивність, додаткові властивості) і тому, на думку 
експертів, дані щодо впливу на клінічний пере-
біг конкретного блокатора β-адренорецептора 
не можуть автоматично переноситися на інші 
препарати цього класу.

Як показано вище, на сьогодні існують пе-
реконливі докази сприятливого впливу на довго-
строкову виживаність хворих із ХСН лише трьох за-
значених блокаторів β-адренорецепторів. У закін-
ченому у 2004 р. багатоцентровому дослід женні 
SENIORS отримані результати, які свідчать про по-
кращання клінічного перебігу ХСН у хворих віком 
старше 70 років (а саме зниження комбінованого 
показника ризику кардіоваскулярної смертнос-
ті і госпіталізації незалежно від вихідної величи-
ни ФВ ЛШ) під впливом селективного блокатора 
β-адренорецепторів небівололу, що дозволило 
включити цей препарат у діючі Європейські реко-
мендації з лікування ХСН (2005).

Щодо інших блокаторів β-адренорецепторів, 
то відповідним чином сплановані багатоцентрові 
дослідження їх впливу на прогноз життя хворих 
із ХСН або не проводилися (пропранолол, ате-
нолол, бетаксолол, соталол), або не продемон-
стрували достовірного позитивного результату 
(буциндолол).

Крім збільшення тривалості життя пацієнтів 
із ХСН і зниження ризику їх повторних госпіталі-

Таблиця 2.22
Обгрунтування застосування блокаторів β-адренорецепторів при ХСН: дані доказової медицини 

Препарат Дослідження, рік 
публікації Пацієнти

Середня три-
валість спо-
стереження, 

міс

Основні результати порівня но 
з групою плацебо

Карведилол
USСР (1996) n=1094, II–IV ФК 

із ФВ ЛШ <35% 6 ↓ смертності на 65%
↓ раптової смерті на 56%

СОРЕRNIСUS 
(2001)

n=2289, IV ФК 
із ФВ ЛШ <25% 21 ↓ смертності на 35%

Метопролол 
сукцинат
(форма 
СR/XL)

МЕRІТ-НF (1999)

n=3991, II–IV ФК 
із ФВ ЛШ <40 %

21

↓ смертності на 38%
↓ раптової смерті на 41%

Бізопролол СІВІS-ІІ
(1999)

n=2647, III–IV ФК
із ФВ ЛШ <35% 15 ↓ смертності на 35% 

↓ раптової смерті на 44%

Небіволол SENIORS 
(2004)

n=2128,
II–III ФК,
вік >70 років

21
↓ комбінованого показника 
кардіоваскулярної смерті і гос-
піталізацій на 14%
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за цій, зазначені блокатори β-адренорецепторів 
здат ні поліпшувати при тривалому застосуванні 
клінічний стан хворих (знижувати ФК захворю-
вання), зменшувати дилатацію і підвищувати ФВ 
ЛШ. Дані метааналізу показали, що за розрахун-
ковим показником «кількість летальних випадків, 
відвернених серед 1000 хворих, що отримували 
лікування протягом року», карведилол істотно ви-
переджає бізопролол і метопролол CR/XL (відпо-
відно 71; 41 і 38), а за здатністю покращувати ФВ 
ЛШ — метопролол CR/XL. Таку перевагу карве-
дилолу пов�язують із неселективним характером 
β-адреноблокади та наявністю у нього додатко-
вих фармакологічних властивостей (див. нижче). 
Крім цього, карведилол можна розглядати як бло-
катор β-адренорецепторів вибору у хворих із ФВ 
ЛШ ≤25%, оскільки він є єдиним представни-
ком цього класу препаратів, що продемонстрував 
у спеціально спланованому великому досліджен-
ні (СОРЕRNIСUS, 2001) здатність поліпшувати 
прогноз життя цієї категорії пацієнтів (рис. 2.9).

Зниження ризику смерті пацієнтів із тяжкою ХСН
(ФВ ЛШ <25%) на фоні прийому карведилолу

в дослідженні COPERNICUS (2001) 

ризику на 35%
p=0,013

Плацебо

%
 х
во
ри
х,

 я
кі 
ви
ж
ил
и

Карведилол

Місяці

0         3          6          9        12        15        18        21

Рис. 2.9. Криві виживаності хворих із тяжкою 
ХСН у дослідженні COPERNICUS (2001) 
(N. Engl. J. Med., 2001, 344: 1651–1658)

Слід враховувати, що всі основні дані щодо 
сприятливого впливу блокаторів β-адрено-
рецепторів на прогноз виживаності хворих із ХСН 
отримані в результаті застосування тактики, 
при якій блокатори β-адренорецепторів приєдну-
вали до інгібіторів АПФ і в подальшому препарати 
обох класів постійно приймали поєднано. У такій 
ситуації цілком справедливо говорити про синер-
гічну терапевтичну дію двох зазначених груп не-
йрогуморальних антагоністів. Таким чином, ви-
ходячи з даних доказової медицини, лікар може 

розраховувати на реалізацію очікуваних терапев-
тичних ефектів блокаторів β-адренорецепторів 
у хворих із ХСН саме при їх комбінованому засто-
суванні з інгібіторами АПФ.

Механізми терапевтичного ефекту блокаторів 
β-адренорецепторів при ХСН
У хворих із ХСН блокатори β-адренорецепто-

рів виявляють терапевтичну дію шляхом нейтра-
ліз ації ряду патогенних ефектів, зумовлених 
перма нентно існуючою гіпернорадреналінемією.

Ключовими механізмами впливу блокаторів 
β-адренорецепторів на кардіоміоцити деком-
пенсованого міокарда є усунення переванта-
ження кардіоміоцитів Са2+ і збільшення трива-
лості діастоли.

Це зумовлює:
а) відновлення енергетичного потенціалу кар-

діоміоцитів (тобто усунення дефіциту макроер-
гічних з�єднань);

б) усунення ішемії;
в) запобігання некрозу кардіоміоцитів;
г) регрес так званої фетальної (властивої емб-

ріональному періоду) трансформації міокарді-
ального фенотипу;

д) покращання скорочувальної функції 
кардіо міоцитів;

е) зниження електричної нестабільності міо-
карда і відповідно до ризику розвитку фаталь ної 
шлуночкової аритмії;

ж) запобігання апоптозу кардіоміоцитів.
З іншого боку, дія блокаторів β-адрено ре-

цепторів у пацієнтів із ХСН полягає в тому, що 
при цьому синдромі вони виступають як систем-
ні нейрогуморальні антагоністи, оскільки при-
гнічують РААС на початковому етапі її активації 
(блокада β1-опосередкованої секреції реніну), 
і шляхом зниження утворення ангіотензину II — 
гіперсекрецію норадреналіну.

Під впливом блокаторів β-адренорецепторів 
у хворих із систолічною дисфункцією ЛШ також 
покращується барорефлекторна відповідь і ве-
гетативна регуляція серця, ступінь порушення 
яких прямо поєднаний із рівнем смертності та-
ких пацієнтів.

Терапевтичний ефект карведилолу при ХСН, 
крім ефектів, зумовлених β-адреноблокадою, 
пов�язаний також з його: а) α1-антагоністичною 
активністю (периферична вазодилатація, при-
гнічення стимулів до гіпертрофії і арит могенної 
активації міокарда, опосередкованих через 
α1-адренорецептори) і б) зі здатністю  препарату 
пригнічувати активований у хворих із ХСН про-
цес утворення в тканинах вільних радикалів 
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за рахунок специфічного хімічного зв�язування 
останніх. Карведилол поки залишається єдиним 
блокатором β-адренорецепторів, що продемон-
стрував здатність підвищувати ФВ ЛШ у пацієн-
тів із ІХС і його систолічною дисфункцією за ра-
хунок відновлення функціонування гібернова-
них («відключених» внаслідок вираженої перма-
нентної гіпоперфузії) зон міокарда (дослідження 
СHRISТМAS, 2002).

Тактика і особливості застосування
Тактика призначення блокаторів β-адрено-

рецепторів у хворих із систолічною ХСН відрізня-
ється від тієї, яка застосовується у кардіологічних 
хворих інших категорій. Вона базується на розу-
мінні принципових відмінностей між «гострими» 
гемодинамічними ефектами цього класу препара-
тів, з одного боку, і тривалою захисною дією щодо 
декомпенсованого міокарда — з іншого. У пер-
шому випадку йдеться про відносно швидке упо-
вільнення ЧСС і пригнічення скоротності міокар-
да у відповідь на одноразове введення блокатора 
β-адренорецепторів, що закономірно визначає 
зменшення ХОК і для хворих з систолічною дис-
функцією ЛШ є несприятливим і навіть потен-
ційно небезпечним. У другому випадку йдеться 
про поступову перебудову (на фоні хронічної бло-
кади β-адренорецепторів) метаболізму, функції 
і ультраструктури кар діоміо цитів декомпенсова-
ного серця, що забезпечує їх більш тривалу вижи-
ваність та адекватне функціонування. Клінічни-
ми еквівалентами такої перебудови є покращання 
систолічної функції ЛШ (так званий парадокс три-
валої β-адреноблокади при ХСН), редукція симп-
томатики та збільшення тривалості життя хворих.

Емпірично розроблена і перевірена часом 
спеціальна технологія призначення блокаторів 
β-адренорецепторів при ХСН (з дуже низьких доз 
з подальшим поступовим їх підвищенням протя-
гом декількох місяців до підтримувальної) спрямо-
вана на профілактику негативних «гострих» гемо-
динамічних ефектів β-адреноблокади (зниження 
систолічного викиду крові) поки не почнуть прояв-
лятися сприятливі тривалі клініко-гемодинамічні 
ефекти останньої.

Блокатори β-адренорецепторів не слід при-
значати пацієнтам із ХСН із явними ознаками 
затримки рідини в організмі, які потребують ак-
тивної діуретичної терапії, а також особам, що 
отримують внутрішньовенну терапію з приводу 
декомпенсації ХСН. Лікувальні заходи щодо усу-
нення клінічних ознак легеневого застою та на-
брякового синдрому слід проводити доти, поки 

не будуть досягнуті вищевказані умови для почат-
ку лікування блокаторами β-адренорецепторів.

Протипоказаннями для призначення блока-
торів β-адренорецепторів при ХСН є: клінічно 
маніфестований бронхообструктивний синдром 
(сам по собі дігноз ХОХЛ не є протипоказанням); 
ЧСС 55–60 уд./хв; синд ром слабкості синусного 
вузла; AV-блокада II–III ступеня (якщо не імп-
лантований водій ритму); виражена артеріальна 
гіпотензія (САТ <90 мм рт. ст.).

Оскільки немає достатніх доказів клінічної 
ефектив ності застосування блокаторів β-адрено-
рецеп торів у хворих із ХСН, зумовленої клапан-
ними або вродженими вадами серця і легеневим 
серцем, призначення препаратів цієї групи як 
обов�язкова терапія зазначеним категоріям паці-
єнтів не показане.

Відповідно до вищезгаданої технології призна-
чення блокаторів β-адренорецепторів пацієнтам 
із ХСН лікування цими препаратами слід почина-
ти з мінімальних доз з подальшим підвищенням 
останніх кожні 2–4 тиж до досягнення макси-
мально клінічно переносимої дози, з урахуванням 
цільової (табл. 2.23, схема 2.7).

Îö³íêà ñóá’ºêòèâíîãî ñòàíó õâîðîãî
³ îá’ºêòèâíèõ îçíàê ÑÍ

 

Ðåºñòðàö³ÿ ÅÊÃ ³ ÀÒ, îö³íêà ìîæëèâîñò³  
çàñòîñóâàííÿ ïðåïàðàòó ó á³ëüø âèñîê³é äîç³ 

Ïðèéîì ïðåïàðàòó ó íîâ³é äîç³ 
(õâîðèé çàëèøàºòüñÿ ï³ä íàãëÿäîì)

Êîíòðîëü ñóá’ºêòèâíèõ, îá’ºêòèâíèõ äàíèõ,  
ÅÊÃ ³ ÀÒ ÷åðåç 2 ãîä

Ïðèéíÿòòÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ â³äíîñíî
ï³äâèùåííÿ äîçè ïðåïàðàòó 

 

Схема 2.7. Схема амбулаторного візиту на чергово-
му етапі титрування блокатора β-адрено-
рецепторів

Підвищення дози блокатора β-адренорецеп-
торів на етапах її клінічного титрування 
(див. табл. 2.23) можливе лише у випадку, як що 
пацієнт адекватно переносив попередню. Не-
обхідно відкласти будь-яке заплановане підви-
щення дози блокатора β-адренорецепторів поки 
побічні ефекти (гіпотензія, ознаки затримки рі-
дини, брадикардія), пов�язані з попередньою, 
більш низькою дозою препарату, не зникнуть.
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З метою усунення артеріальної гіпотензії 
як фактора, що перешкоджає плановому під-
вищенню дози блокатора β-адренорецепторів, 
рекомендується: а) зниження дози діуретика і/або 
інгібітору АПФ (в подальшому поступове віднов-
лення дози інгібітору АПФ вкрай бажано, у той 
час як необхідність відновлення дози діуретика 
слід визначати клінічно); б) призна чення разо-
вих доз блокатора β-адренорецепто рів, інгібітору 
АПФ, діуретика в різні години протягом дня.

Протягом перших 1–2 тиж після призначен-
ня блокатора β-адренорецепторів у де яких хво-
рих можуть посилюватися ознаки декомпенса ції 
кровообігу (поява орто пное, збільшення маси 
тіла). Це не є приводом для відміни блокатора 
β-адренорецепторів, а зазначені ознаки повинні 
бути усунуті тимчасовим підвищенням підтри-
мувальної дози діуретика (табл. 2.24).

При уповільненні ритму серця <55 скоро-
чень за 1 хв дозу блокатора β-адренорецепторів 
необхідно знизити в 2 рази, а якщо це спосте-
рігається при прийомі початкової дози, лікарю 
слід переглянути призначення щодо можли-
вості відміни інших препаратів з негативною 
хронотропною дією або ж відмінити блокатор 
β-адренорецепторів.

Необхідно дотримуватися схеми титрування 
блокаторів β-адренорецепторів (див. табл. 2.23), 
проте тривалість періодів між підвищенням доз 
препарату (етапами титрування) може бути збіль-
шена лікарем за клінічними показаннями (напри-
клад усунення артеріальної гіпотензії, інтеркурент-
не захворювання). У таких випадках доза блокатора 
β-адренорецепторів може бути тимчасово знижена.

Бажаним є досягнення цільової дози від по-
відного блокатора β-адренорецепторів. Ліку-
вання блокатором β-адренорецепторів, якщо 
не виникає ознак його непереносимості, повинне 
бути постійним; у випадку різкої відміни препа-

рату можливе клінічне погіршення, аж до розвит-
ку гострої декомпенсації кровообігу.

Таблиця 2.24
Можливі проблеми, пов’язані з титруванням 

блокаторів β-адренорецепторів, 
і шляхи їх подолання

Проблема Тактичні можливості
Гіпотензія Рекомендувати прийом інгібіторів 

АПФ і блокаторів β-адренорецепторів 
у різний час доби (зазвичай з інтерва-
лом у 2 год). Тимчасово знизити дозу 
інгібіторів АПФ. Якщо хворий прий-
має нітропрепарат — знизити його 
дозу, розглянути можливість відміни. 
Якщо хворий знаходиться в еуволе-
мічному стані — спробувати знизити 
дозу діуретика. Безсимптомна гіпо-
тензія не потребує втручання, але на-
далі не слід підвищувати дозу блока-
тора β-адренорецепторів

Брадикардія Якщо хворий приймає дигоксин або 
аміодарон — знизити дозу, клінічно 
оцінити можливість відміни. Знизити 
дозу блокатора β-адренорецепторів 
або відмінити його. Враховувати 
можливість імплантації пейсмейкера 
(водія серцевого ритму)

Поглиблення 
ознак СН 
(збільшення 
задишки під 
час ходи, по-
ява ортопное, 
пастозності 
гомілок)

Пересвідчитися у відсутності само-
стійних причин для цього (тахі аритмія, 
дестабілізація ІХС). При необ-
хідності — відкоригувати режим вжи-
вання рідини/хлориду натрію. Під-
вищити дозу діуретика. Якщо остан-
ні заходи не ефективні — знизити 
дозу блокатора β-адренорецепторів

АНТАГОНІСТИ  АЛЬДОСТЕРОНУ
Доцільність застосування антагоністів аль-

достерону як нейрогуморальних антагоністів, 
здатних покращувати прогноз хворих із ХСН, 
має серйозне патофізіологічне обґрунтування.

Таблиця 2.23
Орієнтовна* схема титрування блокаторів β-адренорецепторів у хворих із ХСН і систолічною 

дисфункцією ЛШ

Препарат
Початкова доза 

(мг), кратність при-
йому 

Дози на чергових 
етапах титрування 

(мг/добу)

Цільова доза (мг),
кратність прийому

Загальний період 
титрування

Бізопролол 1,25 × 1 раз на добу 2,5–3,75–5–7,5–10 10 × 1 раз на добу

Від декількох тижнів 
до декількох місяців

Карведилол 3,125 × 2 рази на добу 12,5–25–37,5–50 25 × 2 рази на добу*
Метопролол 
CR/XL

12,5 × 1 раз на добу 25–50–100–150–200 200 × 1 раз на добу

Небіволол 1,25 × 1 раз на добу 2,5–5–7,5–10 10 × 1 раз на добу

*В окремих пацієнтів при хорошій переносимості можливе подальше підвищення добової дози до 75 мг (37,5 × 2 рази) 
та 100 мг (50 × 2 рази).



1276  _______________________________ ГЛАВА 2  ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ

С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

4
С

ЕР
Ц

ЕВ
А

 Н
ЕД

О
С

ТА
ТН

ІС
ТЬ

По-перше,встановлено, що зниження рів-
ня циркулюючого альдостерону під впливом 
інгібі торів АПФ у значної частини хворих із 
ХСН не досягається або згодом втрачається (так 
званий ефект вислизання альдостерону). Це 
пов�язане з тим, що, крім ангіотензину II, син-
тез альдостерону стимулюється й іншими фізіо-
логічними факторами (АКТГ, підвищення рівня 
циркулюючого К+ та ін.).

По-друге, альдостерон — самостійний потуж-
ний фактор формування міокардіального фіб-
розу і розвитку диселектролітемії (гіпокаліємії, 
гіпомагніємії), які відіграють важливу роль у ви-
никненні небезпечних для життя шлуночкових 
аритмій. Крім того, альдостерон зумовлює само-
стійну вазоконстрикторну дію і пригнічує баро-
рефлекс (остання обставина є додатковим чин-
ником активації САС). 

Клінічна доцільність застосування при ХСН 
антагоністів альдостерону як нейрогумораль-
них антагоністів підтверджена у двох відомих 
багатоцентрових дослідженнях — RALES (1999) 
і ЕРНЕSUS (2003), результати яких дозволили 
рекомендувати застосування цієї групи препара-
тів з метою покращання довгострокового клініч-
ного прогнозу певних категорій хворих з ХСН.

У дослідженні RАLЕS, у яке ввійшли 1663 паці-
єнти з ХСН III–IV ФК і ФВ ЛШ ≤35%, що постій-
но отримували діуретик і інгібітор АПФ (частина 
хворих — також блокатор β-адренорецепторів), 
додаткове призначення спіронолактону в дозі 25–
50 мг/добу і його прийом протягом 2 років супро-
воджувалися достовірним зниженням, порівняно 
з плацебо, смертності на 30% (рис. 2.10), раптової 
смерті — на 29%, кількості госпіталізацій у зв�язку 
з прогресуванням ХСН — на 35% при невеликому 
ризику розвитку гіперкаліємії (2%).

Відносний ризик=0,70
95% ДІ=0,59–0,82

p<0,001
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Рис. 2.10. Зниження ризику смерті пацієнтів 
із тяжкою ХСН (III–IV ФК) у досліджен-
ні RALES (New Engl. J. Med., 1999, 341: 
709–717)

Дослідження ЕРНЕSUS охопило хворих, 
у яких у гострий період ІМ була виявлена си-
столічна дисфункція ЛШ (ФВ <40%) у поєднанні 
з клінічними ознаками застійної СН або цукровим 
діабетом. Приєднання в проміжку між 3–14-ю 
добою після ІМ до базисної терапії (інгібітори 
АПФ — у 87%, блокатори β-адренорецепторів — 
у 75% хворих) селективного антагоніста альдосте-
рону еплеренону (25 мг, з підвищенням до 50 мг/
добу) і подальший його прийом протягом 3 років 
сприяв зниженню, порівняно з плацебо, смерт-
ності від будь-яких причин на 15%, раптової сер-
цевої смерті — на 21% при відносно невеликому 
ризику розвитку гіперкаліємії (5,5%).

Тривале застосування спіроно лактону або 
еплерону в дозі до 50 мг/добу показано як засіб 
стандартної терапії у хворих з вираженою ХСН 
(III–IV ФК). Еплеренон також може бути реко-
мендований з метою покращання довгостроко-
вого прогнозу у пацієнтів після ІМ з систоліч-
ною дисфункцією ЛШ, що мають ознаки СН або 
супут ній цукровий діабет.

Протипоказаннями до призначення анта-
гоністів альдостерону є: 1) рівень К+ у плазмі 
крові >5,0 ммоль/л; 2) креатинін плазми крові 
>220 мкмоль/л; 3) прийом калійзберігаючих ді-
уретиків інших груп (амілорид, тріамтерен) або 
препаратів калію; 4) поєднаний прийом інгібітору 
АПФ та антагоніста рецепторів ангіотензину ІІ.

Початкова добова доза спіронолактону та епле-
ренону становить 25 мг. У випадку, якщо про-
тягом 1 міс рівень К+ плазми крові залишається 
<5,0 ммоль/л і не спостерігається значного погір-
шення азотовидільної функції нирок, дозу препа-
ратів підвищують (50 мг/добу). 

Рекомендовані терміни контролю рівня К+ 
і креатиніну плазми крові на фоні прийому анта-
гоністів альдостерону: через тиждень і через 1 міс 
після початку терапії, потім щомісяця протягом 
перших 3 міс лікування, надалі 1 раз на 6 міс. 

Алгоритм дій лікаря у разі виникнення най-
більш типових проявів побічної дії антагоністів 
альдостерону наведений у табл. 2.25.

ДИГОКСИН
Ключовим механізмом дії глікозидів наперс-

тянки є пригнічення активності сполученого 
з клітинною мембраною іонного насоса — Nа+/
К+-АТФази.

Пригнічення Nа+/К+-АТФази кардіоміоцитів 
призводить до зростання концентрації іонів Са2+ 
у їх цитозолі і відповідно — підвищення скоро-
чувальної здатності міофіламентів (позитивний 
інотропний ефект).



ГЛАВА 2  ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ _______________________________  1277

С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

4
С

ЕР
Ц

ЕВ
А

 Н
ЕД

О
С

ТА
ТН

ІС
ТЬ

Таблиця 2.25 
Можливі прояви побічної дії антагоністів 

альдостерону, тактика лікаря
Побічна дія Тактика

Гіперкаліємія При К+ плазми крові >5,0 ммоль/л — 
знизити дозу антагоніста альдосте-
рону вдвічі, контролювати показник 
у динаміці
При зростанні К+ плазми крові 
>6,0 ммоль/л — відмінити антагоніст 
альдостерону, оцінити подальшу 
 динаміку показника

Погіршення 
азотовидільної 
функції нирок

При креатиніні плазми крові 
>250 мкмоль/л — знизити дозу анта-
гоніста альдостерону вдвічі, контро-
лювати показник у динаміці
При зростанні креатиніну 
>300 мкмоль/л — відмінити антаго-
ніст альдостерону, оцінити подальшу 
динаміку показника

Розвиток 
 гінекомастії

Замінити спіронолактон на еплере-
нон (селективний антагоніст рецеп-
торів альдостерону)

Пригнічення Nа+/К+-АТФази в аферентних 
парасимпатичних волокнах підвищує чутливість 
артеріальних і передсердних барорецепторів і від-
повідно центральний парасимпатичний тонус з 
одночасним зниженням тонусу симпатичного. 
Наслідком цього є зниження секреції вазопре-
сину задньою долею гіпофіза та норад реналіну 
симпатичними терміналями (виражено помірно). 
Наслідком росту активності парасимпатичного 
відділу вегетативної нервової системи під впли-
вом дигіталісу є негативна хронотропна дія та спо-
вільнення передсердно-шлуночкової провідності. 
Останнє зумовлює зниження частоти шлуночко-
вих скорочень у пацієнтів із фіб риляцією перед-
сердь при застосуванні препаратів цієї групи.

Крім того, за допомогою механізму, пов�я-
заного з пригніченням Nа+/К+-АТФази нир-
кових канальців, дигіталіс пригнічує секрецію 
реніну.

Питання застосування препаратів дигіталі-
су при ХСН слід розглядати окремо для хворих 
з фіб риляцією передсердь і для пацієнтів зі збе-
реженим синусовим ритмом.

Протягом тривалого часу препарати дигіталісу 
з успіхом емпірично застосовують при миготливій 
аритмії для нормалізації і контролю частоти шлу-
ночкових скорочень. У хворих із фібриляцією пе-
редсердь і клінічних ознаках ХСН такий конт роль 
особливо важливий, оскільки, як показано в кількох 
нетривалих (1–3 міс) плацебо-контрольова них до-
слідженнях, це сприяє редукції симптоматики, під-
вищенню толерантності до фізичного навантаження 

та поліпшенню якості життя хворих. Хоча плацебо-
контрольованих досліджень впливу конт ролю рит-
му при фібриляції передсердь за допомогою ди-
гіталісу на довгостроковий прогноз виживаності 
хворих з ХСН не проводили (з етичних міркувань), 
добре відомо, що неконт рольована тахісистолія 
при фібриляції передсердь є серйозним чинником 
ризику виникнення декомпенсації кровообігу та 
незадовільного прогнозу. Тому препарати дигіталі-
су треба обов�язково (за винятком протипоказань) 
призначати всім хворим з ХСН і та хісистолічною 
формою фібриляції передсердь (частота скорочень 
шлуночків у стані спокою >80 уд./хв), незалежно 
від наявності систолічної дисфункції ЛШ.

Сучасні рекомендації щодо застосування ди-
гоксину у хворих із систолічною ХСН і синусо-
вим ритмом ґрунтуються на даних багатоцент-
рових досліджень РRОVЕ (1991), RАDIANCE 
(1992) і насамперед DIG (1997). У перших двох 
з них встановлено, що в групі хворих, у яких 
у схемі постійного підтримувального лікуван-
ня дигоксин був замінений на плацебо, кіль-
кість госпіталізацій з приводу декомпенсації СН 
при подальшому спостереженні було в 2 рази 
(РRОVЕ) і майже в 6 разів (RАDIАNСЕ) більше, 
ніж у когорті хворих, що продовжують лікуван-
ня дигоксином. Широко відоме дослідження 
DIG , в яке ввійшли 7788 хворих із ХСН і сину-
совим ритмом, продемонструвало, що тривалий 
(до 5 років) прийом дигоксину на фоні базисної 
терапії діуретиком та інгібітором АПФ в ціло-
му вірогідно не впливав на виживаність хворих 
порівняно з плацебо (рис. 2.11), проте на 28% 
знижував (порівняно з тією ж групою плаце-
бо) кількість госпіталізацій з приводу збіль-
шення симптомів СН (рис. 2.12). Таким чином, 
було зроблено висновок, що у хворих із сину-
совим ритмом дигоксин впливає на клініч ний 
перебіг ХСН, знижуючи ризик декомпенса ції, 
але при цьому не збільшує тривалість життя.

Виконаний згодом субаналіз цього дослід жен ня 
DIG дозволив встановити, що вищевказаний «ней-
тральний» вплив дигоксину на виживаність пацієн-
тів із ХСН і синусовим ритмом є результатом двох 
протилежних тенденцій: 1) статистично значимого 
зростання смертності пацієнтів при концентраці-
ях препарату в плазмі крові ≥1,2 нг/мл (відповідає 
його дозам >0,25 мг/добу при збереженій азотови-
дільній функції нирок) і 2) статистично значимого 
зниження ризику смерті пацієнтів із концентрацією 
дигоксину в плазмі кро ві <0,9 нг/мл, що відповідає 
його дозам <0,25 мг/добу) при відсутності впливу 
на смертність концентрації препарату 0,9–1,1 нг/мл, 
приблизно відповідних його добовій дозі 0,25 мг.
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Рис. 2.11. Криві смертності хворих із ХСН у групах  
дигоксину і плацебо в дослідженні DIG (1997) 
(New Eng. J. Med., 1997, 336: 525–533)
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Рис. 2.12. Криві комбінованого показника «смерть або 
госпіталізація з приводу СН» у групі дигокси-
ну та в групі плацебо в дослідженні DIG (1997) 
(New Eng. J. Med., 1997, 336: 525–533)

Пацієнтам із СН, систолічною дисфунк цією 
ЛШ і синусовим ритмом дигоксин показаний 
з метою зниження ризику госпіталізацій у зв�язку 
з декомпенсацією гемодинаміки в тих випадках, 
коли, незважаючи на застосування інгібіторів 
АПФ, діуретиків і блокаторів β-адренорецепторів 
клінічні симптоми ХСН зберігаються.

Дози і особливості застосування
Дигоксин займає головне місце серед препа-

ратів дигіталісу при лікуванні пацієнтів із ХСН 
не тільки в зв�язку з наявними даними доказової 
медицини (див. вище), а і завдяки його збалансова-
ним фармакологічним властивостям (табл. 2.26).

Початок лікування дигоксином з внутрішньо-
венного введення виправданий у пацієнтів із  та-
хісистолічною фібриляцією передсердь і ознака-

ми декомпенсації кровообігу. Зазвичай вводять 
шляхом інфузії протягом 15–20 хв 0,25 або 0,5 мг 
препарату (залежно від частоти шлуночкових 
скорочень, маси тіла та віку пацієнта). При необ-
хідності 0,125–0,25 мг дигоксину можуть бути 
додатково введені не раніше ніж через 4 год. 
У подальшому рекомендований перехід на пер-
оральний прийом препарату.

Таблиця 2.26 
Фармакологічні властивості дигоксину

Абсорбція,% 60–75
Зв’язування з білками плазми крові,% 25
Період напіввиведення, год 36 (24–46)
Шлях елімінації Нирковий
Початок дії, хв: 

внутрішньовенно 5–30
реr os 30–90

Пік ефекту, год: 
внутрішньовенно 2–4
реr os 3–6

Тривалість ефекту, діб 2–6
У всіх інших випадках при ХСН лікування ди-

гоксином починають перорально, відразу почи-
наючи з підтримувальної дози (0,125 або 0,25 мг/
добу за 1–2 прийоми; у осіб похилого віку відпо-
відно 0,0625 або 0,125 мг/добу). Для тривалого 
підтри мувального лікування хворих із ХСН за-
стосування доз дигоксину >0,25 мг не рекомен-
дується, оскільки це може підвищувати ризик 
виникнення смерті від шлуночкових аритмій.

Слід пам�ятати, що на відміну від хворих 
із фіб риляцією передсердь, у пацієнтів із синусо-
вим ритмом вираженість зниження ЧСС не слід 
розцінюва ти як критерій клінічної ефективності 
дигоксину.

Якщо у пацієнтів з фібриляцією перед-
сердь підтримувальна доза дигоксину 0,125–
0,25 мг/добу не забезпечує належного конт-
ролю ЧСС (нормосистолії), необхідно не під-
вищувати її, а досягати зазначеної мети за допо-
могою комбінуван ня дигоксину з блокаторами 
β-адренорецепторів після досягнення еуволеміч-
ного стану хворого. При комбінуванні блокаторів 
β-адренорецепторів із дигоксином у більшості 
випадків оптимальна доза останнього не переви-
щує 0,125 мг/добу.

Дигіталісна інтоксикація
При неможливості організму елімінувати 

препарат дигіталісу пропорційно його введенню 
виникають ознаки передозування.

Кардіальні ознаки дигіталісної інтоксика-
ції становлять потенційну небезпеку для життя 
і доб ре відомі: шлуночкова аритмія аж до стійкої 
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шлуночкової тахікардії або фібриляції шлуноч-
ків, передсердна тахікардія з неповною AV-
блока дою, синусова брадикардія, синоатріальні 
і AV-блокади різного ступеня.

Можливі симптоми з боку ШКТ: анорексія 
(рання ознака), нудота, блювання, діарея. З боку 
нервової системи можливі депресія, порушення 
орієнтації, парестезії. Рідше відзначають офталь-
мологічні прояви (затуманення або випа діння по-
лів зору, візуалізація предметів у зелених тонах). 
Казуїстичними є симптоми, пов�язані зі стимуля-
цією естрогенів (гінекомастія, галакторея).

Профілактика дигіталісної інтоксикації
Основою її є врахування або корекція потен-

ційних факторів, що зумовлюють зниження елі-
мі нації дигоксину. До них відносяться ниркова 
недостатність, похилий вік, гіпотиреоз, а також 
супутній прийом таких препаратів, як аміодарон, 
хінідин, верапаміл, пропафенон, флекаїнід.

У хворих із нирковою недостатністю дозу ди-
гоксину необхідно знижувати на 30–70% (залежно 
від ступеня порушення азотовидільної функції), 
а у пацієнтів похилого віку — в 2 рази (по 0,125 мг 
щодня або через день). При значно вираженій азо-
темії замість дигоксину можна призначати дигіток-
син, який має печінковий шлях елімінації. Підтри-
мувальна доза дигітоксину становить 0,07–0,1 мг/
добу і знижується при печін ковій недостатності.

Слід уникати комбінаціі дигоксину з аміо-
дароном, верапамілом, хінідином, флекаїнідом 
і пропафеноном, а також не застосовувати за-
значені засоби для лікування аритмій, які можуть 
бути пов�язані з дигіталісною інтоксикацією.

Гіпокаліємія і гіпомагніємія як фактори елек-
тричної нестабільності міокарда підвищують ри-
зик кардіальних проявів побічної дії дигіталісу 
(шлуночкові аритмії).

Застосування препаратів дигіталісу у хворих 
зі шлуночковими аритміями високих градацій (III–
IV ступеня) є небезпечним і, отже, не показане.

Використання строфантину та корглікону 
не передбачене жодними чинними рекомендаціями 
з лікування ХСН, а отже, не існує достатніх під-
став для їх застосовування у сучасній клінічній 
практиці.

АНТАГОНІСТИ РЕЦЕПТОРІВ 
АНГІОТЕНЗИНУ II
Механізм їх дії полягає у високоселективній 

повній блокаді тканинних рецепторів до ангіо-
тензину II першого типу (АТ1-рецептори), за до-
помогою яких реалізуються його основні па-
тогенні ефекти при ХСН. З патофізіологічної 

точки зору є дві підстави для застосування цієї 
групи препаратів при ХСН. По-перше, утворен-
ня ангіо тензину II в міокарді і стінці судин від-
бувається не тільки за допомогою АПФ, а й за до-
помогою інших (АПФ-незалежних) шляхів, опо-
середкованих поруч інших ензимів. Саме з цим 
механізмом по в̓язують феномен «вислизання» 
ангіотензину II, що проявляється у поступово-
му поверненні його концентрації в плазмі кро-
ві до початкових значень у процесі тривалого за-
стосування інгібіто рів АПФ. По-друге, побічні 
ефекти інгібіторів АПФ, такі як кашель та ангіо-
невротичний набряк пов�язані не з блокадою ангіо-
тензину II, а з їх брадикінін-потенціюючою дією.

Таким чином, теоретичне обґрунтування для 
клінічного застосування антагоністів рецепторів 
ангіотензину II являє собою досягнення повної 
блокади ефектів ангіотензину II при одночасно-
му подоланні найбільш значимих проявів їх по-
бічної дії.

Сучасний погляд на застосування антагоністів 
рецепторів ангіотензину II базується на результа-
тах трьох великих багатоцентрових досліджень — 
ЕLІТЕ-ІІ (2000), VаlНеFТ (2001) і СНАRМ (2003), 
у яких було продемонстровано, що:

1) антагоністи рецепторів ангіотензину II, 
подібно інгібіторам АПФ, поліпшують прогноз 
виживаності хворих із «систолічною» ХСН по-
рівняно з плацебо (СНАRМ);

2) антагоністи рецепторів ангіотензину II 
не мають переваги над інгібіторами АПФ щодо 
сприятливого впливу на виживаність хворих 
із «систолічною» ХСН (ЕLІТЕ-ІІ);

3) комбінування антагоністів рецепторів ан-
гіотензину II з інгібіторами АПФ не призводить 
до додаткового зниження загальної смертності 
хворих, але вірогідно знижує кардіоваскулярну 
смертність та зменшує кількість повторних гос-
піталізацій з приводу СН (VаlНеFТ, СНАRМ).

Таким чином, призначення антагоністів ре-
цепторів ангіотензину ІІ, з метою зниження 
ризику смерті з кардіоваскулярних причин та 
ризику госпіталізацій з приводу декомпенсації 
кровообігу, рекомендується наступним катего-
ріям хворих з клінічно маніфестованою ХСН та 
ФВ ЛШ ≤40–45%:

1) пацієнтам з непереносимістю інгібіторів 
АПФ у вигляді кашлю або ангіоневротичного 
набряку;

2) пацієнтам, що отримують інгібітори 
АПФ, але не можуть одержувати лікування 
блокаторами β-адренорецепторів внаслідок 
протипоказань до їх призначення або їх непе-
реносимості;
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3) пацієнтам III–IV ФК, що отримують інгібі-
тори АПФ та блокатори β-адренорецепторів, і при 
цьому не отримують антагоністів альдостерону.

Антагоністи рецепторів ангіотензину II 
не слід призначати при ХСН раніше, ніж інгібі-
тори АПФ, і замінювати ними останні у пацієн-
тів, які нормально переносять інгібітори АПФ. 

Протипоказання до призначення та конт роль 
таких можливих побічних ефектів блокади ангіо-
тензину II, як гіпотензія, азотемія і гі перкаліємія, 
при прийомі антагоністів рецеп торів ангіотензи-
ну II аналогічні таким, що і при прийомі інгібі-
торів АПФ. Поєднаний прийом інгібітору АПФ 
та антагоніста альдостерону є протипоказанням 
до призначення антагоніста рецепторів ангіотен-
зину II. Комбінування інгібіторів АПФ і антаго-
ністів рецепторів ангіо тензину II доцільне лише 
при можливості регулярного моніторування рів-
нів К+, креатиніну плазми крові й АТ.

Зважаючи на те, що дані доказової медицини, 
закладені в основу рекомендацій по застосуванню 
антагоністів рецепторів ангіотензину II при ХСН, 
отримані насамперед у результаті відповідних до-
сліджень вальзартану та кандесартану (ValHeFT, 
CHARM), саме ці антагоністи рецепторів ангі-
отензину II слід застосовувати у таких хворих. 
Початкова доза вальзартану — 20–40 мг 2 рази 

на добу, кандесартану — 4–8 мг 1 раз на добу. 
У подальшому при адекватній переносимості дозу 
підвищують в 2 рази кожні 2 тиж до досягнення 
цільової (для вальзартану — 160 мг 2 рази на добу, 
кандесартану — 32 мг 1 раз на добу). 

Алгоритм застосування основних засобів па-
тогенетичної терапії ХСН із систолічною дис-
функцією ЛШ наведений у табл. 2.27.

СЕРЦЕВО-СУДИННІ 
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ, ЩО 
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОКРЕМИХ 

КАТЕГОРІЙ ХВОРИХ ІЗ ХСН

АНТИТРОМБОТИЧНІ ПРЕПАРАТИ

Непрямі антикоагулянти 
Механізм їх терапевтичної дії полягає в галь-

муванні біохімічного перетворення вітаміну К, що 
стимулює прокоагуляційну трансформацію (ак-
тивацію) ряду білків — факторів згортання крові 
(протромбін, VII, IX, X). Еталонним НАК вважа-
ється варфарин, оскільки практично всі дані дока-
зової медицини відносно антитромботичної ефек-
тивності НАК отримані саме в результаті випро-
бування цього препарату. За даними мета аналізу 

Таблиця 2.27 
Стандартні засоби медикаментозного лікування ХСН із систолічною дисфункцією ЛШ: 

алгоритм застосування

Ступінь 
ХСН

Інгі-
бітор 
АПФ

Антагоніст 
рецепторів ан-
гіотензину II

Діуретик
Блокатор 
β-адрено-
рецепторів

Антагоніст 
альдосте-

рону
Дигоксин

Безсимп-
томна дис-
функція ЛШ 
(I ФК)

Показа-
ний

При 
непереноси-
мості інгібіто ру 
АПФ

Не показаний Після ІМ Після ІМ 
(еплеренон)

При фібриляції 
 передсердь

Помірна
СН (II ФК)

Показа-
ний

При 
непереноси-
мості інгибіто ру 
АПФ або в ком-
бінації з інгібі-
тором АПФ

При схильно-
сті до затрим-

ки рідини

Показаний Після ІМ 
(еплеренон)

При фібриляції 
 передсердь

Виражена 
СН (III–
IV ФК)

Показа-
ний

При неперено-
симості ін-
гібітору АПФ 
або в комбіна ції 
з інгібіто ром 
АПФ

Показаний; 
ком бінація 
 діу ретиків

Показаний Показаний Показаний

Кінцева 
стадія СН 
(необоротний 
IV ФК)

Показа-
ний

При неперено-
симості інгібі-
тору АПФ або в 
комбінації з ін-
гібітором АПФ

Показаний; 
ком бінація 
 діу ретиків

Показаний Показаний Показаний
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відповідних мультицент рових досліджень у хворих 
із фібриляцією передсердь на фоні прийому вар-
фарину порівняно із застосуванням плацебо, спо-
стерігається значне (на 62%) зниження ризику ви-
никнення мозкового інсульту, причому найбільша 
профілактична ефективність варфарину щодо моз-
кового інсульту відзначалася саме у хворих із ХСН. 
Відповідно до сучасних рекомендацій постійне 
профілактичне застосування НАК безумовно по-
казане таким категоріям пацієнтів із ХСН:

а) з постійною, персистуючою або пароксиз-
мальною формою фібриляції передсердь;

б) з перенесеним тромбоемболічним епізодом 
будь-якої локалізації; 

в) з тромбом (-ами) у порожнині (-ах) серця;
г) з гемодинамічно значимим мітральним сте-

нозом.
Прийом НАК повинен супроводжуватися ре-

гулярним моніторингом МНВ (у межах 2,0–3,0) 
або як сурогатний підхід — протромбінового ін-
дексу (у межах 50–60%).

У хворих з ХСН моніторинг безпеки профі-
лактичного прийому НАК повинен бути особливо 
ретельним з урахуванням двох суттєвих обставин.

При розвитку або прогресуванні гепато-
целюлярної недостатності, зумовленої хроніч ним 
венозним застоєм (при термінальній ХСН — і гі-
поперфузією нирок), пригнічується печінковий 
біосинтез факторів згортання крові, в тому числі 
й вищевказаних, що може зумовлювати потенці-
ювання ефекту НАК з відповідним різким зрос-
танням ризику виникнення небезпечних для жит-
тя кровотеч. Можлива і зворотна ситуація: в міру 
стабілізації гемодинамічних показників, усунен-
ня гіперволемії пацієнта і відповідно поліпшення 
функціонального стану печінки, колишня доза 
НАК може стати недостатньою для підтримки 
МНВ на цільовому рівні, і тому необхідне прове-
дення корекції дози у бік її підвищення.

У НАК досить широкий спектр взаємодій з лі-
карськими засобами, здатними або посилювати, 
або послаблювати їх ефект. У табл. 2.28 пред-
ставлено ті з них, які є актуальними для пацієнтів 
із серцево-судинними захворюваннями, у тому 
числі з ХСН, незалежно від механізмів їх взаємодії 
з НАК. Необхідність поєднаного призначення па-
цієнтам із ХСН відразу декількох препаратів лише 
для базисної терапії, не говорячи про лікування 
при ускладненнях, вимагає володіння інформа-
цією про лікарську взаємодію з метою ухвалення 
рішення про призначення того або іншого препа-
рату поєднано з НАК (наприклад багатьох антибі-
отиків), а також для проведення ретельного конт-
ролю за МНВ та клінічним статусом пацієнта.

Антитромбоцитарні засоби
Тривале застосування ацетилсаліцилової кис-

лоти (100–160 мг/добу у пацієнтів із ХСН пока-
зано в 2 випадках: а) як вимушена альтернатива 
при наявності протипоказань до НАК; б) як скла-
дова стандартної терапії хворих після ІМ. Існують 
дані (багатоцентрових досліджень WASH, 2002, 
WATCH, 2004) щодо здатності ацетилсаліцилової 
кислоти (навіть при застосовуванні в стандартній 
профілактичній дозі 160 мг/добу) вірогідно під-
вищувати порівняно з варфарином ризик госпі-
талізації з приводу декомпенсації кровообігу у па-
цієнтів із клінічно маніфестованою ХСН і ФВ 
ЛШ <35%. Можливо, це пов�язане з ме ханізмом 
дії ацетилсаліцилової кислоти, що полягає в бло-
куванні синтезу простагландинів, у тому числі і ва-
зодилататорних (простациклін, PgE2), що відігра-
ють суттєву роль у регуляції ниркового кровотоку 
при вираженій ХСН. В останні рекомендації Єв-
ропейського товариства кардіо логів по лікуванню 
ХСН включене положення доцільності врахування 
зазначених вище доказових даних при лікуванні 
відповідної категорії пацієнтів. Цілком очевидно, 

Таблиця 2.28 
Деякі лікарські засоби, які взаємодіють з НАК

Препарати, які посилю-
ють дію НАК

Препарати, які по-
слаблюють дію НАК 

Аміодарон
Ацетилсаліцилова 
 кислота
Гепарин
Дипіридамол
Карведилол
Нітрогліцерин
Ніфедипін
Пентоксифілін
Пропафенон
Статини
Стрептокіназа
Тиклопідин
Фібрати
Хінідин

Антациди
Антигістамінні
Вітамін К (антидот)
Аскорбінова кислота
Рифампіцин
Спіронолактон

Антибіотики:
Цефалоспорини
Аміноглікозиди
Пеніциліни
Ципрофлоксацин
Тетрациклін
Еритроміцин
Хлорамфенікол
Флуконазол
Триметоприм
Анаболічні стероїди
ГКС
Тиреоїдні гормони
Алопуринол
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що подібне застереження може стосуватися і хво-
рих, госпіталізованих у стані гіперволемії. Застосу-
вання у зазначеної категорії хворих тієнопіридинів 
(тиклопідин або клопідогрел) як альтернативної 
антитромбоцитарної стратегії лікування є пато-
генетично обґрунтованим, проте вимагає ви вчення 
у відповідних клінічних дослідженнях.

До проведення спеціально спланованих до-
сліджень впливу ацетилсаліцилової кислоти 
на прогноз-модулюючу ефективність інгібіторів 
АПФ у пацієнтів із ХСН немає достатніх підстав 
не рекомендувати поєднане застосування зазна-
чених засобів у цієї категорії хворих.

Оскільки введення низькомолекулярних гепа-
ринів знижує порівняно з плацебо ризик виник-
нення глибоких венозних тромбозів у хворих 
з необхідністю тривалої імобілізації, тимчасо-
ве застосування цих лікарських засобів з метою 
профілактики тромбозів у пацієнтів із тяжкою 
декомпенсованою ХСН, що перебувають пере-
важно на постільному режимі, є доцільним.

НІТРАТИ
Регулярний прийом пролонгованих нітра-

тів  рекомендований пацієнтам з ХСН на ґрунті 
ІХС, у яких, незважаючи на прийом блокаторів 
β-адренорецепторів у складі стандартної схеми 
лікування, зберігається стенокардія.

Інфузійну або пероральну терапію нітратами 
можна застосовувати у хворих із декомпенсованою 
ХСН, особливо ішемічної етіології, з рівнем САТ 
>100 мм рт. ст. і клінічними ознаками легеневого 
застою, оскільки вона прискорює подолання застій-
них явищ порівняно з терапією тільки діуретиками 
та полегшує суб�єктивний стан таких пацієнтів.

Доведеними в клінічних дослідженнях ко-
рисними фармакологічними ефектами нітратів 
у хворих із декомпенсованою ХСН є: 1) змен-
шення об’єму ЛШ і зниження тиску його на-
повнення; 2) зменшення об’єму мітральної ре-
гургітації; 3) підвищення ФВ ЛШ; 4) зниження 
периферичного судинного опору; 5) збільшення 
коронарного кровотоку; 6) антиішемічна дія.

Нітрогліцерин — інфузія, починаючи 
з 20 мкг/хв з поступовим при необхідності підви-
щенням до 200 мкг/хв під контролем АТ.

Ізосорбіду динітрат — інфузія, починаючи 
з 1 мг/год з поступовим підвищенням при необ-
хідності до 10 мг/год (під контролем АТ). Пер-
орально (бажано у вигляді ретардної форми) — 
від 10 до 80 мг/добу.

Ізосорбіду мононітрат — перорально по 10–
80 мг 1–2 рази на добу.

Після усунення ознак легеневого застою ні-
трати необхідно відміняти, крім пацієнтів із на-
падами стенокардії, що зберігаються.

НЕГЛІКОЗИДНІ ІНОТРОПНІ ЗАСОБИ
У хворих із ХСН їх застосування виправдане 

в якості паліативного підходу з метою поліпшення 
системної гемодинаміки і симпто матики в кінце-
вій клінічній стадії цього синд рому, при наявності 
ознак периферичної гіпо перфузії, олігурії та реф-
рактерності до інших терапевтичних засобів.

Допамін. Агоніст β- (переважно β1-) адрено-
рецепторів. У дозі <2,5 мкг·кг-1·хв-1 — агоніст допа-
м інергічних рецепторів; у дозі >5 мкг·кг-1·хв-1 — до-
зозалежний агоніст α1-адренорецепторів. У якості 
інотропного засобу призначають хворим у кін цевій 
клінічній стадії ХСН при наявності у них артері-
альної гіпотензії й олігурії, інфузійно в дозі 2,5–
10 мкг·кг-1·хв-1.

Добутамін. Агоніст β- (переважно β1-) адрено-
рецепторів і помірний α1-агоніст. Можна засто-
совувати у рефрактерних до лікування стандарт-
ними засобами хворих у кінцевій клінічній стадії 
ХСН, переважно з наявністю гіпотензії, у дозі 
від 2–3 до 15–20 мкг·кг-1·хв-1. Тривалість безпе-
рервної інфузії не повинна перевищувати 48–
72 год внаслідок розвитку тахіфілаксії. Відміну 
добутаміну слід проводити повільно (поетапне 
зниження швидкості інфузії) з урахуванням ри-
зику різкого погіршення гемодинаміки у випад-
ку раптового припинення введення препарату.

Левосимендан. Позитивний інотропний агент 
із супутнім периферичним вазодилатуючим ефек-
том. На відміну від симпатоміметиків, традицій-
них інгібіторів ФДЕ (мілринон, амринон, енокси-
мон) і серцевих глікозидів, чинить інотропну дію 
не за рахунок підвищення внутрішньоклітинної 
концентрації іонів Са2+, а шляхом підвищення 
чутливості міофіламентів до останнього (підви-
щення зв�язування тропоніну С з Са2+). Внаслідок 
цього покращання скорочувальної функції міо-
карда під дією левосимендану не супроводжується 
істотним підвищенням потреби міокарда в кисні 
і погіршенням релаксації серцевого м�яза, на від-
міну від дії інгібіторів ФДЕ. Порівняно з іншими 
неглікозидними інотроп ними засобами лікуван-
ня левосименданом характеризується найнижчим 
ризиком виникнення життєво небезпечних шлу-
ночкових аритмій. Вазодилатуюча дія левосимен-
дану зумовлена його властивостями активатора 
АТФ-залежних калієвих каналів, результатом чого 
є зниження перед- і постнавантаження на серце, 
підвищення ниркового і коронарного кровото-
ку. У багатоцентровому дослідженні LIDO (2002) 
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за участю хворих з декомпенсованою тяжкою СН 
виявлена краща, ніж у добутаміну, здатність лево-
симендану знижувати легенево-капілярний тиск 
і збільшувати серцевий викид, помірно знижуючи 
при цьому АТ; через 6 год після припинення інфузії 
зазначені гемодинамічні ефекти левосимендану, 
на відміну від ефектів добутаміну, зберігалися. Од-
ночасний прийом блокаторів β-адренорецепторів 
обме жував терапевтичну дію добутаміну, проте 
не впливав на ефекти левосимендану. 

З урахуванням сучасних даних доказової ме-
дицини левосимендан на сьогодні рекомендова-
ний для лікування хворих із тяжкою декомпенсо-
ваною ХСН за умови відсутності у них вираженої 
гіпотензії (≤85 мм рт. ст.). Лікування починають 
з введення швидкої навантажувальної дози (бо-
люсу) препарату — 12–24 мг/кг маси тіла протя-
гом 10 хв — з подальшою його інфузією зі швид-
кістю 0,05–0,2 мг/кг/хв протягом 24 год.

ПРОФІЛАКТИКА РАПТОВОЇ 
СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ У ХВОРИХ ІЗ ХСН 
І ЗАСТОСУВАННЯ АНТИАРИТМІЧНИХ 
ЗАСОБІВ
Первинна профілактика раптової серцевої смер-

ті — це комплекс фармакотерапевтичних й ін-
ших заходів, спрямованих на запобігання рап-
тової серцевої смерті у пацієнтів із підви щеним 
ризиком її виникнення, але таких, що не мають 
в анамнезі реанімаційних заходів з приводу фіб-
риляції/тріпотіння шлуночків або гемодинаміч-
но неефективної стійкої шлу ночкової тахікардії. 
Про важливість первинної профілактики рапто-
вої серцевої смерті у хворих із дисфункцією ЛШ 
свідчать такі дані. Виявлення у хворого після ІМ 
>10 шлуночкових ектопічних скорочень за 1 год 
свідчить про підвищення ризику аритмічної смер-
ті в 4 рази, а поєднання цієї ознаки зі зниженої 
(<40%) ФВ ЛШ підвищує ймовірність раптової 
серцевої смерті в 16 разів. Вторинна профілактика 
передбачає здійснення відповідних заходів щодо 
запобігання раптової серцевої смерті у осіб, реані-
мованих після раптової зупинки кровообігу.

Дані доказової медицини щодо здатності 
нейро гуморальних антагоністів запобігати рап-
товій серцевій смерті у пацієнтів із СН (первинна 
профілактика) узагальнені в табл. 2.29.

Таким чином, комбіноване застосування нейро гу-
моральних антагоністів у пацієнтів із систоліч ною 
дисфункцією ЛШ істотно знижує ймовірність рап-
тової серцевої смерті. Разом з тим навіть при цьому 
ризик виникнення останньої у зазначених пацієнтів 
залишається підвищеним. У такій ситуації викликає 
інтерес можливість застосування фармакологічних 

засобів, здатних пригнічувати ектопічну активність 
шлуночків. Проте за даними багатоцентрових до-
сліджень доведено, що антиаритмічні засоби І кла-
су (ІА — хінідин, новокаїнамід, ІВ — морацизин) 
і ІС-класу (флекаїнід, енкаїнід) істотно підвищують 
ризик виникнення раптової серцевої смерті у хво-
рих після ІМ, особливо з систолічною дисфункцією 
ЛШ. Аналогічні дані отримані відносно антиарит-
мічного агента III класу d-соталола («чистий» бло-
катор калієвих каналів без β-адреноблокувальної 
активності) (дослідження SWORD, 1996). Вивче-
ний у багатоцентровому дослідженні DІАМОND-
СН новий блокатор каліє вих каналів дофетилід 
при тривалому застосуванні не підвищував, але 
і не знижував ризик раптової серцевої смерті.

Таблиця 2.29
Здатність нейрогуморальних антагоністів 

запобігати раптовій серцевій смерті 
у хворих із СН

Групи засобів, 
які відповідають 
багатоцентровим 

дослідженням

Препарат

Зниження ри-
зику раптової 

серцевої смерті 
порівняно

з плацебо,%
Інгібітори АПФ
VHеFтII (1991) 
АIRЕ (1993)
ТRАСЕ (1996)

Еналаприл 
Раміприл 
Трандола-
прил

38 
30 

24
Блокатори 
β-адрено рецепторів
(базисна терапія 
включала інгібітори 
АПФ) 
USСР (1996) 
CІBІS-ІІ (1999) 
МЕRIТ-НF (1999)

Карведилол 
Бізопролол 
Метопролол 
СR/XL

56
44

41
Антагоністи рецеп-
торів  альдостерону
(базисна терапія 
включала інгібітори 
АПФ і у частини 
хворих — блока-
тори β-адрено-
рецепторів)
RALES (1999) 

ЕРНЕSUS (2003)
Спіроно-
лактон
Еплеренон

29
21

Що стосується аміодарону, то в метааналізі 
13 плацебо-контрольованих досліджень (АТМА, 
1997), що охопили 6553 хворих зі шлуночковими 
аритміями високих градацій, його тривалий при-
йом (0,5–2,5 г) у дозах 150–400 мг/добу асоціювався 
з достовірним зниженням раптової серцевої смерті 
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на 29% (у тому числі в підгрупах хворих із маніфес-
тованою ХСН — на 23%, з ФВ ЛШ <35% — на 27%, 
при ІІІ–І ФК за NYНА — на 24%), а також смертнос-
ті від будь-яких причин на 13%. Результати аналізу 
бази даних найбільших багатоцентрових досліджень 
аміодарону ЕМІАТ і САМІАТ, що ввійшли в зазна-
чений метааналіз, свідчать, що редукуючий вплив 
аміодарону на частоту виникнення серцевої й арит-
мічної смерті виявився найбільшим у когорті хворих, 
де аміодарон включали до комбінованої терапії, яка 
містила блокатори β-адренорецепторів. З іншого 
боку, у великому дослідженні SCD-HeF (2005), де 
порівнювали вплив на клінічний прогноз ХСН ІКД 
й аміодарону, останній не мав переваги над плацебо 
щодо впливу на смертність хворих (рис. 2.13).

Місяці спостереження

Аміодарон
Терапія ІКД
Плацебо

СМЕРТНІСТЬ НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ

За
га
ль
на

 с
м
ер
тн
іс
ть

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0       6      12     18     24     30     36     42     48     54     60

HR 97,5% ДІ p
Аміодарон або плацебо
Лікування

1,06 0,86, 1,30 0,529
Терапія ІКД або плацебо 0,77 0,62, 0,96 0,007

Рис. 2.13. Криві смертності пацієнтів у дослі-
дженні SCD-HF (N. Engl. J. Med., 2005, 
352, 225–237)

У той же час ефективність аміодарону в первин-
ній профілактиці раптової серцевої смерті, в тому 
числі у хворих із ХСН, є доведеною (дослідження 
CASCADE, 1993). Необхідно пам�ятати, що аміо-
дарон — єдиний з антиаритмічних препаратів, 
який при тривалому пер оральному застосуван-
ні не погіршує скорочувальну функцію міокарда.

Таким чином, антиаритмічний засіб ІІІ класу 
аміодарон принаймні не погіршує прогноз вижи-
ваності хворих із ХСН і може застосовуватися для 
лікування у них шлуночкових аритмій, що супрово-
джуються симптомами, в тому числі і у випадку 
успішно реанімованої раптової серцевої смерті. 
Крім того, у хворих із ХСН аміодарон можна за-
стосовувати відповідно до загальноприйнятих 
показань, а саме для: а) відновлення синусового 
ритму при суправентрикулярних тахіаритміях, 
у тому числі фібриляції передсердь; б) утримання 
відновленого синусового ритму у зазначеної кате-

горії хворих; в) підвищення успішності планової 
електричної кардіоверсії.

Висока доцільність використання автоматич-
них ІКД з метою первинної профілактики арит-
мічної смерті у хворих, які перенесли ІМ з вира-
женою систолічною дисфункцією ЛШ, продемон-
стрована в масштабних (1232 і 2521 хворих відпо-
відно) багатоцентрових дослідженнях МАDІТ-ІІ 
(2002) і SCD-HeFT (2005). У першому з них за-
стосування ІКД у хворих після ІМ з ФВ ЛШ ≤30% 
(імплантувався без урахування документованих 
шлуночкових аритмій) додатково до стандартної 
медикаментозної схеми лікування протягом 20 міс 
зумовило вірогідно меншу (на 28%) частоту ле-
тальних випадків порівняно з групою хворих, які 
отримували тільки стандарт ну фармакотерапію. 
У дослідженні SCD-HeFT застосування ІКД у до-
повнення до оптимальної стандартної фармакоте-
рапії ХСН у хворих з клінічно явною ХСН і ФВ 
ЛШ <35% зумовило достовірне зниження смерт-
ності хворих на 23% протягом майже 5-річного 
спостереження порівняно з групою «плацебо + 
оптимальна фармакотерапія».

Пріоритетність використання ІКД при вто-
ринній профілактиці аритмічної смерті у хворих 
із систолічною дисфункцією ЛШ обґрунтована 
раніше за даними багатоцентрових досліджень 
АVІD (1997) і САSН (2000).

Отже, виходячи з даних доказової медицини, 
існуючих на сьогодні, імплантація кардіовертера-
дефібрилятора показана у наступних випадках:

1) з метою вторинної профілактики раптової 
аритмічної смерті: хворим із систолічною дис-
функцією ЛШ незалежно від наявності клініч-
них симптомів СН, які перенесли епізод (-и) 
фібриляції шлуночків або шлуночкової тахікардії 
з нестабільною гемодинамікою чи синкопаль-
ними проявами і отримують оптимальну схему 
стандартної медикаментозної терапії, за умови 
орієнтовного очікуваного прогнозу виживаності 
у задовільному функціональному стані >1 року.

2) з метою первинної профілактики раптової 
аритмічної смерті:

а) показана хворим II—III ФК за NYHA з ФВ ЛШ 
≤35%, що перенесли ІМ не раніше, ніж 40 днів тому, 
які отримують оптимальну схему стандартної меди-
каментозної терапії, за умови  орієнтовного очікува-
ного сприятливого прогнозу виживаності >1 року;

б) показана хворим з ДКМП II–III ФК за 
NYHA з ФВ ЛШ ≤35%,  які отримують опти-
мальну схему стандартної фармакотерапії, за 
умови орієнтовного очікуваного сприятливого 
прогнозу виживаності >1 року.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ 
ПРИСТРОЇВ У ЛІКУВАННІ  

ТЯЖКОЇ ХСН
РЕСИНХРОНІЗАЦІЯ ШЛУНОЧКІВ
Істотне порушення внутрішньошлуночкової 

провідності (QRS ≥120 мс) відзначають не менш 
ніж у ⅓ хворих із ХСН, причому приблизно 
в 15% — повну блокаду лівої ніжки пучка Гіса. 
Затримка міжшлуночкової і внутрішньошлуноч-
кової провідності визначає асинхронізм у скоро-
ченні шлуночків, що знижує ефективність роботи 
серця як насоса. Складовими його насосної не-
спроможності при значних порушеннях є:

• порушення координації скорочення сегмен-
тів ЛШ;

• зниження трансмітрального кровотоку вна-
слідок скорочення часу діастолічного напов нення;

• збільшення періоду мітральної регургітації;
• додаткове підвищення тиску наповнення ЛШ 

і в результаті зменшення його ударного об’єму.
Між ступенем розширення комплексу QRS 

і смертністю пацієнтів із ХСН існує пряма залеж-
ність. Самостійним фактором погіршення гемо-
дина міки і прогнозу виживаності при ХСН є по-
єднання подовження інтервалу QRS з уповільнен-
ням AV-провідності. Оптимальне прискорення 
ос таннього дозволяє збільшити час діастолічного 
напов нення шлуночків і їх систолічну здатність.

З метою покращання насосної функції серця 
у пацієнтів із систолічною дисфункцією ЛШ і ге-
модинамічно значимими порушеннями шлуноч-
кової провідності в 1990-х роках розроблений ме-
тод РЕКС шлуночків. У сучасному вигляді він по-
лягає в постійній електрокардіостимуляції трьох 
камер серця: один електрод імплантується в праве 
передсердя, другий — у ПШ, а третій (через каро-
тидний синус) — у ЛШ. Під час процеду ри із уста-
новленням електродів індивідуально підбираєть-
ся такий час AV-затримки (пауза між нав�язаним 
скороченням передсердь і шлуноч ків), що забез-
печує максимальний систолічний викид крові 
за даними допплєр-ехоКГ (рис. 2.14).

 а    б
Рис. 2.14. ЕКГ пацієнта з ХСН: а) до і б) на фоні РЕКС

За результатами клінічних досліджень застосу-
вання постійної РЕКС супроводжується підвищен-
ням ФВ ЛШ, серцевого викиду, зменшенням КДО 
і КСО ЛШ (рис. 2.15) і об’єму мітральної регургіта-
ції, підвищенням толерантності до фізичного наван-
таження та поліпшенням якості життя пацієнтів.

Діастола Систола

а

б
Рис. 2.15. ЕКГ у чотирикамерній позиції пацієнта 

з ХСН: а) до і б) на фоні РЕКС
У серії багатоцентрових клінічних досліджень 

РЕКС при ХСН, проведених наприкінці 1990-х — 
початку 2000-х років. (СONТАК-С, МUSТІС, 
МІRAСLЕ), показана здатність РЕКС поліпшу-
вати довгостроковий клінічний прогноз відпо-
відного контингенту хворих із ХСН. За даними 
метааналізу зазначених досліджень, який охопив 
у цілому 1634 пацієнти, застосування РЕКС про-
тягом 3–6 міс приводило до зниження ризику 
смерті від прогресуючої СН на 51% і кількості гос-
піталізацій з приводу декомпенсації ХСН на 29%. 
За резуль татами най масштабнішого (813 хворих) 
багатоцент рового дослідження РЕКС при ХСН 
CARE-HF (2005) застосування цього методу у па-
цієнтів із ХСН III–IV ФК з порушенням внутріш-
ньошлуночкової провідності і ФВ ЛШ ≤35%, що 
знаходилися на оптимізованій фармакотерапії, 
знижувало кількість летальних кінців протягом 
періоду спостереження (майже 2,5 року) на 36% 
порівняно з аналогічною групою пацієнтів, що 
отримували тільки оптимізоване медикаментозне 
лікування (рис. 2.16). При збільшенні періоду спо-
стереження ще на 8 міс зниження ризику смерті 
внаслідок насосної недостатності серця порівня-
но з групою тільки фармакологічного лікування 
склало 45%, зниження частоти раптової серцевої 
смерті — на 46%.
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Рис. 2.16. Вплив постійної РЕКС на довгостроковий 
прогноз виживаності хворих із ХСН у до-
слідженні CARE-HF (N. Engl. J. Med., 2005, 
352: 1539–1549)

Ґрунтуючись на наведених вище даних до-
казової медицини, сучасні рекомендації з лі ку-
вання ХСН визначають показання до постійної бі-
вентрикулярної РЕКС (так званий режим CRT-P) 
як наявність клінічного статусу на рівні III–IV ФК 
за NYHA, незважаючи на оптимальну медикамен-
тозну терапію, у пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ 
і шлуночковою асинхронією (QRS ≥120 мс).

ПОСТІЙНА РЕКС 
З ПАРАЛЕЛЬНОЮ ФУНКЦІЄЮ 
ДЕФІБРИЛЯТОРА (РЕЖИМ CRT-D) 
Комбіноване застосування двох зазначених 

методів дає можливість одночасно впливати 
на дві основні причини смерті хворих із ХСН — 
від насосної недостатності серця і від раптових 
шлуночкових аритмій (насамперед — вторинної 
фібриляції шлуночків). 

У великому (1520 осіб) багатоцентровому до-
слідженні СОМРАNION (2004) продемонстро-
вано, що у хворих із ХСН, зумовленою ІХС або 
ДКМП III–IV ФК із ФВ ЛШ <35% та тривалістю 
QRS ≥120 мс, що отримують оптимальну меди-
каментозну тера пію, тривале (у середньому про-
тягом 15 міс) комбіноване застосування РЕКС 
та ІКД супроводжувалося зниженням ризику 
смерті порівняно з тільки медикаментозною те-
рапією (діуретики, інгібіто ри АПФ, блокатори 
β-адренорецепторів, спіро нолактон) у більшій 
мірі (на 36%), ніж застосування РЕКС у поєд-
нанні з медикаментозним лікуванням (на 24%). 
Доцільність застосування цього комбінованого 
методу в зазначеній категорії хворих із метою 
поліпшення прогнозу виживаності і зниження 
ризику госпіталізації знайшло відображення 
в міжнародних рекомен даціях із лікування ХСН 
(2005; 2008).

ІМПЛАНТОВАНІ ПРИСТРОЇ 
 ДОПОМОГИ ЛШ
Імплантовані пристрої допомоги ЛШ 

(ІПДЛШ) — це постійно працюючі пристрої до-
поміжного кровообігу, локалізовані всередині 
тіла пацієнта.

Нинішнє покоління ІПДЛШ представлено ком-
пактними пристроями, які функціонують за наступ-
ним загальним принципом. У черевну порожнину 
під діафрагмально імплантується стаціонарний на-
гнітаючий пристрій (насос або турбіна з безперерв-
ним нагнітанням крові), що має зовнішнє (батарей-
не) джерело живлення. Циркуляторний контур міс-
тить: 1) магістраль (трубку), що одним кінцем вшита 
у верхівку ЛШ, а іншим з�єднана з нагнітаючим 
пристроєм; 2) сам насос (або турбіна); 3) магістраль, 
один кінець якої з�єднаний з нагнітаючим пристро-
єм, а інший вшитий у висхідну аорту (рис. 2.17). 
У такий спосіб більша частина крові, що потрапляє 
в ЛШ, перекачується в аорту автоматично, що, з од-
ного боку, забезпечує гемодинамічне розвантажен-
ня систолічно неспроможного серця (і відповідно 
кардіопротекторний ефект), а з іншого — дозволяє 
підтримувати на належному рівні ХОК.

Рис. 2.17. Імплантований допоміжний лівошлуноч-
ковий пристрій Нeart Mate ( схематичне зо-
браження)
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У багатоцентрове дослідження RЕМАТСН 
(2002) включили 129 хворих з термінальною ста-
дією ХСН (ФВ ЛШ <25%; IV ФК протягом остан-
ніх 3 міс; VО2mах <12 мг/кгpхв; >70% пацієнтів 
перебували на інфузійній інотропній терапії), які 
були рандомізовані на 2 порівнювані за чисель-
ністю та основними клінічними показниками 
групи — із застосуванням ІПДЛШ і без них. Усі 
зазначені пацієнти з різних причин не розгля-
далися як кандидати на кардіотрансплантацію. 
Тривале застосування ІПДЛШ дозволило досягти 
збільшення тривалості і поліпшення якості життя 
пацієнтів (табл. 2.30). Серед хворих, що очікують 
трансплантацію серця, застосування ІПДЛШ до-
зволило дожити до втручання 75% пацієнтів.

Встановлено, що використання ІПДЛШ 
зменшує вираже ність нейрогуморальної актива-
ції, зумовлює зниження ФНП-α у біоптатах тка-
нини міокарда.

Можуть застосовуватися у окремих хворих 
з тяжкою рефрактерною до лікування ХСН у її 
кінцевій стадії за наступними показаннями: а) як 
«міст» для трансплантації серця; б) як засіб тим-
часового підтримання гемодинаміки при тяжко-
му гострому міокардиті; в) в окремих пацієнтів 
як засіб подовження та поліпшення якості життя 
в кінцевій клінічній стадії ХСН.

Абсолютними протипоказаннями до засто-
сування ІПДЛШ є септичний шок, порушення 
з боку системи гемостазу, мультиорганна недо-
статність, стійка легенево-артеріальна гіпертен-
зія, наяв ність протезованих клапанів серця, роз-
рив між шлуночкової перегородки.

Відносними протипоказаннями (іншими сло-
вами, факторами ризику незадовільного ефекту 
ІПДЛШ) є аортальна регургітація >II ступеня, 
значна насос на недостатність ПШ (низький удар-
ний індекс, виражена трикуспідальна недостат-

ність), ТЕЛА давністю <2 тиж, попередня тривала 
інтубація, старечий вік, онкологічні захворюван-
ня з очі куваною виживаністю <5 років, печінко-
ва недос татність з тенденцією до прогресування, 
злоякісні шлуночкові аритмії (останнім часом 
використовуєть ся тактика комбінованого застосу-
вання ІПДЛШ та ІКД).

Застосування ІПДЛШ асоціюють з ризиком 
виникнення ускладнень інфекційного характеру 
(30–60% на рік), тромбоемболій (7–20%), крово-
течі (9–21%), рідше — неадекватним функціо-
нуванням пристрою (4–12%). Використання 
ІПДЛШ із внутрішнім елементом живлення до-
зволило знизити частоту виникнення інфекцій-
них ускладнень до 11% на рік.

Широке впровадження сучасних високотех-
но логічних хірургічних методів лікування тяжкої 
ХСН (РЕКС, ІКД, ІПДЛШ) обмежується їх висо-
кою вартістю, що особливо стосується ІПДЛШ. 

ПОКАЗАННЯ ДО ХІРУРГІЧНОГО 
ЛІКУВАННЯ ПРИ ХСН
Категорії хворих з симптомною ХСН та/або 
дисфункцією ЛШ, яким показана консультація 
кардіохірурга
1. Пацієнти з наявністю типових проявів ІХС 

(стенокардія, перенесений ІМ) та/або відповідних 
даних коронароангіографії.

Оскільки ефективність реваскулярізації ЛШ зна-
чною мірою визначається ступенем збереженості 
життєздатного міокарда в зоні відновлення кровото-
ку, важливим є визначення його наявності за допомо-
гою відповідних діагностичних методів, таких як ехо-
кардіографія з добутаміном або МРД з добутаміном. 

2. Пацієнти з тяжким аортальним стенозом 
(площина отвору <1,0 см2, градієнт тиску на кла-
пані >50 мм), що супроводжується симптомами 
СН та/або зниженням ФВ ЛШ <50%.

Таблиця 2.30 
Основні результати дослідження RЕМАТСН (Rose E.A. et al., 2001)

Показник

Група хворих

pІПДЛШ + медикамен-
тозна терапія (n=68)

Тільки меди-
каментозна 

терапія (n=61)

Частка виживаності хворих, %: 
- протягом 1 року 
- протягом 2 років

52
26

25
8

0,002 
0,09

Середній ФК через 1 рік II IV
Оцінка якості життя, балів: 
а) інтегральна оцінка фізичної здатності за 36 по-
казниками; 
б) інтегральна оцінка емоційного стану

46
64

21 
17

0,01
0,03
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3. Пацієнтам з тяжкою аортальною недостат-
ністю (об’єм регургітації ≥60 мл, фракція регургі-
тації ≥50%), що супроводжується симптомами СН 
та/або зниженням ФВ ЛШ <50%.

4. Пацієнти з тяжкою (об’єм регургітації ≥60 мл, 
фракція регургітації ≥50%) мітральною недостат-
ністю органічного характеру з ФВ ЛШ >30%.

5. Пацієнти з тяжкою (об’єм регургітації ≥60 мл, 
фракція регургітації ≥50%) функціональною (від-
носною) мітральною недостатністю, що супрово-
джується симптомами СН, попри оптимальне ме-
дикаментозне лікування.

6. Пацієнти з мітральним стенозом, що супро-
воджується симптоматикою СН, при площі отвору 
<1,5 см2.

7. Пацієнти зі значною за розмірами мішко-
подібною аневризмою ЛШ за наявності симпто-
мів СН.

Кардіоміопластика та парціальна лівобічна вен-
трикулектомія (операція Батісти) не рекоменду-
ються ані для лікування ХСН будь-якої етіології, ані 
як альтернатива трансплантації серця.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ СЕРЦЯ
Перспектива трансплантації серця може роз-

глядатися у хворих з тяжкою СН (необоротний 
IV ФК за NYHA), рефрактерною до будь-яких 
інших методів лікування. Провідними критері-
ями, що дозволяють розглядати пацієнта як по-
тенційного кандидата для трансплантації серця, 
є критичне зниження функціональної здатності 
(за даними спіроергометрії <10 мл/кг/хв) та не-
можливість обходитися без регулярної інфузій-
ної підтримки неглікозидними інотропними за-
собами. Додатковими умовами є хороша інфор-
мованість, психоемоційна стабільність пацієнта 
та його прихильність до активного лікування.

Протипоказаннями до трансплантації серця 
є зловживання алкоголем або вживання нарко-
тичних речовин; відсутність належного контак-
ту (готовності до співпраці) з лікарями; серйозні 
психічні захворювання; злоякісні пухлини (якщо 
після лікування — ремісія не менше 5 років); 
си стемні захворювання з мультиорганним ура-
женням, активні інфекційні процеси, вираже-
на ниркова недостатність (кліренс креатиніну 
<50 мл/хв), стійка тяжка легенева гіпертензія, не-
щодавно перенесена тромбоемболія (-ї), вираже-
на печінкова недостатність, інші серйозні супутні 
захворювання з несприятливим прогнозом.

Як правило, здійснюється так звана ортото пічна 
методика кардіотрансплантації, що полягає в субто-
тальному, із збереженням задньої стінки передсердь, 
вилученні ураженого серця з подальшим форму-

ванням передсердного, аортального і легенево-
артеріального анастомозів із донорським серцем.

Операційний ризик є значно нижчим порів-
няно з ризиком виникнення найближчих (пере-
важно протягом перших 2 міс) ускладнень (від-
торгнення донорського серця, сепсис). Стенозу-
вальний атеросклероз коронарних судин як пізнє 
ускладнення кардіотрансплантації може розви-
нутися вже через 1 рік після її виконання. Осо-
бливістю ішемічної хвороби трансплантованого 
(денервованого) серця є відсутність больового 
синд рому, що зумовлює необхідність регулярно-
го контролю ЕКГ. 

Оптимальна модель ведення хворих із тран-
сплантованим серцем передбачає:

• постійне імуносупресивне лікування;
• періодичні ендоміокардіальні біопсії з метою 

своєчасного виявлення гістологічних ознак відтор-
гнення;

• антибіотикотерапію при найменших озна-
ках інфекції; 

• корекцію гіперхолестеринемії та інших 
серцево-судинних факторів ризику.

У США і країнах Західної Європи вижи ваність 
пацієнтів протягом 5 років після кардіотран-
сплантації становить 70–80%, причому серед 
осіб працездатного віку до роботи повертаються 
до ⅔ прооперованих.

Оскільки глобальною проблемою є нестача 
донорських сердець, кардіотрансплантація на-
віть в економічно розвинених країнах залиша-
ється засобом радикальної допомоги абсолютній 
меншості хворих, яким вона показана.

Схематичний алгоритм лікувальної допомоги 
пацієнтам з ХСН та систолічною дисфункцією ЛШ 
наведений на схемі 2.8

ДЕКОМПЕНСОВАНА ХСН
Як відомо, ГСН може виникати вперше 

(de nоvо) або епізодично у пацієнтів без ХСН 
(табл. 2.31). Проте більшість (до 80%) випадків 
гострої декомпенсації серця є наслідком погір-
шення гемодинаміки саме у хворих із ХСН.

Серед хворих із гострою декомпенсацією ХСН 
більшість становлять пацієнти із систолічною 
дисфункцією і дилатацією ЛШ (за різними дани-
ми — від 72 до 87%). При цьому до 25% таких хво-
рих мають відносно збережену (>45%) ФВ ЛШ.

Врахування можливих факторів виникнення де-
компенсації кровообігу у хворих із ХСН (табл. 2.32) 
важливо принаймні з двох причин. По-перше, це 
слугує однією з передумов правильного ведення 
хворого вже на початковому етапі лікування. По-
друге, виявлення таких факторів у кожному кон-
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кретному випадку допомагає зробити необхідні 
індивідуальні акценти в рекомендаціях щодо по-
дальшого амбулаторного ведення пацієнта перед 
майбутньою випискою зі стаціонару.

Таблиця 2.31 
Імовірні причини виникнення ГСН 

у хворих без ХСН
Гострий ІМ
Гіпертензивний криз
Тахікардія
Токсемія, перш за все септична
Гостра аортальна або мітральна недостатність вна-
слідок деструкції клапана при бактеріальному ендо-
кардиті
Розрив папілярних м’язів або міжшлуночкової 
 перегородки
Відрив сhordaе tendinae
Гострий дифузний міокардит

Таблиця 2.32
Фактори, що сприяють декомпенсації клінічного 

стану хворих із ХСН
ІМ, дестабілізація ІХС
Неконтрольована АГ
Суправентрикулярна тахіаритмія, перш за все 
 фібриляція передсердь
Стійка шлуночкова тахікардія
Вірусні інфекції, загострення ХОХЛ
Гостра пневмонія
ТЕЛА
Прогресуюча ниркова або печінкова 
недостатність
Некомпенсований цукровий діабет
Анемія
Дисфункція щитовидної залози
Період вагітності
Зловживання алкоголем
Невиконання рекомендацій відносно застосування 
лікарських засобів
Невиконання рекомендацій відносно питного режи-
му, режиму фізичної активності
Неадекватно призначена підтримувальна терапія
Ятрогенія (наприклад призначення лікарського 
 засобу, застосування якого протипоказане при ХСН, 
масивна інфузійна терапія з приводу супутнього 
захворювання без урахування наявності у хворого 
ХСН і т.п.)

Актуальність проблеми лікування декомпен-
сованої ХСН визначається в першу чергу невтіш-
ними даними відповідної статистики. Смертність 
таких хворих протягом 1 міс з моменту госпіталі-
зації становить 5–10%, зростаючи протягом на-
ступних 6 і 12 міс до 20 і 30–40% відповідно; 44% 
з них протягом 6 міс госпіталізуються повторно, 
а 16% — не менш 2 разів.

Основними завданнями лікування хворих 
із декомпенсованою ХСН є:

1. Усунення відповідних клінічних симптомів, 
відновлення еуволемічного стану пацієнта. 

2. Відновлення задовільних лабораторних по-
казників (нормалізація активності печінкових 
ферментів, рівня білірубіну, креатиніну, знижен-
ня рівня МНУП).

3. Ініціація стратегії подальшого підтри-
мувального лікування, спрямованого на про-
філактику повторних госпіталізацій і збільшен-
ня тривалості життя пацієнта.

Для покращання насосної функції серця і нор-
малізації системної гемодинаміки використо-
вують інфузійне і болюсне введення діуретиків 
(табл. 2.33), вазодилататорів і позитивних інотроп-
них засобів, а також за показаннями — пристроїв 
для механічної підтримки гемодинаміки та хірур-
гічну корекцію причини СН. Показанням до ко-
роткочасного (не більше кількох діб, з подальшим 
переходом на пер оральну форму) інфузійного за-
стосування серцевих глікозидів (дигоксин) є де-
компенсована ХСН при наявності тахісистолічної 
форми фібриляції передсердь.

Таблиця 2.33 
Петльові діуретики для внутрішньовенного 

застосування в лікуванні декомпенсованої ХСН 

Діуретик Початкова 
доза, мг

Макси-
мальна 
доза, мг

Інфузія

Фуро семід 20–40 200 40 мг 
болюсно, далі 
10–40 мг/год

Торасе мід 10–20 100 20 мг болюсно, 
далі 5–20 мг/год

Бумета нід 0,5–1,0 4 1 мг болюс-
но, далі 0,5–
2,0 мг/год 

Алгоритм застосування вищевказаних засобів 
викладено в розділі настанови, присвяченому ГСН.

Після стабілізації гемодинаміки перехід на під-
тримувальну пероральну терапію в більшості 
випадків можливий протягом 24–48 год. У по-
дальшому важливим є: 1) ініціювання прийому 
нейрогуморальних антагоністів, спрямованого 
на зниження ризику смерті та повторних госпі-
талізацій (початок титрування інгібіторів АПФ, 
а згодом блокаторів β-адренорецепторів); 2) ін-
формування хворого щодо його поведінки та са-
моконтролю (дієта, питний режим, конт роль 
маси тіла, значення і режим постійного застосу-
вання лікарських засобів).

Якщо хворий раніше не отримував нейрогу-
моральних антагоністів, можливість початку тит-
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рування інгібіторів АПФ може бути розглянута 
після початкової стабілізації гемодинамічного 
стану, починаючи з 48 год від моменту початку ак-
тивного лікування. Ініціація терапії блокаторами 
β-адренорецепторів здійснюється на подальшому 
етапі стаціонарного лікування, виходячи з вимоги 
досягнення еуволемічного стану.

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ БЕЗСИМПТОМНОЮ 

СИСТОЛІЧНОЮ 
ДИСФУНКЦІЄЮ ЛШ

У цю клінічну групу входять хворі, у яких за да-
ними інструментального дослідження виявлено 
зменшення величини ФВ ЛШ, але які не зверта-
ються до лікаря з приводу типових для СН скарг, 
не мають явних об�єктивних ознак застійної СН 
і не отримують лікування з приводу ХСН.

Хоча в різних епідеміологічних дослідженнях 
використовували різні критерії систолічної дис-
функції ЛШ, розповсюдженим її ехоКГ-кри-
терієм є величина ФВ ЛШ <40%. Поширеність 
встановленої за цим критерієм безсимптомної 
дисфункції (БСД) ЛШ у популяції дорослих варі-

ює, за даними різних досліджень, від 0,9 до 3,4%, 
що є порівнянним з поширеністю клінічно вира-
женої ХСН. Поширеність БСД ЛШ значно ви ще 
серед чоловіків (в 2–4 рази порівняно з жінка-
ми), серед осіб похилого віку і у пацієнтів з рані-
ше встановленим діагнозом ІХС (4–8,5%).

При проспективному спостереженні щорічно 
реєструють появу клінічно вираженої СН у 5–20% 
пацієнтів із БСД ЛШ; щорічно вмирають 5,1–
10,5% осіб із БСД ЛШ. Зазначений рівень смерт-
ності займає проміжне місце між рівнями смерт-
ності, що реєструються у пацієнтів, які перенесли 
ІМ зі збереженою ФВ ЛШ, і у хворих з клінічно 
маніфестованою систолічною дисфункцією ЛШ.

Скринінгові дослідження рівнів циркулю ючого 
МНУП або його N-кінцевого фрагмента в певних 
когортах пацієнтів із серцево-судинними захворю-
ваннями з підвищеним ризиком розвитку БСД ЛШ 
(після ІМ, з неконтрольованою АГ, супутнім цукро-
вим діабетом і де які ін.) є доцільними з погляду від-
бору пацієнтів для подальшого ехоКГ-дослідження.

Враховуючи високу ймовірність трансформації 
БСД ЛШ у клінічно виражену СН із її значно гір-
шим прогнозом, пріоритетним завданням є при-
значення пацієнтам із БСД ЛШ лікування, спря-

Ä³óðåòèê + ³íã³á³òîð ÀÏÔ (+ äèãîêñèí — ÿêùî òàõ³-ÔÏ)

Ñòàá³ë³çàö³ÿ êë³í³÷íîãî ñòàíó

Òèòðóâàííÿ ÁÁ äî ìàêñèìàëüíî ïåðåíîñèìî¿ äîçè

Ñèìïòîìè ÑÍ ëèøàþòüñÿ

Ñèìïòîìè ÑÍ ëèøàþòüñÿ

Ñèìïòîì³â ÑÍ íåìàº

Ñèìïòîì³â ÑÍ íåìàº

Äîäàòè ÀÀ àáî ÀÐÀ

QRS >120 ìñ QRS <120 ìñ

ÐÅÊÑ (ðåæèì CRT-P
àáî CPT-D)

ÐÅÊÑ 
íåìîæëèâà

Ïðîäîâæèòè ë³êóâàííÿ 
çà äàíîþ ñõåìîþ

Äèãîêñèí (ÿêùî ÑÐ)

Êîðåêö³ÿ äîç ä³óðåòèê³â, 
ÿêùî ïîòð³áíî

Ðîçãëÿíóòè ïåðñïåêòèâè 
õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ

Схема 2.8. Алгоритм тривалого лікування пацієнтів з ХСН із систолічною дисфункцією ЛШ (модифіко-
вано за ESC HF Guidelines, 2008)

Примітки: ББ — бета-блокатор; АА — антагоніст альдостерону; АРА — антагоніст рецепторів ангіотензину II; 
ФП-фібриляція передсердь; СР — синусовий ритм. 
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мованого на зменшення прогресування СН і за-
по бігання появі клінічних симптомів ХСН.

Спеціально сплановані клінічні дослідження 
з цього питання із залученням достатньої кіль-
кості пацієнтів на сьогодні проведені тільки для 
однієї групи препаратів, а саме інгібіторів АПФ. 
У відомому багатоцентровому дослідженні SAVE 
(1992), у яке були включені пацієнти з БСД ЛШ 
після ІМ, тривалий прийом каптоприлу асоці-
ювався зі зменшенням кількості госпіталізацій 
з приводу клінічно вираженої СН на 22%. Най-
більш вагомі результати щодо впливу інгібіторів 
АПФ на клінічний прогноз пацієнтів із БСД ЛШ 
отримані в дослідженнях SОLVD Prevention (1992) 
і ретроспективному субдослідженні Х-SОLVD 
(2003). У так зване профілактичне дослідження 
SОLVD (SОLVD Prevention) включили 4228 па-
цієнтів із БСД ЛШ, половина з яких отримувала 
еналаприл у дозі 10 мг 2 рази на добу (з поперед-
нім клінічним титруванням, починаючи з почат-
кової дози 2,5 мг 2 рази на добу), а інша полови-
на — плацебо. Подальше тривале (близько 4 ро-
ків) спостереження пацієнтів продемонструвало 
виражене (на 37%) і достовірне зниження ризику 
розвитку СН у пацієнтів, які приймали енала-
прил, порівняно з групою плацебо (рис. 2.18).

Еналаприл (n=438)

Період після рандомізації, міс

Відносний ризик — 0,63
(95% ДІ 0,56–0,72)
p<0,001 через 4 роки

Ро
зв

ит
ок

 С
Н,

 %

Плацебо (n=438)

Рис. 2.18. Розвиток СН у профілактичному до-
слідженні SОLVD (New Engl. J. Med., 1992, 
327, 685–691)

Крім того, прийом еналаприлу порівняно 
з плацебо супроводжувався вірогідно нижчою 
частотою розвитку нестабільної стенокардії та 
ІМ (відповідно на 14 і 24%).

У ретроспективному субдослідженні Х-SOLVD 
простежено вплив застосування еналаприлу про-
тягом 4 років на подальшу «клінічну долю» паці-
єнтів із урахуванням того, що після закінчення 
дослідження SOLVD хворі групи плацебо були 
переведені на подальше постійне лікування цим 
препаратом. Спостереження пацієнтів протягом 
наступних 8 років (вдалося простежити долю 
майже всіх досліджуваних) показало, що вижива-

ність хворих, які почали приймати еналаприл ще 
до появи клінічних ознак СН, згодом почала під-
вищуватися порівняно з хворими, що приймали 
плацебо, з відповідним достовірним розходжен-
ням через 12 років спостереження (рис. 2.19).

Період після рандомізації, роки

p<0,001 
через 12 років

0,47 (n=310)

0,41 (n=297)
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Рис. 2.19. Виживаність хворих протягом 12 років 
у профілактичному дослідженні SOLVD 
(Х-SOLVD) (Lancet, 2003, 361: 1843–1846)

Вказана різниця досягнута за рахунок показ-
ника смертності від серцево-судинних причин, 
оскільки смертність серед зазначених хворих від 
некардіальної патології вірогідно не відрізняла-
ся. За розрахунковим даними (Х-SOLVD) раннє 
призначення еналаприлу в дослідженні SOLVD 
Prevention привело до зростання середньої три-
валості життя на 9,2 міс.

Таким чином, призначення та постійне за-
стосування інгібіторів АПФ (з формальних по-
зицій доказової медицини — саме еналаприлу) 
є стандартом лікування пацієнтів із доклінічною 
систолічною дисфункцією ЛШ.

Незважаючи на відсутність спеціально спла-
нованих відповідних досліджень, є підстави при-
пускати, що застосування блокаторів β-адрено-
рецепторів додатково до базисної терапії інгі-
біторами АПФ у пацієнтів із БСД ЛШ буде спри-
яти подальшому поліпшенню клінічного про-
гнозу таких хворих, подібно тому, як це має місце 
при комбінуванні зазначених засобів у хворих 
із клінічно маніфестованою ХСН. Вагомим аргу-
ментом на користь такої точки зору є результа-
ти багатоцентрового дослідження САРRІСОRN 
(2001). Вони показали, що додання хворим із ком-
пенсованою гемодинамікою, але зниженою ФВ 
ЛШ (<40%) у гострий період ІМ до стандарт ної 
базисної терапії (яка вже включає інгібітор АПФ) 
блокатора β-адренорецепторів карведилолу і по-
дальший тривалий (у середньому 1,3 року) прийом 
останнього асоціювався з достовірним знижен-
ням загальної смертності на 23%, нефатального 
ІМ — на 41% порівняно з групою хворих, які за-
мість карведилолу отримували плацебо. У діючих 
Європейських рекомендаціях з лікування ХСН 
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передбачено комбінування інгібіторів АПФ і бло-
каторів β-адренорецепторів як стандартний підхід 
у пацієнтів із БСД ЛШ, які перенесли ІМ.

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ХСН 
І ЗБЕРЕЖЕНОЮ СИСТОЛІЧНОЮ 

ФУНКЦІЄЮ ЛШ
З урахуванням можливості і характеру ліку-

вання зазначений клінічний контингент можна 
розділити на дві основні групи. До першої з них 
належать пацієнти, у яких існує принципова мож-
ливість усунення симптомів СН шляхом хірургіч-
ної корекції її причини (клапанні вади серця, кон-
стриктивний перикардит, передсердна міксома, 
брадисистолії, які потребують імплантації елек-
трокардіостимулятора). Друга, численніша група 
представлена пацієнтами з клінічно маніфестова-
ною ХСН різного етіоло гічного походження з нор-
мальною (≥50%) або субнормальною (45–50%) 
ФВ ЛШ, у яких неможливе проведення хірургічної 
корекції, і основною лікувальною стратегією є ме-
дикаментозна тера пія (табл. 2.34). Як відзначалося 
вище, у більшо сті таких хворих провідну роль у по-
ходженні симптомів СН відіграє діастолічна дис-
функція ЛШ (гіпертензивне серце, ішемія, ГКМП, 
тахісистолії). Окремо виділяють ізо льовану право-
шлуночкову недостатність, зумовлену легеневою 
гіпертензією різного походження.

Таблиця 2.34 
Медикаментозні засоби і потенційні механізми 

їх терапевтичної дії у хворих із діастолічною ХСН

Клас препаратів Механізми терапевтичного 
впливу

Інгібітори АПФ* 
Антагоністи ре-
цепторів ангіотен-
зину II**

Регрес гіпертрофії і фіброзу ЛШ 
Антигіпертензивна дія 
Покращання активної релакса-
ції ЛШ

Блокатори 
β-адреноре-
цепторів***

Збільшення періоду діастоліч-
ного наповнення 
Антиішемічна дія
Антигіпертензивна дія

Недигідропіриди-
нові антагоністи 
кальцію (верапа-
міл, дилтіазем)

Покращання активної релакса-
ції ЛШ 
Антиішемічна дія
Антигіпертензивна дія

Діуретики Ліквідація явищ застою
*Не показані при ГКМП, рестриктивній КМП; 
**у багатоцентровому дослідженні СНАRМ (2003) 
кандесартан вірогідно знижував порівняно з плацебо 
частоту госпіталізацій з приводу СН; 
***не мають потреби в застосуванні такої жорсткої 
(повільної) схеми титрування, як при систо лічній дис-
функції ЛШ.

Оскільки дані доказової медицини (тобто 
спеціально спланованих завершених плацебо-
контрольованих багатоцентрових досліджень) 
щодо позитивного впливу сучасних медикамен-
тозних засобів на клінічний прогноз діастолічної/
переважно діастолічної ХСН вкрай обмежені, су-
часні рекомендації з лікування таких хворих базу-
ються на патофізіологічних передумовах і резуль-
татах обмежених досліджень клінічної фармако-
динаміки відповідних медикаментозних засобів.

1. Контроль АТ на цільовому рівні. Його важли-
вість мотивується такими положеннями:

а) більшість випадків діастолічної ХСН 
пов�язані з наявністю АГ; 

б) саме по собі підвищення АТ є чинником 
зниження активної релаксації ЛШ; 

в) ГЛШ, зумовлена його перевантаженням 
опором, асоціюється з порушенням його пасивно-
еластичних властивостей і відповідно діастолічної 
піддатливості; 

г) у пацієнтів із АГ нормалізація АТ є однією 
з передумов до регресії ГЛШ; 

д) адекватна антигіпертензивна терапія приво-
дить до значного (за даними метааналізу 2006 р. — 
на 52%) зниження частоти виникнення клінічно 
вираженої ХСН.

2. Підтримка нормальної ЧСС з метою по-
ліпшення діастолічного наповнення шлуночків 
(адекватний контроль ЧСС при постійній формі 
фібриляції передсердь або усунення синусової та-
хікардії).

3. Відновлення синусового ритму у хворих із фіб-
риляцією передсердь з метою підвищення сер цевого 
викиду за рахунок відновлення перед сердної скла-
дової діастолічного наповнення ЛШ.

4. Усунення (запобігання) ішемії міокарда за до-
помогою медикаментозної терапії або шляхом хі-
рургічної реваскуляризації ЛШ.

5. Контроль волемічного стану пацієнтів за до-
помогою діуретиків. У хворих із діастолічною ХСН 
це вимагає певної обережності, оскільки в умовах 
форсованого діурезу подальше зменшення діа-
столічного наповнення шлуночків зумовлює зни-
ження серцевого викиду і відповідно системного 
АТ (насамперед у хворих із рестриктивними ура-
женнями міокарда і ГКМП).

При наявності об’єктивізованих інструмен-
тальними методами порушень релаксації ЛШ не по-
казане застосування серцевих глікозидів у зв̓язку 
з можливістю збільшення зазначених порушень 
вна слідок здатності цього класу засобів підвищувати 
концентрацію вільного внутрішньоклітинного Са2+.

6. Застосування нейрогуморальних антагоніс-
тів (інгібіторів АПФ, блокаторів β-адренорецеп-
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торів, антагоністів рецепторів ангіотензину II), 
у тому числі в комбінації.

7. Застосування верапамілу або дилтіазему 
з метою норма лізації ЧСС у випадках неперено-
симості блока торів β-адренорецепторів.

Терапія хворих з декомпенсованим легеневим сер-
цем являє окрему міждисциплінарну проблему, 
висвітлення якої виходить за межі цього видання. 
Сучасні підходи до лікування та ких пацієнтів пе-
редбачають застосування діуре тиків, оксигенотера-
пії, вазодилататорів (диференційовано), інгаляцій-
но го оксиду азоту, вазодилататорних простаглан -
динів, антагоністів рецепторів ендотеліну-1.

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ 
І ЛІКУВАННЯ ХСН У ХВОРИХ 

СТАРЕЧОГО ВІКУ
За результатами останніх досліджень — євро-

пейського IMPROVEMENT-HF (дані з 15 країн) 
і російського епідеміологічного ЭПОХА-О-ХСН, 
середній вік хворих з клінічно маніфестованою 
ХСН становить 70 і 69 років відповідно. Таким 
чином, приблизно половина пацієнтів із ХСН — 
старше 70 років. Зазначений клінічний контин-
гент є більш проблемним для клініцистів, про що 
свідчить гірша виживаність таких пацієнтів і більш 
високі показники частоти і тривалості їх госпіталі-
зацій порівняно з хворими молодшого віку. На осіб 
віком старше 70 років доводиться приблизно ⅔ усіх 
ліжко-днів з приводу ХСН. Ця ситуація певною 
мірою пов�язана з недооцінкою багатьма лікарями 
особ ливостей патогенетичних механізмів, діагнос-
тики і лікування ХСН у старечому віці.

Особливості ХСН у віці старше 70 років ви-
значаються трьома кардинальними факторами, 
до яких відносяться: 1) притаманні старінню спе-
цифічні фізіологічні зміни серцево-судин ної си-
стеми; 2) характерні для похилого віку фізіологічні 
зміни інших органів і систем; 3) властиві старечо-
му віку супутні захворювання та порушення.

За даними C.T. Lien і співавторів (2002) частота 
супутньої патології в когорті осіб у віці 65–98 ро-
ків розподілилася у такий спосіб: захворювання 
опорно-рухового апарату з больовим синдромом — 
41%, психоемоційні порушення (безсоння, депре-
сія, збудження) — 39%, когнітивні порушення* — 
35–38% (за різними шкалами оцінки), бронхолеге-
неві захворювання — 30%, нетримання сечі — 29%, 
цереброваскулярна патологія — 26%, гіпотиреоз — 
22%, залізодефіцитна анемія — 14%, цукровий діа-
бет — 10%. Висока питома вага супутньої патології 
*Когнітивна функція — психічна здатність особи до засвоєння 
та  обробки інформації.

в значній мірі визначає особливості лікування і діа-
гностики пацієнтів із ХСН старечого віку.

Діагностична чутливість таких суб�єктивних 
ознак СН, як пароксизмальна нічна задишка і ор-
топное (14 і 38% відповідно), у хворих старечого 
віку нижче, ніж у загальній популяції пацієнтів 
із ХСН. Причинами цього є наявність у багатьох 
таких осіб когнітивних порушень, а також мас-
кування зазначених симптомів снодійними засо-
бами, які люди старечого віку нерідко приймають 
у зв�язку з безсонням. У таких пацієнтів із ХСН та-
кож відзначають більш низьку (38%) специфічність 
такої діагностичної ознаки, як задишка, оскільки 
остання може виникати і при бронхолегеневій па-
тології й анемії, які частіше (див. вище) виявляють 
у пацієнтів зазначеної вікової категорії.

З когнітивними порушеннями пов�язують і той 
факт, що в 14% випадків наявність у осіб старечо-
го віку об�єктивних клінічних ознак застійної СН 
не супроводжується суб�єктивними скаргами. 
Лише ¼ таких пацієнтів госпіталізують з приво-
ду скарг, типових для ХСН, але разом з тим біля 
половини з них госпіталізуються з ін ших причин 
(неврологічні порушення, падіння з травмуван-
ням, хвороби опорно-рухового апарату, пневмонія 
і т.п.). Враховуючи наведені дані, слід підкреслити 
необхідність консультування лікарем-інтерністом 
практично всіх осіб старечого віку, яких госпіталі-
зують до стаціонару будь-якого профілю. З іншого 
боку, з цих же причин у хворих старечого віку під-
вищується роль ехоКГ-дослідження як ключової 
ланки об�єктивізації діагнозу ХСН.

Вікові зміни серцево-судинної системи бага-
то в чому визначають особливості ХСН у старе-
чому віці.

По мірі старіння через механізм апоптозу по-
ступово зменшується кількість кардіоміоцитів — 
приблизно на 35% між 30 і 70 роками. Разом з тим 
компенсаторно збільшується маса кожного кар-
діоміоцита, в результаті чого загальний об’єм цих 
клітин не змінюється. Суттєво не змінюється і за-
гальна маса сполучної тканини в міокарді, але від-
бувається певна її якісна трансформація, що по-
лягає в підвищенні вмісту колагену. В результаті 
індекс маси міокарда у людей старечого віку без 
АГ залишається без істотних змін. У людей у віці 
старше 75–80 років у міокарді починають виявля-
тися амілоїдні включення. ЛШ у людей старечого 
віку в нормі здобуває риси концентричного ремо-
делювання (зменшення об’єму порожнини і збіль-
шення товщини стінки без істотного росту маси), 
що зв�язують з пропорційним віку підвищенням 
постнавантаження на серце внаслідок вікових змін 
(зниження еластичності) периферичних артерій. 
На молекулярному рівні спостерігається в першу 
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чергу зниження активності одного із ключових 
іонних насосів — Са2+-АТФази саркоплазматич-
ного ретикулума, що, як відомо, контролює повер-
нення іонів Са2+ у саркоплазматичний ретикулум 
під час релаксації серцевого м�яза. Зниження син-
тезу в міокарді протеїну Са2+-АТФази саркоплаз-
матичного ретикулума, очевидно, є адаптаційним 
механізмом, спрямованим на енергозбереження. 
Проте негативними наслідками зниження актив-
ності зазначеного насоса є перевантаження іона-
ми Са2+ цитозолю кардіоміоцита та сповільнення 
активного розслаблення шлуночків. 

Основні показники систолічної і насосної функ-
ції серця — ФВ ЛШ, УОК і ХОК у процесі нормаль-
ного старіння в стані спокою істотно не змінюють-
ся. У той же час внаслідок згадуваних вище вікових 
змін міокарда на структурному та молекулярному 
рівнях пропорційно віку відбувається погіршення 
як активного, так і пасивного розслаблення ЛШ. 
Особливо страждає активна релаксація останньо-
го, про що свідчить зниження приблизно на 50% 
швидкості раннього наповнення ЛШ в 70-річному 
віці порівняно із 30-річним, що супроводжується 
відповідною реверсією (<1) співвідношення Е/А.

Старіння також супроводжується пропорцій-
ним віку зниженням толерантності до фізично-
го навантаження, що зумовлене: 1) обмеженням 
хроно- й інотропного резервів серця внаслі док 
зниження чутливості міокардіальних β-адрено-
рецепторів; 2) енергодефіцитом міокарда, зумов-
леним підвищенням кінцево-систолічного міо-
кардіального стресу (внаслідок підвищеного 
артеріального опору) і, можливо, відносною ко-
ронарною недостатністю внаслідок зменшення 
в міокарді кількості капілярів (пропорційно віку); 
3) неможливістю повноцінної реалізації механіз-
му Франка — Старлінга внаслідок: а) зазначеного 
вище енергодефіциту кардіоміоцитів і б) обме-
ження діастолічної здатності ЛШ до наповнення.

Зазначені вище вікові зміни зумовлюють, з одно-
го боку, більш високу разповсюдженість ХСН серед 
людей похилого та старечого віку, з іншого боку — 
суттєве підвищення ролі діастолічної дисфункції 
в генезі СН у таких хворих. Так, збережена систоліч-
на функція ЛШ відзначена у 14,5% всіх випадків клі-
нічно явної ХСН серед осіб віком молодше 65 років, 
у 32,6% випадків — серед осіб 66–75 років і у 49,6% 
випадків — серед пацієнтів старше 75 років. За да-
ними інших авторів діастолічна ХСН відзначається 
приблизно у 50% пацієнтів старечого віку, причому 
віком старше 80 років збережену систолічну функ-
цію ЛШ відзначають в 70% всіх випадків ХСН. 

Характерною рисою ХСН у старечому віці є 
збільшення кількості хворих із постійною фор-
мою фібриляції передсердь, що визначається іс-

тотним значенням дістолічних порушень у цій 
когорті пацієнтів (схема 2.9).

↓ кількості кардіоміоцитів
↑ маси кожного кардіоміоцита
↓ кількості еластичних волокон
↑ кількості колагенових волокон

Поява амілоїдних включень

↑ відношення: товщина стінки ЛШ
об’єм порожнини ЛШ

↓ активності Са2+-
АТФази саркоплазма-
тичного ретикулума

Перевантаження іонами 
Са2+ цитозолю кардіо-
міоцита

Погіршення діастолічного розслаблення

Підвищений ризик 
розвитку СН зі збере -
женою ФВ (>45%)

↑ розмірів лівого 
передсердя

Підвищений ризик
розвитку фібриляції

передсердь 

Підвищений 
ризик розвитку
шлуночнових

аритмій  

Схема 2.9. Типові зміни міокарда в похилому і ста-
речому віці. ↑ збільшення; ↓ зменшення

Однією з ключових ланок патогенезу ХСН є ендо-
теліальна дисфункція. Як було зазначено вище, при-
чинами пригнічення при ХСН синтезу ендотеліо-
цитами оксиду азоту (NO) є сповільнен ня систем-
ного кровотоку, оксидантний стрес, дія підвищених 
концентрацій ангіотензину II і протизапальних 
цитокінів. Негативними для перебігу ХСН наслід-
ками дисфункції ендотелія є обмеження контрре-
гуляторної вазодилататорної відповіді, активація 
системного імунного запалення, підви щення ризи-
ку внутрішньосудинного тромбозу. Останнім часом 
показано, що при ХСН більша ступінь ендотеліаль-
ної дисфункції асоціюється з меншою тривалістю 
життя хворих. Значення ендотеліальної дисфункції 
у пацієнтів із ХСН старечого віку є особливо акту-
альною з урахуванням, з одного боку, пропорційно 
віку погіршення NO-продукуючої функції ендоте-
лію і фізіологічної ролі оксиду азоту в забезпеченні 
активного розслаблення ЛШ — з іншої. 

Як відомо, діючий стандарт фармакологічно-
го лікування ХСН передбачає застосування на-
самперед діуретиків, інгібіторів АПФ, блокато-
рів β-адренорецепторів, а також (за показання-
ми) антагоністів рецепторів ангіотензину II, ди-
гоксину і антагоністів альдостерону. 
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Діуретики. Із застосуванням сечогінних засобів 
у осіб старечого віку можуть бути пов�язані наступ-
ні клінічні проблеми.

1. Менша дієвість тіазидних діуретиків. Остан-
ні є неефективними при швидкості клу бочкової 
фільтрації <30 мл/хв. Тому, з урахуванням пропор-
ційного віку фізіологічного зниження швидкості 
клубочкової фільтрації, доцільність застосування 
тіазидних діуретиків при ХСН у осіб похилого та 
старечого віку в якості монотерапії є сумнівною.

2. Істотніший, ніж у хворих молодшого віку, 
ризик розвитку гіпотензії та азотемії на фоні ак-
тивного діурезу, викликаного застосуванням пет-
льових діуретиків. У зв�язку з цим рекомендується 
не починати лікування пацієнтів зазначеної вікової 
гру пи з високих доз діуретиків і ретельно контро-
люва ти рівень АТ і креатиніну плазми крові.

3. Нетримання сечі у ⅓ хворих старечого віку. 
Це передбачає можливість катетеризації сечово-
го міхура на період найбільш активної діуретич-
ної терапії у таких пацієнтів.

4. Можливість наявності у чоловіків старечого 
віку вираженої гіпертрофії передміхурової залози, 
у тому числі раніше не діагностованої, у зв�язку з чим 
таким пацієнтам показана консультація уролога 
і при необхідності — проведення тимча сової катете-
ри зації сечового міхура на період активного діурезу.

Інгібітори АПФ. Дані метааналіза 5 найбіль-
ших багатоцентрових досліджень ефективності 
інгібіторів АПФ при ХСН і постінфарктній систо-
лічній дисфункції ЛШ свідчать, що їх редукуючий 
вплив на ризик смерті, реінфаркта та повторних 
госпіталізацій не залежить від віку пацієнтів. У той 
же час з віком зростає вірогідність виникнення та-
ких поєднаних з прийомом інгі біторів АПФ усклад-
нень, як ортостатична гіпотензія, азотемія та гіпер-
каліємія. Субаналіз багатоцентрового дослідження 
ATLAS (1999) показав, що на фоні застосування 
лізиноприлу хворими віком старше 70 років гіпо-
тензія розвивається приблизно в 1,5 раза частіше, 
а азотемія і гіперкаліємія в 2 рази частіше, ніж 
у пацієнтів, які отримували терапію аналогіч ни-
ми дозами лізиноприлу віком молодше 70 років.

Наведені дані свідчать про необхідність особ-
ливо ретельного контролю АТ і відповідних ла-
бораторних показників у хворих старечого віку 
під час титрування дози інгібіторів АПФ.

Цільових доз інгібіторів АПФ у хворих із ХСН 
похилого віку вдається досягти рідше, ніж у паці-
єнтів молодшого віку. Проте невідомо, чи можна 
офіційно рекомендовані цільові дози інгібіторів 
АПФ розглядати як оптимальні для пацієнтів 
цієї вікової категорії — адже зазначені рекомен-
дації базуються на даних тих багатоцент рових 
досліджень (SOLVD Trеatment, VeFT II, ATLAS), 

середній вік учасників яких був істотно нижче, 
коливаючись між 61 і 64 роками.

Дигоксин. За даними мультицентрового дослі-
дження DIG (наводилися раніше) здатність дигок-
сину знижувати частоту госпіталізацій з приводу 
декомпенсації кровообігу не залежала від віку па-
цієнтів, проте у міру збільшення віку підвищувався 
ризик дигіталісної ін токсикації. Останню обстави-
ну пов�язують з пропорційним віку фізіологічним 
зниженням ниркової клубочкової фільтрації, що 
зумовлює уповільнення елімінації дигоксину. Саме 
тому відповідно до рекомендацій Європейського 
товариства кардіологів підтримувальна доза дигок-
сину у хворих похилого і старечого віку повинна 
становити ¼–½ звичайної для пацієнтів молодого 
і зрілого віку, а саме 0,0625–0,125 мг/добу. 

Блокатори β-адренорецепторів. Рекоменда ції 
щодо застосування блокаторів β-адрено рецепторів 
у хворих старечого віку аналогічні таким для всієї 
популяції хворих із ХСН. Субаналіз багатоцентро-
вих досліджень бізопрололу (CIBIS-II), метопрололу 
CR/XL (MERIT-HF) і карведилолу (COPERNICUS) 
свідчить про порівнянність про гноз-модулюючого 
впливу зазначених блокаторів β-адренорецепторів 
у підгрупах пацієнтів із ХСН старечого віку і мо-
лодших вікових категорій. Дослідження SENIORS 
(2004) дало можливість доповнити рекомендації 
з ліку вання хворих із ХСН віком старше 70 років 
ще одним блокатором β-адренорецепторів — небі-
вололом, який характеризується високим профі-
лем клінічної пе реносимості, що пов�язане з най-
більшою, по рівняно з іншими блокаторами β-адре-
но рецепторів, β1-селективністю цього препарату. 

З огляду на нерідко знижену комплаєнтність, 
значну ймовірність виникнення або загострення 
супутньої внутрішньої патології та підвищений ри-
зик побічних ефектів фармакотерапії, хворі із ХСН 
старечого віку мають потребу в ретельному дис-
пансерному спостереженні. Останнє пе редбачає: 
а) по можливості частіші повторні огляди; б) па-
тронажні візити медсестри; в) регу лярне співробіт-
ництво лікаря з родичами пацієнта. Впроваджений 
у ряді західних країн підхід до курації хворих із ХСН 
старечого віку в амбулаторних умовах передбачає 
моніторування їх клінічного стану медсестрою вдо-
ма та активне регулярне відвідування поліклініки, 
що дозволяє поліпшити якість життя таких пацієн-
тів і знизити потребу в повторних госпіталізаціях. 
Співробітництво близьких родичів таких пацієнтів 
із лікарем щодо контролювання ознак СН і регу-
лярного прийому лікарських засобів у домашніх 
умовах є одним із ключових моментів їх успішної 
курації поза стаціонаром.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІХС
1. Раптова коронарна смерть
1.1. Раптова клінічна коронарна смерть 

з успішною реанімацією.
1.2. Раптова коронарна смерть (летальний 

кінець). У разі розвитку на фоні гострої коро-
нарної недостатності або гострого ІМ (руб рика 
I24.8 або I22 за МКХ-10).

2. Стенокардія (рубрика I20 за МКХ-10)
2.1.1. Стабільна стенокардія напруження 

(із зазначенням I–IV ФК за класифікацією 
Канадської асоціації кардіологів), у пацієнтів 
з IV ФК стенокардія малого напруження може 
клінічно проявлятися як стенокардія спокою 
(рубрика І20.8 за МКХ-10).

2.1.2. Стабільна стенокардія напруження при 
ангіографічно інтактних судинах (кардіальний 
синдром X, рубрика І20.8 за МКХ-10).

2.2. Вазоспастична стенокардія (ангіо-
спастична, спонтанна, варіантна, Принцмета-
ла, рубрика I20.1 за МКХ-10).

3. Нестабільна стенокардія (рубрика І20.0 
за МКХ-10)

3.1. Стенокардія, що вперше виникла. Діа-
г ноз встановлюють протягом 28 діб від появи 
першого ангінозного нападу.

3.2. Прогресуюча стенокардія (поява стено-
кардії спокою, нічних ангінозних нападів у хво-
рого зі стенокардією напруження, підвищення 
ФК стенокардії, прогресуюче зниження толе-
рантності до фізичного навантаження, транзи-
торні зміни на ЕКГ у стані спокою).

3.3. Рання постінфарктна стенокардія 
(від 72 год до 28 діб).

4. Гострий ІМ (рубрика I21 за МКХ-10)
Діагноз встановлюють із зазначенням дати 

виникнення (до 28 діб): локалізація (передня 
стінка, передньоверхівковий, передньобоко-
вий, передньосептальний, діафрагмальний, 
нижньобоковий, нижньозадній, нижньоба-
зальний, верхівковобоковий, базальнолатераль-
ний, верхньобоковий, бічний, задній, задньо-
базальний, задньобоковий, задньосептальний, 
септальний, ПШ); первинний, рецидивуючий 
(від 3 до 28 діб), повторний (відзначати розміри 
і локалізацію не обов’язково, якщо виникають 
труднощі в ЕКГ-діагностиці).

4.1. Гострий ІМ з наявністю патологічного 
зубця Q (рубрика I21.0–I21.3 за МКХ-10).

4.2. Гострий ІМ без патологічного зубця Q 
(рубрика I21.4 за МКХ-10).

4.3. Гострий субендокардіальний ІМ (рубри-
ка I21.4 за МКХ-10).

ГЛАВА 1  КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 
СИСТЕМИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ІХС ..................................1298
КЛАСИФІКАЦІЯ ДИСЛІПІДЕМІЙ ...........1300
КЛАСИФІКАЦІЯ АГ ....................................1301

Приклади формулювання діагнозів
Приклади формулювання 
та кодування діагнозів

Злоякісна АГ
Гіпертензивні кризи

Класифікація кризів
КЛАСИФІКАЦІЯ КАРДІОМІОПАТІЙ, 
МІОКАРДИТУ, ПЕРИКАРДИТУ, 
ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ ...........1305

Приклади формулювання діагнозів
КЛАСИФІКАЦІЯ НАБУТИХ 
ВАД СЕРЦЯ ...................................................1307

Приклади формулювання діагнозів

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ РИТМУ 
ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ ..........................1308

Порушення утворення імпульсу 
(із зазначенням рубрик 
за МКХ 10-го перегляду)

Комбіновані порушення утворення 
та проведення імпульсу

Захворювання, синдроми та феномени 
Аритмії при нормальній чи порушеній 

функції кардіостимуляторів різного типу
Приклади клінічних діагнозів

КЛАСИФІКАЦІЯ ХСН .................................1309
ФК пацієнтів за критеріями NYHA
Приклади формулювання клінічних діагнозів

КЛАСИФІКАЦІЯ НЦД ................................1310
Приклади формулювання діагнозів
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4.4. Гострий ІМ (неуточнений, рубрика I21.9 
за МКХ-10).

4.5. Рецидивуючий ІМ (від 3 до 28 діб, рубри-
ка І22 за МКХ-10).

4.6. Повторний ІМ (після 28 діб, рубрика І22 
за МКХ-10).

4.7. Гостра коронарна недостатність. Попе-
редній діагноз — елевація або депресія сегмен-
та ST — відображає ішемію до розвитку некрозу 
міокарда або раптової коронарної смерті (строк 
до 3 діб, рубрика І24.8 за МКХ-10).

4.8. Ускладнення гострого ІМ вказують 
за часом їхнього виникнення (рубрика І23 за 
МКХ-10):

• ГСН (I–IV класи за Кілліпом, рубри-
ка I50.1 за МКХ-10);

• порушення серцевого ритму та провідності 
(рубрики І44, I45, I46, I47, I48, І49 за МКХ-10);

• розрив серця зовнішній (з гемоперикар-
дом — рубрика І23.0 за МКХ-10; без гемопери-
карду — рубрика І23.3 за МКХ-10) і внутрішній 
(дефект міжпередсердної перетинки — рубрика 
I23.1 за МКХ-10); дефект міжшлуночкової пере-
тинки (руб рика І23.2 за МКХ-10); розрив сухо-
жильної хорди (рубрика І23.4 за МКХ-10); розрив 
папілярного м’яза (рубрика І23.5 за МКХ-10);

• тромбоемболії різної локалізації (рубри-
ка І23.8 за МКХ-10);

• тромбоутворення в порожнинах серця 
(руб рика І23.6 за МКХ-10);

• гостра аневризма серця (рубрика І23.8 за 
МКХ-10);

• синдром Дресслера (рубрика I24.1 за 
МКХ-10);

• епістенокардитичний перикардит;
• постінфарктна стенокардія (від 72 год до 

28 діб, рубрика І23.8 за МКХ-10). 
5. Кардіосклероз
5.1. Вогнищевий кардіосклероз.
5.1.1. Постінфарктний кардіосклероз із за-

значенням форми і стадії СН, характеру пору-
шення ритму та провідності, кількості перене-
сених інфарктів, їхньої локалізації й часу ви-
никнення (рубрика І25.2 за МКХ-10).

5.1.2. Аневризма серця хронічна (рубри-
ка І25.3 за МКХ-10).

5.2. Дифузний кардіосклероз із зазначенням 
форми та стадії ХСН, порушення ритму та про-
відності (рубрика I25.1 за МКХ-10).

6. Безбольова форма ІХС (рубрика І25.6 за 
МКХ-10)

Діагноз встановлюють хворим з верифікова-
ним діагнозом ІХС (за даними коронаровентри-
кулографії, сцинтиграфії міо карда з технецієм, 

стресової ехоКГ з добутаміном) на підставі вияв-
лення ознак ішемії міокарда за допомогою тесту 
з дозованим фізичним навантаженням або хол-
терівського моніторування ЕКГ.

Примітки
• Синдром стенокардії може супроводжу-

вати інші захворювання, які приводять до від-
носної коронарної недостатності, і тоді термін 
«вторинна стенокардія» можна включати в діа-
гноз після зазначення основної патології (аор-
тальний стеноз та інші вади серця, ГКМП, про-
лапс мітрального клапана та ін.).

• Під терміном «ішемічна кардіоміопатія» 
слід розуміти ІХС з встановленими за допо-
могою методів коронаровентрикулографії: ди-
фузним ураженням коронарних артерій, вира-
женою дилатацією ЛШ, тотальним зниженням 
скоротливості міокарда, які супроводжуються 
клінічними ознаками СН.

Термін, по суті, відповідає стану, який був 
описаний в україно- і російськомовній спеці-
альній літературі як «ІХС з дифузним кардіо-
склерозом та СН», що виявляють у осіб похило-
го віку. Проте діагноз «ішемічна кардіоміопатія» 
(рубрика I25.5 за МКХ-10) не слід встановлюва-
ти без підтвердження спеціальними методами 
дослідження.

• За наявності різних ускладнень — як у разі 
гострих, так і хронічних форм ІХС (розрив серця, 
тромбоемболії, аритмії та ін.) — останні повинні 
бути зазначені в діагнозі, але окремо не кодуються.

• У діагнозі вказують лікарські втручання та 
час їхнього проведення:

— АКШ із зазначенням кількості шунтів;
— транслюмінальна ангіопластика та стен-

тування із зазначенням судин, на яких прово-
дилося втручання; 

— балонна контрапульсація;
— електрофізіологічні втручання (тимча-

сова або постійна електрокардіостимуляція, 
абляція), дефібриляція.

• Записувати діагнози потрібно в такій по-
слідовності: раптова коронарна смерть з реані-
мацією, ІМ, ускладнення ІМ, стенокардія, різні 
форми кардіосклерозу, хронічна аневризма сер-
ця, порушення ритму серця й провідності, СН.

Приклади формулювання діагнозів
• ІХС: стабільна стенокардія напруження 

II ФК. Стенозуючий атеросклероз передньої 
міжшлуночкової артерії та правої коронарної 
артерії (коронарографія — 10.03.1999). Стен-
тування передньої міжшлуночкової артерії 
(елютинг-стент — 12.03.99). СН I стадії зі збере-
женою систолічною функцією ЛШ.
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• ІХС: стабільна стенокардія напруження 
IV ФК. Стенокардія спокою. Постінфарктний 
кардіосклероз (Q-ІМ передньої стінки ЛШ — 
23.05.1999). Хронічна аневризма ЛШ. Повна 
блокада лівої ніжки пучка Гіса. СН IIБ стадії 
з систолічною дисфункцією ЛШ.

• ІХС: нестабільна стенокардія (що про-
гресує з 20.12.06) III ФК. Постінфарктний 
кардіосклероз (2.06.1998). АКШ (2 шунти — 
12.02.1998). СН I стадії зі збереженою систоліч-
ною функцією ЛШ.

• ІХС: безбольова форма. Шлуночко ва екс-
трасистолічна аритмія (I клас за Лауном). Стено-
зуючий атеросклероз передньої міжшлуночко-
вої артерії (коронарографія —10.03.1999). СН 0.

• ІХС: гострий ІМ із зубцем Q (трансму-
ральний) передньоверхівкового відділу ЛШ 
(5.07.2006). Гостра лівошлуночкова недостат-
ність (клас III за Killip, 5.07.2006–7.07.2006; 
клас II за Killip, 8.07.2006–9.07.2006). Гостра 
аневризма серця. Повна блокада лівої ніжки 
пучка Гіса (5.07.2006). СН I стадії зі збереже-
ною систолічною функцією ЛШ.

ІХС: гострий повторний ІМ (13.02.2006). 
Постінфарктний кардіосклероз (ІМ із зубцем Q 
передньої стінки ЛШ — 23.03.2002). Парок-
сизмальна форма фібриляції передсердь (па-
роксизм 13.02.2006, тахісистолічна форма). 
СН IIА стадії зі збереженою систолічною функ-
цією ЛШ.

ІХС: гострий ІМ із зубцем Q задньобазально-
го та діафрагмального відділів ЛШ (18.05.2006). 
Гостра AV-блокада (II ступеня — 18.05.2006–
20.05.2006; III ступеня — 6.06.2006–9.06.2006). 
Синдром Дресслера (30.05.2006). Рецидивуючий 
ІМ (в зоні ураження — 5.06.2006). Тимчасова 
електрокардіостимуляція (6.06.2006–9.06.2006). 
СН I стадії зі збереженою систолічною функ-
цією ЛШ.

ІХС: гострий ІМ із зубцем Q передньобоково-
го відділу ЛШ (11.01.2007). Первинна транслюмі-
нальна ангіопластика і стентування (11.01.2007, 
передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної 
артерії — 2 стенти, огинаючої гілки лівої коронар-
ної артерії — 1 стент). Гостра лівошлуночкова не-
достатність (клас IV за Killip — 11.01.2007; клас II 
за Killip — 12.01.2007–15.01.2007). Стійка моно-
морфна шлуночкова тахікардія (11.01.2007). Елек-
троімпульсна терапія (11.01.2007). СН IIА стадії 
зі збереженою систолічною функцією ЛШ.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДИСЛІПІДЕМІЙ
На сучасному етапі для характеристики по-

рушень ліпідного спектра крові викорис товують 

таку термінологію: дисліпідемія, гіперліпопро-
теїнемія та гіперліпідемія.

Термін «дисліпідемія» — найбільш широкий, 
оскільки включає підвищення рівня ліпідів і лі-
попротеїнів вище оптимальних значень та/або 
можливе зниження частини ліпідного спектра, 
а саме ЛПВЩ або альфа-ліпопротеїнів.

Термін «гіперліпопротеїнемія» означає будь-
яке підвищення рівня ліпідів і ліпопротеїнів 
у плазмі крові вище оптимального рівня.

Термін «гіперліпідемія» — найбільш про-
стий, тому що для його застосування достатньо 
ви значення тільки підвищення рівня ліпідів 
у крові (ХС і ТГ) вище оптимального рівня.

Для характеристики гіперліпопротеїнемії най-
більш уживаними є класифікації ВООЗ (табл. 1.1) 
і АТР-III (Adult Treatment Pannel-III, табл. 1.2).

Діагнози дисліпідемії, гіперліпопротеїне-
мії й гіперліпідемії не є самостійними, а по-
винні бути включені в основний клінічний 
діагноз серцево-судинного захворювання.

Для широкого застосування в клінічному 
діагнозі пропонується використовувати спро-
щений варіант класифікації дисліпідемії.

Клінічна класифікація дисліпідемії Україн-
ського наукового товариства кардіологів (2007):

1. Гіперхолестеринемія (відповідає типу IIа 
за D. Fredrickson).

2. Комбінована дисліпідемія (відповідає 
типу IIb і типу III за D. Fredrickson).

3. Гіпертригліцеридемія (відповідає типу IV 
за D. Fredrickson).

Відповідно до четвертого перегляду реко-
мендацій Європейського товариства кардіологів 
щодо профілактики серцево-судинних захворю-
вань (2007) наступні характеристики ліпідів і лі-
попротеїнів вважають оптимальними (табл. 1.3).

При цьому для реалізації заходів щодо пер-
винної й вторинної профілактики серцево-
судинних  ускладнень відповідно до рекомен-
дацій Європейського товариства кардіологів 
(2007) лікарі повинні орієнтуватися на цільові 
рівні загального ХС і ХС ЛПНЩ:

• для загальної популяції цільовий рівень ХС 
плазми крові повинен становити <5,0 ммоль/л 
(190 мг/дл), а рівень ХС ЛПНЩ <3 ммоль/л 
(115 мг/дл );

• цільові рівні для пацієнтів з ІХС, клі-
нічними проявами серцево-судинних захво-
рювань і пацієнтів із цукровим діабетом: для 
загального ХС <4,5 ммоль/л (175 мг/дл), при 
можливості <4,0 ммоль/л (155 мг/дл) і для ХС 
ЛПНЩ <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), при можли-
вості <2,0 ммоль/л (80 мг/дл).



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

5
С

ЕР
Ц

ЕВ
О

-С
У

Д
И

Н
Н

І
ЗА

Х
ВО

РЮ
ВА

Н
Н

Я

ГЛАВА 1  КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ____________  1301

КЛАСИФІКАЦІЯ АГ
АГ, за визначенням Комітету експертів 

ВООЗ, — це постійно підвищений САТ і/або ДАТ.
Есенціальна гіпертензія (первинна гіпер-

тензія, або гіпертонічна хвороба) — це підви-
щений АТ за відсутності очевидної причини 
його підвищення.

Вторинна гіпертензія (симптоматична) — це 
гіпертензія, причина якої може бути виявлена.

Відповідно до останніх рекомендацій Євро-
пейського товариства з вивчення гіпертензії 
і Європейського товариства кардіологів (2007) 
виділяють кілька рівнів АТ (табл. 1.4). Відповід-
но до цієї класифікації АГ — підвищення САТ 
до 140 мм рт. ст. і вище або ДАТ до 90 мм рт. ст. 
і вище, якщо таке підвищення є стабільним, 
тобто підтверджується при повторних вимірах 
АТ (не менше ніж 2–3 рази у різні дні протягом 
4 тиж).

Таблиця 1.4
Класифікація АГ за рівнем АТ

Категорії CАТ, 
мм рт. ст.

ДАТ, 
мм рт. ст.

Оптимальний <120 <80
Нормальний <130 <85
Високий нормальний 130–139 85–89

АГ
І ступінь (м'яка АГ) 140–159 90–99
ІІ ступінь (помірна АГ) 160–179 100–109
ІІІ ступінь (тяжка АГ) ≥180 ≥110
Ізольована систолічна 
гіпертензія

≥140 <90

Для встановлення стадії АГ застосовують 
класифікацію за ураженням органів-мішеней. 
Її прийняли в Україні в 1992 р. згідно з наказом 
МОЗ України № 206 від 30.12.1992 р. і рекомен-
дують до подальшого застосування згідно з на-
казом № 247 від 1.08.1998 р. (табл. 1.5).

Цю класифікацію рекомендується засто-
совувати для встановлення стадії як гіперто-
нічної хвороби (есенціальної гіпертензії), так 
і вторинної гіпертензії. Діагноз формулюють 
із визначенням її стадії та характеру ураження 
органів-мішеней.

При формулюванні діагнозу гіпертонічної 
хвороби II стадії необхідно конкретно вказа-
ти, на підставі чого вона встановлюється (на-
явність ГЛШ, звуження артерій сітківки і т.п.). 
У хворих з протеїнурією в діагнозі слід вказати 
на наявність гіпертензивного ураження нирок 

Таблиця 1.1
Класифікація гіперліпопротеїнемій 

за D. Fredrickson (1970)

Ф
ен

от
ип ХС плаз-

ми крові ТГ
Зміни 

 ліпопро-
теїнів

Атеро-
генність

I В нормі 
або незна-
ч но підви-
щений

Підвищені 
або в нормі

↑ ХМ Неатеро-
генний 
фенотип

ІІа Підвище-
ний

У нормі ↑ ЛПНЩ Висока

IIb Підвище-
ний

Підвищені ↑ ЛПНЩ 
і ЛПДНЩ

Висока

III Підвище-
ний

Підвищені ↑ ЛПНЩ Висока

IV Частіше 
в нормі

Підвищені ↑ ЛПДНЩ Помірна

V У нормі 
або незна-
чно підви-
щений

Підвищені ↑ ХМ 
і ЛПДНЩ

Низька

↑Підвищення концентрації.

Таблиця 1.2
Класифікація АТР-III (2001), ХС ЛПНЩ, 

загального ХС, ХС ЛПВЩ і ТГ (мг/дл)/(ммоль/л)
ХС ЛПНП

<100 (<2,6)
100–129 (2,6–3,3)
130–159 (3,4–4,0)
160–189 (4,1–4,8)
≥190 (≥4,9)

Оптимальний
Вище оптимального
Гранично високий
Високий
Дуже високий

Загальний ХС
<200 (<5,2) 
200–239 (5,2–6,1) 
≥240 (≥6,2)

Бажаний (нормальний)
Гранично високий 
Високий

ХС ЛПВЩ
<40 (<1,0)
≥60 (≥1,6)

Низький
Високий

ТГ
<150 (<1,7)
150–199 (1,7–2,2) 
200–499 (2,3–4,4)
≥500 (≥4,5)

Нормальний 
Гранично високий
Високий 
Дуже високий

Таблиця 1.3
Оптимальні характеристики ліпідів 

і ліпопротеїнів (Європейське товариство 
кардіологів, 2007)

Ліпідні 
параметри

Значення, 
ммоль/л

Значення, 
мг/дл

Загальний ХС 
ХС ЛПНЩ 
ХС ЛПВЩ

ТГ

<5,0 
<3,0 

>1,0 (чол.) 
1,3 (жін.)

<1,7

<190 
<115 

>40 (чол.) 
50 (жін.) 

<150



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

5
С

ЕР
Ц

ЕВ
О

-С
У

Д
И

Н
Н

І
ЗА

Х
ВО

РЮ
ВА

Н
Н

Я

1302  ___________ ГЛАВА 1  КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

(якщо відсутня інша причина протеїнурії). 
Діагноз гіпертонічної хвороби III стадії також 
необхідно обґрунтувати наявністю СН, пере-
несеного мозкового інсульту і т.д. (див. класи-
фікацію).

Діагноз гіпертонічної хвороби III стадії за 
наявності ІМ, інсульту або інших ознак III ста-
дії слід встановлювати лише в тих випадках, 
коли ці серцево-судинні ускладнення виника-
ють на фоні тривалої гіпертонічної хвороби, яка 
підтверджується наявністю об’єктивних ознак 
гіпертензивного ураження органів-мішеней 
(ГЛШ, генералізоване звуження артерій сітків-
ки та т.п.).

Стратифікація ризику. Максимально корис-
ною для хворого визнана стратегія, що базуєть-
ся на визначенні загального ризику. Під остан-
нім розуміють ризик ускладнень, якого зазнає 
хворий внаслідок підвищення АТ, а також наяв-
ності супутніх серцево-судинних захворювань, 
ураження органів-мішеней та основних факто-
рів ризику, наведених у табл. 1.6.

Виділяють 5 груп ризику — від 0 до 4  
(табл. 1.7). До групи звичайного ризику нале-
жать особи з рівнем АТ <140/90 мм рт. ст. без до-
даткових факторів ризику. Пацієнтів, що мають 
додатковий (до звичайного) ризик ускладнень, 
але порівняно невисокий, включили в гру-
пу низького додаткового ризику. Її складають 
особи з рівнем АТ <140/90 мм рт. ст., які мають 
1–2 фактори ризику атеросклерозу, а також хворі 
з м’якою АГ (рівень АТ 140–159/90–99 мм рт. ст.) 
без додаткових факторів ризику. Підвищення 
рівня АТ до 160–179/100–109 мм рт. ст. збільшує 
ймовірність ускладнень, і такі пацієнти вже 
становлять групу помірного додаткового ризи-
ку, якщо в них немає уражень органів-мішеней 
або супутніх серцево-судинних захворювань. 
Якщо ж ці фактори є — ризик стає високим або 
дуже високим.

Згідно з Фремінгемськими критеріями тер-
міни «низький», «помірний», «високий» і «дуже 
високий» ризик означають 10-річну ймовір-
ність розвитку серцево-судинних ускладнень 
(фатальних і нефатальних) <15, 15–20, 20–30 
і >30% відповідно. 

З 2003 р. у європейську кардіологічну прак-
тику впроваджується ще одна модель оцінки 
ризику — шкала SCORE (Systematic CОronary 
Risk Evaluation), що дозволяє передбачати ймо-
вірність появи фатальних серцево-судинних 
подій протягом 10 років.

Шкала SCORE відповідає такій імовірнос-
ті фатальних серцево-судинних ускладнень: 
<4% — низький ризик, 4–5% — помірний, 
5–8% — високий і >8% — дуже високий ри-
зик. Прогноз хворого з АГ має бути відобра-
жений у його діагнозі. Для цього слід вказати 
рівень АТ, тобто ступінь гіпертензії, і катего-
рію ризику — 1 (низький ризик), 2 (помірний 
ризик), 3 (високий ризик) або 4 (дуже високий 
ризик).

Приклади формулювання діагнозів
З 1999 р. в Україні для статистичного коду-

вання хвороб набула чинності МКХ 10-го пе-
регляду. Далі наведені приклади кодування ді-
агнозів, у яких гіпертонічна хвороба або есен-
ціальна АГ є основним або супутнім захво-
рюванням. Принципи кодування такі: якщо 
гіпертонічна хвороба або вторинна гіпертензія 
є супутнім або конкуруючим захворюванням з 
ІХС (I20–I25), цереброваскулярним захворю-
ванням (I60–I69), захворюванням артерій або 
артеріол (I70–I77), транзиторною церебраль-
ною ішемічною атакою (G45–G46), то коду-

Таблиця 1.5
Класифікація АГ за ураженням органів-мішеней

Стадія I Об’єктивні ознаки органічних ура-
жень органів-мішеней відсутні

Стадія II Наявність об’єктивних ознак ураження 
органів-мішеней без симптомів з їх боку 
або порушення функції. ГЛШ (за даними 
ЕКГ, ехоКГ, рентгенографії) або генера-
лізоване звуження артерій сітківки, або 
мікроальбумінурія, або протеїнурія та/
чи незначне підвищення концентрації 
креатиніну в плазмі крові (у  чоловіків 
115–133 мкмоль/л або 1,3–1,5 мг/дл, у жі-
нок 107–124 мкмоль/л або 1,2–1,4 мг/дл)

Стадія III

● Серце

● Мозок

● Очне дно

● Нирки

● Судини

Наявність об’єктивних ознак ураження 
органів-мішеней із симптомами з їх боку 
та порушенням функції:
ІМ
СН IIА–III стадії
Інсульт
Транзиторна ішемічна атака
Гостра гіпертензивна енцефалопатія
Хронічна гіпертензивна енцефалопа-
тія III стадії 
Судинна деменція
Крововиливи та ексудати в сітківці з 
набряком диску зорового нерва або без 
нього (ці ознаки патогномонічні також 
для злоякісної фази АГ)
Концентрація креатиніну в плазмі крові 
у чоловіків >133 мкмоль/л (1,5 мг/дл), 
у жінок >124 мкмоль/л (1,4 мг/дл) або 
розрахована клубочкова фільтрація 
<60 мл/хв/1,73 м2

Розшаровуюча аневризма аорти
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ється ІХС, цереброваскулярне захворювання, 
транзиторна церебральна ішемічна атака або 
захворювання артерій або артеріол із додаван-
ням додаткового коду гіпертонічної хвороби 
(I10) або вторинної гіпертензії (I15). В інших 
випадках кодується гіпертонічна хвороба: ру-
брики I10, I11, I11.0, I11.9, I12, I12.9, I13, I13.0, 
I13.1, I13.2, I13.9.

Підставою для зазначення в діагнозі гіпер-
тензивного серця є наявність электро кардіо-
графічних, рентгенологічних або ультразвукових 
ознак ГЛШ. Якщо встановлено, що АГ має вто-
ринний характер, спочатку формулюють осно-
вний діагноз, а потім відзначають: «вторинна 
АГ» і вказують її стадію (залежно від ураження 
органів-мішеней) і ступінь (залежно від рівня 
АТ). Якщо вторинна АГ є переважаючим син-
дромом і визначає обмеження працездатності, то 
діагноз АГ можна вказувати на першому місці.

Приклади формулювання та кодування 
діагнозів
• Гіпертонічна хвороба, I стадія, ступінь 1, 

ризик 1 (низький). Рубрика за МКХ-10: I10
• Гіпертонічна хвороба, II стадія, ступінь 3. Гі-

пертензивне серце (ГЛШ), СН I стадії, II ФК, ри-
зик 4 (дуже високий). Рубрика за МКХ-10: I11.9

• Гіпертонічна хвороба, II стадія, 2 ступінь. 
ІХС: стабільна стенокардія напруження, II ФК, 
СН I стадії, II ФК, ризик 4 (дуже високий). Руб-
рика за МКХ-10: I20.8, I10

• Гіпертонічна хвороба, II стадія, 3 ступінь, 
мікроальбумінурія нирок, ризик 4 (дуже висо-
кий). Рубрика за МКХ-10: I12.9

• Гіпертонічна хвороба, III стадія, 1 сту-
пінь. Гіпертензивне серце, СН IIА стадії 
(або IIБ, III стадії) із систолічною дисфунк-
цією, III ФК, ризик 4 (дуже високий). Рубрика 
за МКХ-10: I11.0

• Гіпертонічна хвороба, III стадія, 2 ступінь. 
Залишкові явища гострого порушення мозко-
вого кровообігу (вказати судинний басейн, вид 
інсульту), ризик 4 (дуже високий). Руб рика за 
МКХ-10: I69.4, I10

• Гіпертонічна хвороба, III стадія, 3 ступінь. 
Транзиторна ішемічна атака (вказати судинний 
басейн), ризик 4 (дуже високий). Руб рика за 
МКХ-10: G 45.8, I10

• Гіпертонічна хвороба, III стадія, 3 ступінь, 
злоякісний перебіг. Гіпертензивна ретинопа-
тія (набряк диска зорового нерва, крововилив 
у сітківку), ризик 4 (дуже високий). Рубрика за 
МКХ-10: I10

• Гіпертонічна хвороба, III стадія, 3 сту-
пінь. Первинний нефросклероз, ХНН 1 сту-
пеня, ризик 4 (дуже високий). Рубрика за 
МКХ-10: I12.0

• Сечокам’яна хвороба. Вторинний хро-
нічний пієлонефрит. Вторинна (симптома-
тична) АГ, III стадія, 3 ступінь. Гіпертензивне 
серце. Постійна форма фібриляції передсердь. 
СН IIА стадії зі збереженою систолічною функ-

Таблиця 1.6
Найбільш важливі фактори, які 

використовують для оцінки сумарного ризику 
ускладнень

Основні фактори ризику
• Вік (у чоловіків >55 років, у жінок >65 років)
• Тютюнопаління
• Високий пульсовий АТ
• Дисліпідемія 
• Серцево-судинні захворювання в молодому віці 
у членів родини
• Абдомінальне ожиріння (об’єм талії >102 см у чо-
ловіків і >88 см у жінок)
Ураження органів-мішеней
• ГЛШ

ЕКГ-критерії: Соколова — Лайона >38 мм, 
Корнелльський індекс >2440 мм/мс; 
ехоКГ-критерії: індекс маси міокарда ЛШ для 
чоловіків ≥125 г/м2, для жінок ≥110 г/м2

• Ультразвукові ознаки потовщення стінок судин 
(товщина інтими-медії сонної артерії >0,9 мм) або 
наявність атеросклеротичної бляшки
• Незначне підвищення концентрації креатині-
ну (у чоловіків 115–133 мкмоль/л, у жінок 107–
124 мкмоль/л) 
• Гомілково-плечовий індекс <0,9
• Мікроальбумінурія (30–300 мг/24 год, відношення 
альбумін/креатинін ≥17 мг/г у чоловіків, ≥25 мг/г у жі-
нок)
Супутні захворювання
• Цукровий діабет 

глюкоза плазми крові натще ≥7,0 ммоль/л, 
через 2 год після глюкозного навантаження 
>11,0 ммоль/л

• Серцево-судинні захворювання:
- цереброваскулярні захворювання 

ішемічний інсульт, крововилив у мозок, 
транзиторна ішемічна атака

- хвороби серця 
ІМ, стенокардія, перенесена операція реваску-
ляризації, СН

- хвороби нирок 
діабетична нефропатія, ниркова недостат-
ність (креатинін сироватки крові в чоловіків 
>133 мкмоль/л, у жінок >124 мкмоль/л), 
протеїнурія (>300 мг/24 год)

- ураження периферичних артерій
- тяжка ретинопатія: 

геморагії, 
ексудати, 
набряк диску зорового нерва
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цією, II ФК, ризик 4 (дуже високий). Рубрика 
за МКХ-10: I15.1

• Стеноз правої ниркової артерії. Стан після 
балонної ангіопластики (січень 2006 р.). Вто-
ринна (симптоматична) АГ, II стадія, 1 ступінь. 
Гіпертензивне серце, ГЛШ. Монотопна ліво-
шлуночкова екстрасистолія. СН I стадії, II ФК, 
ризик 3 (високий). Рубрика за МКХ-10: I15.0

• Аденома правої надниркової залози, пер-
винний гіперальдостеронізм (синдром Конна). 
Вторинна (симптоматична) АГ, III стадія, 2 сту-
пінь. Залишкові явища ішемічного порушення 
мозкового кровообігу в басейні лівої сонної ар-
терії (січень, 1999 р.). Правосторонній геміпа-
рез. СН I стадії, II ФК, ризик 4 (дуже високий). 
Рубрика за МКХ-10: I15.2

• Феохромоцитома правої надниркової за-
лози. Вторинна АГ, II стадія, 3 ступінь. Гіпер-
тензивне серце. Пароксизми фібриляції перед-
сердь. Неускладнений гіпертензивний криз 
(2 вересня 2007 р.). СН I стадії, II ФК, ризик 4 
(дуже високий). Рубрика за МКХ-10: I15.2

• Закрита травма голови. Струс головного моз-
ку (15 серпня 2007 р.). Вторинна (симптоматич-
на) АГ, I стадія, 2 ступінь. Неускладнений гіпер-
тензивний криз (20 серпня 2007 р.). Дисліпідемія, 
ризик 2 (помірний). Рубрика за МКХ-10: I12.0

ЗЛОЯКІСНА АГ
Злоякісна АГ, або злоякісна фаза АГ, — це 

синдром, що характеризується високим рівнем 
АТ (як правило, >220/120 мм рт. ст.) із кровови-
ливами та екссудатами в сітківці, часто з наб-
ряком зорового нерва. Характерним (але не 
обов’язковим) є ураження нирок з розвитком 
уремії.

Злоякісний перебіг найчастіше відзначають 
при вторинній гіпертензії (в 25% випадків), при 
гіпертонічній хворобі це ускладнення виявля-
ють в 1–3% випадків. За відсутності адекватно-
го лікування до 1 року доживає лише 10% хво-
рих. Найчастіше пацієнти помирають внаслі-
док прогресуючої ниркової недостатності, хоча 
причиною смерті можуть бути серцеві усклад-
нення або мозкові крововиливи.

Немає чітко окресленого рівня АТ, який ха-
рактеризував би синдром злоякісної АГ. Найчас-
тіше — це ДАТ вище 130 мм рт. ст. Але в деяких 
випадках злоякісний перебіг можуть відзначати 
й при більш низькому тиску. Велике значення 
має швидкість підвищення АТ. Наприклад, при 
гіпертензії вагітних злоякісна АГ може розвину-
тись при відносно невисокому рівні АТ.

ГІПЕРТЕНЗИВНІ КРИЗИ
Гіпертензивний криз — це раптове значне 

підвищення АТ від нормального або підвище-
ного рівня, що майже завжди супроводжується 
появою або посиленням розладів з боку органів-
мішеней або вегетативної нервової системи.

Класифікація кризів
Залежно від наявності або відсутності ура-

ження органів-мішеней і необхідності терміно-
вого зниження АТ виділяють ускладнені  й не-
ускладнені кризи.

Ускладнені гіпертензивні кризи. Перебіг харак-
теризується клінічними ознаками гострого або 
прогресуючого ураження органів-мішеней: ІМ, 
інсульт, розшаровуюча аневризма аорти, неста-
більна стенокардія, гостра недостатність ЛШ 
та ін. (табл. 1.8). 

Таблиця 1.7
Стратифікація ризику для оцінки прогнозу при АГ

Інші фактори
ризику та перебігу

захворювання

АТ (мм рт. ст.)

Нормальний
120–129/80–84

Нормальний 
високий

130–139/85–89

Ступінь 1
140–159/90–99

Ступінь 2
160–179/100–109

Ступінь 3
≥180 і ≥110

Немає інших 
факторів ризику

Середній в попу-
ляції (0)

Середній в попу-
ляції (0)

Низький (I) Помірний (II) Високий 
(III)

1–2 фактори ри-
зику

Низький (I) Низький (I) Помірний (II) Помірний (II) Дуже висо-
кий (IV)

3 або більше фак-
торів ризику, 
ураження органів-
мішеней, 
цукровий діабет 
або метаболічний 
синдром

Помірний (II) Високий (III) Високий (III) Високий (III) Дуже висо-
кий (IV)

Супутні клінічні 
ускладнення

Високий (III) Дуже високий 
(IV)

Дуже високий 
(IV)

Дуже високий (IV) Дуже висо-
кий (IV)
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Таблиця 1.8
Ускладнені гіпертензивні кризи

1. ІМ
2. Інсульт
3. Гостра розшаровуюча аневризма аорти
4. Гостра недостатність ЛШ
5. Нестабільна стенокардія
6. Аритмії (пароксизми тахікардії, миготливої 
тахіаритмії, шлуночкова екстрасистолія високих 
градацій)
7. Транзиторна ішемічна атака
8. Еклампсія
9. Гостра гіпертензивна енцефалопатія
10. Кровотеча

Такі кризи завжди супроводжуються по-
явою або збільшенням вираженості симпто-
мів з боку органів-мішеней. Вони становлять 
загрозу для життя хворого й вимагають зни-
ження АТ в період від декількох хвилин до 
1 год. Лікування здійснюється в умовах па-
лати інтенсивної терапії із застосуванням па-
рентерального введення антигіпертензивних 
препаратів. До цієї категорії відносять також 
випадки значного підвищення АТ, коли за-
гроза для життя виникає не через ураження 
органів-мішеней, а через кровотечу, найчас-
тіше — у післяопераційний період.

Неускладнені гіпертензивні кризи характе-
ризуються відсутністю клінічних ознак го-
строго або прогресуючого ураження органів-
мішеней, проте вони становлять потенційну 
загрозу для життя хворого, оскільки несвоє-
часне надання допомоги може призвести до 
виникнення ускладнень і смерті. Такі кризи 
супроводжуються, як правило, появою або 
збільшенням вираженості симптомів з боку 
органів-мішеней (інтенсивним головним бо-
лем, болем в ділянці серця, екстрасистолі-
єю) або з боку вегетативної нервової системи 
(вегетативно-судинні порушення, тремор, 
часте сечовипускання).

Залежно від того, які органи є джерелом 
симптомів, виділяють церебральні та кар-
діальні неускладнені кризи (табл. 1.9). Гіпо-
таламічні пароксизми (за старою терміноло-
гією — діенцефально-вегетативні кризи) є 
про я вом церебрального кризу. Підвищення 
САТ до 240 мм рт. ст. або ДАТ до 140 мм рт. ст. 
варто також розцінювати як гіпертензивний 
криз незалежно від того, з’явилися симптоми 
з боку органів-мішеней або ще ні, оскільки 
для кожного хворого воно небезпечне. За-
грозливим є також значне підвищення тиску 
в ранній післяопераційний період через ри-
зик кровотечі.

Таблиця 1.9
Heускладнені гіпертензивні кризи

1. Церебральний неускладнений криз
2. Кардіальний неускладнений криз
3. Підвищення САТ до 240 мм рт. ст. або ДАТ до 
140 мм рт. ст.
4. Значне підвищення АТ в ранній післяоперацій-
ний період

Всі ці клінічні прояви вимагають зниження 
АТ протягом декількох годин. Госпіталізація 
не обов’язкова. Лікування здійснюється шля-
хом перорального прийому антигіпертензив-
них препаратів або в/м ін’єкцій.

КЛАСИФІКАЦІЯ 
КАРДІОМІОПАТІЙ, МІОКАРДИТУ, 
ПЕРИКАРДИТУ, ІНФЕКЦІЙНОГО 

ЕНДОКАРДИТУ
На VI Національному конгресі кардіологів 

України (Київ, 2000 р.) прийняті та рекомен-
довані наступні класифікації.

Класифікація кардіоміопатій:
I. Етіологічна характеристика
• ДКМП — I42.0.
• ГКМП (обструктивна — I42.1, необструк-

тивна — I42.2).
• Рестриктивна кардіоміопатія — I42.3–5.
• Алкогольна кардіоміопатія — I42.6.
• Кардіоміопатія, зумовлена впливом лікар-

ських засобів та інших зовнішніх факторів, — 
I42.7.

• Аритмогенна кардіоміопатія ПШ — I42.8.
• Кардіоміопатії при хворобах, класифіко-

ваних в інших рубриках1, — I43 (системні захво-
рювання, м’язові дистрофії, нейром’язові пору-
шення, перипартальні).

• Кардіоміопатія при інфекційних і парази-
тарних хворобах, у тому числі дифтерії — I43.0.

• Метаболічна кардіоміопатія2 — I43.1, I43.2, 
I43.8.

II. Клінічний варіант: аритмія, кардіалгія 
та ін.

III. СН (0–III стадія, I–IV ФК).
Класифікація міокардиту, в основу якої по-

кладена термінологія, що відповідає МКХ-10, 
з доповненнями до клінічного застосування:

Варіанти перебігу:
- блискавичний
- гострий – І40

1 При хворобах, класифікованих в інших рубриках, має бути подвій-
не кодування, основним вважається захворювання, що спричинило 
кардіоміопатію.
2 Зумовлені ендокринними порушеннями.
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- підгострий –І40.10
- хронічний – І51.4
- міокардіофіброз – І51.4
Етіологія:
- з встановленою етіологією I40, I41 (інфек-

ційний — I40, бактеріальний — I41.0, вірус-
ний — I41.1, паразитарний — I41.2, при інших 
хворобах — I41.8);

- неуточнений — I40.9.
Поширеність:
- вогнищевий — I40.1
- дифузний — I40.8.
Характер перебігу: 
- легкий
- середньої важкості
- важкий
Ускладнення: порушення серцевого ритму і 

провідності, тромбоемболії та ін. 
СН (0–III стадія, I–IV ФК).
Класифікація перикардиту: 
I. Етіологічна характеристика
• Перикардит при бактеріальних інфекціях 

I32.01 ;
• Перикардит при інфекційних і паразитар-

них хворобах I32.1;
• Перикардит при інших хворобах I32.81;
• Перикардит неуточнений I32.9.
II. Патогенетичні та морфологічні варіанти:
• Хронічний адгезивний I31.0;
• Хронічний констриктивний I31.1, у тому 

числі кальциноз перикарду;
• Гемоперикард I31.2;
• Перикардіальний випіт (незапальний) — 

гідроперикард I31.3, у тому числі хілоперикард.
III. Характер перебігу: гострий, хронічний, 

прогресуючий
IV. Оцінка ступеня вираженості перикарді-

ального випоту за даними ультразвукових та ін-
ших методів дослідження (незначна, середня, 
значна)

V. СН (0–III стадія, I–IV ФК).
Класифікація інфекційного ендокардиту:
Ендокардит — I392 
I. Активність процесу: активний, неактивний
II. Ендокардит нативних клапанів:
1) первинний;
2) вторинний (набута вада серця, вроджена 

вада серця, травма, сторонні предмети). 
III. Ендокардит протезованого клапана
IV. Локалізація: аортальний клапан, міт-

ральний клапан, тристулковий клапан, кла-
пан ЛА, ендокард передсердь або шлуночків
1 При хворобах, класифікованих в інших рубриках.
2 При інфекційних захворюваннях; має бути подвійне кодування. 

V. Збудник (грампозитивні, грамнегативні 
мікроорганізми, L-форми бактерій, рикетсії, 
гриби)

VI. Ускладнення 
VII. СН (0–III стадія, I–IV ФК).

Приклади формулювання діагнозів
Кардіоміопатії
• ДКМП, постійна форма фібриляції перед-

сердь, тахісистолічна форма, екстрасистолічна 
аритмія, рецидивуюча тромбоемболія дрібних 
гілок ЛА, СН IIБ стадії із систолічною дис-
функцією ЛШ, III ФК.

• ГКМП, обструктивна форма, кардіалгія, 
пароксизмальна форма передсердної тахікардії, 
СН IIА стадії зі збереженою систолічною функ-
цією ЛШ, II ФК.

• Дифузійний токсичний зоб II ступеня, 
метаболічна кардіоміопатія, синусова тахікар-
дія, шлуночкова екстрасистолічна аритмія, 
СН IIА стадії зі збереженою систолічною функ-
цією ЛШ, II ФК.

• Метаболічна (адріаміцинова) кардіоміо-
патія, повна блокада лівої ніжки пучка Гіса, 
синусова тахікардія, шлуночкова екстрасисто-
лічна аритмія, СН IIБ стадії із систолічною дис-
функцією ЛШ, II ФК.

Міокардит
• Гострий вірусний (постгрипозний) вогни-

щевий міокардит, легкий перебіг, AV-блокада 
I ступеня, синусова тахікардія, СН I стадії, 
I ФК.

• Хронічний дифузний міокардит неуточ-
неної етіології, тяжкий перебіг, персистуюча 
форма фібриляції передсердь, тахісистолічний 
варіант, СН IIБ стадії із систолічною дисфунк-
цією ЛШ, III ФК.

• Міокардіофіброз, шлуночкова екстрасис-
толічна аритмія, СН I стадії, I ФК.

Перикардит
• Гострий бактеріальний (стафілококовий) 

перикардит, середній ступінь вираженості пе-
рикардіального випоту, СН IIА стадії зі збере-
женою систолічною функцією ЛШ, II ФК.

• Хронічний констриктивний (невстанов-
леної етіології) перикардит, прогресуючий пе-
ребіг, значний ступінь вираженості перикар-
діального випоту, СН IIБ стадії зі збереженою 
систолічною функцією ЛШ, III ФК.

Інфекційний ендокардит
• Первинний інфекційний ендокардит аор-

тального клапана стафілококової етіології, актив-
на фаза, помірна аортальна недостатність, СН IIА 
стадії із систолічною дисфункцією ЛШ, III ФК.
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• Вторинний інфекційний ендокардит про-
тезованого аортального клапана, активна фаза, 
тяжка аортальна недостатність, СН IIА стадії 
із систолічною дисфункцією ЛШ, III ФК.

• Первинний інфекційний ендокардит мі-
трального й тристулкового клапанів, неактив-
на фаза, постійна форма фібриляції передсердь, 
тахісистолічна форма, шлуночкова екстрасис-
толічна аритмія, СН IIБ стадії із систолічною 
дисфункцією ЛШ, III ФК.

КЛАСИФІКАЦІЯ НАБУТИХ ВАД 
СЕРЦЯ

Залежно від локалізації ураження виділяють 
набуті вади мітрального, аортального та три-
стулкового клапанів. Незважаючи на казуїстич-
ну рідкість набутих вад клапана ЛА, вони також 
знайшли відображення в МКХ-10.

Вади серця вважають комбінованими за наявності 
стенозу та недостатності одного клапана та сполуче-
ними при ураженні декількох клапанів. З огляду на 
клінічний перебіг та хірургічну тактику, ураження 
кожного з клапанів доцільно розглядати залежно від 
переважання стенозу або недостатності.

1. Ізольований стеноз або комбінована вада 
з переважанням стенозу. 

Хірургічна тактика в цих випадках однакова, 
а діагностика невеликої супутньої недостатнос-
ті клапана на фоні стенозу нерідко утруднена.

2. Комбіновані вади без чіткої переваги.
У таких випадках за клініко-інструмен-

тальними даними визначають як стеноз, так 
і недостатність клапана, причому питання про 
показання до клапанзберігаючої операції або 
протезування клапана вирішують індивіду-
ально.

3. Ізольована недостатність або комбінована 
вада із перевагою недостатності.

За наявності показань до операції в більшос-
ті хворих здійснюється протезування клапана, 
а в певної частини пацієнтів — різні варіанти 
пластичних операцій.

I. Етіологія: ревматична; неревматична 
(з уточненням)

II. Локалізація (клапан): мітральний; аор-
тальний; тристулковий; ЛА

III. Характер ураження клапана: стеноз; не-
достатність; комбінована вада

IV. Ступінь вади
V. СН (0–ІІІ стадія, I–IV ФК)
Мітральний стеноз: 
• I05.0 — ревматичний; 
• I34.2 — неревматичний 
(з уточненням етіології).

Мітральна недостатність:
• I05.1 — ревматична;
• I34.0 — неревматична 
(з уточненням етіології).
I05.2 — комбінована ревматична мітральна 

вада:
• з переважанням стенозу;
• з переважанням недостатності;
• без явної переваги.
I34.1 — пролапс мітрального клапана
Аортальний стеноз:
• I06.0 — ревматичний;
• I35.0 — неревматичний 
(з уточненням етіології).
Аортальна недостатність:
• I06.1 — ревматична;
• I35.1 — неревматична 
(з уточненням етіології).
Комбінована аортальна вада:
• I06.2 — ревматична;
• I35.2 — неревматична 
(з уточненням етіології);
• з переважанням стенозу;
• з переважанням недостатності;
• без явної переваги.
Трикуспідальний стеноз:
• I07.0 — ревматичний;
• I36.0 — неревматичний 
(з уточненням етіології).
Трикуспідальна недостатність:
• I07.1 — ревматична;
• I36.1 — неревматична 
(з уточненням етіології).
Комбінована вада трикуспідального клапана:
• I07.2 — ревматична;
• I36.2 — неревматична 
(з уточненням етіології).
I37.0 — клапанний стеноз ЛА
I37.1 — недостатність клапана ЛА
I37.2 — комбінована вада клапана ЛА
Поєднані вади серця:
• I08.0 — мітрально-аортальна;
• I08.1 — мітрально-трикуспідальна;
• I08.2 — аортально-трикуспідальна;
• I08.3 — мітрально-аортально- трикуспідальна 

(з розшифровкою; див. формулювання діагнозу)1 .

Приклади формулювання діагнозів
Набуті вади серця
• Хронічна ревматична хвороба серця, ак-

тивність I ступеня, комбінована мітральна вада 
серця з переважанням стенозу, постійна форма 
1 Першою наводять ваду з більшою вираженістю відповідних 
клініко-гемодинамічних ознак.
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фібриляції  передсердь, СН IIБ стадії із систо-
лічною дисфункцією ЛШ, III ФК.

• Хронічна ревматична хвороба серця, ак-
тивність I ступеня, поєднана мітрально- аор-
тальна вада серця: аортальний стеноз, мітраль-
на недостатність, шлуночкова екстрасистолічна 
аритмія, СН IIА стадії зі збереженою систоліч-
ною функцією ЛШ, II ФК.

• ІХС, стенокардія напруження II ФК, 
кардіосклероз, помірний аортальний стеноз, 
СН IIА стадії зі збереженою систолічною функ-
цією ЛШ, II ФК.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ 
РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ

ПОРУШЕННЯ УТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСУ 
(ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РУБРИК ЗА МКХ 
10-го ПЕРЕГЛЯДУ)
I49.8 — порушення синусового ритму
• синусова тахікардія (більше 90 комплексів 

за хвилину);
• синусова брадикардія (менше 60 комплек-

сів за хвилину);
• синусова аритмія.
I45.5 — зупинка (відмова) синусного вузла 
I49.8 — комплекси та ритми, що вислизають:
• передсердні:
- повільні;
- прискорені;
• із AV-з’єднання:
- повільні;
- прискорені;
• шлуночкові:
- повільні;
- прискорені.
I45.8 — AV-дисоціації
I49.8 — міграція надшлуночкового водія ритму. 
Екстрасистолія (згідно з МКХ-10 — перед-

часна деполяризація):
I49.1 - передсердна;
I49.2 - передсердно-шлуночкова (AV);
I49.3 - шлуночкова;
• одиночна (до 30 ектопічних комплексів 

на годину);
• часта (30 і більше ектопічних комплексів 

на годину);
• алоритмія (бі-, три-, квадригемінія);
• поліморфна;
• парна; 
• рання (R на Т).
I47.1 — тахікардії 
• реципрокні:
- хронічні;

- пароксизмальні;
• вогнищеві (ектопічні):
- хронічні;
- пароксизмальні. 
Надшлуночкові тахікардії:
• сино-передсердна (синоатріальна);
• передсердна (атріальна);
• предсердно-шлуночкова (AV);
• вузлова:
- звичайного типу;
- незвичайного типу;
• з додатковими шляхами проведення:
- ортодромна;
- антидромна. 
Шлуночкові тахікардії:
• I47.2 — нестійка (від 3 шлуночкових комп-

лексів до 30 с):
- мономорфна;
- поліморфна;
• I47.2 — стійка (більше 30 с):
- мономорфна;
- поліморфна; 
• I47.0 — постійно-зворотна:
- мономорфна;
- поліморфна.
I48 — фібриляція і тріпотіння передсердь:
• пароксизм, що вперше виник:
- брадисистолічний варіант (частота шлу-

ночкових скорочень менше 60 уд./хв);
- тахісистолічний варіант (частота шлуноч-

кових скорочень більше 90 уд./хв);
• пароксизмальна (ритм відновлюється са-

мостійно в межах 48 год):
- брадисистолічний варіант (частота шлу-

ночкових скорочень менше 60 уд./хв);
- тахісистолічний варіант (частота шлуноч-

кових скорочень більше 90 уд./хв);
• персистуюча (коли для відновлення сину-

сового ритму необхідне втручання):
- брадисистолічний варіант (частота шлу-

ночкових скорочень менш 60 уд./хв);
- тахісистолічний варіант (частота шлуноч-

кових скорочень більше 90 уд./хв);
• постійна (коли синусовий ритм відновити 

неможливо або недоцільно):
- брадисистолічний варіант (частота шлу-

ночкових скорочень менше 60 уд./хв);
- тахісистолічний варіант (частота шлуноч-

кових скорочень більше 90 уд./хв).
I49.0 — фібриляція і тріпотіння шлуночків.
I45.5 — порушення проведення імпульсу
• Синоаурикулярні блокади; 
• AV-блокади:
- I44.0 — I ступеня;
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- I44.1 — II ступеня: 
 - I типу;
 - II типу
- I44.2 — III ступеня.
• Внутрішньошлуночкові блокади 
 Однопучкові блокади:
 • I45.0 — блокада правої ніжки пучка Гіса;
 • I44.4 — блокада передньої гілки лівої 

ніжки пучка Гіса;
 • I44.5 — блокада задньої гілки лівої 

ніжки пучка Гіса:
 - постійна;
 - минуща.
I45.2 Двопучкові блокади:
 • блокада лівої ніжки пучка Гіса;
 • блокада правої ніжки пучка Гіса і пе-

редньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка 
Гіса;

 • блокада правої ніжки пучка Гіса і задньо-
нижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса.

I45.3 Трипучкові блокади

КОМБІНОВАНІ ПОРУШЕННЯ
УТВОРЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ІМПУЛЬСУ
I49.4 — парасистолія:
• передсердна;
• з AV-з’єднання; 
• шлуночкова.

ЗАХВОРЮВАННЯ, СИНДРОМИ 
ТА ФЕНОМЕНИ 
I49.8 — ідіопатичні форми аритмій;
• синдроми і ЕКГ-феномени передчасного 

порушення шлуночків:
- WPW-синдром;
- синдром укороченого інтервалу P–R (Лау-

на — Ганонга — Лівайна).
• Синдром ранньої реполяризації шлуночків
• Синдром подовженого інтервалу Q–T:
- вроджений;
- набутий.
• Аритмогенна дисплазія ПШ
• Синдром Бругада
I49.5 — синдром слабкості синусного вузла
I46.9 — синдром Морганьї — Адамса — Стокса
I49.0 — синдром Фредеріка
I46.1 — раптова серцева смерть (аритмічна) 

(смерть, що настала протягом 1 год після появи 
перших симптомів захворювання або істотного 
погіршення стану хворого на фоні стабільного 
хронічного перебігу захворювання):

• з відновленням серцевої діяльності:
- фібриляція шлуночків;

- асистолія;
- електромеханічна дисоціація (вказується 

за можливості).
• раптова серцева смерть (незворотна):
- фібриляція шлуночків;
- асистолія;
- електромеханічна дисоціація (вказується 

по можливості);
- зупинка серця (смерть, що настала більш 

ніж через 1 год після появи або збільшення ви-
раженості симптомів захворювання):

• 146.0 — з відновленням серцевої діяльності; 
• 146.9 — зупинка серця незворотна.

АРИТМІЇ ПРИ НОРМАЛЬНІЙ 
ЧИ ПОРУШЕНІЙ ФУНКЦІЇ 
КАРДІОСТИМУЛЯТОРІВ РІЗНОГО ТИПУ
У діагнозі слід вказати кардіохірургічне втру-

чання і пристрої, які використали для лікування 
аритмій і порушень провідності серця (із зазна-
ченням  методу і дати втручання) — катетерні 
(радіочастотні та інші) деструкції, імплантації 
водіїв ритму та кардіовертерів-дефібриляторів, 
проведення кардіоверсії або дефібриляції (від-
значається дата останньої) та інше.

Приклади клінічних діагнозів
1. ІХС: стабільна стенокардія напруження I ФК, 

атеросклеротичний кардіосклероз, нестійка полі-
морфна лівошлуночкова тахікардія, СН I стадії зі 
збереженою систолічною функ цією ЛШ.

2. Міокардіофіброз, передсердно- шлуноч-
кова вузлова пароксизмальна реципрокна тахі-
кардія (звичайна). СН 0 стадії.

3. WPW-синдром, передсердно-шлуночкова 
пароксизмальна реципрокна ортодромна тахі-
кардія. СН 0 стадії.

4. ІХС: постінфарктний кардіосклероз (ІМ із 
зубцем Q передньої стінки ЛШ 23.10.2006 р.), по-
стійна блокада лівої ніжки пучка Гіса, СН IIА стадії 
із систолічною дисфункцією ЛШ III ФК за NYHA.

5. Синдром подовженого інтервалу Q–T, 
пароксизмальна поліморфна шлуночкова тахі-
кардія, синкопальний стан. СН 0 стадії.

КЛАСИФІКАЦІЯ ХСН
Основні терміни
• Клінічна стадія СН
• Варіант СН
• ФК пацієнта 
Рубрики за МКХ-10: I50, I50.0, I50.9
• Клінічні стадії: I; IIА; IIБ; III.
СН I, СН IIА; СН IIБ; СН III відповідають 

критеріям I, IIА, IIБ і III стадій хронічної недо-
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статності кровообігу за класифікацією М.Д. Стра-
жеска і В.X. Василенка (1935 р.):

I — початкова недостатність кровообігу; від-
значають тільки при фізичному навантаженні 
(задишка, тахікардія, стомлюваність); у спокої 
гемодинаміка і функції органів не порушені;

II — виражена тривала недостатність крово-
обігу; порушення гемодинаміки (застій у малому 
і великому колі кровообігу й т.п.), наявність пору-
шення функції органів і обміну речовин у спокої;

- період А — початок стадії, порушення ге-
модинаміки виражене помірно; відзначають по-
рушення функції серця або тільки деяких його 
відділів;

- період Б — кінець тривалої стадії: глибокі 
порушення гемодинаміки, страждає вся серцево-
судинна система;

III — кінцева, дистрофічна недостатність кро-
вообігу; тяжке порушення гемодинаміки, стійкі 
зміни обміну речовин і функцій органів, незво-
ротні зміни структури тканин і органів.

Варіанти СН:
• Із систолічною дисфункцією ЛШ: ФВ ЛШ 

45% і менше;
• Із збереженою систолічною функцією ЛШ: 

ФВ ЛШ більше 45%.

ФК пацієнтів за критеріями NYHA
I ФК — пацієнти із хворобою серця, в яких 

виконання звичайних фізичних навантажень не 
викликає задишки, втоми або серцебиття;

II ФК — пацієнти із хворобою серця і помір-
ним обмеженням фізичної активності. Задишку, 
втому, серцебиття виявляють при виконанні зви-
чайних фізичних навантажень;

III ФК — пацієнти із хворобою серця і вира-
женим обмеженням фізичної активності. У стані 
спокою скарги відсутні, але навіть при незначних 
фізичних навантаженнях виникають задишка, 
втома, серцебиття;

IV ФК — пацієнти із хворобою серця, у яких 
будь-який рівень фізичної активності викликає 
вищевказані суб’єктивні симптоми. Останні ви-
никають також у стані спокою.

Примітки: Стадія СН відображає етап клінічної еволюції да-
ного синдрому, тоді як ФК пацієнта є динамічною характеристикою, 
що може змінюватися під впливом лікування (табл. 1.10); визначення 
варіантів СН (із систолічною дисфункцією або зі збереженою систо-
лічною функцією ЛШ) можливе лише за наявності відповідних даних 
ехоКГ-дослідження.

Приклади формулювання клінічних діагнозів
• Попередній або клінічний діагноз — ІХС: по-

стінфарктний кардіосклероз (ІМ із зубцем Q пе-
редньої стінки ЛШ 10.02.2003 р.), хронічна анев-

ризма передньоперетинкового відділу ЛШ, СН IIА 
стадії із систолічною дисфункцією ЛШ, III ФК. 
Заключний діагноз (після лікування): такий са-
мий; II ФК.

• ДКМП, постійна форма фібриляції  перед-
сердь. СН IIБ стадії із систолічною дисфунк цією 
ЛШ, IV ФК. Заключний діагноз: такий самий; 
III ФК.

• ІХС: стабільна стенокардія напруження, 
II ФК, постінфарктний кардіосклероз, СН I ста-
дії зі збереженою систолічною функ цією ЛШ 
(якщо у хворого відзначають стабільну стенокар-
дію напруження, то в діагнозі вказують тільки 
ФК останньої, ФК ХСН не наводять) . Заключ-
ний діагноз: такий самий.

• Гіпертонічна хвороба III стадії, гіпертензив-
не серце. СН IIА стадії зі збереженою систоліч-
ною функцією ЛШ, III ФК. Заключний діагноз: 
такий самий; II ФК.

• ГКМП, обструктивна форма, СН IIА ста-
дії зі збереженою систолічною функцією ЛШ, 
III ФК. Заключний діагноз: такий самий; II ФК.

• Ревматизм, активність I ступеня, ревмокар-
дит, комбінована аортальна вада серця з перева-
жанням недостатності IV стадії, СН IIА стадії зі 
збереженою систолічною функцією ЛШ, III ФК. 
Заключний діагноз: такий самий; III ФК.

• Ревматизм, активність I ступеня, ревмокар-
дит, мітральний стеноз IV стадії, трикуспідальна 
недостатність, СН IIБ стадії зі збереженою си-
столічною функцією ЛШ, IV ФК. Заключний 
діагноз: такий самий; III ФК.

• Гіпертонічна хвороба III стадії, ГЛШ, ІХС: 
постінфарктний кардіосклероз, постійна форма 
фібриляції  передсердь, СН IIБ стадії із систоліч-
ною дисфункцією ЛШ, IV ФК. Заключний діа-
гноз: такий самий; III ФК.

КЛАСИФІКАЦІЯ НЦД
Рубрика за МКХ-10: F45.3
1. НЦД за кардіальним типом

Таблиця 1.10
Орієнтовна відповідність клінічних стадій 

СН і ФК
Стадія 

СН ФК пацієнта

I II (на фоні адекватного лікування – I ФК) 

IIА III (на фоні адекватного лікування — II, 
іноді I)

IIБ IV (на фоні адекватного лікування — III, 
іноді II)

III IV (іноді на фоні адекватного лікування – 
III)
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Варіанти:
• кардіалгічний;
• аритмічний.
2. НЦД за гіпертензивним типом
3. НЦД за гіпотензивним типом
4. НЦД за змішаним типом

Приклади формулювання діагнозів
1. НЦД за кардіальним типом, аритмічний ва-

ріант, шлуночкова екстрасистолічна аритмія. СН 
0 стадії (І ФК).

2. НЦД за гіпертонічним типом. СН 0 стадії 
(І ФК).
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ГЛАВА 2  СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ 
ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ГОСТРИМ 
КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ 
БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST 
(ІМ БЕЗ ЗУБЦЯ Q І НЕСТАБІЛЬНА 
СТЕНОКАРДІЯ) ...........................................1315

Ознаки та критерії діагностики 
захворювання

Умови надання медичної допомоги
Програма діагностики
Програма лікування 
Характеристика очікуваного 

кінцевого результату лікування
Тривалість лікування
Критерії якості лікування
Можливі побічні дії та ускладнення
Рекомендації щодо амбулаторного 

спостереження 
Вимоги до дієтичних призначень 

і обмежень
Вимоги до режиму праці, відпочинку, 

реабілітації
Показання до санаторного етапу
Протипоказання до проведення 

санаторного етапу лікування
КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ХВОРИМ 
З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ 
СИНДРОМОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ 
СЕГМЕНТА ST 
(ІМ ІЗ ЗУБЦЕМ Q) ........................................1318

Ознаки та критерії діагностики 
захворювання

Умови надання медичної 
допомоги

Програма діагностики
Програма лікування
Характеристика очікуваного 

кінцевого результату 
лікування

Тривалість лікування
Критерії якості лікування
Можливі побічні дії 

та ускладнення
Рекомендації щодо амбулаторного 

спостереження 
Вимоги до дієтичних призначень 

і обмежень

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації

Показання до санаторного етапу
Протипоказання до проведення 

санаторного етапу лікування
КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ХВОРИМ З ІХС: СТАБІЛЬНОЮ 
СТЕНОКАРДІЄЮ НАПРУЖЕННЯ 
I‒II ФК ...........................................................1320

Ознаки та критерії діагностики 
захворювання

Ознаки ішемії при проведенні тестів 
з дозованим фізичним 
навантаженням

Умови надання медичної допомоги 
Програма діагностики
Програма лікування
Характеристика очікуваного 

кінцевого результату лікування
Тривалість лікування
Критерії якості лікування
Можливі побічні дії та ускладнення
Рекомендації щодо подальшого 

надання медичної допомоги
Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Вимоги до режиму праці, відпочинку, 

реабілітації
КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ІХС: 
СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ 
НАПРУЖЕННЯ III‒IV ФК ..........................1322

Ознаки та критерії діагностики 
захворювання

Ознаки ішемії при проведенні тестів 
з дозованим фізичним 
навантаженням

Умови надання медичної допомоги
Програма діагностики
Програма лікування
Характеристика очікуваного 

кінцевого результату лікування 
Тривалість лікування
Критерії якості лікування
Можливі побічні дії та ускладнення
Рекомендації щодо подальшого 

надання медичної допомоги
Вимоги до дієтичних призначень 

і обмежень



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

5
С

ЕР
Ц

ЕВ
О

-С
У

Д
И

Н
Н

І
ЗА

Х
ВО

РЮ
ВА

Н
Н

Я

ГЛАВА 2  СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ __________________________  1313

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ХВОРИМ 
З ДИСЛІПІДЕМІЯМИ .................................1324

Умови надання медичної допомоги
Програма діагностики
Програма лікування
Характеристика очікуваного 

кінцевого результату лікування
Тривалість лікування
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КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ 

З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ 
СИНДРОМОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ 

СЕГМЕНТА ST (ІМ БЕЗ ЗУБЦЯ Q 
І НЕСТАБІЛЬНА СТЕНОКАРДІЯ)
Рубрика за МКХ-10: I20–I22.

Ознаки та критерії діагностики захворювання
Гострий коронарний синдром — група симпто-

мів і ознак, які дозволяють запідозрити гострий 
ІМ або нестабільну стенокардію.

Термін «гострий коронарний синдром» ви-
користовують при першому контакті з хворими 
як попередній діагноз. Виділяють гострий коро-
нарний синдром зі стійкою елевацією сегмента 
ST на ЕКГ та без такої. Перший у більшості ви-

падків трансформується в гострий ІМ із зубцем 
Q на ЕКГ, другий — у гострий ІМ без зубця Q або 
нестабільну стенокардію (заключні клінічні діа-
гнози).

Гострий ІМ — це некроз будь-якої маси міо-
карда внаслідок гострої тривалої ішемії. Неста-
більна стенокардія — гостра ішемія міокарда, 
вираженість і тривалість якої недостатня для роз-
витку некрозу міокарда. 

Гострий ІМ без підйому сегмента ST/без зуб-
ця Q відрізняється від нестабільної стенокардії 
підвищенням рівня біохімічних маркерів не-
крозу міокарда в крові. 

Клінічними діагностичними критеріями 
гострого коронарного синдрому слід вважати: 

- затяжний (>20 хв) ангінозний біль у спо-
кої;

- стенокардію не менше ніж III ФК (за кла-
сифікацією Канадської асоціації кардіологів, 
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1976), що виникла вперше (протягом поперед-
ніх 28 днів);

- прогресуючу стенокардію мінімум III ФК.
ЕКГ-критеріями гострого коронарного 

синд рому є горизонтальна депресія сегмента ST 
і/або «коронарний» негативний зубець Т. Мож-
лива також відсутність цих змін на ЕКГ.

Біохімічним критерієм гострого коронарного 
синдрому є підвищення з наступним знижен-
ням у динаміці рівня кардіоспецифічних фер-
ментів (КФК, МВ-фракції КФК, тропонінів Т 
і I) у плазмі крові. У суперечливих випадках цей 
критерій є визначальним для діагностики.

Умови надання медичної допомоги
Хворих з гострим коронарним синдромом 

слід терміново госпіталізувати до спеціалізова-
ного інфарктного (або за відсутності — до кар-
діологічного) відділення, бажано в блок інтен-
сивного спостереження, лікування і реанімації. 
Після стабілізації стану хворим призначають 
амбулаторне лікування під спостереженням 
кардіолога.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг і анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ (на обох руках).
4. ЕКГ в 12 відведеннях у динаміці.
5. Лабораторне обстеження (загальні аналі-

зи крові і сечі, КФК у динаміці 3 рази, бажане 
визначення МВ-фракції КФК, тропонінів Т 
або I при необхідності в динаміці 2 рази, АлАТ, 
АсАТ, калій, натрій, білірубін, креатинін, ХС 
загальний, ТГ, глюкоза крові).

6. ЕхоКГ.
7. Навантажувальний тест (ВЕМ або бігова 

доріжка (тредміл)) при стабілізації стану і за 
відсутності протипоказань.

8. Коронаровентрикулографія за відсутнос-
ті стабілізації стану хворого на фоні адекватної 
медикаментозної терапії протягом 48 год або 
наявності протипоказань до проведення наван-
тажувальних тестів.

Додаткові дослідження
1. АЧТЧ (при лікуванні нефракціонованим 

гепарином).
2. Рентгенографія органів грудної клітки. 

Програма лікування 
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
1. Ацетилсаліцилова кислота.
2. Тієнопіридинові похідні.

3. Нефракціонований гепарин (внутріш-
ньовенно крапельно протягом мінімум 1–2 діб 
з наступним підшкірним введенням), низь-
комолекулярні гепарини або фондапаринукс 
підшкірно усім хворим. Тривалість терапії — 
2–5 діб, а при збереженні клінічних ознак іше-
мії і більше.

4. Блокатори β-адренорецепторів без внут-
рішньої симпатоміметичної активності.

5. Статини показані усім хворим. Пацієнтам 
із загальним ХС крові <4,5 ммоль/л і/або ХС 
ЛПНЩ <2,5 ммоль/л — за рішенням лікаря.

6. Інгібітори АПФ (усім хворим), при їх не-
переносимості — БРА (блокатори рецепторів 
ангіотензину I). 

7. Нітрати при наявності стенокардії і/або 
ознак ішемії міокарда. Як альтернативу можна 
використовувати сидноніміни.

8. Блокатори кальцієвих каналів. Дилтіазем 
і верапаміл доцільні при лікуванні хворих, які 
мають протипоказання до застосування бло-
каторів β-адренорецепторів, і у хворих з ва-
ріантною стенокардією (за відсутності СН із 
систолічною дисфункцією ЛШ). Дигідропіри-
дини тривалої дії можна застосовувати з метою 
антигіпертензивного й додаткового антиангі-
нального ефектів тільки разом з блокаторами 
β-адренорецепторів. Дигідропіридинові похід-
ні короткої дії протипоказані.

Перелік і обсяг медичних послуг додаткового ви-
бору

1. Для знеболювання, при недостат-
ньому ефекті нітратів і блокаторів β-адрено-
рецепторів — ненаркотичні та наркотичні 
анальгетики.

2. При підвищенні АТ — антигіпертензивна 
терапія.

3. При рецидивній ішемії міокарда — хірур-
гічна реваскуляризація міокарда. Показання 
і вибір методу реваскуляризації визначаються 
характером ураження коронарних артерій за 
даними коронаровентрикулографії.

Характеристика очікуваного кінцевого
 результату лікування
Зникнення стенокардії і стабілізація гемо-

динаміки.

Тривалість лікування
Обов’язкове стаціонарне лікування трива-

лістю 7–10 днів. Подовження строків лікування 
можливе за наявності ускладнень: рефрактер-
ної нестабільної стенокардії, СН, тяжких арит-
мій і блокад.
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Критерії якості лікування
Відсутність клінічних і ЕКГ-ознак ішемії 

міокарда. Відсутність ознак високого ризику 
за даними навантажувальних тестів (ішемічна 
депресія сегмента ST ≥0,2 мВ, толерантність до 
фізичного навантаження <5 METS (metabolic 
equivalents) — 75 Вт або при загальній роботі 
<22 кДж, зниження САТ під час навантажен-
ня).

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні ефекти препаратів відпо-

відно до їхніх фармакологічних властивостей. 
Наприклад, проведення адекватної антитром-
ботичної терапії може спровокувати кровотечу.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження 
Хворі мають перебувати на диспансерному 

спостереженні за місцем проживання протягом 
всього життя. Необхідне щорічне обов’язкове 
обстеження, за необхідності — обстеження і ко-
рекція терапії.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Хворі повинні дотримуватися дієти з обме-

женням солі до 6 г/добу, тваринних жирів і про-
дуктів, що містять ХС. Рекомендується дієта, 
збагачена омега-3-поліненасиченими жирними 
кислотами (морська риба). При надлишковій 
масі тіла обмежується калорійність їжі.

За наявності шкідливих звичок — відмова 
від тютюнопаління, обмеження вживання ал-
коголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Рекомендовано тимчасові обмежені дозова-

ні фізичні навантаження і ЛФК під контролем 
фахівців. Не рекомендується перебування під 
прямими сонячними променями, переохолод-
ження і перегрівання. Показана реабілітація в 
амбулаторних умовах або приміських спеціалі-
зованих санаторіях (за відсутності протипока-
зань).

Відновлювальному лікуванню в реабіліта-
ційних кардіологічних відділеннях місцевих 
санаторіїв підлягають хворі відповідно до вста-
новленого порядку направлення (наказ МОЗ 
№ 206 від 30.12.1992 р.). Переведення хворих 
у спеціалізоване відділення санаторіїв здійсню-
ється після виконання наступного рівня фізич-
ної активності — дозована ходьба на 1000 м в 
1–2 прийоми та підйом на 17–22 сходинки.

При переведенні на санаторний етап реа-
білітації варто керуватися функціональною 
підготовкою хворого до виконання зазначено-
го рівня рухової активності, а не часом виник-
нення ІМ або нестабільної стенокардії. При 
неадекватному виконанні рухового режиму не-
обхідний тест з фізичним навантаженням на 
велоергометрі або коронароангіографія, після 
чого вирішується питання про необхідність хі-
рургічного втручання.

Показання до санаторного етапу
1. Хворі з первинним або повторним ІМ, при 

задовільному виконанні необхідного рівня фі-
зичного навантаження.

2. Хворі, які перенесли нестабільну стено-
кардію за умови адекватного виконання необ-
хідного рівня фізичної активності.

3. Після операції АКШ, резекції аневризми, 
стентування коронарних судин або хірургічних 
втручань з приводу порушень серцевого ритму 
не раніше ніж через 15–18 днів після операції 
(без післяопераційних ускладнень).

4. Допускається наявність у хворих таких 
ускладнень і супутніх захворювань на момент 
направлення їх у санаторій:

СН не вище IIА стадії;
• нормо- або брадіаритмічна форма постій-

ної миготливої аритмії;
• одинична або часта (не політопна, не гру-

пова і не рання (R на Т)) екстрасистолія;
• AV-блокада не вище I ступеня;
• аневризма серця при недостатності крово-

обігу не вище I ступеня;
• АГ з контрольованим АТ і безкризовим 

перебігом;
•  цукровий діабет II типу (компенсований 

або субкомпенсований).

Протипоказання до проведення санаторного 
етапу лікування
1. Загальні протипоказання, які виключа-

ють направлення хворих у санаторій (гострі ін-
фекційні, венеричні, психічні захворювання, 
захворювання крові в гострій стадії і фазі за-
гострення, злоякісні новоутворення, що супро-
воджують захворювання в стадії декомпенсації 
або загострення та ін.).

2. СН вище IIА стадії.
3. Стенокардія IV ФК.
4. Тяжкі порушення серцевого ритму і про-

відності (пароксизми фібриляції і тріпотіння 
передсердь або пароксизмальна тахікардія з 
частотою нападів >2 разів на місяць, політоп-
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на, рання і групова екстрасистолія, AV-блокада 
II–III ступеня, трипучкова блокада).

5. АГ III стадії з некоригованим АТ, кризо-
вим перебігом і значними порушеннями функ-
ції нирок.

6. Рецидивуючі тромбоемболічні ускладнення.
7. Цукровий діабет декомпенсований або 

з тяжким перебігом.
8. Неможливість подальшого розширення 

рухового режиму внаслідок інших причин.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ 

З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ 
СИНДРОМОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ 

СЕГМЕНТА ST (ІМ ІЗ ЗУБЦЕМ Q)
Рубрика за МКХ-10: I21–I22

Ознаки та критерії діагностики захворювання
Гострий коронарний синдром зі стійкою 

елевацією ST у більшості випадків передує 
гост рому ІМ із зубцем Q. Гострий ІМ — це не-
кроз будь-якої маси міокарда внаслідок гострої 
тривалої ішемії. Клінічними діагностичними 
критеріями слід вважати:

- затяжний (>20 хв) ангінозний біль у спо-
кої;

- наявність типових змін на ЕКГ (елевація ST 
≥0,1 мВ у стандартних відведеннях і/або ≥0,2 мВ 
у прекардіальних відведеннях з характерною ди-
намікою, поява патологічного зубця Q, блокада 
лівої ніжки пучка Гіса, що гостро виникла);

- підвищення рівня біохімічних маркерів не-
крозу міокарда (критерії верифікації в супереч-
ливих випадках). 

Умови надання медичної допомоги
Хворих з гострим коронарним синдромом 

слід обов’язково терміново госпіталізувати 
в спеціалізоване інфарктне (кардіологічне) від-
ділення стаціонару, бажано в блок інтенсивного 
спостереження, лікування і реанімації. Після 
стабілізації стану хворих переводять на амбула-
торне лікування.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг і анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ.
4. ЕКГ в 12 відведеннях у динаміці.
5. Лабораторне обстеження (загальні аналі-

зи крові й сечі, КФК у динаміці 3 рази, бажане 

визначення МВ-фракції КФК або тропоніну Т 
або I при необхідності в динаміці 2 рази, АлАТ, 
АсАТ, калій, натрій, білірубін, креатинін, ХС 
загальний, ТГ, глюкоза крові).

6. ЕхоКГ. 
Додаткові дослідження
1. Коронаровентрикулографія — обов’язково 

при давності гострого коронарного синдрому до 
12 год і можливості виконання процедури про-
тягом 90 хв після першого контакту з лікарем.

2. АЧТЧ (при лікуванні нефракціонованим 
гепарином).

3. Навантажувальний тест (ВЕМ або тред-
міл) при стабілізації стану і відсутності проти-
показань.

4. Рентгенографія органів грудної клітки.

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг
1. Тромболітична терапія стрептокіназою, 

альтеплазою або тенектеплазою проводиться за 
відсутності протипоказань і можливості прове-
дення протягом 12 год від початку ангінозного 
нападу.

2. Первинні коронарні втручання показані 
при давності клініки гострого коронарного 
синдрому до 12 год. При збереженні або по-
новленні ішемії в більш пізній термін у ліку-
ванні ІМ, ускладненого кардіогенним шоком, 
за наявності протипоказань до тромболітич-
ної терапії та в умовах, коли можливо вико-
нати процедуру протягом 90 хв після першо-
го контакту з лікарем, первинні коронарні 
втручання є методом вибору. Показання і 
вибір методу реваскуляризації визначаються 
характером ураження коронарних артерій (за 
даними  коронаровентрикулографії) і можли-
востями клініки.

3. Ацетилсаліцилова кислота.
4. Тієнопіридинові антитромбоцитарні пре-

парати показані у хворих з проведеною ревас-
куляризацією міокарда, постінфарктною сте-
нокардією, при непереносимості ацетилсаліци-
лової кислоти або резистентності до неї.

5. Нефракціонований гепарин (внутрішньо-
венно крапельно протягом мінімум 1–2 діб з на-
ступним підшкірним введенням) або низько-
молекулярні гепарини підшкірно усім хворим. 
Фондапаринукс призначають хворим, яким не 
планується проведення реваскуляризації міо-
карда. Тривалість терапії 2–5 діб, а при збере-
женні ознак ішемії і більше.

6. Блокатори β-адренорецепторів без внут-
рішньої симпатоміметичної активності.
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7. Блокатори кальцієвих каналів. Дилтіа-
зем і верапаміл доцільні при лікуванні хворих, 
які мають протипоказання до застосування 
блокаторів β-адренорецепторів за відсутнос-
ті СН із систолічною дисфункцією. Дигідро-
піридини тривалої дії можна застосовувати з 
метою антигіпертензивного і додаткового ан-
тиангінального ефектів тільки з блокаторами 
β-адренорецепторів. Дигідропіридинові похід-
ні короткої дії протипоказані.

8. Нітрати за наявності стенокардії і/або 
ознак ішемії міокарда, ГСН або значної дила-
тації ЛШ для зменшення переднавантаження. 
Як альтернативу можна застосовувати сидноні-
міни.

9. Інгібітори АПФ, за їх непереносимості  — 
блокатори АT1-рецепторів ангіотензину II.

10. Статини показані усім хворим. Паці-
єнтам із загальним ХС у крові <4,5 ммоль/л і/
або ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л — за рішенням 
лікаря.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. Для знеболювання, при недостат ньому 

ефекті нітратів і блокаторів β-адрено рецепто-
рів — ненаркотичні та наркотичні анальгетики.

2. При підвищенні АТ — антигіпертензивна 
терапія, насамперед інгібітори АПФ.

3. Для зниження ризику раптової смерті по-
казане призначення препаратів, що містять 
етилові ефіри омега-3 поліненасичених жирних 
кислот.

4. Лікування основних ускладнень:
4. 1. гостра лівошлуночкова недостатність 

(класифікація за Т. Killip, J. Kimball, 1969):
4.1.1. початкова й помірно виражена (Killip II): 

фуросемід, нітрати (внутрішньовенно або пер-
орально), блокатори рецепторів альдостерону;

4.1.2. тяжка (Killip III): фуросемід (внутріш-
ньовенно), нітрати (внутрішньовенно), левоси-
мендан (внутрішньовенно), допамін (при пору-
шенні гемодинаміки), добутамін, ШВЛ; у разі 
розвитку альвеолярного набряку легенів: піно-
гасники, морфін, кровопускання;

4.1.3. кардіогенний шок:
4.1.3.1. рефлекторний — наркотичні аналь-

гетики, симпатоміметики;
4.1.3.2. аритмічний: електроімпульсна тера-

пія або електрокардіостимуляція;
4.1.3.3. справжній: допамін, добутамін, пов на 

реваскуляризація міокарда (перкутанне коро-
нарне втручання, АКШ), внутрішньоаортальна 
балонна контрапульсація (за можливості).

4.2. Тяжкі шлуночкові порушення ритму: 
блокатори β-адренорецепторів, аміодарон (за 

необхідності подальшої профілактики), лідо-
каїн.

4.3. AV-блокади: профілактичне встанов-
лення ендокардіального електрода в ПШ (AV-
блокада II ступеня Мобітц I при задньому ІМ, 
AV-блокада II ступеня Мобітц II, AV-блокада 
III ступеня), при порушенні гемодинаміки — 
електрокардіостимуляція.

4.4. За наявності тромбоутворення в порож-
нині ЛШ показана тривала пероральна анти-
коагулянтна терапія.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Стабілізація рівня ФК. Відсутність усклад-

нень.

Тривалість лікування
Обов’язкове стаціонарне лікування трива-

лістю 10–14 днів. Подовження строків лікуван-
ня можливе за наявності ускладнень, насампе-
ред СН, післяінфарктної стенокардії, тяжких 
порушень ритму та AV-блокад.

Критерії якості лікування
Відсутність клінічних та ЕКГ-ознак гострої 

ішемії міокарда та СН. Відсутність ознак ви-
сокого ризику за даними навантажувальних 
тестів (ішемічна депресія сегмента ST ≥0,2 мВ, 
толерантність до фізичного навантаження 
<5 METS — 75 Вт або роботи < 22 кДж, знижен-
ня САТ під час навантаження). Відсутність СН 
вище I стадії, рецидивування потенційно фа-
тальних аритмій, AV-блокад високого ступеня.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні дії препаратів відповідно 

до їхніх фармакологічних властивостей. Прове-
дення адекватної тромболітичної і антитромбо-
тичної терапії може спровокувати кровотечу.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження 
Хворі мають перебувати на диспансерному 

обліку за місцем проживання протягом усього 
життя. Слід проводити щорічне обов’язкове об-
стеження, за необхідності — обстеження і ко-
рекцію терапії.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Хворі мають дотримуватися дієти з обмежен-

ням солі до 6 г/добу, тваринних жирів і продук-
тів, що містять ХС. Рекомендується їжа, збага-
чена омега-3-поліненасиченими жирними кис-
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лотами (морська риба). При надлишковій масі 
тіла обмежується енергетична цінність їжі.

За наявності шкідливих звичок — відмова 
від тютюнопаління, обмеження вживання ал-
коголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Рекомендуються обмежені дозовані фізичні 

навантаження під контролем фахівців. Не ре-
комендується перебування під прямими соняч-
ними променями, переохолодження і перегрі-
вання. Показана реабілітація в амбулаторних 
умовах або приміських спеціалізованих санато-
ріях (за відсутності протипоказань).

Відновному лікуванню в реабілітаційних 
кардіологічних відділеннях місцевих санаторі-
їв підлягають хворі відповідно до встановлено-
го порядку направлення (наказ МОЗ № 206 від 
30.12.1992 р.). Переведення хворих у спеціалізо-
ване відділення санаторіїв здійснюється після 
досягнення адекватного вимогам ВООЗ (за да-
ними клінічного й ЕКГ-контролю) такого рівня 
фізичної активності: дозована ходьба на 1000 м 
в 1–2 прийоми й підйом на 17–22 сходинки.

При направленні на санаторний етап реабі-
літації слід керуватися функціональною підго-
товкою хворого до виконання зазначеного рівня 
рухової активності, а не часом виникнення ІМ 
або нестабільної стенокардії. При неадекватно-
му виконанні рухового режиму — тест з фізич-
ним навантаженням або коронароангіографія 
для вирішення питання про необхідність хірур-
гічного втручання.

Показання до санаторного етапу
1. Хворі з первинним або повторним Q (ве-

ликовогнищевим, трансмуральним) або без 
зубця Q (дрібновогнищевим) ІМ, при задовіль-
ному виконанні необхідного рівня фізичного 
ре жиму.

2. Після операції АКШ, резекції аневризми, 
стентування коронарних судин або хірургічних 
втручань з приводу порушень серцевого ритму 
не раніше ніж через 15–18 днів після операції 
(без післяопераційних ускладнень).

3. Допускається наявність у хворих таких 
ускладнень і супутніх захворювань на момент 
направлення їх у санаторій:

• СН не вище IIА стадії;
• нормо- або брадіаритмічна форма постій-

ної форми фібриляції передсердь;
• одинична або часта (не політопна, не гру-

пова і не рання (R на Т)) екстрасистолія;

• AV-блокада не вище I ступеня;
• аневризма серця при недостатності крово-

обігу не вище IIА стадії;
• АГ з коригованим АТ та безкризовим пе-

ребігом;
• цукровий діабет II типу (компенсований 

або субкомпенсований).

Протипоказання до проведення санаторного 
етапу лікування
1. Загальні протипоказання, які виключа-

ють направлення хворих у санаторій (гострі ін-
фекційні, венеричні, психічні захворювання, 
захворювання крові в гострій стадії та стадії 
загострення, злоякісні новоутворення, супутні 
захворювання в стадії декомпенсації або заго-
стрення та ін.).

2. СН вище IIА стадії.
3. Стенокардія IV ФК.
4. Тяжкі порушення серцевого ритму і про-

відності (часті пароксизми фібриляції й тріпо-
тіння передсердь або пароксизмальна тахікар-
дія, політопна, рання і групова екстрасистолія, 
AV-блокада II–III ступеня, трипучкова бло-
када).

5. АГ III ступеня з некоригованим АТ, кризо-
вим перебігом і значними порушеннями функ-
ції нирок.

6. Рецидивні тромбоемболічні ускладнення.
7. Цукровий діабет декомпенсований та/або 

тяжкого перебігу.
8. Неможливість виконувати подальше роз-

ширення рухового режиму внаслідок інших 
причин.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ІХС: 
СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ 

НАПРУЖЕННЯ I‒II ФК
Рубрика за МКХ-10: I20.8

Ознаки та критерії діагностики захворювання
Стабільна стенокардія напруження харак-

теризується появою ангінозних нападів при 
фізичному навантаженні. ФК стенокардії ви-
значається рівнем навантаження, при якому 
виникають ознаки ішемії. Напади стенокар-
дії I ФК виникають при значних фізичних на-
вантаженнях. При проведенні тестів з дозова-
ним фізичним навантаженням ознаки ішемії 
з’являються у хворого при навантаженні >125 Вт 
або >9 MET.
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При II ФК стенокардії відзначають незначне 
обмеження звичайних фізичних навантажень. 
При проведенні тестів з дозованим фізичним 
навантаженням хворий виконує навантаження 
100–125 Вт або 6–9 MET.

Ознаки ішемії при проведенні тестів 
з дозованим фізичним навантаженням
1. Поява типового ангінозного нападу.
2. Горизонтальна або косонизхідна депре-

сія сегмента ST >1 мм або елевація сегмента ST 
>1 мм (за винятком відведень V1 і AVR, а також 
відведень із зубцем Q).

Умови надання медичної допомоги 
Хворі зі стенокардією напруження I і II ФК 

підлягають амбулаторному обстеженню та лі-
куванню за місцем проживання. Його можна 
проводити в районних поліклініках, а за необ-
хідності додаткових обстежень — у міських кар-
діологічних диспансерах і діагностичних цент-
рах.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг та анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ.
4. Лабораторне обстеження (загальні аналізи 

крові (з обов’язковим визначенням гемоглобіну) 
та сечі, визначення в сироватці крові рівня глю-
кози, загального ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, 
калію, натрію, креатиніну, АлАТ, АсАТ, біліру-
біну).

5. ЕКГ в 12 відведеннях.
6. ЕхоКГ.
7. Рентгенографія органів грудної клітки.
8. Тест з дозованим фізичним навантажен-

ням (ВЕМ або тредміл).
Додаткові дослідження
1. Коагулограма.
2. Добовий моніторинг ЕКГ.
3. Коронарографія.
4. Проби, які провокують коронарний ва-

зоспазм (проба з ергометрином, холодова).
5. Стрес-ехоКГ з добутаміном і дипіридамо-

лом. 

Програма лікування
Перелік та обсяг обов’язкових медичних послуг 
1. Зміна способу життя.
2. Ацетилсаліцилова кислота 75–150 мг/

добу — для всіх пацієнтів за відсутності про-
типоказань (шлунково-кишкові кровотечі, 

алергія або підвищена чутливість до ацетил-
саліцилової кислоти). Клопідогрел як аль-
тернативний антитромбоцитарний засіб для 
пацієнтів зі стабільною стенокардією, які не 
одержують ацетилсаліцилову кислоту, а та-
кож до та після черезшкірних коронарних 
втручань.

3. Статини — для пацієнтів з ІХС і рівнем 
загального ХС >4,5 ммоль/л. Доза визначається 
індивідуально з урахуванням цільового рівня 
загального ХС у крові <4,5ммоль/л і ХС ЛПНЩ 
<2,5 ммоль/л. Хворим з початковим рівнем за-
гального ХС <4,5 ммоль/л статини призначають 
з урахуванням ризику виникнення серцево- су-
динних ускладнень, можливої побічної дії та 
вартості препаратів.

4 Блокатори β-адренорецепторів — для всіх 
пацієнтів з ІХС за відсутності протипоказань. 
Перевагу надають селективним блокаторам 
β1-ад ренорецепторів тривалої дії, з урахуван-
ням необхідності 24-годинного захисту міокар-
да від ішемії. Доза препаратів визначається за 
ЧСС у стані спокою (рекомендоване зниження 
ЧСС до 55–60 уд./хв) При непереносимості бло-
каторів β-адренорецепторів як альтернатива 
для зниження ЧСС доцільне призначення інгі-
біторів f-каналів (івабрадин).

5. Інгібітори АПФ — для пацієнтів зі спеці-
альними показаннями до їх застосування, та-
кими як АГ, СН, дисфункція ЛШ або цук ровий 
діабет. Раміприл і периндоприл мають також 
додаткові докази щодо поліпшення прогнозу 
в пацієнтів з ІХС. Для хворих з ІХС без спеці-
альних показань щодо призначення інгібітори 
АПФ можуть бути рекомендовані з урахуван-
ням співвідношення потенційної користі (по-
зитивний вплив на прогноз захворювання), 
з одного боку, та ризику щодо виникнення по-
бічних реакцій, поліпрагмазії, надмірної вар-
тості лікування — з іншого.

6. Нітрати короткої дії — для усунення на-
падів стенокардії. Рекомендоване застосуван-
ня швидкодіючих нітратів (нітрогліцерин, 
ізосорбіду динітрат у формі сублінгвальних 
таблеток, аерозолю). Нітрати пролонгованої 
дії з профілактичною метою показані хворим, 
які мають регулярні напади стенокардії, а та-
кож перед значними фізичними навантажен-
нями.

7. Блокатори кальцієвих каналів і нітра-
ти тривалої дії показані при непереносимос-
ті або недостатній ефективності блокаторів 
β- адренорецепторів як моно- або комбінована 
терапія.
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Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. Метаболічні агенти (триметазидин) як до-

даткова терапія або при непереносимості основ-
них препаратів.

2. Фібрати для пацієнтів з високим рівнем 
ТГ і низьким ХС ЛПВЩ, із супутнім цукровим 
діабетом або метаболічним синдромом.

3. При супутній АГ — антигіпертензивна те-
рапія. Цільовий рівень АТ <130/85 мм рт. ст.

4. При супутньому цукровому діабеті — гі-
поглікемічні препарати. Цільовий рівень гліко-
зильованого гемоглобіну (НbА1c) <7%.

5. Реваскуляризація міокарда — обсяг і не-
обхідність втручання визначають за даними  
коронаровентрикулографії.

Характеристика очікуваного кінцевого
 результату лікування
Зменшення вираженості або усунення напа-

дів стенокардії, попередження гострого коро-
нарного синдрому, підвищення толерантності 
до фізичного навантаження.

Тривалість лікування
Хворі потребують пожиттєвого застосуван-

ня препаратів.

Критерії якості лікування
Відсутність клінічних і ЕКГ-ознак ішемії 

міо карда. Підвищення толерантності до фі-
зичного навантаження (за даними ВЕМ: при-
ріст потужності навантаження не менше ніж 
на 25 Вт та тривалості тесту — не менше ніж на 
3 хв). Відсутність прогресування стенокардії та 
розвитку гострих коронарних синдромів. Зни-
ження частоти госпіталізації.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні реакції, що відповідають 

фармакологічним властивостям препаратів. 
Найчастіше відзначають брадикардію, артері-
альну гіпотензію. Проведення адекватної анти-
тромботичної терапії може спровокувати крово-
течі, особливо у хворих з ураженнями травного 
тракту та за наявності інших факторів ризику. 
Підвищення рівня трансаміназ (АлАТ, АсАТ).

Рекомендації щодо подальшого надання 
медичної допомоги
Хворі мають перебувати на диспансер-

ному спостереженні за місцем проживання. 
Обов’язкове щорічне обстеження, при необхід-
ності — обстеження і корекція терапії частіше 
ніж 1 раз на рік.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Хворі мають дотримуватись дієти з обмежен-

ням солі до 6 г/добу, тваринних жирів та інших 
продуктів із значним вмістом ХС. Рекоменду-
ється дієта, збагачена харчовими волокнами та 
омега-3-поліненасиченими жирними кисло-
тами. При надлишковій масі тіла обмежується 
енергетична цінність їжі.

За наявності шкідливих звичок — відмова 
від тютюнопаління, обмеження вживання ал-
коголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку,
 реабілітації
Дозовані фізичні навантаження відповідно 

до рекомендацій лікаря після отримання ре-
зультатів навантажувальних тестів.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ІХС: 
СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ 

НАПРУЖЕННЯ III‒IV ФК
Рубрика за МКХ-10: I20.8

Ознаки та критерії діагностики захворювання
При стабільній стенокардії напруження від-

значають появу ангінозних нападів при фізич-
ному та емоційному навантаженні. ФК стено-
кардії визначається рівнем навантаження, при 
якому з’являються ознаки ішемії. При III ФК 
напади стенокардії виникають при звичайному 
фізичному навантаженні. При IV ФК напади 
стенокардії провокуються мінімальними на-
вантаженнями і можуть виникати у стані фізич-
ного спокою. При проведенні тестів з дозованим 
фізичним навантаженням на велоергометрі або 
тредмілі хворий виконує навантаження не біль-
ше 50 Вт або 4 MET.

Ознаки ішемії при проведенні тестів 
з дозованим фізичним навантаженням
1. Поява типового ангінозного нападу.
2. Горизонтальна або косонизхідна депре-

сія сегмента ST >1 мм або елевація сегмента ST 
>1 мм (за винятком відведень V1 і AVR, а також 
відведень із зубцем Q).

Умови надання медичноїдопомоги
Хворі зі стенокардією напруження III ФК 

підлягають амбулаторному обстеженню й лі-
куванню за місцем проживання. Хворі IV ФК 
зі стенокардією спокою потребують стаціонар-
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ного лікування. Обстеження може проводитися 
в районних поліклініках, а за необхідності до-
даткових обстежень — у міських кардіологічних 
диспансерах і діагностичних центрах. За пока-
заннями хворих слід направляти на коронаро-
графію з метою визначення подальшої тактики 
лікування.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1  Визначення скарг і анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ.
4. Лабораторне обстеження (загальний ана-

ліз крові з обов’язковим визначенням гемогло-
біну, загальний аналіз сечі, визначення в сиро-
ватці крові рівня глюкози, загального ХС, ХС 
ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ТГ, калію, натрію, креати-
ніну, АлАТ, АсАТ, білірубіну).

5. ЕКГ в 12 відведеннях.
6. ЕхоКГ.
7. Рентгенографія органів грудної клітки.
8. Тест із дозованим фізичним навантажен-

ням (ВЕМ або тредміл).
9. Коронаровентрикулографія. 
Додаткові дослідження
1. Коагулограма.
2. Добовий моніторинг ЕКГ.
3. Фармакологічні проби.
4. Стрес-ехоКГ.
5. Визначення рівня КФК, ЛДГ. 

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
1. Зміна способу життя.
2. Ацетилсаліцилова кислота 75–150 мг/добу — 

всім пацієнтам, крім тих, що мають протипока-
зання (шлунково-кишкові кровотечі, алергія або 
толерантність до ацетилсаліцилової кислоти). 
Клопідогрел як альтернативний антитромбо-
цитарний засіб для пацієнтів зі стабільною сте-
нокардією, які не одержують ацетилсаліцилову 
кислоту, а також при лікуванні хворих до та піс-
ля черезшкірних коронарних втручань.

3. Статини — для всіх пацієнтів з ІХС. Доза 
визначається індивідуально з урахуванням ці-
льового рівня загального ХС крові <4,5ммоль/л 
і ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л). Для хворих гру-
пи дуже високого ризику цільовий рівень ХС 
ЛПНЩ — до 1,8 ммоль/л. Одночасно для оцін-
ки переносимості лікування контролюють 
вміст у крові АлАТ, АсАТ і КФК.

4. Блокатори β-рецепторів — для всіх па-
цієнтів з ІХС за відсутності протипоказань, 

обов’язково — для пацієнтів з постінфарктним 
кардіосклерозом та СН, оскільки ці препара-
ти поліпшують прогноз у таких хворих. Пе-
ревага надається селективним блокаторам 
β1-адренорецепторів тривалої дії з огляду на 
необхідність 24-годинного захисту міокарда від 
ішемії. Доза препаратів визначається за ЧСС 
у стані спокою (рекомендоване зниження ЧСС 
до 55–60 уд./хв). При непереносимості блока-
торів β-адренорецепторів як альтернатива для 
зниження ЧСС доцільне призначення інгібіто-
рів f-каналів (івабрадин).

5. Інгібітори АПФ — для пацієнтів зі спеціаль-
ними показаннями для їх призначення, такими 
як АГ, СН, дисфункція ЛШ або цук ровий діабет. 
Раміприл і периндоприл мають також додаткові 
докази щодо поліпшення прогнозу в пацієнтів з 
ІХС. Для хворих з ІХС без спеціальних показань 
щодо призначення інгібітори АПФ можуть бути 
рекомендовані з урахуванням співвідношення 
потенційної користі (позитивний вплив на про-
гноз захворювання), з одного боку, і ризику щодо 
побічних реакцій, поліпрагмазії, надмірної вар-
тості лікування — з іншого.

6. Нітрати короткої дії — для усунення на-
падів стенокардії. Рекомендоване застосування 
швидкодіючих нітратів (нітрогліцерин, ізосор-
біду динітрат у формі сублінгвальних таблеток, 
аерозолю). Нітрати пролонгованої дії з про-
філактичною метою показані хворим з регу-
лярними нападами стенокардії, а також перед 
знач ними фізичними навантаженнями.

7. Блокатори кальцієвих каналів і нітра-
ти тривалої дії показані при непереносимос-
ті або недостатній ефективності блокаторів 
β-адренорецепторів у вигляді моно- або комбі-
нованої терапії.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. Омега-3-поліненасичені жирні кислоти — 

хворим, які перенесли ІМ.
2. Метаболічні агенти (триметазидин) як  

додаткова терапія або у разі непереносимості 
основних препаратів.

3. Фібрати — для пацієнтів з високим рівнем 
ТГ і низьким ХС ЛПВЩ, із супутнім цукровим 
діабетом або метаболічним синдромом.

4. При супутній АГ — антигіпертензивна те-
рапія. Цільовий рівень АТ <130/85 мм рт. ст.

5. При супутньому цукровому діабеті — гі-
поглікемічні препарати. Цільовий рівень гліко-
зильованого гемоглобіну (НbА1c) <7%.

6. Реваскуляризація міокарда — визначають 
обсяг і необхідність втручання за даними коро-
наровентрикулографії.
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Характеристика  очікуваного кінцевого
результату лікування 
Зменшення вираженості або усунення на-

падів стенокардії, попередження гострих коро-
нарних синдромів, підвищення толерантності 
до фізичного навантаження.

Тривалість лікування
При медикаментозному лікуванні хворі по-

требують пожиттєвого щоденного застосуван-
ня препаратів.

Критерії якості лікування
Відсутність клінічних та ЕКГ-ознак ішемії 

міокарда. Підвищення толерантності до фізич-
ного навантаження. Відсутність прогресування 
стенокардії й розвитку ускладнень. Зниження 
частоти госпіталізації.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні реакції, що відповідають 

фармакологічним властивостям препаратів. 
Найчастіше відзначають брадикардію, артері-
альну гіпотензію. Проведення адекватної анти-
тромботичної терапії може спровокувати кро-
вотечі, особливо у хворих з ураженням травного 
тракту та за наявності інших факторів ризику. 
Підвищення рівня трансаміназ (АлАТ, АсАТ).

Рекомендації щодо подальшого надання 
медичної допомоги
Хворі мають перебувати на диспансер-

ному спостереженні за місцем проживання. 
Обов’язкове щорічне обстеження, за необхід-
ності — обстеження і корекція терапії частіше 
ніж 1 раз на рік. Після адекватної ендоваску-
лярної та хірургічної реваскуляризації міокарда 
хворі мають потребу в постійному застосуванні 
ацетилсаліцилової кислоти (за необхідності — 
клопідогрелу) та статинів при рівні загаль-
ного ХС крові >4,5 ммоль/л і/або ХС ЛПНЩ 
>2,5 ммоль/л.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Хворі мають дотримуватись дієти з обмежен-

ням солі до 6 г/добу, жирів тваринного похо-
дження та інших продуктів із значним вмістом 
ХС. Рекомендується дієта, збагачена харчовими 
волокнами та омега-3-поліненасиченими жир-
ними кислотами. При надлишковій масі тіла 
обмежується енергетична цінність їжі.

При наявності шкідливих звичок — відмова 
від тютюнопаління, обмеження вживання ал-
коголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Рекомендовано обмеження фізичних наван-

тажень відповідно до ступеня зниження толе-
рантності до фізичного навантаження внаслі-
док ішемії міокарда. Більшість хворих  потребу-
ють  направлення на МСЕК у зв’язку зі стійкою 
втратою працездатності.

Після проведення АКШ хворі потребують  
проведення психофізичної реабілітації, у тому 
числі з санаторним етапом за показаннями. Ре-
комендовані дозовані тренувальні фізичні на-
вантаження відповідно до рекомендацій лікаря 
після одержання результатів навантажуваль-
них тестів.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ 

З ДИСЛІПІДЕМІЯМИ

Умови надання медичної допомоги
Усі пацієнти з виявленими дисліпідемія-

ми, у тому числі хворі з ІХС і еквівалентами 
ІХС (з периферичним атеросклерозом, атеро-
склерозом мозкових артерій, аневризмою аор-
ти, хворі з цукровим діабетом), а також без-
симптомні пацієнти із дисліпідеміями під-
лягають обстеженню та лікуванню за місцем 
проживання. Обстеження може проводитися 
в районних поліклініках, а за необхідності 
проведення додаткових обстежень — у місь-
ких кардіологічних диспансерах і діагностич-
них центрах.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Кожному дорослому пацієнтові при звер-

ненні до медичної установи слід визначити рів-
ні ХС і ТГ.

2. Визначити скарги та анамнез.
3. При підвищенні рівнів ХС і/або ТГ — ви-

значити розгорнутий ліпідний профіль плазми 
крові: ХС, ХС ЛПВЩ, ТГ, обчислити за фор-
мулою Friedewald прогностично значущий ХС 
ЛПНЩ.

4. Визначити наявність факторів ризику: тю-
тюнопаління, АГ, ожиріння, цукровий діабет.

5. У пацієнтів без клінічних ознак ІХС, цу-
крового діабету та атеросклеротичного уражен-
ня іншої локалізації оцінити відповідно до шка-
ли SCORE (Systematic Cоronary Risk Evaluation) 
фатальний 10-річний ризик серцево-судинних 
захворювань.
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Додаткові дослідження
1. При підозрі на наявність сімейної дисліпіде-

мії провести додаткове обстеження ліпідного про-
філю у близьких родичів і генетичне дослідження.

2. При неможливості обчислення ХС ЛПНЩ 
відповідно до формули Friedewald (при концент-
рації ТГ >4,5 ммоль/дл або 400 мг/дл) провести 
визначення ліпідного профілю методом елек-
трофорезу або ультрацентрифугування.

3. При діагностуванні ІХС, еквівалентів ІХС 
або АГ подальше обстеження проводити відпо-
відно до нозологічної форми.

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
Хворі з дисліпідеміями мають одержувати 

комплексне лікування:
1. Немедикаментозну терапію (дієта, корек-

ція маси тіла, підвищення фізичної активності, 
припинення паління) для досягнення опти-
мальних характеристик ліпідного профілю.

2. Медикаментозне лікування відповідно до 
різних варіантів дисліпідемій:

a) гіперхолестеринемія — статини;
б) комбінована дисліпідемія — статини, де-

яким пацієнтам можна рекомендувати комбі-
націю статинів і фібратів;

в) гіпертригліцеридемія — фібрати та/або 
статини.

3. У пацієнтів без симптомів: якщо шляхом 
модифікації способу життя протягом 8–12 тиж не 
вдається досягти встановленої мети, почати меди-
каментозне гіполіпідемічне лікування відповідно 
до варіанта дисліпідемій (статини та/або фібрати).

4. У хворих з встановленою ІХС або її еквіва-
лентами терапію статинами необхідно почати 
одночасно із заходами немедикаментозної про-
філактики.

5. Контролювати ліпідні параметри, печін-
кові та м’язові ферменти: АлАТ, АсАТ, КФК 
1 раз на 3 міс.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. При супутній АГ — антигіпертензивна те-

рапія.
2. При супутньому цукровому діабеті — 

цукрознижувальна терапія.
3. При тяжких формах сімейних дисліпіде-

мій — можлива корекція ліпідного профілю 
методом плазмаферезу.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
1. Досягнення цільових рівнів ХС і ХС 

ЛПНЩ:

• для загальної популяції цільовий рівень 
ХС плазми крові має становити <5,0 ммоль/л 
(190 мг/дл), а рівень ХС ЛПНЩ <3 ммоль/л 
(115 мг/дл);

• для пацієнтів з ІХС, її еквівалентами та па-
цієнтів з цукровим діабетом цільовий рівень 
ХС має становити <4,5 ммоль/л (175 мг/дл), при 
можливості <4,0 ммоль/л (155 мг/дл), а рівень 
ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), при мож-
ливості <2,0 ммоль/л (80 мг/дл).

2. Для пацієнтів із сімейною гіперхолестери-
немією або іншими генетичними порушеннями 
метаболізму ліпідів, при неможливості зниження 
ХС ЛПНЩ нижче рівня 3 ммоль/л (115 мг/дл) із за-
лученням комбінованої гіполіпідемічної терапії, 
з подвійними або потрійними режимами при-
йому препаратів слід намагатися знизити рівень 
загального ХС принаймні на 20% і ХС ЛПНЩ на 
30%, що, як очікується, має супровод жуватися 
значущим клінічним ефектом.

Тривалість лікування
Хворі потребують пожиттєвого немедика-

ментозного й медикаментозного лікування.

Критерії якості лікування
У переважної більшості пацієнтів з дисліпі-

деміями критерієм якості є досягнення цільо-
вих рівнів ХС і ХС ЛПНЩ.

У хворих із сімейною гіперхолестеринемією 
або іншими генетичними порушеннями мета-
болізму ліпідів зниження рівня загального ХС 
на 20% і ХС ЛПНЩ на 30% є критерієм досяг-
нення значущого клінічного ефекту.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливе виникнення побічних ефектів від-

повідно до фармакологічних властивостей гі-
поліпідемічних препаратів (статинів, фібратів): 
підвищення рівня трансаміназ (АлАТ, АсАТ 
більше ніж у 3 рази) і КФК (більше ніж у 10 ра-
зів). При підозрі на розвиток побічних реак-
цій — відміна гіполіпідемічних препаратів.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження 
Хворі мають перебувати під диспансер-

ним  спостереженням за місцем проживання. 
Контро ль ліпідних параметрів, печінкових й 
м’язових ферментів АлАТ, АсАТ, КФК 1 раз на 
3 міс протягом першого року. Надалі потрібно 
проводити щорічне обов’язкове обстеження, 
при необхідності — обстеження і корекція те-
рапії частіше ніж 1 раз на рік.
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Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Хворі з дисліпідеміями мають одержувати 

низькокалорійну дієту, загальне споживання 
жиру не повинно перевищувати 30% спожива-
ної енергії, частка насичених жирів не повин-
на перевищувати третину від загального спо-
живання жиру. Споживання ХС має становити 
<300 мг/добу. Рекомендується дієта, збагачена 
харчовими волокнами. Насичений жир част-
ково може бути замінений складними вугле-
водами та омега-3-поліненасиченими жирними 
кислотами з морепродуктів.

Пацієнтам з АГ і особам з надлишковою 
масою тіла рекомендується додатково знизити 
споживання солі до 5 г/добу і менше; обмежити 
прийом алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Дозовані фізичні навантаження відповідно 

до рекомендацій лікаря після отримання ре-
зультатів навантажувальних тестів.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ 
З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ 

(ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ АГ) I‒II СТАДІЇ
Рубрика за МКХ-10: I10-I15

Умови надання медичної допомоги
Хворі з ГХ I і II стадії підлягають амбулатор-

ному обстеженню та лікуванню за місцем про-
живання в районних поліклініках дільничними 
терапевтами або сімейними лікарями. У тяжких 
випадках для виключення симптоматичної (вто-
ринної) АГ додаткове обстеження та уточнення 
діагнозу проводиться в міських кардіологічних, 
нефрологічних, ендокринологічних відділеннях, 
диспансерах або стаціонарах і діагностичних 
центрах із залученням відповідних фахівців.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг і анамнезу.
2. Фізикальне обстеження.
3. Вимірювання АТ на обох руках.
4. Вимірювання АТ на нижніх кінцівках аус-

культативним методом.
5. Вимірювання маси тіла й окружності талії.
6. Лабораторне обстеження (загальні аналізи 

крові та сечі, креатинін, ХС, ТГ, глюкоза, калій, 
натрій крові).

7. ЕКГ в 12 стандартних відведеннях.

8. ЕхоКГ.
9. УЗД нирок.
10. Огляд очного дна. 
Додаткові дослідження
1. Визначення мікроальбумінурії.
2. Добовий моніторинг АТ.
3. Допплєрівське дослідження сонних і нир-

кових артерій.
4. Радіоізотопна ренографія/реносцинти-

графія.
5. При зниженні відносної щільності сечі — 

аналіз сечі за Зимницьким.
6. Визначення рівнів реніну, альдостерону 

в крові, катехоламінів у сечі.
7. Визначення вмісту ХС у ліпопротеїнах різ-

них фракцій.

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
Застосування антигіпертензивних препаратів 

I ряду (блокатори β-адренорецепторів, тіазидні або 
тіазидоподібні діуретики, інгібітори АПФ, антаго-
ністи кальцію1, антагоністи рецепторів ангіотен-
зину II). Лікування починають з невисоких доз, 
поступово підвищуючи їх до досягнення цільового 
рівня АТ. Низькодозова комбінована терапія може 
бути альтернативою монотерапії. При стійкому 
рівні АТ ≥160/100 мм рт. ст. рекомендується почи-
нати лікування з комбінованої терапії.

При недостатньому ефекті проводять комбі-
новану терапію 2–3 препаратами I ряду в реко-
мендованих дозах.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. Ацетилсаліцилова кислота після нормалі-

зації рівня АТ (за наявності показань).
2. При недостатній ефективності або немож-

ливості застосування препаратів I ряду в складі 
комбінованої терапії застосовують антигіпертен-
зивні препарати II ряду (блокатори α1- адреноре-
цепторів, насамперед при супутній аденомі перед-
міхурової залози, моксонідин, петльові діуретики, 
калійзберігаючі діуретики, метилдопа, резерпін).

3. У хворих груп високого ризику — терапія 
статинами.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Стійке зниження АТ до цільового — 

<140/90 мм рт. ст., а для хворих групи високого ри-
зику — <130/80 мм рт. ст. Зменшення вираженості 
скарг хворого з боку серцево-судинної системи. 
Корекція факторів серцево-судинного ризику.
1 Дигідропиридинові похідні короткої дії можна застосовувати тіль-
ки для лікування гіпертонічного кризу. 
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Тривалість лікування
Амбулаторне лікування проводиться без-

перервно протягом життя. Стаціонарне ліку-
вання — за наявності показань (ускладнений 
гіпертензивний криз, необхідність проведення 
спеціального обстеження, неефективність ам-
булаторного лікування та ін.).

Критерії якості лікування
Стабілізація АТ в межах цільового. Відсут-

ність ускладнень гіпертонічної хвороби.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні ефекти антигіпертензив-

них препаратів відповідно до їхніх фармаколо-
гічних властивостей.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження 
Хворі мають перебувати на диспансерному облі-

ку в терапевта за місцем проживання. Обов’язкове 
щорічне обстеження в рамках діагностичної про-
грами, за необхідності — обстеження і корекція те-
рапії частіше ніж 1 раз на рік.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Пацієнтам показана дієта з обмеженням хар-

чової солі до 5 г/добу, тваринних жирів та  про-
дуктів, що містять ХС. Рекомендується дієта, 
збагачена омега-3-поліненасиченими жирними 
кислотами (морська риба). При надлишковій 
масі тіла — обмеження калорійності їжі.

За наявності шкідливих звичок — відмова від 
тютюнопаління, обмеження вживання алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Відмова від праці в нічний час, нормалізація 

сну, режиму праці й відпочинку. Рекомендова-
на оптимізація фізичної активності (ходьба 30–
45 хв 3–5 разів на тиждень). Не рекомендується 
перебування під прямими сонячними проме-
нями, переохолодження й перегрівання.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ 
З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ 
(ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ АГ) III СТАДІЇ
Рубрика за МКХ-10: I10–I13

Умови надання медичної допомоги
Хворі з ГХ III стадії підлягають амбула-

торному обстеженню й лікуванню за місцем 

проживання в районних поліклініках або сі-
мейними лікарями з обов’язковою консульта-
цією кардіолога 1 раз на рік. При недостатній 
ефективності амбулаторного лікування хворі 
підлягають стаціонарному лікуванню в тера-
певтичному або кардіологічному відділенні 
за місцем проживання. У складних випадках 
для виключення симптоматичної (вторинної) 
АГ додаткове обстеження й уточнення діа-
гнозу проводиться в міських кардіологічних, 
ендокринологічних диспансерах або стаці-
онарах та діагностичних центрах. При роз-
витку ускладненого гіпертензивного кризу 
необхідна обов’язкова термінова госпіталіза-
ція в палату інтенсивної терапії відповідного 
профілю.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг і анамнезу.
2. Фізикальне обстеження.
3. Вимірювання АТ на обох руках.
4. Вимірювання АТ на нижніх кінцівках.
5. Вимірювання маси тіла та об’єму талії.
6. Лабораторне обстеження (загальні аналізи 

крові та сечі, креатинін, ХС, ТГ, глюкоза, калій, 
натрій крові).

7. ЕКГ в 12 стандартних відведеннях.
8. ЕхоКГ.
9. Огляд очного дна.
10. Рентгенографія органів грудної клітки.
11. УЗД нирок. 
Додаткові дослідження
1. Добовий моніторинг АТ.
2. Допплєрівське дослідження сонних і нир-

кових артерій.
3. Визначення мікроальбумінурії.
4. КТ і МРТ голови.
5. Радіоізотопна ренографія/реносцинти-

графія.
6. При супутній ІХС і наявності відповідних 

показань — коронаровентрикулографія, добове 
моніторування ЕКГ.

7. Визначення вмісту ХС у ліпопротеїнах різ-
них фракцій.

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
Комбінована терапія антигіпертензив-

ними препаратами I ряду (блокатори β-адрено-
рецепторів, тіазидні або тіазидоподібні діуре-
тики, інгібітори АПФ, антагоністи кальцію, 
блокатори рецепторів ангіотензину II). За наяв-
ності ХНН призначають петльові діуретики.
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При ускладненому гіпертензивному кризі 
АТ має бути зниженим протягом 1 год з вико-
ристанням внутрішньовенної терапії відповід-
но до показань і особливостей кризу. Застосо-
вують нітрати, нітропрусид натрію, блокатори 
β- адренорецепторів, петльові діуретики, енала-
прилат.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. Ацетилсаліцилова кислота після нормалі-

зації АТ.
2. За недостатньої ефективності або немож-

ливості застосування препаратів I ряду в складі 
комбінованої терапії використовують анти-
гіпертензивні препарати II ряду (блокатори 
α1-адренорецепторів, насамперед при супутній 
доброякісній гіперплазії передміхурової зало-
зи, моксонідин, метилдопа, резерпін, петльові 
та калійзберігаючі діуретики).

3. При хронічному ураженні нирок і супут-
ній мікроальбумінурії або протеїнурії, у тому 
числі при цукровому діабеті, обов’язковим є 
призначення інгібіторів АПФ або блокаторів 
рецепторів ангіотензину II.

4. Терапія статинами хворих високого і дуже 
високого ризику незалежно від рівня ХС.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Стійке зниження АТ до цільового 

<140/90 мм рт. ст., у хворих високого і дуже 
високого ризику <130/80 мм рт. ст., при хро-
нічному ураженні нирок і добовій протеїну-
рії 1 г і більше <125/75 мм рт. ст. Зменшення 
кількості і вираженості скарг хворого з боку 
серцево-судинної системи. Зниження ризику 
серцево-судинних ускладнень.

Тривалість лікування
Амбулаторне лікування проводиться безпе-

рервно протягом життя.
При ускладненому гіпертензивному кризі 

обов’язковим є стаціонарне лікування трива-
лістю, що відповідає профілю і виду усклад-
нення. Стаціонарне лікування необхідне при 
недостатній ефективності амбулаторного ліку-
вання, наявності ускладнень (гостра декомпен-
сація при СН, ХНН). Тривалість стаціонарного 
лікування — 10–12 діб.

Критерії якості лікування
Стабілізація АТ в межах цільового. Відсут-

ність нових ускладнень гіпертонічної хвороби 
з боку органів-мішеней і подальшого прогресу-
вання порушень їхніх функцій.

Можливі побічні дії та ускладнення
Побічні дії антигіпертензивних препаратів 

відповідно до їхніх фармакологічних власти-
востей.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження 
Хворі мають перебувати на диспансерному 

спостереженні за місцем проживання. Щорічне 
обов’язкове обстеження в рамках діагностичної 
програми, за необхідності — обстеження й ко-
рекція терапії частіше ніж 2 рази на рік.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Пацієнтам показана дієта з обмеженням солі 

до 5 г/добу, тваринних жирів та продуктів, що 
містять ХС. Рекомендується дієта, збагачена 
омега-3-поліненасиченими жирними кислота-
ми (морська риба). При надлишковій масі тіла 
обмежується енергетична цінність їжі.

За наявності шкідливих звичок — відмова 
від тютюнопаління, обмеження вживання ал-
коголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Хворих можна направляти на МСЕК у зв’язку 

з втратою працездатності. Рекомендовано обме-
жені дозовані фізичні навантаження під конт-
ролем фахівців з ЛФК. Не рекомендується пере-
бування під прямими сонячними променями, 
переохолодження і перегрівання.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ХВОРИМ З ДКМП
Рубрика за МКХ-10: I42.0

Умови надання медичної допомоги
Хворі з ДКМП підлягають амбулаторному 

обстеженню і лікуванню за місцем проживан-
ня. Обстеження може проводитися в районних 
поліклініках, а за необхідності додаткових об-
стежень — у міських кардіологічних диспан-
серах і діагностичних центрах. При прогресу-
ванні СН показане лікування в кардіологічних 
стаціонарах за місцем проживання.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження при первинній діагнос-

тиці
1. Визначення скарг та анамнезу.
2. Клінічний огляд.
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3. Вимірювання АТ на обох руках.
4. Дослідження лабораторних показни-

ків (загальні аналізи крові і сечі, визначення 
в крові глюкози, АлАТ, АсАТ, КФК загальної і 
МВ-фракції, білірубіну, креатиніну, загального 
ХС, ТГ, калію, натрію, загального білка й білко-
вих фракцій, СРБ, ревмопроб).

5. ЕКГ в 12 відведеннях.
6. ЕхоКГ.
7. Рентгенографія органів грудної клітки. 
Додаткові дослідження
1. Коронаровентрикулографія.
2. Ендоміокардіальна біопсія.
3. Радіонуклідна вентрикулографія і сцин-

тиграфія міокарда (із цитратом галію-67, індій-
III-оксимом, 99-технецієм).

4. Добовий моніторинг ЕКГ.
5. Тест із дозованим фізичним навантажен-

ням (ВЕМ або тредміл).
6. Коагулограма.
7. Протромбіновий індекс або МНВ.
8. НУП сироватки крові.
9. Лабораторні методи визначення функції 

щитовидної залози, надниркової залози (при 
підозрі на ендокринну кардіоміопатію), рівня 
сечової кислоти.

10. МРТз контрастуванням. 

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
Хворі мають одержувати комплексну тера-

пію систолічної СН із застосуванням:
• інгібіторів АПФ;
• блокаторів β-адренорецепторів — мето-

прололу, карведилолу, бізопрололу, небівололу, 
які показані всім гемодинамічно стабільним 
хворим за відсутності протипоказань;

• салуретиків за наявності ознак затримки 
рідини;

• серцевих глікозидів. Найбільш доцільне 
застосування за наявності тахі- і нормосисто-
лічного варіантів фібриляції передсердь;

• блокаторів рецепторів ангіотензину II 
(за непереносимості інгібіторів АПФ);

• антагоністів альдостерону. Використову-
ють спіронолактон як тимчасовий діуретичний 
засіб і як засіб додаткового впливу на нейрогу-
моральні механізми розвитку СН, що здатний 
поліпшувати прогноз виживаності (у цьому 
разі в дозі 25 мг/добу).

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. Аміодарон у хворих з симптоматичними 

або тяжкими шлуночковими аритміями, а та-
кож при тахісистолічній формі фібриляції пе-

редсердь при недостатньому ефекті інших пре-
паратів.

2. Внутрішньовенно симпатоміметичні за-
соби — допамін і/або добутамін — використо-
вують при недостатньому ефекті лікування СН 
тільки в умовах стаціонару, бажано із застосу-
ванням спеціальних дозаторів.

3. Нітрати внутрішньовенно або при суб-
лінгвальному прийомі похідних нітрогліцери-
ну чи ізосорбіду динітрату — за наявності ознак 
лівошлуночкової недостатності — з відміною 
після стабілізації гемодинаміки.

4. Антикоагулянти (непрямі) у пацієнтів 
з постійною формою фібриляції передсердь, 
тромбоемболічними ускладненнями в анам-
незі, за наявності тромбів у порожнинах серця. 
Обов’язковий контроль МНВ. За неможливості 
визначення МНВ — визначення протромбіно-
вого індексу.

5. Імплантація кардіовертера-дефібрилятора 
за наявності рецидивуючої фібриляції шлуноч-
ків або стійкої шлуночкової тахікардії та їх ре-
зистентності до антиаритмічних препаратів.

6. Імплантація трикамерного електрокардіо-
стимулятора в режимі DDDR (у правому перед-
серді і ПШ розміщують по два електроди — 
стимулюючий і сприймаючий) при тяжкій 
СН, рефрактерній до медикаментозної терапії, 
у хворих зі значними порушеннями внутріш-
ньошлуночкової провідності і десинхроніза-
цією скорочення шлуночків.

7. Трансплантація серця.

Характеристика очікуваного кінцевого
 результату лікування 
Відсутність прогресування СН, збільшення 

тривалості життя.

Тривалість лікування
Хворі мають потребу в щоденному засто-

суванні препаратів протягом невизначено три-
валого періоду. Строки стаціонарного ліку-
ван ня визначаються ступенем СН і ефектом 
лікування.

Критерії якості лікування
1. Усунення або зменшення вираженості 

суб’єктивних симптомів СН — задишки, сер-
цебиття, підвищеної стомлюваності.

2. Підвищення ФВ ЛШ.
3. Усунення клінічних ознак затримки ріди-

ни в організмі.
4. Підвищення якості життя.
5. Збільшення періоду між госпіталізаціями. 
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Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні дії препаратів — відповідно 

до їхніх фармакологічних властивостей.
Найчастіше — артеріальна гіпотензія. Про-

ведення неадекватної антикоагулянтної терапії 
може спровокувати кровотечі, особливо у хво-
рих з існуючими ураженнями травного тракту 
й іншими факторами ризику. У даних пацієнтів 
високий ризик тромбоемболічних ускладнень, 
особливо при застосуванні масивної діуретич-
ної терапії. У групі хворих з ДКМП високий ри-
зик аритмічної смерті. 

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження  
Хворі мають перебувати під диспансерним 

наглядом за місцем проживання й обстежува-
тися не менше ніж 1 раз на  2 міс або частіше, 
якщо така необхідність зумовлена клінічною 
ситуацією.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень 
Обмеження добового споживання хлориду 

натрію: <3 г/добу при доклінічній і помірній СН 
(<1,5 г/добу — при вираженій СН (III–IV ФK)). 
При надлишковій масі тіла обмежується енер-
гетична цінність їжі.

Відмова від тютюнопаління та вживання ал-
коголю. 

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Рекомендоване обмеження фізичних на-

вантажень відповідно до ступеня й вираже-
ності СН. Регулярна фізична активність (по-
вільна ходьба, фізичні вправи невеликої ін-
тенсивності) відповідно до функціональних 
можливостей пацієнта (комфортний, але ре-
гулярний руховий режим). Більшість хворих 
потребує направлення на МСЕК у зв’язку зі 
стійкою втратою працездатності, яка зумов-
лена СН.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ХВОРИМ 

З ГКМП 
Рубрика за МКХ-10: I42.1

Умови надання медичної допомоги
Хворі підлягають амбулаторному обсте-

женню та лікуванню за місцем проживання. 
Обстеження може проводитися в районних 

поліклініках, а при необхідності додаткових 
обстежень — у міських кардіологічних диспан-
серах і діагностичних центрах. За наявності 
показань хворі підлягають направленню на 
хірургічне лікування у відповідні спеціалізова-
ні установи. У разі неможливості хірургічного 
лікування при прогресуванні СН хворих на-
правляють в кардіо логічні стаціонари за місцем 
проживання.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг і сімейного анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ.
4. Дослідження лабораторних показників 

(загальні аналізи крові та сечі, АлАТ, АсАТ, бі-
лірубін, креатинін, ХС, глюкоза крові, калій, на-
трій).

5. ЕКГ в 12 відведеннях.
6. ЕхоКГ і допплєрівське дослідження.
7. Добовий моніторинг ЕКГ.
8. Рентгенографія органів грудної клітки.
Додаткові дослідження
Катетеризація серця і/або коронаровентри-

кулографія.

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
1. Блокатори β-адренорецепторів.
2. Блокатори кальцієвих каналів (верапаміл, 

дилтіазем).
3. Антиаритмічна терапія.
Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. Інгібітори АПФ (особливо за наявності су-

путньої АГ).
2. Оперативне лікування, міектомія за наяв-

ності показань.
3. Імплантація кардіостимулятора, а за на-

яв ності показань — кардіовертера-дефібри ля-
тора.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Поліпшення клінічного стану, підвищення 

толерантності до фізичного навантаження.

Тривалість лікування
Строк стаціонарного лікування при про-

веденні хірургічного втручання визначається 
індивідуально, при лікуванні СН у кардіоло-
гічному стаціонарі термін лікування встанов-
люють індивідуально залежно від тяжкості СН 
і ефективності терапії.
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Критерії якості лікування
1. Поліпшення клінічного стану.
2. Підвищення толерантності до фізичного 

навантаження.
3. Зниження частоти госпіталізацій.
4. Усунення загрозливих для життя аритмій. 

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні дії препаратів відповідно 

до їхніх фармакологічних властивостей.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження
Хворі мають перебувати під постійним дис-

пансерним спостереженням з обстеженням не 
менше ніж 1 раз на рік. 

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень 
При надлишковій масі тіла обмежується 

енергетична цінність їжі. Відмова від тютюно-
паління, обмеження вживання алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Індивідуальне вирішення питання залиш-

кової працездатності відповідно до стану паці-
єнта. Забороняється робота на транспорті, на 
висоті, обмежуються фізичні навантаження.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ 

З МІОКАРДИТОМ
Рубрика за МКХ-10: I40, I41, I51.4

Умови надання медичної допомоги
Особливості обстеження й лікування за-

лежать від поширеності й перебігу міокардиту. 
Хворі з вогнищевим міокардитом підлягають 
амбулаторному обстеженню й лікуванню за 
місцем проживання. Обстеження може прово-
дитися в районних поліклініках, а при необхід-
ності додаткових обстежень — у міських кардіо-
логічних диспансерах і діагностичних центрах. 
Хворі з дифузним міокардитом середньої тяж-
кості або з тяжким перебігом мають потребу в 
стаціонарному лікуванні в кардіологічних ста-
ціонарах за місцем проживання з обов’язковим 
продовженням терапії в амбулаторних умовах.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг і анамнезу.
2. Клінічний огляд.

3. Вимірювання АТ.
4. Дослідження лабораторних показ-

ників (загальні аналізи крові і сечі, АлАТ, 
АсАТ, білірубін, креатинін, СРБ, КФК або 
МВ-фракція КФК, тропонін Т або I, титр 
антистрептолізину-О, ХС, глюкоза крові).

5. Етіологічне дослідження з визначенням 
титрів віруснейтралізуючих антитіл до вірусів 
Коксакі групи В, ECHO (enteric cytopathogenic 
human orphan virus), герпесу, гепатиту С та ін. 
(імуноглобулінів класів G і М (IgM, IgG)) 
у плазмі крові, а також полімеразної ланцюго-
вої реакції.

6. Визначення показників імунологічного 
стану.

7. ЕКГ в 12 відведеннях.
8. ЕхоКГ і допплєрівське дослідження.
9. Рентгенографія органів грудної клітки. 
Додаткові дослідження
1. Добовий моніторинг ЕКГ.
2. Для діагностики хронічного міокардиту — 

радіоізотопна сцинтиграфія з використанням 
ізотопів: технецій (99mТс), цитрат галію (67Ga) 
або моноклональні антитіла до міозину, мічені 
індієм (111In).

3. КТ або МРТ із застосуванням такого 
контрасту, як гадодіамід.

4. Ендоміокардіальна біопсія з визначенням 
сучасних гістологічних критеріїв, так званий 
консенсус щодо визначення міокардиту.

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
Відповідно до сучасних алгоритмів, затверд-

жених на Конгресі кардіологів України (2004), 
лікування міокардиту відрізняється залежно 
від поширеності міокардіального ушкодження 
і тяжкості перебігу захворювання.

При гострому ізольованому міокардиті
1. Етіологічне лікування: противірусні пре-

парати інтерферону, антибактеріальні препа-
рати і т.п.

2. Блокатори β-адренорецепторів. 
3. НПЗП.
4. Системна ензимотерапія.
5. Метаболічна терапія.
6. Симптоматичне лікування:
• антиаритмічні препарати;
• дезагреганти;
• діуретики.
При хронічному ізольованому міокардиті
1. Блокатори β-адренорецепторів. 
2. НПЗП.
3. Системна ензимотерапія.
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4. Метаболічна терапія.
5. Симптоматичне лікування:
• антиаритмічні препарати;
• дезагреганти;
• діуретики.
При гострому дифузному міокардиті
1. Етіологічне лікування: препарати інтер-

ферону, противірусні та антибактеріальні пре-
парати та ін.

2. Блокатори β-адренорецепторів і/або ін-
гібітори АПФ або блокатори рецепторів ангіо-
тензину II.

3. Діуретики.
4. Дезагреганти і/або антикоагулянти.
5. Антиаритмічні препарати.
6. Системна ензимотерапія.
7. Метаболічна терапія.
8. На даному етапі також можливе застосу-

вання:
• ГКС (як імуносупресорів при ідіопатич-

ному або аутоімунному міокардиті);
• симпатоміметиків — для підтримки па-

раметрів гемодинаміки при симптомах гострої 
тяжкої СН і кардіогенного шоку.

При хронічному дифузійному міокардиті
1. Курс лікування гормонами і/або цитоста-

тичними препаратами.
2. Симптоматичне лікування СН:
• блокатори β-адренорецепторів (метопро-

лол, карведилол, бізопролол, небіволол);
• інгібітори АПФ, при їх непереносимості — 

блокатори рецепторів ангіотензину II;
• діуретики;
• дигоксин.
3 Лікування та профілактика ускладнень: 
• дезагреганти і/або антикоагулянти;
• антиаритмічні препарати.
4. Системна ензимотерапія.
5. Метаболічна терапія.
Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. За наявності показань — санація вогнищ 

хронічних інфекцій.
2. При тяжкому перебігу дифузного міокар-

диту:
• імплантація кардіовертера- дефібриля-

тора за наявності рецидивуючої фібриляції 
шлуночків або стійкої шлуночкової тахікардії 
та їх резистентності до антиаритмічних пре-
паратів;

• імплантація трикамерного ЕКС у режимі 
DDDR при рефрактерній до медикаментозної 
терапії СН, у хворих зі значними порушеннями 
внутрішньошлуночкової провідності і десин-
хронізацією скорочення шлуночків;

• трансплантація серця при трансформації 
в ДКМП і тяжкому перебігу.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Видужання при легкому перебігу, відсут-

ність прогресування СН, збільшення тривалос-
ті життя.

Тривалість лікування
Термін стаціонарного лікування визнача-

ється ступенем СН і ефектом від лікування. 
Строки амбулаторного лікування встановлю-
ють індивідуально, залежно від поширеності 
і тяжкості перебігу міокардиту. Загальний тер-
мін лікування може становити до 6 міс, а при 
тяжкому перебігу дифузного міокардиту симп-
томатична терапія може проводитися протягом 
невизначено тривалого періоду.

Критерії якості лікування
Поліпшення загального стану. Позитивна ди-

наміка показників лабораторних і інструменталь-
них методів дослідження. При хронічному тяжко-
му дифузійному міокардиті — усунення або змен-
шення вираженості суб’єктивних симптомів СН, 
підвищення ФВ ЛШ, підвищення якості життя, 
подовження строку між госпіталізаціями.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні дії препаратів відповідно 

до їх фармакологічних властивостей.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження  
Хворі потребують спостереження протягом 

6 міс після стаціонарного лікування. При хро-
нічному дифузному міокардиті хворі мають 
перебувати на диспансерному обліку за місцем 
проживання та обстежуватися не менше 1 разу 
на 2 міс або частіше (при певній клінічній си-
туації). 

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень 
Повноцінне раціональне харчування; у разі 

виникнення СН — з обмеженням споживання 
рідини й кухонної солі. Відмова від тютюнопа-
ління, обмеження вживання алкоголю. 

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації 
Не рекомендується перебування під прями-

ми сонячними променями, переохолодження 
й перегрівання.
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КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ГОСТРИМ 
ПЕРИКАРДИТОМ, ХРОНІЧНИМ 

КОНСТРИКТИВНИМ 
ПЕРИКАРДИТОМ

Рубрика за МКХ-10: I30, I32

Умови надання медичної допомоги
Хворі з гострим перикардитом підлягають 

стаціонарному лікуванню за місцем проживан-
ня, а за наявності показань їх направляють на 
хірургічне лікування у відповідні спеціалізова-
ні установи.

Хворі на констриктивний перикардит під-
лягають направленню на хірургічне лікування 
у відповідну спеціалізовану установу.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг і анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ.
4. Вимірювання ЦВТ.
5. Дослідження лабораторних показників 

(загальні аналізи крові і сечі, АлАТ, АсАТ, білі-
рубін, креатинін, ХС, глюкоза крові, калій, на-
трій, СРБ; титри антистрептолізину-О). 

6. ЕКГ в 12 відведеннях.
7. ЕхоКГ і допплєрівське дослідження.
8. Рентгенографія органів грудної клітки.
 Додаткові дослідження
1. Добовий моніторинг ЕКГ.
2. Пункція перикарду із цитологічним до-

слідженням випоту.
3. КТ або МРТ.
4. Циркулюючі імунні комплекси, іму-

ноглобуліни M, G, нейтралізуючі або комп-
лементзв’язуючі антитіла до вірусів Коксакі 
групи В, ECHO, герпесу в парних сироватках.

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
Етіопатогенетичне лікування основного за-

хворювання:
• антибіотики;
• НПЗП;
• ГКС;
• перикардіоцентез при значній кількості 

випоту;
• оперативне лікування при констриктив-

ному перикардиті. 

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. Симптоматичне лікування СН.
2. Аміодарон у хворих із симптоматични-

ми або тяжкими шлуночковими аритміями, 
а також при тахісистолічній формі фібриляції 
передсердь у разі недостатньої ефективності ін-
ших препаратів.

3. Антикоагулянти (непрямі) у пацієнтів 
з постійною формою фібриляції передсердь, 
тромбоемболічними ускладненнями в анам-
незі, за наявності тромбів у порожнинах серця. 
Обов’язковий контроль МНВ. За неможливості 
визначення МНВ — визначення протромбіно-
вого індексу.

Характеристика очікуваного кінцевого
результату лікування
Видужання, поліпшення клінічного стану, 

відсутність прогресування симптомів СН.

Тривалість лікування
Строк стаціонарного лікування при прове-

денні хірургічного втручання визначають інди-
відуально. 

Критерії якості лікування
Поліпшення клінічного стану хворих. Нор-

малізація показників крові. Позитивна динамі-
ка показників ехоКГ і допплєрівського дослід-
ження. Підвищення толерантності до фізично-
го навантаження. Зникнення ознак СН.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні ефекти препаратів відпо-

відно до їхніх фармакологічних властивостей. 
При проведенні перикардіоцентезу і/або кате-
теризації центральної вени можливі специфічні 
ускладнення.

Рекомендації щодо амбулаторного
 спостереження 
Хворі мають перебувати під постійним дис-

пансерним спостереженням з обстеженням не 
менше 1 разу на рік.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Повноцінне харчування. За наявності симп-

томів СН обмеження добового споживання 
хлориду натрію: <3 г/добу при доклінічній і по-
мірній СН (<1,5 г/добу при вираженій СН (III–
IV ФК). При надлишковій масі тіла обмежуєть-
ся енергетична цінність їжі.

Відмова від тютюнопаління, обмеження 
вживання алкоголю.
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Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Індивідуальне вирішення питання залиш-

кової працездатності відповідно до стану паці-
єнта. Не рекомендується перебування під пря-
мими сонячними променями, переохолоджен-
ня і перегрівання.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ХВОРИМ З ІНФЕКЦІЙНИМ 
ЕНДОКАРДИТОМ

Рубрика за МКХ-10: I33.0

Умови надання медичної допомоги
Хворі з інфекційним ендокардитом підля-

гають стаціонарному лікуванню за місцем про-
живання. За наявності показань пацієнтів слід 
направляти на хірургічне лікування у відповід-
ні спеціалізовані установи.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг та анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ.
4. Дослідження лабораторних показників 

(загальні аналізи крові і сечі, АлАТ, АсАТ, білі-
рубін, креатинін, глюкоза крові, калій, натрій).

5. Посіви крові на стерильність і визначення 
чутливості флори до антибіотиків.

6. Коагулограма.
7. ЕКГ в 12 відведеннях.
8. ЕхоКГ і допплєрівське дослідження.
9. Рентгенографія органів грудної клітки.
10. Консультація кардіохірурга. 
Додаткові дослідження
1. Катетеризація серця.
2. Черезстравохідна ехоКГ.
3. КТ. 

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
1. Оперативне лікування.
2. Етіотропна терапія: антибіотикотерапія 

під контролем чутливості збудника, ГКС і т.п.
3. Симптоматичне лікування СН. 
Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. Аміодарон у хворих із симптоматичними 

або тяжкими шлуночковими аритміями, також 
при тахісистолічній формі фібриляції перед-
сердь у разі недостатнього ефекту інших пре-
паратів.

2. Антикоагулянти (непрямі) у пацієнтів 
з постійною формою фібриляції передсердь, 
тромбоемболічними ускладненнями в анам-
незі, за наявності тромбів у порожнинах серця. 
Обов’язковий контроль МНВ. За неможливості 
встановлення МНВ — визначення протромбі-
нового індексу.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Видужання, поліпшення клінічного стану, 

відсутність прогресування уражень клапанно-
го апарату і СН.

Тривалість лікування
Термін стаціонарного лікування при прове-

денні хірургічного втручання визначають індиві-
дуально. При лікуванні в кардіологічному стаці-
онарі хворі потребують щоденного застосування 
препаратів протягом невизначеного тривалого 
періоду (залежно від ефективності лікування).

Критерії якості лікування
1. Поліпшення клінічного стану хворих.
2. Нормалізація показників крові.
3. Негативна гемокультура.
4. Позитивна динаміка ЕКГ, поліпшення по-

казників ехоКГ і допплєрівського дослідження.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні ефекти препаратів відпо-

відно до їхніх фармакологічних властивостей. 
Захворювання може ускладнюватися ТЕЛА 
і розвитком ГСН і ХСН.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження 
Хворі потребують постійного диспансерного 

спостереження з обстеженням не менше 1 разу 
на рік.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Повноцінне харчування. За наявності симп-

томів СН — обмеження добового споживання 
хлориду натрію. При надлишковій масі тіла об-
межується енергетична цінність їжі.

Відмова від тютюнопаління, обмеження 
вживання алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Індивідуальне вирішення питання залиш-

кової працездатності відповідно до стану паці-
єнта.
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КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ХВОРИМ З ХРОНІЧНОЮ 
РЕВМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 

(ВАДАМИ СЕРЦЯ)
Рубрика за МКХ-10: I05-I09

Умови надання медичної допомоги 
Усі хворі з вадами серця підлягають направ-

ленню на хірургічне лікування у відповідні спе-
ціалізовані установи. У разі неможливості або 
відстрочки хірургічного лікування такі хворі 
підлягають амбулаторному обстеженню і лі-
куванню за місцем проживання. Обстеження 
може проводитися в районних поліклініках, а за 
необхідності додаткових обстежень — у місь-
ких кардіологічних диспансерах і діагностич-
них центрах. При прогресуванні СН хворих на-
правляють у кардіологічні стаціонари за місцем 
проживання. Амбулаторний контроль і ста-
ціонарне лікування проводять до проведення 
хірургічного втручання або за неможливості 
останнього.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг та анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ.
4. Дослідження лабораторних показників 

(загальні аналізи крові і сечі, АлАТ, АсАТ, бі-
лірубін, креатинін, ХС, глюкоза крові, калій, 
натрій, СРБ; титри антистрептолізину-О, анти-
генів, ревматоїдного фактора).

5. ЕКГ в 12 відведеннях.
6. ЕхоКГ, допплєрівське дослідження.
7. Рентгенографія органів грудної клітки.
Додаткові дослідження
1. Катетеризація серця й/або коронаровен-

трикулографія.
2. Добовий моніторинг ЕКГ. 

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
1. Оперативне лікування вади серця.
2. Пеніцилінопрофілактика протягом року.
3. Лікування СН залежно від типу (систоліч-

на або діастолічна).
4. Антикоагулянти — у пацієнтів з постій-

ною формою фібриляції передсердь, тромбо-
емболічними ускладненнями в анамнезі, з мі-
тральним стенозом і протезованими клапана-
ми серця. Обов’язковий контроль МНВ. За не-

можливості встановлення МНВ — визначення 
протромбінового індексу.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Поліпшення клінічного стану, підвищення 

толерантності до фізичного навантаження.

Тривалість лікування
Термін стаціонарного лікування при про-

веденні хірургічного втручання визначають 
індивідуально. При лікуванні СН у кардіоло-
гічному стаціонарі термін лікування встанов-
люють залежно від стадії СН і ефективності 
терапії.

Критерії якості лікування
Видужання або поліпшення клінічного ста-

ну хворих після хірургічного лікування. При 
консервативній терапії — відсутність прогре-
сування СН, підвищення толерантності до фі-
зичного навантаження, зниження частоти гос-
піталізацій.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні дії препаратів відповідно 

до їхніх фармакологічних властивостей. Най-
більш характерними ускладненнями є прогре-
сування СН, легенево-судинна тромбоемболія, 
раптова серцева смерть.

Рекомендації щодо амбулаторного
спостереження 
Хворі потребують постійного диспансерно-

го спостереження з обстеженням не менше ніж 
1–2 рази на рік. За наявності СН підлягають 
диспансерному огляду не менше 1 разу на 2 міс 
або частіше (при певній клінічній ситуації).

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
При надлишковій масі тіла обмежується 

енергетична цінність їжі.
Відмова від тютюнопаління, обмеження 

вживання алкоголю.
За наявності СН — обмеження добового спо-

живання хлориду натрію.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
За наявності СН рекомендоване обмеження 

фізичних навантажень відповідно до стадії СН. 
Регулярна фізична активність (повільна ходьба, 
фізичні вправи невисокої інтенсивності) від-
повідно до функціональних можливостей па-
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цієнта (комфортний, але регулярний руховий 
режим).

Не рекомендуються переохолодження й ро-
бота вночі.

Індивідуальне вирішення питання залиш-
кової працездатності відповідно до стану паці-
єнта.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ХВОРИМ З НЦД
Рубрика за МКХ-10: F45.3

Умови надання медичної допомоги
Хворі підлягають амбулаторному обстежен-

ню й лікуванню за місцем проживання. Об-
стеження може проводитися в районних полі-
клініках, а за необхідності додаткових обсте-
жень — у міських кардіологічних диспансерах 
і діагностичних центрах.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг і анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ.
4. Дослідження лабораторних показників 

(загальні аналізи крові і сечі, АлАТ, АсАТ, білі-
рубін, креатинін, ХС, глюкоза крові).

5. ЕКГ в 12 відведеннях.
6. Проби з дозованим фізичним навантажен-

ням.
7. ЕКГ-проби (з гіпервентиляцією, орто-

статична, калієва, з блокаторами β-адрено-
рецепторів).

Додаткові дослідження
1. Добовий моніторинг ЕКГ і АТ.
2. ЕхоКГ.
3. Рентгенографія органів грудної клітки.

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
1. Блокатори β-адренорецепторів. Рекомен-

дують хворим із симпатоадреналовими криза-
ми і тахікардією.

2. Антиаритмічні препарати при симптом-
них аритміях.

3. Седативні препарати, анксіолітики, суль-
бутіамін.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. Лікувальна фізкультура, дозовані фізичні 

навантаження.
2. Фізіотерапевтичні процедури.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Поліпшення загального стану, зменшення 

скарг.

Тривалість лікування
Стаціонарне лікування не потрібне. Трива-

лість амбулаторного спостереження і лікування 
визначають індивідуально.

Критерії якості лікування
Нормалізація АТ й ЧСС. Підвищення толе-

рантності до фізичного навантаження.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні дії препаратів відповідно 

до їхніх фармакологічних властивостей.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження 
Хворі не потребують диспансерного спосте-

реження.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
При надлишковій масі тіла обмежується 

енергетична цінність їжі.
Відмова від тютюнопаління, обмеження 

вживання алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Не рекомендується перебування під прями-

ми сонячними променями, переохолодження й 
перегрівання. Рекомендується відмова від ро-
боти вночі.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ХВОРИМ З ЕКСТРАСИСТОЛІЧНОЮ 
АРИТМІЄЮ ТА ПАРАСИСТОЛІЄЮ

Рубрики за МКХ-10: I49.1; I49.2; I49.4

Ознаки та критерії діагностики захворювання
Екстрасистолія — порушення серцевого 

ритму, що викликане передчасним збудженням 
міокарда всього серця або його ділянок. За ло-
калізацією розрізняють:

• суправентрикулярні (синусові, передсерд-
ні, з AV-з’єднання);

• шлуночкові екстрасистоли.
Парасистолія — порушення ритму, зумовле-

не автономною активністю ектопічного центру, 
що не залежить від основного серцевого ритму 



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

5
С

ЕР
Ц

ЕВ
О

-С
У

Д
И

Н
Н

І
ЗА

Х
ВО

РЮ
ВА

Н
Н

Я

ГЛАВА 2  СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ __________________________  1337

та співіснує з ним. Парацентр — це група ура-
жених автоматичних клітин з різною швид-
кістю спонтанної діастолічної деполяризації, 
тобто здатних до автоматизму. За локалізацією 
парацентру розрізняють парасистоли:

• шлуночкові;
• з AV-з’єднання;
• передсердні;
• синусові;
• з додаткових передсердно-шлуночкових 

шляхів;
• об’єднані (з різних камер серця) і дубльо-

вані або множинні (з однієї й тієї ж камери сер-
ця).

Діагноз встановлюють на підставі даних ЕКГ 
або добового моніторингу ЕКГ.

Умови надання медичної допомоги 
Хворі з екстрасистолією і парасистолією під-

лягають амбулаторному обстеженню й лікуванню 
за місцем проживання. Обстеження може прово-
дитися в районних поліклініках, а за необхідності 
додаткових обстежень — у міських кардіологічних 
диспансерах і діагностичних центрах. За наявнос-
ті шлуночкової екстрасистолії III, IV, V класу за 
класификацією Лауна хворі підлягають госпіталі-
зації в кардіологічний стаціонар, при виражених 
симптомах порушення гемодинаміки — у відді-
лення інтенсивної терапії.

Програма діагностики
Обстеження хворих з екстрасистолічною 

аритмією та парасистолією має включати ме-
тоди, які забезпечують діагностику порушення 
серцевого ритму, визначення його клінічного 
і прогностичного значення, вибір адекватного 
лікування й оцінку його ефективності.

Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг та анамнезу: при опиту-

ванні хворого з’ясовують таку інформацію:
• суб’єктивні прояви аритмії (серцебиття, 

перебої в роботі серця, поштовхи або завмиран-
ня серця, дискомфорт у грудях, відчуття задухи, 
задишка, запаморочення, синкопальні стани), 
давність виникнення порушення ритму;

• наявність факторів, які провокують арит-
мію (фізичне навантаження, психоемоційний 
стрес, певний час доби, положення тіла, при-
йом їжі, алкоголь, паління);

• перенесені останнім часом захворювання;
• наявність фонової кардіальної патології;
• попередній прийом антиаритмічних пре-

паратів (які саме, їх разові та добові дози, трива-
лість прийому, ефективність, побічні ефекти).

2. Клінічне обстеження: виявлення аритмії 
при аускультації серця або при пальпації пуль-
су. Наявність або відсутність клінічних ознак 
органічного ураження серця, вимірювання АТ.

3. Лабораторні методи дослідження: загальні 
аналізи крові і сечі, визначення електролітного 
балансу плазми крові, рівня загального ХС, ТГ.

4. Інструментальні методи дослідження: 
ЕКГ в 12 відведеннях, ритмографія, добовий 
моніторинг ЕКГ, проби з фізичним наванта-
женням (проба Мастера, степ-тест, ВЕМ, тред-
міл), ехоКГ.

Додаткові дослідження
1. Проведення проб з метою провокуван-

ня виникнення екстрасистолічної аритмії або 
уточнення її характеру (ортокліностатична, 
фармакологічні проби з атропіном, пропрано-
лолом, ізопреналіном, добутаміном).

2. Визначення рівня гормонів щитовидної за-
лози, адреналіну, ацетилхоліну, МАО, холінесте-
рази, показників кислотно-основного балансу.

3. Реєстрація ППШ.
4. Черезстравохідна електрографія.
5. Ендокардіальне ЕФД.
6. Коронаровентрикулографія. 

Програма лікування
Лікування екстрасистолії залежить від її 

клінічного і прогностичного значення. При лі-
куванні екстрасистолії слід брати до уваги:

а) наявність або відсутність структурного 
захворювання серця, ступінь ризику життєво 
небезпечних шлуночкових аритмій;

б) суб’єктивну переносимість аритмії.
Показання до призначення антиаритмічних 

препаратів при екстрасистолічній аритмії
1) значне збільшення кількості екстрасистол 

на фоні прогресуючого перебігу захворювання;
2) часті, політопні, парні, групові та ранні 

«R на Т» шлуночкові екстрасистоли, які є за-
грозливими відносно переходу в пароксизмаль-
ну шлуночкову тахікардію і фібриляцію шлу-
ночків;

3) алоритмія (бі-, три-, квадригемінія), ко-
роткі напади передсердної тахікардії, які су-
проводжуються СН;

4) екстрасистолічна аритмія, що виникає 
при захворюваннях, які сприяють розвитку 
аритмогенних ефектів (пролабування мітраль-
ного клапана, синдром подовженого інтервалу 
Q–T і т.п.);

5) виникнення або підвищення частоти 
естрасистол під час нападів стенокардії або 
гост рого ІМ;
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6) шлуночкові екстрасистоли після припи-
нення нападу шлуночкової тахікардії і фібри-
ляції шлуночків;

7) екстрасистоли, які виникають на фоні 
аномальних шляхів проведення (WPW-
синдрому і синдрому Клерка — Леві — Крис-
теско).

Хворі з доброякісною шлуночковою екс-
трасистолією не потребують спеціальної анти-
аритмічної терапії, але їм необхідне динамічне 
спостереження, оскільки в частини з них по-
ява екстрасистолії може бути дебютом серце-
вого захворювання. При екстрасистолії в осіб 
молодого віку без структурного ураження сер-
ця антиаритмічні препарати зазвичай не при-
значають. При суб’єктивній непереносимості 
екстрасистолії показані раціональна психоте-
рапія, седативні засоби, транквілізатори або 
антидепресанти (фенібут, мебікар, гідазепам, 
діазепам, медазепам, сульпірид, тіоридазин та 
ін.). Пацієнтам із захворюваннями внутріш-
ніх органів і екстрасистолією показане адек-
ватне лікування основного захворювання та/
або призначення психотропних засобів. Якщо 
екстрасистолія виникає на фоні вегетативної 
дисфункції з ознаками симпатоадреналової 
активації, показане призначення блокаторів 
β-адренорецепторів, а при домінуванні вагоін-
сулярних тенденцій — М-холінолітиків (атро-
пін, препарати беладони, іпратропій бромід).

Для лікування клінічно вираженої надшлу-
ночкової екстрасистолії у хворих зі структур-
ним ураженням серця без ознак СН препара-
тами вибору є антагоністи кальцію (верапаміл, 
дилтіазем), а препаратами резерву — блокатори 
β-адренорецепторів (пропранолол, атенолол, 
метопролол, бізопролол, бетаксолол і т.п.). За 
відсутності ефекту зазначених антиаритмічних 
препаратів переходять до призначення препара-
тів I класу або комбінації антиаритмічних пре-
паратів з різними механізмами дії. Найбільш 
апробовані такі комбінації антиаритмічних 
препаратів:

• блокатор β-адренорецепторів + антиарит-
мічні препарати IА класу;

• блокатор β-адренорецепторів + аміодарон;
• аміодарон + дизопірамід або препарат хі-

нідину;
• аміодарон + пропафенон;
• верапаміл + препарат IА або IB класу;
• пропафенон + блокатор β-адренорецеп то-

рів.
Принципи лікування парасистолії такі самі, 

як і екстрасистолії. Однак частіше відзначають 

рефрактерність до медикаментозної терапії. За-
стосування антиаритмічних препаратів показа-
не при шлуночковій парасистолічній тахікардії, 
а також у тих випадках, коли парасистолія су-
проводжується суб’єктивною симптоматикою. 
Аміодарон є найбільш ефективним засобом лі-
кування парасистолії.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
Хворі з прогностично несприятливими 

аритміями, рефрактерними до антиарит-
мічної терапії, з вираженими порушеннями 
гемодинаміки, коронарного кровотоку або 
в поєднанні з пароксизмами шлуночкової 
тахікардії і фібриляції шлуночків потребують 
хірургічного лікування (деструкція ектопіч-
ного вогнища, ім плантація протитахікардич-
них пристроїв або використання інших під-
ходів).

За наявності супутніх захворювань (ІХС, АГ, 
уражень щитовидної залози, цукрового діабету 
або інших соматичних захворювань) пацієнти 
мають потребу в адекватному ліку ванні.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Поліпшення клінічного стану, підвищення 

толерантності до фізичного навантаження.

Критерії якості лікування
1) Зменшення загальної кількості екстрасис-

тол через добу більше ніж на 75%;
2) зменшення кількості парних і ранніх екст-

расистол на 90% і більше;
3) повне усунення епізодів шлуночкової та-

хікардії;
4) при поліморфній шлуночковій екстрасис-

толії — зменшення кількості морфологічних 
типів екстрасистол до 1–2.

Тривалість лікування
Тривалість лікування залежить від медич-

них показань і коливається від 3 тиж до 2–3 міс. 
У разі досягнення стійкого антиаритмічного 
ефекту добова доза препарату кожні 6–7 днів 
знижується на ⅓ до повного скасування протя-
гом 2–3 міс.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні дії препаратів відповідно 

до їхніх фармакологічних властивостей. Про 
парадоксальну аритмогенну дію антиаритміч-
ного препарату свідчить:

а) збільшення загальної кількості екстра-
систол в 3–4 рази;
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б) збільшення кількості парних шлуночко-
вих екстрасистол і епізодів нестійкої шлуноч-
кової тахікардії протягом доби в 10 разів;

в) поява раніше незадокументованої стійкої 
шлуночкової тахікардії;

г) підвищення частоти шлуночкового ритму 
при шлуночковій тахікардії на 10% від вихід-
ної.

Оцінюючи адекватність лікування анти-
аритмічним препаратом, крім перерахованих 
критеріїв, варто також враховувати особливості 
його впливу на синусовий ритм, провідність, 
частоту виникнення ішемічних епізодів.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження 
Хворі з наявністю екстрасистолічної арит-

мії III–V класу за класифікацією Лауна мають 
перебувати на диспансерному спостереженні за 
місцем проживання. Обов’язкове щорічне об-
стеження, при необхідності — обстеження і ко-
рекція частіше ніж 1 раз на рік.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
При надлишковій масі тіла обмежується 

енергетична цінність їжі. Пацієнтам з наявністю 
захворювань ШКТ рекомендується дотримання 
відповідної дієти і режиму харчування. За наяв-
ності шкідливих звичок — відмова від тютюно-
паління, обмеження вживання алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Хворим, що приймають аміодарон, не реко-

мендується перебування під прямими соняч-
ними променями. За наявності екстрасистолії 
високих градацій за Лауном (III–V класу) хворі 
підлягають направленню на МСЕК для визна-
чення можливостей щодо подальшої професій-
ної діяльності.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ХВОРИМ З НАДШЛУНОЧКОВИМИ 

ТАХІКАРДІЯМИ
Рубрика за МКХ-10: I47.1

Ознаки та критерії діагностики захворювання
Мають пароксизмальний характер, рапто-

вий початок і кінець.
У більшості випадків регулярний ритм із не-

значними коливаннями частоти.
ЧСС 100–250 уд./хв, зазвичай 140–220 уд./хв.

Частота скорочень шлуночків відповідає 
частоті скорочень передсердь або менша за на-
явності AV-блокади.

Комплекси Q–R–S вузькі, але при аберант-
ному проведенні можуть бути широкими.

Основні механізми тахікардії такі: механізм 
повторного входу імпульсу (re-entry), ектопіч-
ний автоматизм та тригерна активність.

Діагноз встановлюють на підставі ЕКГ під 
час нападу і остаточно підтверджують за допо-
могою неінвазивного ЕФД.

Умови надання медичної допомоги
Пацієнти із суправентрикулярною тахікар-

дією, що діагностована вперше, потребують об-
стеження в кардіологічному стаціонарі за місцем 
проживання. Мета обстеження — уточнення 
виду суправентрикулярної тахікардії, виклю-
чення органічної патології серця, вибір тактики 
лікування. Якщо потрібне додаткове обстежен-
ня, застосування хірургічних методів лікування 
аритмії, необхідна госпіталізація в обласний кар-
діологічний центр. При нечастих безсимптомних 
(зі стабільною гемодинамікою) нападах пацієн-
там показане відновлення синусового ритму за 
допомогою лікарських засобів у формі таблеток 
в амбулаторних умовах. При частих симптомних 
нападах відновлення ритму виконують бригади 
швидкої допомоги, застосовуючи внутрішньо-
венні форми лікарських засобів, хворим постійно 
призначають підтримувальну терапію або прово-
дять хірургічне лікування аритмії.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг та анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ.
4. Лабораторне обстеження (загальний ана-

ліз крові і сечі, АлАТ, АсАТ, білірубін, креати-
нін, загальний ХС, ТГ, ревмопроби, глюкоза 
крові, гормони щитовидної залози, коагуло-
грама).

5. ЕКГ в 12 відведеннях.
6. ЕхоКГ.
7. Неінвазивне ЕФД.
8. Холтерівське моніторування ЕКГ. 
Додаткові дослідження
1. ВЕМ.
2. Добове моніторування АТ.
3. Коронаровентрикулографія.
4. Епізодичне моніторування ЕКГ.
5. Визначення маркерів запальних процесів 

міокарда.
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Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
При обстеженні необхідно чітко визначити 

механізм аритмії. Підібрати ефективне медика-
ментозне лікування, визначити показання до 
хірургічного лікування аритмії.

Для невідкладної терапії застосовують:
- при тахікардіях за механізмом re-entry — 

вагусні проби, АТФ, верапаміл, дилтіазем, бло-
катори β-адренорецепторів, пропафенон;

- при тахікардіях за участю додаткових шля-
хів проведення — пропафенон, флекаїнід, со-
талол, аміодарон;

- при тахікардіях за механізмом ектопічного 
вогнища — блокатори β-адренорецепторів, ве-
рапаміл, дилтіазем, пропафенон.

Для профілактики нападів використову-
ють верапаміл (ретардні форми), блокатори 
β-адренорецепторів, дилтіазем, пропафенон, 
соталол, аміодарон.

Показання до хірургічного лікування тахікардії
1. Частота скорочень шлуночків під час тахі-

кардії >200 уд./хв.
2. Порушення гемодинаміки під час тахікардії.
3. Молодий вік.
4. Вагітність.
5. Наявність додаткового шляху проведення 

й миготливої аритмії.
6. Неефективність медикаментозної терапії.
Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
Хворим старшого віку з діагнозом ІХС реко-

мендоване проведення коронаровентрикуло-
графії.

Хворим з нечастими нападами та при неін-
формативному черезстравохідному ЕФД реко-
мендоване проведення епізодичного монітору-
вання ЕКГ.

За наявності АГ — добове моніторування АТ 
з подальшою корекцією гіпотензивної терапії.

Консультація ендокринолога та контроль рів-
ня гормонів щитовидної залози при вперше ви-
явленій суправентрикулярній тахікардії та при 
постійній терапії аміодароном кожні 6 міс.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Відсутність нападів аритмії, які супроводжу-

ються порушенням гемодинаміки, зменшення 
кількості і тривалості пароксизмів. Зниження 
частоти скорочень шлуночків під час тахікардії.

Тривалість лікування
При нападах показана терапія для відновлення 

синусового ритму. При нападах, що супроводжу-

ються зниженням гемодинаміки, хворим показане 
хірургічне лікування аритмії. При неефективному 
хірургічному лікуванні показаний постійний при-
йом препаратів. Хворим після хірургічного ліку-
вання не показана антиаритмічна терапія.

Критерії якості лікування
Відсутність або значне зменшення кількості 

і тривалості пароксизмів тахікардії, повна відсут-
ність нападів аритмії, які супроводжуються пору-
шенням гемодинаміки. Зниження частоти скоро-
чень шлуночків під час тахікардії. Нормальна то-
лерантність до буденних фізичних навантажень.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні ефекти та ускладнення пре-

паратів відповідно до їхніх фармакологічних 
властивостей. Після хірургічного лікування не 
виключені рецидиви аритмії, які потребують по-
вторних втручань, і порушення провідності.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження 
Хворі, що одержують медикаментозну терапію, 

мають перебувати на диспансерному спостереженні 
за місцем проживання. Обов’язкові щорічне обсте-
ження та корекція терапії. Після катетерних абляцій 
хворих повторно обстежують через 3 міс.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Пацієнтам показана дієта з обмеженням солі 

при схильності до АГ, при підвищеному рівні 
ХС — обмеження продуктів з високим вмістом 
тваринних жирів. При надлишковій масі тіла — 
зниження калорійності їжі. 

Обмеження вживання алкоголю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
При частих пароксизмах і гемодинамічно 

значущих пароксизмах хворі потребують на-
правлення на МСЕК для визначення можли-
вості продовжувати професійну діяльність.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ НАДАННЯ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ 
З ФІБРИЛЯЦІЄЮ (ТРІПОТІННЯМ) 

ПЕРЕДСЕРДЬ
Рубрика за МКХ-10: I48

Ознаки та критерії діагностики захворювання
Фібриляція і тріпотіння передсердь — надшлу-

ночкові аритмії, які характеризуються некоорди-
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нованою активністю передсердь з порушенням 
їхньої механічної функції. Виділяють такі форми:

1. Пароксизм, що виник вперше.
2. Пароксизмальна (ритм відновлюється са-

мостійно протягом 48 год).
3. Персистуюча (пароксизм >48 год, для від-

новлення ритму необхідне втручання).
4. Постійна (синусовий ритм відновити не-

можливо або недоцільно).
Діагноз встановлюють за даними ЕКГ у стані 

спокою.

Умови надання медичної допомоги
Хворі з фібриляцією передсердь підлягають 

амбулаторному обстеженню і лікуванню за місцем 
проживання. Обстеження може проводитися в 
районних поліклініках, а при необхідності додат-
кових обстежень — у міських кардіологічних дис-
пансерах і діагностичних центрах. За необхідності 
відновлення синусового ритму при персистуючій 
аритмії у разі неефективності амбулаторного лі-
кування рутинними заходами й/або при пору-
шеннях гемодинаміки або для планової електро-
імпульсної терапії хворі підлягають госпіталізації 
у кардіологічний стаціонар, за відповідними по-
казниками — у відділення інтенсивної терапії.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг та анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ.
4. Лабораторне обстеження (загальні аналізи 

крові і сечі, AлАТ, АсАТ, білірубін, креатинін, лі-
підограма, ТГ, глюкоза крові, гормони щитовидної 
залози та гіпофізу (трийодтиронін (ТЗ), тироксин 
(Т4) вільний, ТТГ), коагулограма, МНВ, АЧТЧ).

5. ЕКГ в 12 відведеннях.
6. ЕхоКГ.
7. Проба з фізичним навантаженням.
8. Добовий моніторинг ЕКГ або реєстрація 

випадків. 
Додаткові дослідження
1. ЕФД.
2. Черезстравохідна ехоКГ.
3. Рентгенографія органів грудної клітки.
4. Маркери запального процесу в міокарді. 

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
Хворі мають одержувати комплексну тера-

пію із застосуванням таких препаратів:
- ацетилсаліцилова кислота, що показана 

всім хворим протягом необмежено тривалого 

часу за відсутності показань до застосування 
прямих антикоагулянтів;

- непрямі антикоагулянти під контролем 
МНВ (протромбіновий індекс при неможли-
вості визначення МНВ). Контроль МНВ необ-
хідно проводити при таких показаннях:

• вік >60 років при наявності цукрового діа-
бету, ІХС (МНВ 2,0–3,0; цільова величина 2,5);

• вік >75 років, жіноча стать (МНВ 2,0–3,0; 
цільова величина 2,5);

• ХСН і/або ФВ <35% (МНВ 2,0–3,0; цільова 
величина 2,5);

• тиреотоксикоз (МНВ 2,0–3,0; цільова ве-
личина 2,5);

• АГ (МНВ 2,0–3,0, цільова величина 2,5);
• ревматичний мітральний стеноз 

(МНВ 2,5–3,5; цільова величина 3);
• протезовані клапани серця (МНВ 2,5–3,5; 

цільова величина 3);
• тромбоемболії в анамнезі (МНВ 2,5–3,5; 

цільова величина 3);
• тромбоутворення в порожнинах серця за 

даними трансторакальної та черезстравохідної 
ехоКГ (МНВ 2,5–3,5; цільова величина 3).

Профілактична антикоагулянтна терапія 
антагоністом вітаміну К (варфарин) показана 
хворим з персистуючою формою фібриляції  
передсердь (тривалістю >48 год), яким запла-
нована медикаментозна або електрична кардіо-
версія, протягом 3 тиж до та 4 тиж після кардіо-
версії. За наявності  факторів високого ризику 
тромбоемболічних ускладнень пацієнтам з по-
стійною формою фібриляції  передсердь пока-
зана профілактична антикоагулянтна терапія 
антагоністом вітаміну К. У хворих з підвище-
ним ризиком кровотечі, але за відсутності про-
типоказань для проведення антикоа гулянтної 
терапії (з цільовими показниками МНВ 2,0–
3,0) цільове значення МНВ має відповідати ін-
тервалу 1,6–2,5.

Оцінку МНВ необхідно проводити щотиж-
ня з початку пероральної антикоагулянтної те-
рапії і щомісяця — після досягнення необхідно-
го рівня МНВ.

Препарати, які застосовують для контролю 
частоти шлуночкових скорочень при фібриля-
ції передсердь:

• у хворих без додаткових шляхів проведен-
ня — внутрішньовенно блокатори β-адрено-
рецепторів + верапаміл, дилтіазем;

• при СН — аміодарон + дигоксин1;
1 Дигоксин не може бути застосований як єдиний препарат для 
контролю частоти шлуночкових скорочень при відновленні синусо-
вого ритму.
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• у хворих з додатковими шляхами прове-
дення — внутрішньовенно аміодарон.

Антиаритмічні препарати, показані для від-
новлення синусового ритму: пропафенон, аміо-
дарон, дофетилід, флекаїнід.

Антиаритмічні препарати, показані для збе-
реження синусового ритму:

• при ідіопатичній фібриляції передсердь 
(у хворих без структурних захворювань сер-
ця) — пропафенон, етацизин, соталол, фле-
каїнід, при неефективності цих препаратів — 
аміо дарон, дофетилід;

• при фібриляції передсердь у хворих з АГ за 
відсутності ГЛШ — пропафенон, етацизин, со-
талол, флекаїнід, за відсутності ефекту — аміо-
дарон, дофетилід;

• за наявності значної ГЛШ — аміодарон;
• при фібриляції передсердь на фоні ІХС — 

соталол, дофетилід, аміодарон;
• при ХСН — аміодарон, дофетилід.
Препарати, які застосовують при постійній 

формі фібриляції передсердь для контролю час-
тоти шлуночкових скорочень:

• дигоксин — при наявності СН (у комбіна-
ції з блокаторами β-адренорецепторів);

• блокатори β-адренорецепторів — при ІХС, 
АГ, СН (в комбінації з дигоксином);

• недигідропіридинові антагоністи каль-
цію — при АГ, ІХС;

• соталол, аміодарон — при неефективності 
препаратів або за наявності додаткових шляхів 
проведення.

Електрична кардіоверсія
1. Планова електрична кардіоверсія показана при:
• неефективності медикаментозної терапії;
• непереносимості антиаритмічних засобів або 

при ризику, пов’язаному з їхнім призначенням;
• прогресуванні СН, погіршенні кровопоста-

чання серця, мозку, нижніх кінцівок, пов’язаному 
з тахіаритмією;

• наявності даних про те, що лише кардіо-
версія раніше була ефективною для відновлення 
синусового ритму при фібриляції передсердь.

2. Невідкладна електрична кардіоверсія по-
казана при:

• пароксизмі фібриляції передсердь з висо-
кою частотою шлуночкових скорочень на фоні 
гострого ІМ, нестабільної стенокардії;

• пароксизмі фібриляції передсердь, що су-
проводжується вираженою гіпотензією, гост рою 
або прогресуючою ХСН;

• тяжкому пароксизмі фібриляції передсердь, 
що не піддається медикаментозному лікуванню.

Черезстравохідна електрокардіостимуляція 
при тріпотінні передсердь з метою відновлення 
синусового ритму (за умови насичення анти-
аритмічними препаратами).

В амбулаторних умовах введення прокаїнамі-
ду для відновлення синусового ритму протипо-
казане.

Перелік додаткових медичних послуг
1. Хворим, які не переносять ацетилсаліцило-

ву кислоту, показані тієнопіридинові антитром-
боцитарні препарати.

2. Імплантація кардіостимулятора у відпо-
відному режимі за наявності супутніх порушень 
AV-провідності і синдрому слабкості синусного 
вузла.

3. Катетерне лікування при:
• неефективності медикаментозної терапії, 

що проводиться в адекватних дозах;
• аритмогенній дії антиаритмічних препара-

тів;
• нападах фібриляції передсердь і тріпотінні 

передсердь з погіршенням гемодинаміки;
• поєднанні фібриляції передсердь із синд-

ромом передчасного збудження шлуночків;
• ізольованому тріпотінні передсердь.
4. Пацієнти потребують адекватного лікуван-

ня супутніх захворювань, АГ, уражень щитовид-
ної залози і цукрового діабету.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Відсутність або істотне зменшення паро-

ксизмів фібриляції передсердь і тріпотіння пе-
редсердь (при пароксизмальній і персистуючій 
формах), відсутність порушень гемодинаміки під 
час нападу, контроль ЧСС і відсутність прогре-
сування ХСН (при постійній формі фібриляції 
передсердь).

Тривалість лікування
При нападах фібриляції передсердь частіше 

ніж 1 раз на 3 міс хворі потребують постійного 
щоденного застосування препаратів.

Критерії якості лікування
Відсутність прогресування ХСН. Нормальна 

толерантність до фізичного навантаження. Від-
сутність тромбоемболічних ускладнень.

Критерії контролю частоти шлуночкових ско-
рочень у хворих з постійною формою фібриляції 
передсердь такі:

• середня частота шлуночкових скорочень 
у спокої не перевищує 80–90 уд./хв;



С
Е

К
Ц

ІЯ
 1

5
С

ЕР
Ц

ЕВ
О

-С
У

Д
И

Н
Н

І
ЗА

Х
ВО

РЮ
ВА

Н
Н

Я

ГЛАВА 2  СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ __________________________  1343

• середня частота шлуночкових скорочень 
під час субмаксимального навантаження не пе-
ревищує 120 уд./хв;

• середньодобова частота шлуночкових ско-
рочень не повинна перевищувати 80 уд./хв, а та-
кож не повинно бути епізодів, коли протягом 
1 год середня частота шлуночкових скорочень 
перевищує 100 уд./хв за даними холтерівського 
моніторування ЕКГ.

Критерії якості антиаритмічного лікування 
у хворих з рецидивуючою фібриляцією передсердь:

1. Повна ефективність — зникнення симп-
томних пароксизмів фібриляції передсердь.

2. Часткова ефективність: 
• значне зменшення пароксизмів фібриляції 

передсердь зі збільшенням асимптомних інтер-
валів;

• більш короткі пароксизми фібриляції пе-
редсердь;

• більш низька ЧСС під час пароксизму, кра-
ща його переносимість.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні дії препаратів відповідно до 

їхніх фармакологічних властивостей. Проведен-
ня антитромботичної терапії може спровокувати 
кровотечу, особливо у хворих з ураженням ШКТ 
та іншими факторами ризику.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження 
Хворі мають перебувати на диспансер-

ному спостереженні за місцем проживання. 
Обов’язкове щорічне обстеження, при необхід-
ності — обстеження й корекція терапії частіше 
ніж 1 раз на рік. Обов’язковий регулярний контр-
оль МНВ (протромбіновий індекс при неможли-
вості визначення МНВ).

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Хворі мають дотримуватись дієти з обмежен-

ням солі до 6 г/добу, тваринних жирів і продук-
тів, що містять ХС. При надлишковій масі тіла 
обмежується енергетична цінність їжі.

За наявності шкідливих звичок — відмова від 
тютюнопаління, обмеження вживання алкого-
лю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Не рекомендується перебування під прямими 

сонячними променями хворим, які приймають 
аміодарон. При наявності частих пароксизмів і 
пароксизмів з порушенням гемодинаміки паці-

єнти потребують направлення на МСЕК для ви-
значення можливості продовжувати професійну 
діяльність.

На підставі наказу МОЗ України від 
30.10.1992 р. № 206 санаторно-курортне ліку-
вання потрібно хворим з пароксизмальною або 
персистуючою формами фібриляції/тріпотіння 
передсердь після відновлення синусового ритму 
і підбору адекватної протирецидивної терапії, з 
нападами порушень ритму не частіше ніж 2 рази 
на місяць.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ХВОРИМ ІЗ ШЛУНОЧКОВИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ РИТМУ

Рубрика за МКХ-10: I49.3; I47.0; I47.2

Ознаки та критерії діагностики захворювання
Передчасне шлуночкове скорочення, або 

шлуночкова екстрасистола, — це комплекс, що 
виникає в ектопічному шлуночковому вогни-
щі і є передчасним стосовно основного ритму 
(табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Клініко-морфологічна класифікація шлуночкових 

порушень ритму
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I — одиничні шлуночкові екстрасистоли 
(<30 за 1 год)
II — часті мономорфні шлуночкові 
екст ра систоли (≥30 за 1 год)
III — поліморфні шлуночкові екстра-
систоли
IVa — парні шлуночкові екстрасистоли
IVb — пробіжки шлуночкової тахікардії
V— ранні (R на T) шлуночкові екстра-
систоли
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Пробіжка шлуночкової тахікардії — 
3–5 послідовних шлуночкових комп-
лексів
Нестійка шлуночкова тахікардія — 
<6 скорочень тривалістю до 29 с
Стійка шлуночкова тахікардія — трива-
лість ≥30 с, ЧСС >120 уд./хв
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Мономорфна шлуночкова тахікардія
Поліморфна шлуночкова тахікардія: 
а) з нормальним інтервалом Q–T; 
б) залежна від брадикардії з подовженим 
інтервалом Q–T; 
в) адренергічно залежна з подовженим 
інтервалом Q–T
Тахікардія по типу пірует
Двонаправлена шлуночкова тахікардія
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Умови надання медичної допомоги
Хворі з шлуночковими порушеннями ритму 

підлягають амбулаторному обстеженню і ліку-
ванню за місцем проживання. Обстеження може 
проводитися в районних поліклініках, а при необ-
хідності додаткових обстежень — у міських карді-
ологічних диспансерах і діагностичних центрах. У 
разі потреби — планова госпіталізація в кардіоло-
гічний стаціонар при наявності в анамнезі нападів 
шлуночкової тахікардії, суб’єктивній непереноси-
мості аритмії, неефективності медикаментозного 
лікування на амбулаторному етапі, а також у хі-
рургічний стаціонар для проведення хірургічного 
лікування. Термінова госпіталізація — при виник-
ненні нападу потенційно загрозливих для життя 
аритмій, при порушеннях гемодинаміки під час 
аритмії (втрата свідомості, серцева астма, знижен-
ня АТ).

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Визначення скарг і анамнезу.
2. Клінічний огляд.
3. Вимірювання АТ.
4. Лабораторне дослідження (загальні аналізи 

крові і сечі, АлАТ, АсАТ, білірубін, креатинін, ви-
значення електролітного балансу в плазмі крові, 
глюкоза, ХС, ТГ).

5. ЕКГ в 12 відведеннях.
6. ЕхоКГ.
7. Добовий моніторинг ЕКГ. 
Додаткові дослідження
1. Гормони щитовидної залози.
2. Імунограма, маркери запального процесу.
3. Коронаровентрикулографія.
4. Інвазивне ЕФД.
5. Проба з фізичним навантаженням.
6. Барорефлекторна чутливість.
7. Радіоізотопна вентрикулографія.
8. Сигнал-усереднена ЕКГ високого посилення. 

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
При шлуночкових аритміях використовують 

такі методи лікування, як терапія антиаритмічни-
ми препаратами (блокатори β-адренорецепторів, 
аміодарон, соталол), використання медичних при-
строїв (імплантація кардіовертера-дефібрилятора), 
абляція, оперативне втручання і проведення ревас-
куляризації залежно від виду патологічного стану.

1. При доброякісній аритмії (одиничні нечасті 
монофокусні шлуночкові екстрасистоли) у хворих 
з серцево-судинною патологією без порушення 
гемодинаміки призначення антиаритмічних пре-

паратів не рекомендується, але при поганій пере-
носимості шлуночкової екст расистолії можливе 
застосування блокаторів β-адрено рецепторів;

2. Хворим з кардіальною патологією і шлу-
ночковою екстрасистолією високих градацій 
(алоритмія, поліморфні і політопні  екстрасис-
толи, короткі епізоди шлуночкової тахікардії) 
показаний підбір антиаритмічної терапії (з ура-
хуванням негативного інотропного ефекту анти-
аритмічних препаратів і можливої проаритмо-
генної дії):

• блокатори β-адренорецепторів (пропрано-
лол, атенолол, метопролол та інші) є препаратами 
вибору при ІХС, АГ, синусовій тахікардії;

• антиаритмічні препарати I класу (пропафе-
нон, етацизин, дизопірамід) показані при неефек-
тивності блокаторів β-адренорецепторів;

• аміодарон призначають при резистентності 
до інших антиаритмічних препаратів або як пре-
парат вибору при життєво небезпечних аритміях;

• у хворих з ознаками СН поряд із застосу-
ванням інгібіторів АПФ, діуретиків, перифе-
ричних вазодилататорів при лікуванні шлуноч-
кових екстрасистол необхідно застосовувати 
аміодарон.

3. Пацієнтам з прогностично несприятливими 
аритміями, рефрактерними до антиаритмічної 
терапії, з порушеннями гемодинаміки, коронар-
ного кровотоку або в поєднанні з пароксизмами 
шлуночкової тахікардії і фібриляції шлуночків по-
казане хірургічне лікування (стентування, АКШ, 
деструкція ектопічного вогнища, імплантація 
антитахікардитичних пристроїв — водіїв ритму, 
кардіовертерів-дефібриляторів та ін.).

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування 
Критерії оцінки ефективності антиаритміч-

ної терапії за допомогою холтерівського моніто-
рування:

• зменшення загальної кількості шлуночкових 
екстрасистол на 75%;

• зниження парних шлуночкових екстрасис-
тол на 90%;

• повне зникнення пробіжок шлуночкової та-
хікардії. 

Тривалість лікування
Хворі потребують постійного щоденного за-

стосування препаратів при шлуночкових екст ра-
систолах високих градацій.

При доброякісній шлуночковій екстрасистолії 
можлива відміна блокаторів β-адрено рецепторів 
за наявності стійкого ефекту протягом 3 міс.
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Критерії якості лікування
Суб’єктивне поліпшення стану, зменшення або 

відсутність перебоїв у роботі серця.
Позитивна динаміка за даними холтерівського 

моніторування.
Підвищення толерантності до фізичного на-

вантаження.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні дії препаратів відповідно до 

їхніх фармакологічних властивостей (погіршення 
гемодинаміки, провідності, частоти ритму), а та-
кож при взаємодії з деякими препаратами (напри-
клад з антибіотиками).

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження 
Хворі мають перебувати на диспансерному спо-

стереженні за місцем проживання. Обов’язкове 
щорічне обстеження, за необхідності — обстежен-
ня і корекція терапії частіше ніж 1 раз на рік.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Обмежити вживання кави та міцного чаю, від-

мовитися від спиртних напоїв і тютюнопаління.
З обережністю приймати лікарські засоби, що 

стимулюють симпатичну нервову систему (кофе-
їн, амінофілін, аерозолі β-адрено стимуляторів) і 
сечогінні препарати.

Підтримка нормальної концентрації іонів ка-
лію в плазмі крові.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Упорядкувати режим роботи і відпочинку.
Уникати несприятливих психоемоційних 

впливів.
Санаторно-курортному лікуванню підлягають 

хворі із шлуночковими екстрасистолами I–II кла-
су відповідно до класифікації Лауна на фоні анти-
аритмічної терапії для контролю і спостереження 
за ефективністю антиаритмічних препаратів.

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ХВОРИМ З ХСН
Рубрика за МКХ-10: I50, I50.0, I50.9

Ознаки та критерії діагностики захворювання
ХСН — це патологічний стан, при якому серце 

не забезпечує органи й тканини необхідною кіль-
кістю крові відповідно до метаболічних потреб 

тканин. На основі рекомендацій Українського на-
укового товариства кардіологів (2006) виділяють:

1. Клінічні стадії: I, IIА, IIБ, III, що відповіда-
ють стадіям хронічної недостатності кровообігу за 
класифікацією Н.Д. Стражеска й В.X. Василенка.

2. Варіанти СН:
• із систолічною дисфункцією ЛШ — ФВ ЛШ 

≤45%;
• із збереженою систолічною функцією ЛШ — 

ФВ ЛШ >45%.
3. ФК за класифікацією NYHA: I, II, III, IV. 

Умови надання медичної допомоги
Хворі з ХСН підлягають амбулаторному об-

стеженню й лікуванню за місцем проживання. 
Обстеження може проводитися в районних полі-
клініках, а за необхідності додаткових обсте-
жень — у міських кардіологічних диспансерах і 
діагностичних центрах. При прогресуванні ХСН 
показане лікування в кардіологічних стаціонарах 
за місцем проживання.

Програма діагностики
Обов’язкові дослідження
1. Загальноклінічне дослідження.
2. Загальний аналіз крові.
3. Загальний аналіз сечі.
4. ЕКГ в 12 відведеннях.
5. ЕхоКГ.
6. Рентгенографія органів грудної порож нини.
7. Біохімічний аналіз крові, а саме електроліти 

(К+, Na+) плазми крові, креатинін плазми крові, 
печінкові ферменти і білірубін, глю коза.

Додаткові дослідження
1. Допплєр-ехоКГ з орієнтовною оцінкою сис-

толічного тиску в ЛА та показників діастолічної 
функції ЛШ.

2. Концентрація сечової кислоти в крові.
3. Загальний білок крові.
4. Тромбіновий час або повна коагулограма.
5. Холтерівське моніторування ЕКГ.
6. Гормони щитовидної залози.
7. Мозковий НУП у сироватці крові.
8. Радіонуклідна вентрикулографія.
9. Коронаровентрикулографія.
10. Ендоміокардіальна біопсія. 

Програма лікування
Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг 
Хворі мають одержувати комплексну фармако-

терапію із застосуванням:
• інгібіторів АПФ, які показані усім хворим (за 

відсутності протипоказань або непереносимості) 
протягом невизначено тривалого часу;
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• блокаторів β-адренорецепторів, призначення 
яких показано пацієнтам (захворювання II–IV ФК), 
що вже одержують інгібітори АПФ (з урахуванням 
протипоказань). У хворих із СН і систолічною дис-
функцією ЛШ із препаратів цієї групи дозволяється 
застосовувати тільки бізопролол, карведилол, мето-
пролол у формі ретард і небіволол.

• салуретиків, (головним чином петльових), які 
доцільно застосовувати за наявності ознак затримки 
рідини або для профілактики останньої у хворих зі 
схильністю до такої;

• серцевих глікозидів, головним чином дигок-
сину. Основним показанням до призначення ди-
гоксину хворим із ХСН є тахіси столічний варіант 
фібриляції передсердь;

• антагоністів рецепторів ангіотензину II, які 
показані при непереносимості інгібіторів АПФ або 
блокаторів β-адренорецепторів пацієнтами, що 
одержують інгібітори АПФ;

• антагоністів альдостерону. Застосовують спі-
ронолактон тимчасово як калійзберігаючий діуре-
тичний засіб, а також довгостроково — у пацієнтів 
III–IV ФК за NYHA із систолічною дисфункцією 
ЛШ з метою поліпшення прогнозу виживаності (в 
останньому випадку в дозі 25 мг/добу);

• внутрішньовенних симпатоміметичних засо-
бів — допаміну або добутаміну. Використовують 
при декомпенсації СН і недостатній ефективності 
лікування тільки в умовах стаціонару, бажано  із за-
стосуванням спеціальних дозаторів;

• нітратів внутрішньовенно або у вигляді су-
блінгвального прийому похідних нітрогліцерину, 
або ізосорбіду динітрату — за наявності ознак ліво-
шлуночкової недостатності — з відміною після ста-
білізації гемодинаміки. Тривале застосування до-
цільне лише у хворих із супутньою стенокардією.

9. Антикоагулянти показані пацієнтам з постій-
ною формою фібриляції передсердь, тромбоем-
болічними ускладненнями в анамнезі, мобільним 
тромбозом у порожнині ЛШ, а також з мітраль-
ним стенозом і протезованими клапанами серця. 
Обов’язковий конт роль МНВ. При неможливості 
встановлення МНВ — визначення протромбіново-
го ін дексу.

Перелік і обсяг додаткових медичних послуг 
1. При пароксизмальній формі фібриляції  пе-

редсердь або симптомних життєво небезпечних 
шлуночкових аритміях із профілактичною метою 
показаний аміодарон.

2. При АГ — її медикаментозна корекція.
3. Хірургічна реваскуляризація міокарда у хворих 

з ІХС як причиною ХСН, при можливості її прове-
дення з урахуванням даних коронаровентрикуло-
графії та ехоКГ.

Характеристика очікуваного кінцевого 
результату лікування
Відсутність прогресування СН, збільшення три-

валості життя.

Тривалість лікування
Хворі потребують щоденного довічного застосу-

вання препаратів. Строки стаціонарного лікування 
визначають залежно від ступеня СН і ефекту від за-
стосування препаратів.

Критерії якості лікування
1. Усунення або зменшення вираженості 

суб’єктивних симптомів ХСН — задишки, серце-
биття, підвищеної стомлюваності.

2. Підвищення ФВ ЛШ (у хворих з його си-
столічною дисфункцією).

3. Усунення клінічних ознак затримки рідини в 
організмі.

4. Підвищення якості життя.
5. Збільшення періоду між госпіталізаціями.

Можливі побічні дії та ускладнення
Можливі побічні дії препаратів відповідно до 

фармакологічних властивостей. Найбільш харак-
терними ускладненнями ХСН є мозкова й легенево-
судинна тромбоемболія, раптова серцева смерть.

Рекомендації щодо амбулаторного 
спостереження
Хворі з клінічно вираженою ХСН (IIА–III ста-

дія) підлягають диспансерному огляду не менше 1 
разу на місяць або частіше, якщо така необхідність 
визначається клінічною ситуа цією.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Обмеження добового споживання хлориду на-

трію: <3 г/добу при доклінічній і помірній ХСН 
(не вживати солоні продукти, не підсолювати їжу 
під час споживання), <1,5 г/добу — при вираженій 
ХСН (III–IV ФK). При супутньому ожирінні об-
межується енергетична цінність їжі.

Відмова від тютюнопаління, вживання алкого-
лю.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, 
реабілітації
Рекомендовано обмеження фізичних наванта-

жень відповідно до вираженості ХСН. Регулярна 
фізична активність (повільна ходьба, фізичні впра-
ви незначної інтенсивності) відповідно до функці-
ональних можливостей пацієнта (комфортний, 
але регулярний руховий режим).



СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

3-КАТ — 3-кетоацил коензим А тіолазa
АГ — артеріальна гіпертензія 
АДГ — антидіуретичний гормон
АДФ — аденозиндифосфат
АКТГ — адренокортикотропний гормон
АКШ — аортокоронарне шунтування 
АлАТ — аланінамінотрансфераза
АНФН — Американська національна 

федерація нефрології
АПФ — ангіотензинперетворювальний фер-

мент
АсАТ — аспартатамінотрансфераза
АТ — артеріальний тиск 
АТФ — аденозинтрифосфат
АЧТЧ — активований частковий 

тромбоплас тиновий час 
АШК — апарат штучного кровообігу 
БА — бронхіальна астма
ВЕМ — велоергометрія
ГАМК — гамма-аміномасляна кислота
ГГТ — гамма-глутамілтрансфераза
ГЕБ — гематоенцефалічний бар’єр
ГКМП — гіпертрофічна кардіоміопатія
ГКС — глюкокортикостероїд(и) 
ГЛШ — гіпертрофія лівого шлуночка
ГМГ-КoА — 3-гідрокси-3-метилглутарил коен-

зим А
ГМФ — гуанозинмонофосфат 
ГНН — гостра ниркова недостатність
ГСН — гостра серцева недостатність 
ДАТ — діастолічний артеріальний тиск
ДВЗ-синдром — синдром дисемінованого 

внутрішньо судинного згортання 
ДКМП — дилатаційна кардіоміопатія
ДНК — дезоксирибонуклеїнова кислота
ЕКГ — електрокардіограма
ЕФД — електрофізіологічне дослідження
ехоКГ — ехокардіограма
ЗПСО — загальний периферичний судин-

ний опір
ІМ — інфаркт міокарда
ІМТ — індекс маси тіла 
ІФР — інсуліноподібний фактор росту 
ІХС — ішемічна хвороба серця
КДО — кінцево-діастолічний обсяг 
КСО — кінцево-систолічний обсяг 
КТ — комп’ютерна томографія
КФК — креатинфосфокіназа
ЛА — легенева артерія
ЛДГ — лактатдегідрогеназа
ЛПВЩ — ліпопротеїни високої щільності
ЛПДНЩ — ліпопротеїни дуже низької 

щільності
ЛПНЩ — ліпопротеїни низької щільності
ЛППЩ — ліпопротеїни проміжної щільності
ЛШ — лівий шлуночок
МАО — моноаміноксидаза
МКХ — Міжнародна статистична класи-

фікація хвороб і проблем, пов’язаних 
зі здоров’ям

МНВ — міжнародне нормалізоване 
відношення 

МНУП — мозковий натрійуретичний пептид
МРТ — магнітно-резонансна томографія 
НПЗП — нестероїдний(і) протизапальний(і) 

препарат(и)
НУП — натрійуретичний пептид
НЦД — нейроциркуляторна дистонія
ОФЕКТ — однофотонна емісійна 

комп’ютерна томографія
ОЦК — об’єм циркулюючої крові 
ПАБК — пара-амінобензойна кислота 
ПД — потенціал дії
ПКВ — перкутанне коронарне втручання 
ППП — пізні потенціали передсердь
ППШ — пізні потенціали шлуночків 
ПШ — правий шлуночок
РААС — ренін-ангіотензин-альдостеронова 

сис тема 
РНК — рибонуклеїнова кислота
САС — симпатоадреналова система
САТ — систолічний артеріальний тиск
СН — серцева недостатність 
СРБ — С-реактивний білок 
ТГ — тригліцериди 
ТЕЛА — тромбоемболія легеневої артерії
УЗД — ультразвукове дослідження
УОК — ударний об’єм крові
ФВ — фракція викиду 
ФДЕ — фосфодіестераза
ФК — функціональний клас
ФНП — фактор некрозу пухлини 
ХМ — хіломікрон
ХНН — хронічна ниркова недостатність
ХОК — хвилинний об’єм крові
ХОХЛ — хронічна обструктивна хвороба ле-

гень 
ХС — холестерин
ХСН — хронічна серцева недостатність 
цАМФ — циклічний аденозинмонофосфат 
ЦВТ — центральний венозний тиск 
цГМФ — циклічний гуанозинмонофосфат 
ЦНС — центральна нервова система
ЦОГ — циклооксигеназа
ЧСС — частота серцевих скорочень
ШКТ — шлунково-кишковий тракт
ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів
ACC — Американська колегія кардіологів 
AHA — Американська кардіологічна 

асоціація 
AUC — площа під фармакокінетичною 

кривою, що описує залежність 
«концентрація/час»

AV — атріовентрикулярний
NYHA — Нью-Йоркська кардіологічна 

асоціація
WPW-синдром — синдром Вольфа — Паркінсона — 

Уайта
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