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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Серцево-судинна патологія є однією з провідних причин 

захворюваності, інвалідизації та смертності населення України (Барна О.М., 2013). 

Згідно зі статистичними даними частка смертності від хвороб системи кровообігу 

становить близько 65,8 %, при цьому внесок ішемічної хвороби серця (ІХС) складає 

71,1 %, що значно перевищує аналогічні показники в розвинутих країнах Європи 

(Коваленко В. М., Корнацький В. М., 2013; Nichols M. et al., 2013; Гандзюк В. А., 

2014). 

Незважаючи на досягнення сучасної кардіології у сфері діагностики й 

лікування, кількість нових випадків та смертність від ІХС, особливо в людей 

молодого працездатного віку, продовжують зростати. Найбільший приріст частоти 

виникнення ІХС серед них припадає на розвиток її гострих форм – інфаркту 

міокарда (ІМ) та раптової смерті внаслідок гострої коронарної недостатності 

(Коваленко В. М., 2003; Горбась І. М., 2007; Денисюк В. І., Хребтій Г. І., 2007; 

Купновицька І. Г., 2015). У більш пізньому віці після перенесеного ІМ зростає ризик 

виникнення смерті через серцеву недостатність та інші ускладнення ІХС (Федьків С. 

В., Теличкун С. С., 2015). 

За сучасними уявленнями, на перебіг ІХС, поряд із традиційними факторами 

ризику, значною мірою впливають супутні захворювання та стани третього порядку, 

зокрема аномалії колагену, серед яких одне з провідних місць посідає синдром 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ) (Маслова И. С. и др., 

2010). Досить тривалий час вважалось, що НДСТ, в основному, проявляється в 

дитячому та юнацькому віці, однак у міру накопичення даних наукових досліджень 

стало відомо, що НДСТ має місце у всіх вікових групах (Мутафьян О. А., 2005; 

Кадурина Т. И., Горбунова В. Н., 2009; Доценко Н. Я., 2012). 

Недиференційована дисплазія сполучної тканини призводить до розладів 

гомеостазу на тканинному, органному та організменному рівнях у вигляді 

різноманітних морфо-функціональних порушень вісцеральних і локомоторних 

органів із прогредієнтним перебігом (Борткевич О. Б., 2010; Нечаева Г. И., 

Калинина И. Ю., Киселева Н. В., 2011).  

Із клінічного погляду, найбільш значущими слід визнати серцево-судинні 

прояви НДСТ, адже вони провокують включення компенсаторних механізмів, які на 

фоні порушень метаболічних процесів при НДСТ призводять до швидкого 

виснаження міокарда, аж до розвитку гострих форм ІХС та формування серцевої 

недостатності. 

Незважаючи на високу поширеність даного синдрому в популяції (синдром 

трапляється в близько 35 %, а в екологічно несприятливих регіонах – близько 50 %) 

та зростання питомої ваги вродженої патології у структурі захворюваності, аномалії 

розвитку сполучної тканини до цього часу залишаються маловивченим напрямком, 

опрацювання якого знаходиться в стадії накопичення та аналізу фактів (Евсевьева 

М. Е., Алейник О. Н., Власянц Е. А., 2008). Зокрема, не вивчений у повному обсязі 

аспект впливу НДСТ на перебіг ІХС та її ускладнень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

фрагментом наукової роботи кафедри внутрішньої медицини № 2 Вінницького 
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національного медичного університету імені М. І. Пирогова на тему: 

«Закономірності формування серцево-судинних уражень у хворих на 

антифосфоліпідний синдром та диференційовані підходи до їх фармакологічної 

корекції», № держреєстрації 0113U000670. Здобувач є виконавцем фрагменту 

роботи. 

Мета дослідження: встановити особливості перебігу гострого Q-інфаркту 

міокарда та стабільної ішемічної хвороби серця в пацієнтів чоловічої статі з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини для з’ясування предикторів 

несприятливого перебігу даної патології. 

Завдання дослідження: 
1.  Виявити клінічні особливості перебігу гострого Q-інфаркту міокарда та 

стабільної ішемічної хвороби серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини. 

2. Дослідити особливості гемодинаміки серця в пацієнтів із гострим 

Q-інфарктом міокарда та стабільною ішемічною хворобою серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

3. З’ясувати характер ураження вінцевих артерій у хворих на гострий 

Q-інфаркт міокарда та стабільну ішемічну хворобу серця на тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини. 

4. Дослідити показники ліпідного профілю в пацієнтів із гострим 

Q-інфарктом міокарда та стабільною ішемічною хворобою серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

5.  Визначити рівень альдостерону в пацієнтів із гострим Q-інфарктом 

міокарда на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

6. Встановити прогностичні критерії ускладненого перебігу ішемічної 

хвороби серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Об’єкт дослідження: особливості перебігу ІХС у хворих із НДСТ. 

Предмет дослідження: фенотипові та вісцеральні маркери НДСТ, особливості 

клініко-анамнестичних, біохімічних, гемодинамічних показників, характер 

ураження вінцевих артерій (ВА) у хворих із ІХС чоловічої статі на тлі НДСТ. 

Методи дослідження: загальноклінічні обстеження; об’єктивне обстеження з 

застосуванням оригінальної анкети з виявлення зовнішніх та вісцеральних стигм 

НДСТ із 54 позицій на основі міжнародних критеріїв M. J. Glesby; лабораторні 

методи (клінічне та біохімічне дослідження крові з визначенням ліпідного спектру 

та рівня альдостерону); інструментальні методи (ЕКГ у динаміці, холтерівський 

моніторинг, ЕхоКГ, коронарографія); статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані про 

клінічні особливості перебігу ІХС на тлі НДСТ, що характеризується формуванням 

постінфарктних аневризм лівого шлуночка (ЛШ), більшою частотою порушень 

ритму та провідності, та збільшенням тривалості стабільної стенокардії напруження 

до розвитку Q-ІМ, порівняно з пацієнтами без НДСТ чоловічної статі.  

Уточнено наукові дані щодо кількості фенотипових та вісцеральних маркерів 

НДСТ, асоційованих з ІХС. 

Отримало подальший розвиток встановлення особливостей гемодинаміки 

серця в пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ, які проявляються в переважанні ІІ типу 
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діастолічної дисфункції ЛШ (ДДЛШ) (псевдонормалізації) у пацієнтів із Q-ІМ та в 

пацієнтів зі стабільною ІХС та постінфарктним кардіосклерозом (ПІКС), а також у 

зниженні скоротливої здатності міокарда ЛШ у пацієнтів із Q-ІМ. 

Уперше з’ясовано характер ураження ВА у хворих на ІХС на тлі НДСТ. 

Зокрема, у 10,48 % хворих виявлені вроджені аномалії ВА, а у 18,1 % - 

гемодинамічно незначущі локальні стенози, які знаходяться поза інфарктзалежними 

зонами та/або в дистальних відділах вінцевих артерій (у 14,29 % пацієнтів). 

Уперше визначено діагностичну цінність рівня альдостерону в прогнозуванні 

перебігу ІМ у пацієнтів із НДСТ: підвищений рівень альдостерону асоціюється з 

порушенням діастолічної функції (ДФ) ЛШ за ІІ типом (псевдонормалізація), 

аномально низький рівень альдостерону – із формуванням постінфарктних аневризм 

ЛШ. 

Уперше встановлено прогностичні критерії несприятливого перебігу ІХС на 

тлі НДСТ, а саме маркери фенотипового (радіально-лакунарна райдужка ока, 

симптом «блакитних склер» та діагональна складка мочки вуха) і вісцерального 

(варикозне розширення вен нижніх кінцівок та легке утворення гематом при 

незначному пошкодженні) рівня; високий та аномально низький рівень 

альдостерону сироватки крові, ІІ тип ДДЛШ (псевдонормалізація). 

Практичне значення одержаних результатів. Аргументована необхідність 

комплексного обстеження пацієнтів з ішемічною хворобою серця, яке повинне 

включати, разом із загальноклінічними методами обстеження, визначення 

фенотипових та вісцеральних стигм дизембріогенезу за допомогою спеціально 

розробленої анкети, та визначення альдостерону сироватки крові, що покращує 

ранню діагностику даного захворювання. 

Розроблено та впроваджено в практику спосіб прогнозування перебігу Q-ІМ 

на тлі НДСТ, що включає ЕКГ та Ехо-КГ, та додаткове визначення рівня 

альдостерону сироватки крові з наступним прогнозуванням у таких хворих тяжких 

порушень ДФ ЛШ при рівні альдостерону більше 160 пг/мл (Патент України № 

104696, заяв. 07.09.15; опубл. 10.02.16, Бюл. № 3). 

Виявлені прогностичні критерії серед груп ризику розвитку ІХС дозволяють 

удосконалити як первинну профілактику ІХС та Q-ІМ зокрема, так і профілактику 

ускладненого перебігу даної патології. 

Впровадження отриманих результатів. Результати дослідження 

впроваджені в роботу терапевтичного відділення Вузлової клінічної лікарні ст. 

Вінниця; кардіологічного відділення №1 КЗ «Вінницького регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології», м. Вінниця; 

терапевтичного відділення ДЗ «Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів 

«Лісова поляна» МОЗ України»; ревматологічного відділення Львівської обласної 

клінічної лікарні. Результати роботи використовуються в навчальному процесі та 

науковій роботі на кафедрах патологічної фізіології та пропедевтики внутрішньої 

медицини Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова; 

кафедрах внутрішньої медицини № 1 та патологічної фізіології ДВНЗ 

"Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"; 

кафедрі військової терапії Української військово-медичної академії; кафедрі 
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пропедевтики внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Здобувач особисто провела аналіз літератури 

та патентно-інформаційний пошук і визначила мету та завдання роботи, відібрала та 

обстежила тематичних хворих. Створила анкету з зовнішніх та вісцеральних стигм 

НДСТ на підставі міжнародних критеріїв (M. J. Glesby, 1990, A. De Paepe et al., 

1996). Здобувачем сформовано базу даних, проведено статистичну обробку, аналіз 

та узагальнення отриманих даних. Висновки та практичні рекомендації узгоджені з 

науковим керівником. Підготувала до друку публікації за результатами 

дослідження. Провідною є участь здобувача в наукових роботах, опублікованих у 

співавторстві. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи оприлюднені на V 

міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, м. Вінниця (2014); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті 

академіка Л.Т. Малої «Щорічні терапевтичні читання: від дослідження до реалій 

клінічної практики XXІ століття», м. Харків (2015); VІ міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених, м. Вінниця (2015); ІV міжнародному 

конгресі «Профілактика. Антиейджинг. Україна», м. Одеса (2015); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Хронічні неінфекційні 

захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями», м. Харків (2015); 

республіканській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальные вопросы клинико-лабораторной и функциональной диагностики с 

клинической патофизиологией», м. Самарканд (2015); ІV-й науково-практичній 

конференції «Запалення: морфологічні, патофізіологічні, терапевтичні та хірургічні 

аспекти», м. Вінниця (2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць, із них 6 

статей у фахових наукових виданнях України, 3 з яких – у фахових виданнях, які 

включено в міжнародні наукометричні бази даних, 11 тез у матеріалах міжнародних 

і всеукраїнських конференцій та з’їздів. Дисертант є співавтором 1 патенту України 

на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 138 

сторінках основного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, розділу 

описання матеріалів та методів дослідження, двох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних літературних джерел і додатків. Дисертація 

містить 22 таблиці, ілюстрована 22 рисунками. Бібліографічний опис літературних 

джерел включає 215 найменувань, з яких 144 – кирилицею та 71 – латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 210 пацієнтів чоловічої статі з 

верифікованою ІХС, віком від 26 до 86 років – середній вік (59,67 ± 0,79) років, що 

знаходилися на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні № 1 

«Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-

судинної патології» м. Вінниці. 
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Діагноз стабільної стенокардії напруження встановлювали згідно протоколів 

надання медичної допомоги хворим зі стабільною ІХС (Наказ № 152 МОЗ України 

від 02.03.2016). Верифікацію діагнозу Q-ІМ здійснювали на підставі міжнародних 

стандартних критеріїв (ESC/ACCF/AHA/WHF, 2012) та згідно протоколів надання 

медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом з елевацією ST 

(Наказ № 455 МОЗ України від 02.07.2014 р.) та без елевації ST (Наказ № 164 МОЗ 

України від 03.03.2016 р.). 

Діагноз синдрому НДСТ виставляли на підставі спеціально розробленої 

оригінальної анкети обстеження на основі фенотипової карти М. J. Glesby в 

модифікації А. І. Мартинова та співавторів (2000). До анкети ввійшли 54 стигми 

НДСТ. Оцінку наявності в пацієнта НДСТ проводили при виявленні в нього 6 і 

більше стигм.  

Для досягнення мети дослідження був проведений розподіл пацієнтів на дві 

групи. До основної групи (І група) увійшли 105 пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ, групу 

порівняння (ІІ група) склали 105 пацієнтів з ІХС без НДСТ. 

Кожну з груп було розділено на три підгрупи. До Іа підгрупи ввійшли 45 

пацієнтів із вперше встановленим Q-ІМ на тлі НДСТ, доставлених у стаціонар у 

першу добу захворювання, до Іб – 30 пацієнтів зі стабільною ІХС та постінфарктним 

(Q-ІМ) кардіосклерозом на тлі НДСТ, а до Ів – 30 пацієнтів зі стабільною ІХС без 

ПІКС на тлі НДСТ. Відповідно, до ІІа підгрупи ввійшли 45 пацієнтів з уперше 

встановленим Q-ІМ без НДСТ, доставлених у стаціонар у першу добу 

захворювання, до ІІб – 30 пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС без НДСТ, а до ІІв – 

30 пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС та без НДСТ. 

Критеріями виключення були супутні нозології, що впливали на структурно-

геометричні параметри серцевого м’яза, клінічні особливості, перебіг та розвиток 

ускладнень ІХС: гіпертонічна хвороба, ожиріння (індекс Кетле > 30 кг/м
2
), цукровий 

діабет, інша тяжка супутня патологія (ХОЗЛ, злоякісні новоутворення), первинний 

та вторинний пролапс мітрального клапана. Серед пацієнтів із Q-ІМ на тлі НДСТ та 

без неї також виключали з дослідження тих осіб, які приймали верошпірон протягом 

двох тижнів до проведення дослідження. 

Пацієнтам були проведені антропометричні дослідження (антропометричні 

вимірювання) за методом В. В. Бунака в модифікації П. П. Шапаренка (1994, 1997), 

виявлення фенотипових та вісцеральних маркерів НДСТ, згідно спеціально 

розробленої оригінальної анкети обстеження. 

Усім пацієнтам із метою первинного скринінгу порушень ритму та 

провідності і діагностики вогнищевих змін виконували ЕКГ обстеження в 12 

стандартних відведеннях на електрокардіографі «Heart Screen 112 D» (Угорщина). 

Для достовірної діагностики порушень ритму та провідності серця пацієнтам 

здійснювали добове холтерівське моніторування ЕКГ за допомогою моніторного 

комплексу «Cardio Tens» (Угорщина). Структурні та гемодинамічні характеристики 

серцевого м’яза визначали за допомогою Ехо- та допплеркардіографії в стандартних 

позиціях на ультразвуковій системі General Electric Vivid 7 Dimension (США). Усім 

пацієнтам було проведено коронарографічне дослідження для визначення характеру, 

місця і ступеня звуження ВА на ангіографі Axiom Artis dFC фірми Siemens AG 

(Німеччина) із наступною комп’ютерною обробкою даних. 
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Дослідження ліпідного обміну включало визначення вмісту загальних ліпідів, 

загального холестерину, тригліцеридів та β-ліпопротеїнів. Рівні показників 

ліпідного обміну визначали у сироватці венозної крові ферментативним методом на 

фотоелектроколориметрі КФК-2 виробництва «ЗОМЗ» (Росія) із використанням 

реактивів «Felicit» (Україна) за стандартною методикою. 

Шестидесяти пацієнтам, що ввійшли до Іа (n=30) та ІІа (n=30) підгруп, 

проводили визначення рівня альдостерону методом твердофазного 

імуноферментного аналізу (ELISA) із використанням аналізатора і тест-системи 

DRG (Німеччина) у лабораторії «Сінево». 

Для статистичної обробки результатів дослідження були використані методи 

варіаційної статистики. Оцінювали характер розподілів для кожного з отриманих 

варіаційних рядів за Шапіро-Уілком, середні для кожної ознаки, що вивчалася, 

похибки середньої арифметичної. Так як у переважній більшості випадків розподіл 

ознак, які вивчалися, був правильним, достовірність різниці значень між 

незалежними кількісними величинами визначалася за допомогою t-критерія 

Стьюдента. Порогова величина ймовірності похибки для статистично значимої 

різниці встановлювалася на рівні 0,05. Для визначення кореляційної залежності 

вираховувався коефіцієнт кореляції Пірсона (r). Для підрахунків було використано 

програму StatSoft «Statistica» v. 6.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. Середня тривалість стабільної 

стенокардії напруження до розвитку Q-ІМ у пацієнтів Іа підгрупи – (1,9 ± 0,51) років 

– виявилася достовірно більшою, ніж у пацієнтів ІІа підгрупи – (0,76 ± 0,24) років. 

Відсоток пацієнтів із відсутністю періоду від появи клінічних проявів ІХС до 

розвитку Q-IM був достовірно менший у Іа підгрупі та складав 42,2 %, проти 66,7 % 

у ІІа підгрупі. Щодо пацієнтів із тривалістю ІХС до розвитку Q-IM більше 10 років 

спостерігали протилежну картину – 11,1 % пацієнтів у Іа підгрупі, а в підгрупі ІІа – 

жодного пацієнта з таким тривалим анамнезом ІХС до розвитку гострих подій. 

Дослідження фенотипових та вісцеральних стигм дисплазії в пацієнтів з ІХС 

показало, що у хворих Іа підгрупи середня кількість стигм складала (8,44 ± 0,29), а в 

пацієнтів ІІа – (4,47 ± 0,12), у пацієнтів Іб підгрупи – (8,33 ± 0,32) стигм, у пацієнтів 

ІІб підгрупи – (4,42 ± 0,11). У пацієнтів Ів підгрупи виявлено (8,3 ± 0,3) стигм, 

водночас як у ІІв підгрупі – (4,44 ± 0,16) стигм. Слід відмітити, що середня кількість 

стигм у всіх підгрупах пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ складала більше восьми і була 

суттєво більшою порогу стигматизації (6 і більше ознак). До того ж, в осіб Іа 

підгрупи середня кількість стигм була дещо більшою, ніж у Іб та Ів підгрупах, проте 

ця різниця мала лише характер тенденції. Можливо, це пояснюється меншим 

середнім віком пацієнтів Іа підгрупи – (55,87 ± 1,66) років, порівняно з підгрупами 

Іб та Ів – (58,27 ± 1,4) років, в яких проявлялася тенденція до зростання вираженості 

та кількості ознак НДСТ у низхідних колінах. 

Наше дослідження встановило прямі кореляційні зв’язки в пацієнтів із Q-ІМ 

між числом маркерів НДСТ і частотою виявлення діагональної складки мочки вуха 

(r=+0,85; р<0,05), блакитних склер (r=+0,81; р<0,05), варикозного розширення вен 

нижніх кінцівок (r=+0,74; р<0,05), радіально-лакунарного типу райдужної оболонки 

ока (r=+0,69; р<0,05) та легкого утворення гематом при незначному пошкодженні 

(r=+0,46; р<0,05). У пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС спостерігали прямий 
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кореляційний зв’язок між числом маркерів НДСТ і частотою виявлення радіально-

лакунарного типу райдужної оболонки ока (r=+0,89; р<0,05), блакитних склер 

(r=+0,7; р<0,05), сандалеподібної першої міжпальцевої щілини стопи (r=+0,62; 

р<0,05) та діагональної складки мочки вуха (r=+0,32; р<0,05). А в пацієнтів зі 

стабільною ІХС без ПІКС – між числом стигм дизембріогенезу і частотою 

виявлення радіально-лакунарного типу райдужної оболонки ока (r=+0,83; р<0,05), 

діагональної складки мочки вуха (r=+0,68; р<0,05), варикозного розширення вен 

нижніх кінцівок (r=+0,64; р<0,05) та блакитних склер (r=+0,59; р<0,05). 

Отримані дані співзвучні з результатами досліджень А. В. Клеменова (2005) та 

І. П. Осипенко та співавт. (2009), в яких була виявлена достатньо велика кількість 

пацієнтів із радіально-лакунарним типом райдужної оболонки ока, та з результатами 

В. Ф. Кубишкіна та співавт. (2007) та О. А. Захар’ян (2008), у роботах яких показана 

залежність між кількістю фенотипових маркерів НДСТ та важкістю перебігу 

варикозної хвороби вен нижніх кінцівок. 

В останні роки з’являються наукові спостереження щодо впливу 

«диспластичного фону» на перебіг ІХС. Так, за даними К. А. Солодухіна та співавт. 

(2007), при проспективному трирічному спостереженні для ІХС на тлі НДСТ 

характерні вдвічі частіші порушення ритму та провідності, такі як надшлуночкові і 

шлуночкові порушення ритму та подовження інтервалу QT, що вимагають 

додаткової уваги клініциста. Аналіз результатів нашого дослідження встановив, що 

найбільший відсоток ускладнень Q-IM також припадав на порушення ритму та 

провідності, які виявили в 21 пацієнта (46,7 %) Іа підгрупи, що було достовірно 

частіше ніж у ІІа підгрупі – 12 пацієнтів (26,7 %). Так, у пацієнтів Іа підгрупи 

переважали шлуночкова екстрасистолія високих градацій за B. Lown, 

пароксизмальна фібриляція передсердь (ФП), фібриляція шлуночків та 

атріовентрикулярна блокада І ступеня. 

У той самий час для пацієнтів зі стабільною ІХС встановлено, що найбільший 

відсоток ускладнень після перенесеного ІМ складали порушення ритму, як і в 

пацієнтів із гострим Q-IM. Так, напади пароксизмальної надшлуночкової тахікардії 

зареєстровані у 8 (26,7 %) пацієнтів Іб підгрупи та в 3 (10 %) пацієнтів Ів підгрупи; 

пароксизмальна форма ФП виявлена в 9 (30 %) пацієнтів Іб підгрупи. Водночас у 

підгрупах порівняння лише в одного (3,3 %) пацієнта ІІб підгрупи зареєстрували 

напад пароксизмальної надшлуночкової тахікардії та в двох (6,7 %) пацієнтів ІІв 

підгрупи – пароксизмальну форму ФП. У міру зростання кількості стигм НДСТ (10 

та більше) у хворих Іа підгрупи спостерігали більш тяжкий характер ускладнень Q-

IM: постінфарктна аневризма серця (11,1 %), розрив заднього папілярного м’яза 

(2,2 %) та розрив міжшлуночкової перетинки, що поєднувався з пароксизмальною 

формою ФП (2,2 %). Серед пацієнтів ІІа підгрупи таких ускладнень не було в 

жодного пацієнта. Простежено сильний прямий зв’язок між кількістю стигм НДСТ 

та частотою виявлення ранніх ускладнень Q-IM у пацієнтів Іа підгрупи (r=+0,91; 

р<0,05). 

Серед пацієнтів зі стабільною ІХС хронічна постінфарктна аневризма серця 

була виявлена тільки в Іб підгрупі – у 4 пацієнтів (13,3 %). 

Прямий кореляційний зв’язок середньої сили відмітили в пацієнтів Іб підгрупи 

між числом маркерів НДСТ та частотою виявлення ускладнень (r=+0,67; р<0,05).  
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Таким чином, перебіг ІХС на тлі НДСТ є менш сприятливим стосовно частоти 

та характеру ускладнень ІМ, порівняно з пацієнтами без НДСТ. 

За результатами Ехо-КГ встановлено збільшення показників кінцевого 

систолічного (КСР) і кінцевого діастолічного розмірів (КДР) та зменшення фракції 

викиду (ФВ) в осіб Іа підгрупи, що вказує на значне зниження скоротливої здатності 

міокарда ЛШ (табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Структурно-геометричні показники та показники внутрішньосерцевої 

гемодинаміки в пацієнтів з ішемічною хворобою серця (M ± m) 

Показник 

Пацієнти основної групи 

(n=105) 

Пацієнти групи порівняння  

(n=105) 

р Q-IM 

(Іа, 

n=45) 

Стабільна ІХС  

Q-IM 

(ІІа, 

n=45) 

Стабільна ІХС 

із ПІКС 

(Іб, 

n=30) 

без 

ПІКС 

(Ів, 

n=30) 

із ПІКС 

 (ІІб, 

n=30) 

без 

ПІКС 

 (ІІв, 

n=30) 

КСР, мм 
40,39 

± 1,12 

40,73 

± 1,8 

38,73 

± 3,11 

40,43 

± 1,07 

41,34 

± 2,22 

33,26 

± 0,51 
 

КДР, мм 
56,46 

± 1,03 

54,76 

± 2,08 

54,15 

± 2,35 

56,29 

± 1,11 

57,54 

± 2,65 

48,58 

± 1,34 
Ів–ІІв 

ФВ, %
 42,37 

± 1,41 

48,75 

± 1,89 

54,08 

± 3,18 

49,87 

± 1,54 

50,71 

± 2,31 

57,8 

± 1,84 

Іа–ІІа 

 

Е/А, од. 
1,620 

± 0,107 

1,129 

± 0,143 

1,316 

± 0,229 

1,134 

± 0,108 

0,791 

± 0,072 

0,833 

± 0,061 

Іа–ІІа 

Іб–ІІб 

Ів–ІІв 

IVRT, мс 
78,87 

± 3,00 

79,9 

± 3,76 

94,17 

± 4,33 

95,91 

± 3,89 

92,67 

± 4,61 

103,33 

± 4,08 

Іа–ІІа 

Іб–ІІб 

DT, мс 
194,82 

± 5,68 

196,04 

± 7,34 

239,11 

± 6,18 

236,11 

± 7,09 

223,52 

± 9,65 

244,76 

± 6,03 

Іа–ІІа 

Іб–ІІб 

е’, см/с 
6,42 

± 0,25 

6,14 

± 0,29 

7,14 

± 0,3 

6,58 

± 0,23 

7,2 

± 0,37 

7,98 

± 0,34 
Іб–ІІб 

Е/е’, од. 
9,81 

± 0,36 

10,07 

± 0,45 

8,6 

± 0,44 

8,74 

± 0,38 

8,42 

± 0,42 

7,15 

± 0,22 

Іа–ІІа 

Іб–ІІб 

Ів–ІІв 

Примітка. У графі «р» указані підгрупи, між якими виявлені достовірні 

відмінності, р<0,05. 

 

Спостерігали статистично достовірну різницю в значеннях ФВ, відношеннях 

діастолічного наповнення ЛШ (Е/А), співвідношеннях максимальної швидкості 

раннього діастолічного наповнення ЛШ до максимальної швидкості руху 

фіброзного кільця мітрального клапана в фазу швидкого наповнення ЛШ (Е/е’), часі 
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ізоволюметричного розслаблення ЛШ (IVRT) та часі децелерації (DT) між 

пацієнтами Іа та ІІа підгруп. 

Для пацієнтів Іб та Ів підгруп також характерне зменшення ФВ, проте 

статистично незначиме. Щодо показників Е/А та Е/е’, простежували картину, 

аналогічну до підгруп із гострим Q-ІМ. Статистично достовірна різниця в 

показниках IVRT, DT та максимальною швидкістю руху фіброзного кільця 

мітрального клапана в фазу швидкого наповнення (е’) встановлена тільки між 

підгрупами зі стабільною ІХС та ПІКС. 

При аналізі трансмітральних потоків привертає увагу той факт, що в пацієнтів 

із НДСТ (Іа та Іб підгрупи) важкі типи ДДЛШ (псевдонормальний та 

рестриктивний) зареєстровані в 31 пацієнта (68,9 %) Іа та 21 пацієнта (70 %) Іб, 

проти 18 пацієнтів (40 %) у ІІа та 11 (36,7 %) у ІІб підгрупах. У пацієнтів Ів та ІІв 

підгруп ДДЛШ за рестриктивним типом узагалі не було виявлено, а ДДЛШ за ІІ 

типом спостерігали лише в 11 пацієнтів (36,7 %) із НДСТ та 3 пацієнтів (10 %) без 

НДСТ. 

Загалом, у пацієнтів усіх підгруп основної групи достовірно частіше, ніж в 

осіб підгруп порівняння, виявляли ДДЛШ за типом ІІ (псевдонормалізація). Цей 

результат доповнює дослідження М. Е. Євсєвьєвої та О. Н. Алейник (2007), в якому 

показано, що НДСТ серця є одним із факторів, який поглиблює розвиток ДДЛШ у 

хворих на ІМ уже у відносно молодому віці. Прямий кореляційний зв’язок середньої 

сили спостерігали в пацієнтів Іб підгрупи між числом фенотипових маркерів НДСТ 

та частотою виявлення ДДЛШ за ІІ типом (r=+0,57; р<0,05). 

Отже визначення ІІ або ІІІ типу ДДЛШ у пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ є 

прогностичним критерієм несприятливого перебігу ІХС. 

За результатами коронарографічного дослідження було встановлено, що серед 

пацієнтів Іа підгрупи спостерігалася достовірно менша середня кількість 

атеросклеротично уражених артерій (1,44 ± 0,16), ніж у хворих ІІа підгрупи 

(1,96 ± 0,17) (табл. 2). Для пацієнтів Іб та ІІб підгруп такої достовірної різниці не 

було встановлено. Середня кількість атеросклеротично уражених артерій у підгрупі 

Ів (1,02 ± 0,33) була достовірно меншою ніж у підгрупі ІІв (1,93 ± 0,22), що 

обумовлено наявністю в Ів підгрупі пацієнтів з ангіографічно інтактними ВА. 

Вроджені аномалії ВА були виявлені лише в пацієнтів основної групи (ектопія 

вінцевих артерій – у 0,95 % пацієнтів, агенезія периферійного відділу однієї з 

вінцевих артерій – у 4,76 %, патологічна звивистість – у 2,86 % та м’язові «містки» – 

в 1,9 %). 

Встановлено, що в осіб із НДСТ Іа і Іб підгруп локальне стенозування ВА та 

атеросклеротичне ураження ВА зі стенозом ≤75 % спостерігали достовірно частіше 

ніж в осіб групи порівняння. У переважної більшості пацієнтів Ів та ІІв підгруп 

відмічали локальне стенозування ВА та атеросклеротичне ураження ВА зі стенозом 

≤75 % (включаючи випадки ангіографічно інтактних судин); до того ж, у підгрупі Ів 

стеноз ВА ≤75 % виявляли достовірно частіше ніж у ІІв. Встановлено прямий 

зв’язок середньої сили між числом стигм НДСТ та частотою виявлення локального 

стенозування ВА в пацієнтів Іа підгрупи (r=+0,55; р<0,05), та в пацієнтів Ів підгрупи 

(r=+0,51; р<0,05). 
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Таблиця 2  

Коронарографічні показники в пацієнтів з ішемічною хворобою серця 

Показник 

Пацієнти основної групи 

(n=105) 

Пацієнти групи 

порівняння (n=105) 

р Q-IM 

(Іа, 

n=45) 

Стабільна ІХС  

Q-IM 

(ІІа, 

n=45) 

Стабільна ІХС 

із 

ПІКС 

(Іб, 

n=30) 

без 

ПІКС 

(Ів, 

n=30) 

із 

ПІКС 

 (ІІб, 

n=30) 

без 

ПІКС 

 (ІІв, 

n=30) 

Вроджені 

аномалії ВА, % 

15,6  

± 10,8 

6,7  

± 9,1 

6,7  

± 9,1 
- - - Іа–ІІа 

Локальний тип 

стенозування, % 

68,9  

± 13,8 

66,7  

± 17,2 

83,3  

± 13,6 

35,6  

± 14,3 

40  

± 17,9 

73,3  

± 16,2 

Іа–ІІа 

Іб–ІІб 

Протяжний тип 

стенозування, % 

31,1  

± 13,8 

33,3  

± 17,2 

16,7  

± 13,6 

64,4  

± 14,3 

60  

± 18,9 

26,7  

± 16,2 

Іа–ІІа 

Іб–ІІб 

Стеноз ≤75 %, % 
26,7  

± 13,2 

23,3  

± 15,4 

86,7  

± 12,4 

4,4  

± 6,1 

3,3  

± 6,6 

63,3  

± 17,6 

Іа–ІІа 

Іб–ІІб 

Ів–ІІв 

Стеноз >75 %, %
 73,3  

± 13,2 

76,7  

± 15,4 

13,3  

± 12,1 

93,3  

± 7,5 

96,7  

± 6,6 

36,7  

± 17,6 

Іа–ІІа 

Іб–ІІб 

Ів–ІІв 

Примітка. У графі «р» указані підгрупи, між якими виявлені достовірні 

відмінності, р<0,05. 

 

Гемодинамічно незначущі локальні стенози були виявлені в пацієнтів 

основної групи: у 5 пацієнтів Іа підгрупи (11,1 %), у 2 – Іб підгрупи (6,7 %) та в 12 – 

Ів підгрупи (40 %). Ступінь стенозу ВА в цих пацієнтів був менший 40 %, із 

локалізацією в переважної більшості поза інфарктзалежних зон та/або в дистальних 

відділах ВА (4 пацієнти Іа підгрупи – 8,9 %, 2 – Іб підгрупи (6,7 %), та 9 – Ів 

підгрупи (30%).  

Отримані нами дані певною мірою співпадають із роботами інших авторів, в 

яких демонструється неатеросклеротичний генез виникнення ІМ, зокрема майже у 

чверті пацієнтів із клінічними проявами ІХС відсутні атеросклеротичні зміни ВА 

(Zegers E. S. et al., 2007, Чумакова Г. А., Подковыркин В. А., 2010; Лебедєва Є. О., 

2014). 

Аналіз показників ліпідограми виявив, що в пацієнтів із гострим Q-IM середні 

показники вмісту загальних ліпідів та β-ліпопротеїнів були в межах норми як у 

пацієнтів із НДСТ, так і без неї, а середні рівні холестерину – (5,06 ± 0,09) ммоль/л 

та тригліцеридів – (1,74 ± 0,06) ммоль/л були дещо вищими від нормативних 

показників лише в пацієнтів ІІа підгрупи. Статистично достовірна різниця в 

показниках ліпідного обміну виявлена тільки між середнім рівнем тригліцеридів у 

пацієнтів Іа підгрупи – (1,52 ± 0,05) ммоль/л та ІІа підгрупи – (1,74 ± 0,06) ммоль/л. 

Середній рівень холестерину в пацієнтів із відсутністю періоду від появи клінічних 
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проявів ІХС до розвитку Q-IM був достовірно менший в основній групі, і складав 

(4,60 ± 0,13) ммоль/л, проти (5,07 ± 0,11) ммоль/л у групі порівняння.  

Отже ми можемо припустити, що серед пацієнтів із гострим Q-IM на тлі 

НДСТ із відсутністю періоду від появи клінічних проявів ІХС до розвитку Q-IM, 

порушення ліпідного обміну не належали до впливових факторів ризику ІМ. 

У пацієнтів зі стабільною ІХС спостерігали дещо іншу картину ліпідограми. 

Зокрема, середній рівень вмісту загальних ліпідів, β-ліпопротеїнів та тригліцеридів 

був у межах норми у всіх підгрупах. Тільки в пацієнтів ІІб підгрупи рівень 

холестерину виявився дещо вище норми (5,03 ± 0,12) ммоль/л та був достовірно 

вищим, ніж у Іб підгрупі – (4,42 ± 0,14) ммоль/л.  

Отже для пацієнтів зі стабільною ІХС не було встановлено чіткої різниці в 

показниках ліпідного профілю між пацієнтами з та без НДСТ, окрім пацієнтів зі 

стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ, в яких рівень холестерину був меншим, ніж у 

таких без НДСТ. Цінність отриманих нами результатів підтверджує дані 

А. А. Семенкіна та співавт. (2013), згідно яких для осіб із НДСТ без ІХС характерні 

більш низькі значення загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької 

щільності та тригліцеридів. 

За результатами імуноферментного аналізу сироватки крові було встановлено, 

що середній рівень альдостерону в пацієнтів Іа підгрупи – (179,86 ± 19,21) пг/мл – 

виявився достовірно вищим, ніж у хворих ІІа підгрупи – (67,14 ± 14,31) пг/мл. У 

пацієнтів Iа підгрупи з підвищеним рівнем альдостерону сироватки крові порушення 

ритму реєстрували у 66,7 % пацієнтів, що втричі частіше, ніж у пацієнтів цієї 

підгрупи з нормальним рівнем альдостерону (p<0,05). Отримані дані співзвучні з 

роботами І. П. Осипенко та співавт. (2012) та О. В. Солєйко та співавт. (2014), в яких 

у пацієнтів із пролапсом мітрального клапана на тлі НДСТ було виявлено 

підвищення середнього рівня альдостерону сироватки крові, що корелювало зі 

ступенем пролапсу мітрального клапану. 

Порівняльний аналіз рівнів альдостерону та показників систолічної та 

діастолічної функції ЛШ виявив, що в абсолютної більшості пацієнтів Іа підгрупи – 

28 (93,3 %) були порушення ДФ ЛШ. У 14 пацієнтів (46,7 %) із підвищеним рівнем 

альдостерону Іа підгрупи спостерігали ДДЛШ за ІІ типом. А в 2 пацієнтів (6,7 %) Іа 

підгрупи з максимальним рівнем альдостерону - ДДЛШ за ІІІ типом. Проте в трьох 

пацієнтів Іа підгрупи рівень альдостерону був значно нижче норми – 1,32 пг/мл, 4,21 

пг/мл та 5,13 пг/мл. Саме в цих хворих показник ФВ був найменшим – (39,47 ± 

2,72) % та спостерігався розвиток постінфарктних аневризм, що супроводжувалося 

значним зниженням скоротливої здатності міокарда ЛШ та вираженою систолічною 

дисфункцію. 

Виявлені: сильний прямий зв’язок між рівнем альдостерону та Е/А в пацієнтів 

Іа підгрупи (r=+0,73; р<0,05); зворотні зв’язки середньої сили між рівнем 

альдостерону та IVRT (r= -0,62; р<0,05), рівнем альдостерону та DT (r= -0,56; 

р<0,05). Таким чином, у пацієнтів із НДСТ підвищений рівень альдостерону 

асоціюється з виникненням ДДЛШ за ІІ типом.  

Отримані дані узгоджуються з існуючими дослідженнями щодо впливу 

замісного фіброзу на жорсткісні властивості міокарда при ІМ на тлі НДСТ 

(Евсевьева М. Е., Алейник О. Н., Власянц Е. А., 2008). Гіперактивація альдостерону 
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збільшує щільність рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типу до ангіотензину II і 

рецепторів до ендотеліну (Gerling I. C., 2003), що також виступає додатковим 

чинником, який стимулює біосинтез колагену і в решті решт призводить до 

підвищення жорсткості міокарда та розвитку ДДЛШ. 

Порівняльний аналіз рівнів альдостерону та характеру ураження ВА в 

пацієнтів із гострим Q-IM на тлі НДСТ виявив, що підвищений рівень альдостерону 

в осіб із НДСТ асоціювався з достовірно частішим локальним стенозуванням ВА в 

(66,7 ± 17,2) % пацієнтів, яке розташовувалось переважно в середніх відділах ВА зі 

стенозом ≤75 % – у (26,7 ± 16,2) % пацієнтів, порівняно з особами без НДСТ – у 

(33,3 ± 17,2) та (6,7 ± 9,1) % відповідно. У трьох пацієнтів із низьким рівнем 

альдостерону уражались проксимальні відділи ВА. Вроджені аномалії ВА та 

гемодинамічно незначущі локальні стенози позаінфарктзалежних зон та/або в 

дистальних відділах ВА були притаманні пацієнтам із НДСТ та високим 

нормальним вмістом альдостерону. Отримані нами дані співзвучні з даними 

R. Rocha та співавт. (2002), в яких показано, що високий рівень альдостерону 

індукує процеси локального запалення в ендотелії середніх і дрібних ВА, посилює 

ішемію та некроз міокарда.  

Отже в пацієнтів із Q-ІМ на тлі НДСТ виявлений достовірно вищий рівень 

альдостерону сироватки крові, який асоціювався з локальним стенозуванням ВА в 

їхніх середніх та дистальних відділах. Тому ми припускаємо, що підвищений рівень 

альдостерону виступає як додатковий чинник ураження ВА запального характеру, 

що прискорює розвиток атеросклеротичного процесу. У пацієнтів із Q-ІМ на тлі 

НДСТ із нормальним рівнем альдостерону в механізмі розвитку ІМ великого 

значення набувають вроджені аномалії ВА. Отже навіть в однорідній когорті хворих 

із Q-ІМ на тлі НДСТ можуть бути задіяні різні механізми виникнення гострого ІМ. 

Таким чином, на основі отриманих нами результатів щодо змін рівня 

альдостерону, ураховуючи роль альдостерону в патогенезі фіброзоутворення 

міокарда та в формуванні ДДЛШ, його участь у процесах запалення ВА, концепція 

патогенезу та прогнозу ускладнень Q-ІМ на тлі НДСТ, у залежності від рівня 

альдостерону може виглядати наступним чином (рис.1). Підвищений рівень 

альдостерону (>160 пг/мл) у пацієнтів із гострим Q-ІМ на тлі НДСТ призводить до 

фіброзу міокарда (Weber K. T, Brilla C. G., 1992; Epstein M., 2001), який, у свою 

чергу, може обумовлювати порушення ритму і розвиток діастолічної дисфункції. А 

знижений рівень альдостерону (<10 пг/мл) у таких пацієнтів може сприяти розвитку 

постінфарктних аневризм і порушенню систолічної функції. 

Результати дослідження свідчать про необхідність проведення детального 

обстеження пацієнтів із гострим Q-ІМ та стабільною ІХС на тлі НДСТ, що включає 

в себе, поряд із загальноклінічними та лабораторними методами обстеження, 

виявлення фенотипових та вісцеральних стигм НДСТ, визначення такого 

біохімічного маркеру НДСТ як альдостерон, та проведення коронарографії. Це 

дозволить, у свою чергу, прогнозувати несприятливий перебіг ІМ у пацієнтів із 

НДСТ, та в подальшому розробити нові підходи до диференційованої терапії даної 

когорти пацієнтів. 
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Рис. 1. Концептуальна схема механізму розвитку та прогнозу ускладнень Q-

інфаркту міокарда на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини, в 

залежності від рівня альдостерону. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Зростання захворюваності на ішемічну хворобу серця, розширення її 

вікових меж, високий відсоток коморбідності значно збільшують смертність та 

інвалідизацію пацієнтів. Завдяки інноваціям у діагностиці ішемічної хвороби серця 

все частіше з’являються повідомлення про вагомий внесок у цю патологію 

неатеросклеротичних уражень вінцевих судин та їхніх вроджених аномалій. 

Актуальним на сьогодні є пошук факторів ризику і причин таких уражень. А одним 

із патогенетичних чинників може виступати синдром недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, в основі якого лежить патологія колагену. 

2. Перебіг Q-інфаркту міокарда і стабільної ішемічної хвороби серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини характеризується формуванням 

постінфарктних аневризм лівого шлуночка (у 11,1% та 13,3% пацієнтів відповідно, 

за відсутності їх у групі порівняння) і більшою частотою порушень ритму і 

провідності (в 1,75 та 6,67 раза відповідно, порівняно з пацієнтами без 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини). Наявність недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини збільшує тривалість стабільної стенокардії напруження 

до розвитку Q-інфаркту міокарда на 1,14 року, а збільшення кількості її маркерів 

асоціюється зі збільшенням частоти ускладнень ішемічної хвороби серця: у хворих 

на Q-інфаркт міокарда встановлено сильний прямий кореляційний зв’язок (r=+0,91; 
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р<0,05), у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та постінфарктним 

кардіосклерозом – зв’язок середньої сили (r=+0,67; р<0,05).  

3. У хворих на Q-інфаркт міокарда і в пацієнтів зі стабільною ішемічною 

хворобою серця та постінфарктним кардіосклерозом на тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини достовірно переважає діастолічна дисфункція лівого 

шлуночка ІІ типу – псевдонормалізація (відповідно в 1,87 та 1,80 раза частіше, ніж у 

пацієнтів групи порівняння). А в пацієнтів із Q-інфарктом міокарда – ще й виражене 

зниження скоротливої здатності міокарда лівого шлуночка: фракція викиду 

знижується до (42,37 ± 1,41) %, проти (49,87 ± 1,54) % у групі порівняння. 

4. Ураження вінцевих артерій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини проявляється вродженими 

аномаліями коронарних судин (ектопія вінцевих артерій − у 0,95 % пацієнтів, 

агенезія периферійного відділу однієї з вінцевих артерій – у 4,76 %, патологічна 

звивистість – у 2,86 %, м’язові «містки» – в 1,9 %), гемодинамічно незначущими 

локальними стенозами (у 18,1 % пацієнтів), які знаходяться поза інфарктзалежними 

зонами та/або в дистальних відділах вінцевих артерій (у 14,29 %). Зі збільшенням 

кількості маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини збільшується 

частота виявлення локального типу стенозування вінцевих артерій: встановлено 

прямі зв’язки середньої сили в пацієнтів із Q-інфарктом міокарда (r=+0,55; р<0,05) 

та в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця без постінфарктного 

кардіосклерозу (r=+0,51; р<0,05). 

5. Ішемічна хвороба серця в пацієнтів із недиференційованою дисплазією 

сполучної тканини перебігає без суттєвих порушень ліпідного обміну: середній 

рівень холестерину сироватки крові в пацієнтів із відсутністю періоду від появи 

клінічних проявів ішемічної хвороби серця до розвитку Q-інфаркту міокарда – (4,60 

± 0,13) ммоль/л, і в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та 

постінфарктним кардіосклерозом (4,42 ± 0,14) ммоль/л – менший, ніж у пацієнтів 

групи порівняння (на 9,3 % та 12,1 % відповідно). 

6. Встановлено підвищений середній рівень альдостерону сироватки крові в 

пацієнтів із Q-інфарктом міокарда на тлі недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини (179,86 ± 19,21) пг/мл, що в 2,68 раза більше, ніж у хворих без 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Цей показник асоціюється з 

вираженими порушеннями діастолічної функції лівого шлуночка ІІ типу 

(псевдонормалізація) та переважно локальним типом стенозування вінцевих артерій 

у середніх та дистальних відділах. 

7. В якості прогностичних критеріїв ускладненого перебігу ішемічної хвороби 

серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини (порушення ритму, 

провідності та формування постінфарктних аневризм) визначено маркери 

фенотипового (радіально-лакунарний тип райдужної оболонки ока, симптом 

«блакитних склер» та діагональна складка мочки вуха) і вісцерального рівня 

(варикозне розширення вен нижніх кінцівок та легке утворення гематом при 

незначному пошкодженні), а також високий та аномально низький рівень 

альдостерону сироватки крові, діастолічну дисфункцію лівого шлуночка ІІ типу 

(псевдонормалізація).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Із метою формування серед пацієнтів з ішемічною хворобою серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини груп ризику ускладненого 

перебігу даної патології, до програми клініко-інструментального обстеження 

рекомендовано додати визначення фенотипових та вісцеральних маркерів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини за оригінальною анкетою, 

розробленою на основі фенотипової карти М. J. Glesby. 

2. Для оцінки прогнозу ускладненого перебігу інфаркту міокарда в пацієнтів із 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини рекомендовано визначення 

рівня альдостерону сироватки крові на 10-у добу від моменту гострої події. 

Нормальним вважати рівень альдостерону 10,0 – 160,0 пг/мл. У разі підвищення 

рівня альдостерону понад 160,0 пг/мл − слід очікувати розвитку тяжких порушень 

діастолічної функції лівого шлуночка (переважно ІІ типу – псевдонормалізація), при 

аномально низькому (менше 10,0 пг/мл) – виникнення постінфарктних аневризм 

лівого шлуночка. 

3. Хворим на ішемічну хворобу серця на тлі недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини рекомендовано динамічне диспансерне спостереження з 

виконанням ЕКГ для виявлення аритмічного синдрому, Ехо-КГ – для встановлення 

діастолічної дисфункції лівого шлуночка, а також визначення рівня альдостерону 

сироватки крові з метою, при необхідності, медикаментозної корекції. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Черних М. О. Ішемічна хвороба серця на тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини: особливості перебігу, аспекти діагностики та 

прогнозу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2016. 

Робота присвячена вивченню особливостей перебігу ішемічної хвороби серця 

(ІХС) у пацієнтів чоловічої статі на тлі недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини та вдосконаленню прогнозування ускладнень даної патології. Обстежено 

105 пацієнтів з ІХС на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини та 105 – 

з ІХС без недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Досліджено особливості перебігу Q-інфаркту міокарда і стабільної ІХС на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Виявлені фенотипові та 

вісцеральні маркери недиференційованої дисплазії сполучної тканини, асоційовані з 

ускладненим перебігом ІХС. З’ясовано особливості гемодинаміки серця та характер 

ураження вінцевих артерій у пацієнтів з ІХС на тлі недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини. Визначено діагностичну цінність рівня альдостерону в 

прогнозуванні перебігу Q-інфаркту міокарда в пацієнтів із недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини. Встановлено прогностичні критерії ускладненого 

перебігу ІХС на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, недиференційована дисплазія 

сполучної тканини, вінцеві артерії, альдостерон. 

 

ABSTRACT 

 

Chernykh M. O. Coronary artery disease on the background of non-

differentiated dysplasia of connective tissue: course peculiarities, aspects of diagnosis 

and prognosis. - Manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Medical Science, speciality 14.01.11 – 

cardiology. – State Institution of Higher Education "Ivano-Frankivsk National Medical 

University”, Ministry of Public Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2016. 

The work is devoted to the study of peculiarities of coronary artery disease (CAD) 

in male patients on the background of non-differentiated dysplasia of connective tissue 

(NDCT) and improving the forecasting of complications of this disease. 

The study involved 105 patients with CAD on the background of NDCT (I group) 

and 105 - with CAD without NDCT (II group), aged 26 to 86 years (average age 

(59,67 ± 0,79) years). NDCT diagnosis exposed under a specially designed original survey 

questionnaire based on phenotypic map of M. J. Glesby in modification of A. Martynov et 

al. (2000). NDCT diagnosis has been conducted by detecting in patient 6 or more 

microanomalies. For the purposes of the study each group was divided into three 

subgroups. I group – into: Ia subgroup - 45 patients with Q-myocardial infarction (MI) on 

the background of NDCT, Ib - 30 patients with stable CAD and postinfarction 

cardiosclerosis (PICS) on the background of NDCT, Ic - 30 patients with stable CAD 
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without PICS on the background of NDCT. The II group was divided into 3 appropriate 

subgroups without NDCT (IIa, IIb and IIc). 

We used the general clinical examination, physical examination and questioning of 

patients, laboratory methods (clinical and biochemical blood tests for the determination of 

lipid spectrum and aldosterone level), instrumental methods (electrocardiography in 

dynamics, Holter monitoring, echocardiography, coronary angiography). 

Clinical peculiarities of CAD course in male patients on the background of NDCT 

were found and the average number of phenotypic and visceral NDCT markers associated 

with CAD was determined. The diagnostic value of aldosterone level in the prognosis of 

MI in patients with NDCT was defined for the first time. The peculiarities of 

hemodynamics were established, and the nature of coronary arteries (CA) lesions found in 

patients with CAD on the background of NDCT. Prognostic criteria of adverse CAD 

course on the background of NDCT were established for the first time. 

Patients of Ia subgroup had average number of stigmas of 8,44 ± 0,29, patients of Ib 

subgroup - (8,33 ± 0,32) stigmas, and patients of Ic subgroup - (8,3 ± 0,3) stigmas. Q-MI 

and stable CAD course on the background of NDCT characterized by the advantage of 

frequencies of postinfarction aneurysms of the left ventricle (LV), which revealed only in 

these patients, and by the advantage of frequency of detection of rhythm and conduction 

disorders compared to patients without NDCT. The duration of stable exertional angina 

before the development of Q-MI was longer for 1.14 years, compared to patients without 

NDCT. With the increase of NDCT markers’ number the incidence of CAD complications 

was increased too. In patients with Q-MI and in patients with stable CAD and PICS on the 

background of NDCT the grade II LV diastolic dysfunction - pseudonormal filling 

dynamics - was significantly predominant (at 1.87 and 1.80 times more likely, 

respectively), compared with patients without NDCT; and in patients with Q-MI - the 

marked reduction in contractile ability of the myocardium of the LV also found (ejection 

fraction decreases to (42,37 ± 1,41) % versus (49,87 ± 1,54) % without NDCT). The 

nature of the lesions of CA in patients with CAD on the background of NDCT manifests 

as congenital anomalies of the coronary vessels (CA ectopia in 0.95% of patients, 

peripheral agenesis of one of the CA - at 4.76%, pathological tortuosity - at 2.86 % and 

muscle "bridges" – at 1.9 %), hemodynamically insignificant local stenosis (in 18.1% 

patients), which were located out of infarction-dependent zones and/or in distal parts of 

CA (in 14.29% of patients). With the increase of NDCT markers’ number, the incidence of 

local stenosis type of CA increases too. CAD in patients with NDCT runs without 

significant changes in lipid metabolism. 

Increased average level of serum aldosterone in patients with Q-MI on the 

background of NDCT - (179,86 ± 19,21) pg/ml, which is 2.68 times higher than in patients 

without NDCT, - associated with severe LV diastolic dysfunction of grade II 

(pseudonormal filling dynamics) and with mostly local type of stenosis of CA in their 

middle and distal parts. Patients with abnormally low aldosterone level had postinfarction 

aneurysms, accompanied by a significant decrease in contractile ability of myocardium 

and severe LV systolic dysfunction. 

Prognostic criteria of CAD on the background of NDCT complicated course 

(rhythm and conduction disorders and formation of postinfarction aneurysms) were found: 

phenotypic (radial-lacunar iris of the eye, a symptom of "blue sclera" and the diagonal fold 
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of the ear lobe) and visceral (varicose veins of the lower extremities and a hematoma 

formation with little damage) markers; high and abnormally low serum aldosterone level, 

grade II LV diastolic dysfunction (pseudonormal filling dynamics). 

Keywords: coronary artery disease, non-differentiated dysplasia of connective 

tissue, coronary arteries, aldosterone. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Черных М. А. Ишемическая болезнь сердца на фоне 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани: особенности 

течения, аспекты диагностики и прогноза. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 – кардиология. Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2016. 

Работа посвящена изучению особенностей течения ишемической болезни 

сердца (ИБС) у пациентов мужского пола на фоне недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани (НДСТ) и совершенствованию прогнозирования 

осложнений данной патологии. Обследовано 105 пациентов с ИБС на фоне НДСТ и 

105 – с ИБС без НДСТ с использованием оригинальной анкеты для выявления стигм 

НДСТ. 

Исследованы особенности течения Q-инфаркта миокарда и стабильной ИБС 

на фоне НДСТ. Обнаружены фенотипические и висцеральные маркеры НДСТ, 

ассоциированные с осложненным течением ИБС. Выяснены особенности 

гемодинамики сердца и характер поражения венечных артерий у пациентов с ИБС 

на фоне НДСТ. Определена диагностическая ценность уровня альдостерона в 

прогнозировании течения Q-инфаркта миокарда у пациентов с НДСТ. Установлены 

прогностические критерии осложненного течения ИБС на фоне НДСТ. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, недифференцированная 

дисплазия соединительной ткани, венечные артерии, альдостерон. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВА − вінцеві артерії 

ДДЛШ − діастолічна дисфункція лівого шлуночка 

ДФ − діастолічна функція 

ІМ − інфаркт міокарда 

ІХС − ішемічна хвороба серця 

ИБС − ишемическая болезнь сердца 

КДР − кінцевий діастолічний розмір 

КСР − кінцевий систолічний розмір  

ЛШ − лівий шлуночок 

НДСТ − недиференційована дисплазія сполучної тканини 

ПІКС − постінфарктний кардіосклероз 

ФВ − фракція викиду  

ФП − фібриляція передсердь 



 

 

 
 

А −  максимальна швидкість пізнього діастолічного наповнення 

лівого шлуночка 

CA −  coronary artery 

CAD − coronary artery disease 

DT − час децелерації 

E − максимальна швидкість раннього діастолічного наповнення 

лівого шлуночка 

e’ −  максимальна швидкість руху фіброзного кільця мітрального 

клапана в фазу швидкого наповнення 

IVRT − час ізоволюметричного розслаблення лівого шлуночка 

LV − left ventricle 

MI − myocardial infarction 

NDCT − non-differentiated dysplasia of connective tissue 

PICS − postinfarction cardiosclerosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підписано до друку 01.08.2016. 

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк цифровий. 

Умов. друк. арк. 0,9. 

Наклад 100 прим. Зам. № 15762. 

 

Віддруковано з оригіналів замовника 

ФОП Корзун Д.Ю. 

 

Видавець ТОВ «Нілан-ЛТД». 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до 

Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів 

видавничої продукції серія ДK № 4299 від 11.04.2012 р. 

21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. 

Тел.: (0432) 69-67-69, 52-82-78 

e-mail: info@tvoru.com.ua 

http://www.tvoru.com.ua 
 

 


