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АНОТАЦІЯ 

Мишаківський О.А. Прогнозування результатів хірургічної корекції 

важкої первинної мітральної недостатності. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктор філософії) за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія».  

Підготовка дисертації проводилась у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького 

(14.01.00 – Клінічна медицина). – Івано-Франківський національний 

медичний університет, Івано-Франківськ, 2018 рік. 

Мітральна недостатність посідає друге місце після аортальних вад у 

структурі клапанних хвороб серця в Європі. 

Загальна смертність пацієнтів з мітральною недостатністю протягом 

п‘яти років без хірургічної корекції становить 22±3%, а смертність від 

серцевих причин – 14±3%; частота виникнення серцевих подій (смерть від 

серцевих причин, серцева недостатність або нова фібриляція передсердь при 

медикаментозному лікуванні) – 33±3%. 

18-33% пацієнтів з мітральною недостатністю і збереженою фракцією 

викиду лівого шлуночка серця до операції демонструють дисфункцію лівого 

шлуночка серця після хірургічного втручання на мітральному клапані. 

Фракція викиду ≤40% після хірургічної корекції мітральної недостатності веде 

до зростання  ризику пізньої післяопераційної смерті до 70%. 

У літературі знаходимо обмежену кількість даних щодо змін систолічної 

функції та розмірів лівого шлуночка при тривалому спостереженні в динаміці 

після хірургічної корекції мітрального клапана в пацієнтів з важкою 

мітральною недостатністю. Більше того, оцінка систолічної функції лівого 

шлуночка у хворих, яким планують операцію на мітральному клапані з 

приводу важкої мітральної недостатності, досить проблематична при 

застосуванні сучасних методів обстеження. Причина в тому, що мітральна 
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недостатність характеризується суттєвим зростанням переднавантаження і 

зниженням післянавантаження лівого шлуночка (кров у систолу має змогу 

частково скидатися у камеру з низьким тиском, а саме – в ліве передсердя), що 

потенційно маскує систолічну дисфункцію лівого шлуночка. Немає жодного 

дослідження, яке б засвідчило суттєвий позитивний вплив на виживання в 

пацієнтів, яким виконували хірургічну корекцію мітрального клапана при 

безсимптомній важкій мітральній недостатності, якщо в них до операції 

систолічна функція лівого шлуночка була задовільною. 

Після хірургічної корекції мітрального клапана (пластика або 

протезування) зменшується переднавантаження лівого шулночка серця, але 

зростає післянавантаження, внаслідок чого може демаскуватися його 

систолічна дисфункція.  

Відтак, результати хірургічної корекції можна оцінювати за параметром 

залишкової мітральної недостатності після операції і трактувати їх як 

незадовільні, якщо резидуальна мітральна недостатність є більшою, ніж легка. 

 Крім того, ефективність лікування можна оцінювати за клінічним 

поліпшенням стану хворого – зменшення явищ серцевої недостатності – 

поліпшення функціонального класу серцевої недостатності за NYHA, що 

корелює із фракцією викиду лівого шлуночка серця. 

Доведено, що ризик пізньої післяопераційної смертності в хворих із 

зниженою післяопераційною систолічною функцією лівого шлуночка серця є 

достовірно вищим, ніж у хворих із збереженою, а її об'єктивна оцінка у таких 

пацієнтів стандартними методами є неточна, що й спонукало до проведення 

даного дослідження. 

Дисертаційна робота присвячена пошуку шляхів до поліпшення надання 

хірургічної допомоги хворим з важкою первинною мітральною недостатністю 

шляхом оптимізації діагностики прихованої доопераційної дисфункції лівого 

шлуночка серця, а також можливості прогнозувати зниження фракції викиду 

лівого шлуночка після операції. 
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Для досягнення визначеної мети були використані наступні методи: 

ультразвукові – метод визначення ефективної фракції викиду лівого шлуночка, 

метод оцінки скоротливості лівого шлуночка з використанням спектральної 

тканинної допплерографії, визначення фракції викиду лівого шлуночка з 

використанням методу Сімпсона, визначення фракції викиду лівого шлуночка з 

використанням методу Тейхольца, визначення розмірів лівого і правого 

шлуночків і лівого передсердя, метод оцінки ступеня легеневої гіпертензії на 

підставі визначення градієнта тиску між правим шлуночком і правим 

передсердям та часу прискорення кровоплину в легеневій артерії (дослідження 

проводились на ультразвуковому апараті, призначеному для виконання 

ехокардіографії; метод електрокардіографії; статистичні – математична 

обробка результатів. 

Отримані результати проведеного нами наукового дослідження, зокрема 

ретроспективної частини, з даними аналізу результатів обстеження та 

лікування 144 пацієнтів, продемонстрували, що більшість хворих до операції 

мали III функціональний клас серцевої недостатності за NYHA (65,3% осіб у 

групі пластики і 66,7% – у групі протезування), котрий після операції 

поліпшився в 57 (39,7%) осіб, погіршився – у 9 (6,3%) хворих, більш ніж у 

половини залишився стабільним – 78 хворих (54,17%), p<0,05. Відсутність 

позитивної динаміки при доопераційному ФК CY III-IV у 46 хворих (31,9%) не 

забезпечує достатньо високої якості життя. Окрім того, в жодного з пацієнтів з 

функціональним класом серцевої недостатності IV до операції не вдалось 

досягнути післяопераційного функціонального класу I-II, тобто оптимального 

функціонального результату.  

В усіх хворих із виконаною пластикою мітрального клапана (n=51) 

зменшився ступінь мітральної недостатності порівняно з таким до операції. 

Мітральна недостатність нівелювалась повністю у 35 осіб (68%), тривіальну 

мітральну недостатність відзначено у двох хворих (4%), легку – у 13 осіб 

(26%), середньої важкості – в одного пацієнта (2%), що вказує на добрий 
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хірургічний результат. 

Відтак, наступним кроком було проведення проспективного аналізу 

лікування 72 хворих з первинною мітральною недостатністю і встановлено, 

що найчутливішими достовірними предикторами зниженої систолічної 

функції лівого шлуночка після операції корекції мітральної недостатності 

методами пластики і протезування мітрального клапана є кінцево-

діастолічний розмір лівого шлуночка (p<0,001, ВШ 25,5; 95%, ДІ 4,9-93,7), 

кінцево-систолічний розмір лівого шлунчока (p<0,001, ВШ 50; 95%, ДІ 8,7-

184,7), розмір лівого передсердя (p<0,001, ВШ 31,0; 95%, ДІ 1,8-544,2), час 

прискорення кровоплину в легеневій артерії (p=0,002, ВШ 7,67; 95%, ДІ 2,1-

25,0), фібриляція передсердь (p=0,002, ВШ 7,15; 95%, ДІ 1,9-22,5), фракція 

викиду за Сімпсоном (p=0,15, ВШ 2,55; 95%, ДІ 0,7-8,0), систолічний тиск в 

легеневій артерії (p=0,0013, ВШ 23,1; 95%, ДІ 1,3-406,4), доопераційний 

функціональний клас серцевої недостатності за NYHA (p=0,013, ВШ 9,6; 95%, 

ДІ 1,1-39,1) і досліджувана в роботі ефективна фракція викиду лівого 

шлуночка (p<0,001, ВШ 68,0; 95%, ДІ 10,6-261,7). 

Вперше було використано метод визначення систолічної функції лівого 

шлуночка серця шляхом оцінки ефективної фракції викиду лівого шлуночка з 

допомогою ехокардіографії і проведено його порівняння із стандартними 

методами. Корелятивний зв‘язок, згідно з коефіцієнтом Тау Kendall для двох 

методів оцінки ФВ, на момент другого обстеження після операції був 

рівнонаправлений і значущий: фракція викиду за Сімпсоном (0,241, р=0,003), 

ефективна фракція викиду (0,421, р<0,0001). При значенні ефективної фракції 

викиду <30% відношення шансів для зниженої фракції викиду за Сімпсоном 

після операції становило 14,4, а для збереженої – 0,2. При значенні ефективної 

фракції викиду ≥30% відношення шансів для зниженої фракції викиду за 

Сімпсоном після операції становило 0,21, а для збереженої – 14,4. 

Визначена  порогова точка для ефективної фракції викиду – 30%,  при 

нижчому її значенні забезпечується чутливість прогнозу зниженої фракції 
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викиду у віддаленому періоді після операції 80%, специфічність – 94,4%, 

відношення шансів – 68,0 (95% ДІ, 10,6-261,7), що забезпечує високу точність 

прогнозу і робить доцільним та можливим використання цього показника. 

На основі отриманих даних розроблено модель із прогностичним 

індексом з 4-х характеристик (незалежних змінних): ефективна фракція 

викиду (p<0,001), кінцево-систолічний розмір (p<0,001), систолічний тиск в 

легеневій артерії (p=0,0013), час прискорення кровоплину в легеневій артерії 

(p=0,002). При алгебраїчній сумі балів понад 10 – висока ймовірність низької 

фракції викиду після операції; < (-10) – висока ймовірність збереженої фракції 

викиду; від (-10) до (+10) – прогнозування відносно непевне. Чутливість – 

80%, специфічність – 96,3%, загальна точність – 92,7%. 

Проведене дослідження дає змогу рекомендувати визначення 

ефективної фракції викиду як простого і легковідтворюваного допоміжного 

ехокардіографічного методу оцінки систолічної функції лівого шлуночка 

серця у пацієнтів з важкою первинною мітральною недостатністю.  

Ключові слова: первинна мітральна недостатнсіть, ефективна фракція 

викиду, пластика мітрального клапана, протезування мітрального клапана. 

 

SUMMARY 

Myshakivskyy O.A. Forecasting the results of surgical correction of severe 

primary mitral insufficiency. – Qualifying Scientific Work as a Manuscript. 

Copyright.  

Dissertation for the Candidate of Medical Sciences Degree (Doctor of 

Philosophy) specialized in 14.01.03 ―Surgery‖ (14.01.00 – Clinical Medicine). – 

Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2018. 

Mitral insufficiency is the second frequent after aortic valve defects in the 

structure of valve heart diseases in Europe. 

Total mortality of patients with mitral insufficiency during 5 years, without 

surgical correction is 22±3%, and mortality from heart causes – (14±3)%; the 
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incidence of cardiac events (cardiac death, heart failure, or new atrial fibrillation 

with medication) is 33±3%. 

18-33% of patients with mitral insufficiency and preserved left ventricle 

ejection fraction before surgery show left ventricular dysfunction after surgical 

intervention on the mitral valve. The ejection fraction ≤40% after surgical correction 

of mitral insufficiency leads to an increased risk of late postoperative death to 70%. 

In the literature we have found a limited amount of data about changes in 

systolic function and left ventricular size with long-term follow-up in post-surgical 

correction of the mitral valve in patients with severe mitral insufficiency. 

Furthermore, the evaluation of the systolic function of the left ventricle in patients 

scheduled to operation on the mitral valve due to severe mitral insufficiency is quite 

problematic in applying modern examination methods. The reason is that mitral 

insufficiency is characterized by a significant increase in preload and decreased 

afterload of the left ventricle (blood in the systole can be partially discharged into a 

low-pressure chamber – in the left atrium), which potentially masks systolic 

dysfunction of the left ventricle. There is no study that demostrates a significant 

positive effect on survival in patients undergoing surgical correction of the mitral 

valve for asymptomatic severe mitral insufficiency, with satisfactory left ventricular 

systolic function before surgery. 

After the surgical correction of the mitral valve (plasty or replacement), the 

preload of the left ventricle decreases, but afterloading increases and it may disrupt 

its systolic dysfunction. 

Thus, the results of surgical correction can be estimated by the parameter of 

residual mitral insufficiency after the operation and treated as unsatisfactory if 

residual mitral insufficiency is greater than mild. 

 In addition, the efficacy of treatment can be evaluated by clinical 

improvement of the patient's condition – the reduction of cardiac insufficiency – an 

improvement of the functional class of heart failure by NYHA, which correlates 

with the ejection fraction of the left ventricle. 
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It is proved that the risk of late postoperative mortality in patients with 

decreased left ventricular preoroperative systolic function is significantly higher 

than in patients with preserved one, and its objective estimation in such patients by 

standard methods is inaccurate, which prompted to this study. 

The dissertation work is devoted to the search for the ways and approaches to 

improving the provision of surgical care to patients with severe primary mitral 

deficiency by optimizing the diagnosis of latent left ventricular dysfunction, as well 

as the ability to predict a decrease in the left ventricular ejection fraction after 

surgery. 

To achieve the stated goal, the following methods were used: 

ultrasound – a method for determining the effective left ventricular ejection fraction, 

a method for assessing the contractility of the left ventricle using spectral tissue 

dopplerography, determining of the left ventricle ejection fraction using the 

Simpson and Teicholz methods, determining the size of the left and right ventricles 

and the left atrium, a method for assessing the degree of pulmonary hypertension 

based on determining the pressure gradient between the right ventricle and the right 

atrium and accelerating time blood flow in the pulmonary artery (the study was 

conducted on an ultrasound mashine designed for echocardiography); an 

electrocardiography method; statistical method – mathematical analysis of the 

results. 

The results of our scientific research, in particular the retrospective part with 

data from the analysis of the results of the examination and treatment of 144 

patients, demonstrated that most patients had an III functional class of NYHA heart 

failure (65,3% of patients in the plasty group and 66,7% in the group of valve 

replacement), which improved after the operation in 57 (39,7%) patients, 

deteriorated – in 9 (6,3%) patients, more than half remained stable – 78 patients 

(54,17%), p<0,05. The absence of positive dynamic in preoperative heart failure 

class III-IV in 46 patients (31,9%) does not provide a sufficiently high quality of 

life. In addition, none of the patients with the functional class of cardiac 
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insufficiency IV failed to achieve a postoperative functional class I-II, that is an 

unoptimal functional outcome. 

In all patients with a mitral valve repair (n=51), the degree of mitral 

insufficiency decreased compared to that before surgery. Mitral insufficiency was 

completely eliminated in 35 (68%) patients, trivial mitral insufficiency was noted in 

2 patients (4%), light – in 13 patients (26%), moderate in 1 patient (2%), indicating 

the good surgical result. 

Therefore, the next step was a prospective analysis of treatment of 72 patients 

with primary mitral insufficiency and it was found that the most sensitive reliable 

predictors of reduced systolic function of the left ventricle after the operation of 

correction of mitral insufficiency by the methods of mitral valve plasty or 

replacement are as follows: the end-diastolic diameter of the left ventricle (p<0,001, 

end-systolic diameter of the left ventricle (p<0,001, VH 50; 95%, DI 8.7-184.7), left 

atrium diameter (p<0,001, VH 31,0, 95%, DI 1,8-544,2), acceleration time on the 

pulmonary artery (p=0,002, HS 7,67, 95%, DI 2,1-25,0), atrial fibrillation (p=0,002, 

HS 7,15, 95%, DI 1,9-22,5), the ejection fraction by Simpson (p=0,15, VH 2,55, 

95%, DI 0,7-8,0), systolic pressure in the pulmonary artery (p=0,0013, VS 23,1, 

95%, CI 1,3-406,4), the preoperative NYHA functional class of heart failure 

(p=0,013, VS 9,6, 95%, DI 1,1-39,1) and the studied effective ejectiont fraction 

(p<0,001, VS 68,0; 95%; DI 10,6-261,7). 

For the first time, the determining of systolic function of the left ventricle of 

the heart was performed by evaluation of the effective ejection fraction with 

echocardiography method and was compared with data obtained by standard 

methods. The correlation, according to the Tau Kendall coefficient for the two 

methods of estimation of the ejection fraction at the time of the second investigation 

after the operation, was equally directional and significant: the Simpson ejection 

fraction (0,241, p=0,003), the effective ejection fraction (0,421, p<0,0001). With an 

effective ejection fraction of <30%, the odds ratio for the reduced Simpson ejection 

fraction after the operation was 14,4, and for the preserved – 0,2. With an effective 



 10 

ejection fraction of ≥30%, the odds ratio for Simpson's reduced fraction after the 

operation was 0,21 and for the preserved – 14,4. 

The determined threshold for an effective ejection fraction <30%, with its 

lower value, provides the sensitivity of the predicted low-level ejection fraction in 

the late period after the operation, 80%, the specificity is 94,4%, the odds ratio is 

68,0 (95% CI, 10,6-261,7), which provides high accuracy of the forecast and makes 

it expedient and possible to use this new parameter. 

Based on the obtained data, a model with a prognostic index of 4 

characteristics (independent variables) was developed: effective ejection fraction 

(p<0,001), end-systolic size of the left ventricle (p<0,001), systolic pressure in the 

pulmonary artery (p=0,0013), acceleration time on the pulmonary artery (p=0,002). 

With algebraic sum of scores above 10 – high probability of low ejection fraction 

after an operation; <(-10) – high probability of the saved ejection fraction; from  

(-10) to (+10) – the forecast is relatively uncertain. Sensitivity – 80%, specificity – 

96,3%, overall accuracy – 92,7%. 

The performed study allows to recommend the method of an effective 

ejection fraction calculation as a simple and light-reproducible auxiliary 

echocardiographic method for assessing the left ventricular systolic function in 

patients with severe primary mitral insufficiency. 

Key words: primary mitral insufficience, effective ejection fraction, mitral valve 

repair, mitral valve replacement. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Мітральна недостатність (МН) посідає друге місце 

після аортальних вад у структурі клапанних хвороб серця в Європі [24, 59, 76, 

98].  

Загальна смертність пацієнтів з МН протягом п‘яти років без хірургічної 

корекції становить 22±3%, а смертність від серцевих причин – 14±3%; частота 

виникнення серцевих подій (смерть від серцевих причин, серцева 

недостатність (СН) або нова фібриляція передсердь при медикаментозному 

лікуванні) – 33±3% [58, 76, 119]. 

18-33% пацієнтів з МН і збереженою ФВ до операції демонструють 

дисфункцію ЛШ після хірургічного втручання на МК, а у пацієнтів із ФВ ≤ 

40% після хірургічної корекції МН зростає ризик пізньої післяопераційної 

смерті до 70% [129]. 

У літературі знаходимо обмежену кількість даних щодо змін систолічної 

функції та розмірів лівого шлуночка (ЛШ) при тривалому спостереженні в 

динаміці після хірургічної корекції мітрального клапана в пацієнтів з важкою 

мітральною недостатністю (МН). Більше того, оцінка систолічної функції ЛШ 

у хворих, яким планують операцію на мітральному клапані з приводу важкої 

МН, досить проблематична при застосуванні сучасних методів обстеження. 

Причина в тому, що МН характеризується суттєвим зростанням 

переднавантаження і зниженням післянавантаження ЛШ (кров у систолу має 

змогу частково скидатися у камеру з низьким тиском, а саме – в ліве 

передсердя), що потенційно маскує систолічну дисфункцію ЛШ [42, 67]. 

 Немає жодного дослідження, яке б засвідчило суттєвий позитивний 

вплив на виживання в пацієнтів, яким виконували хірургічну корекцію 

мітрального клапана при безсимптомній важкій МН, якщо в них до операції 

систолічна функція ЛШ була задовільною [36, 55, 62, 64, 157]. 

Після хірургічної корекції мітрального клапана (пластика або 

протезування) зменшується переднавантаження ЛШ, але зростає 
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післянавантаження, внаслідок чого може демаскуватися систолічна 

дисфункція ЛШ [43, 115, 136].  

Відтак, результати хірургічної корекції можна оцінювати за параметром 

залишкової мітральної недостатності після операції і трактувати їх як 

незадовільні, якщо резидуальна МН є більшою, ніж легка. 

 Крім того, ефективність лікування можна оцінювати за клінічним 

поліпшенням стану хворого – зменшення явищ СН – поліпшення 

функціонального класу СН за NYHA, що корелює із фракцією викиду ЛШ. 

Досі немає одностайної думки стосовно оптимального моменту виконання 

хірургічного втручання на мітральному клапані за наявності важкої МН [74, 

75, 69, 96].  

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

Дисертація є складовою частиною науково-дослідницької роботи кафедри 

хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького: «Прогнозування, діагностика та лікування гемодинамічних 

розладів та інфекційно-запальних ускладнень у хірургії, серцево-судинній 

хірургії та трансплантології» (№ держреєстрації 0115U000038, шифр теми 

ІН.21.00.0001.15, терміни виконання з 2015 по 2019  рр.). 

Мета дослідження. Поліпшення надання хірургічної допомоги хворим з 

важкою первинною мітральною недостатністю шляхом оптимізації 

діагностики прихованої доопераційної дисфункції ЛШ. 

Завдання дослідження: 

1.   Провести ретроспективний і проспективний аналізи результатів 

хірургічного лікування хворих із  первинною мітральною недостатністю. 

2. Провести ретроспективний і проспективний аналізи клінічних 

результатів хірургічної корекції мітральної недостатності. 

3. Визначити прогностичні показники післяопераційного зниження 

систолічної функції лівого шлуночка серця.  

4.  Визначити наявність зв'язку між стандартним методом визначення 
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фракції викиду за Сімпсоном при оцінці систолічної функції лівого шлуночка і 

методом оцінки ефективної фракції викиду ЛШ в пацієнтів з важкою 

первинною мітральною недостатністю. 

5. Встановити можливість і доцільність використання методу ЕФВ 

для визначення і прогнозування систолічної функції ЛШ. 

6. Розробити модель для прогнозування зниження ФВ у 

післяопераційному періоді в пацієнтів з важкою первинною мітральною 

недостатністю після хірургічної корекції цієї вади серця. 

Об'єкт дослідження. Важка первинна мітральна недостатність з 

показами до хірургічної корекції. 

Предмет дослідження. Систолічна функція лівого шлуночка в пацієнтів 

із важкою первинною мітральною недостатністю.  

Методи дослідження. Функціональні обстеження хворих (зокрема – 

визначення функціонального класу серцевої недостатності за NYHA); 

інструментальні – ультразвукові: метод визначення ефективної фракції викиду 

ЛШ, метод оцінки скоротливості ЛШ з використанням спектральної тканинної 

допплерографії, визначення фракції викиду ЛШ з використанням методу 

Сімпсона, визначення фракції викиду ЛШ з використанням методу Тейхольца, 

визначення розмірів ЛШ, ПШ і ЛП, метод оцінки ступеня легеневої гіпертензії 

на підставі визначення градієнта тиску між ПШ і ПП та часу прискорення 

кровоплину в легеневій артерії; метод електрокардіографії; статистичні 

(математична обробка результатів). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше було використано 

розрахунок ЕФВ у хворих з первинною МН з допомогою ехокардіографії. 

Визначено порогову точку для ЕФВ, рівень нижче якої найточніше 

асоціюється з несприятливим прогнозом щодо скоротливої функції серця у 

віддаленому періоді – оптимальним є встановлення порогового значення ЕФВ 

в 30%, при нижчому його значенні чутливість прогнозу зниженої ФВ у 

віддаленому періоді після операції становить 80%, специфічність 94,4%, 
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відношення шансів становить 68,0 (95% довірчий інтервал 10,6-261,7). 

При встановленні порогового значення 30% сама лише ефективна ФВ 

забезпечує ту саму точність передбачення зниженої систолічної функції ЛШ 

після операції, як і інші, встановлені нами незалежні предиктори. 

ЕФВ до операції засвідчила обернену кореляцію з КДР і КСР ЛШ, а 

також з розмірами ЛП і ПШ, тиском у правому передсерді; є тенденція до 

нижчої ФВ при збільшенні ТН. 

Істотними предикторами зниженої ФВ через три місяці після 

хірургічного лікування і незадовільного клінічного результату виявилися 

дилятація камер серця, високий систолічний тиск у ЛА, знижена ЕФВ, 

знижений час прискорення кровоплину в ЛА, фібриляція передсердь перед 

операцією, ФК серцевої недостатності III-IV за NYHA. Вік, стать, причини 

МН не мали прогностичного значення.  

Визначення ЕФВ може бути рекомендовано як допоміжний метод для 

оцінки систолічної функції ЛШ серця у пацієнтів з важкою первинною 

мітральною недостатністю, оскільки дає можливість прогнозувати зниження 

систолічної функції ЛШ серця після хірургічної корекції мітральної 

недостатності (чутливість прогнозу при цьому становить 80%, специфічність 

96,3%, загальна точність 92,7%). 

Отримано патент на корисну модель UA 113773U «Спосіб визначення 

фракції викиду лівого шлуночка серця у хворих з важкою первинною 

мітральною недостатністю», котрий підтверджує технічну можливість 

використання методу ЕФВ. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Статистично обгрунтовaно достовірність нaукових положень. 

Точний Критерій Фішера використано для порівняння показників між групами 

пацієнтів. В основній та контрольній групах критерій Стьюдента застосовано 

для порівняння середніх значень нормально розподіленої ознаки. Обчислення 

емпіричних значень статистик та їхніх p-рівнів здійснено за допомогою пакету 
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прикладних програм Statistica 7.0 for Windows. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати роботи 

впроваджено у практику відділення кардіохірургії з лабораторією штучного 

кровообігу та екстракорпоральних методик та відділення кардіології КЗ ЛОР 

«Львівська обласна клінічна лікарня»; лікувальний і діагностичний процес 

кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького; кафедри хірургії №1 Івано-

Франківського національного медичного університету; відділення серцево-

судинної хірургії КЗ «Рівненська обласна клінічна лікарня» РОР. 

Доцільно використовувати метод визначення ЕФВ як додатковий для 

оцінки систолічної функції ЛШ і для передбачення зниженої систолічної 

функції лівого шлуночка після хірургічної корекції мітральної недостатності у 

пацієнтів із важкою первинною мітральною недостатністю, оскільки він дає 

можливість прогнозувати систолічну дисфункцію ЛШ після хірургічної 

корекції МН. 

Показник ефективної фракції викиду лівого шлуночка є корисним для 

динамічного нагляду за пацієнтами з важкою первинною мітральною 

недостатністю і визначення термінів проведення хірургічної корекції до 

виникнення незворотної дисфункції лівого шлуночка, особливо у 

малосимптомних пацієнтів. 

Розроблену прогностичну модель з шкалою на практиці можна 

застосувати у вигляді прогностичного індексу з 4-х характеристик: ЕФВ, 

систолічний тиск в ЛА, КСР, час прискорення кровоплину в ЛА (інші 

характеристики – ФП, ФК тощо, варто використовувати, якщо котрась з цих 4-

х невідома) для встановлення ймовірності зниженої ФВ ЛШ після операції 

корекції МН.  

Особистий внесок здобувача. Планування і організація дослідження, а 

також впровадження у практику отриманих результатів проводилися з 

допомогою завідувача кафедри хірургії №2 Львівського національного 
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медичного університету імені Данила Галицького, доктора медичних наук, 

професора І. І. Кобзи. Дисертант особисто проаналізував наукову іноземну та 

вітчизняну літературу за темою, провів патентно-інформаційний пошук, 

сформулював мету і спільно з науковим керівником визначив теоретичні та 

практичні напрями дослідження. Самостійно здійснив ретроспективне 

(обробка даних із 144 карт стаціонарних хворих) і проспективне (72 пацієнти) 

дослідження тематичних хворих, у тому числі загальноклінічне обстеження. 

Здобувач особисто сформував бази даних хворих і провів статистичну обробку 

результатів дослідження, підготував наукові статті і брав участь у 

передопераційній підготовці, хірургічних операціях та лікуванні пацієнтів з 

первинною МН.  

 Ідея роботи, фактичний матеріал, основна частина, формулювання 

висновків в наукових статтях, що опубліковані у співавторстві, належать 

здобувачеві. 

Апробація результатів дисертації. Результати проведених досліджень, 

основні положення дисертації та матеріали роботи заслухані на науково-прак-

тичній конференції  «Мініінвазійні технології у сучасній хірургії, XV школа-

семінар» (м.Славське, 16-18 лютого 2017 року), міжнародній конференції 

«Передача технологій: інноваційні рішення в медицині» (м.Таллін, Естонія, 26 

жовтня 2017 року), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання сучасної хірургії» (м.Київ, 9-10 листопада 2017 року). 

Структура дисертації. Дисертація викладена на 155 сторінках 

машинопису (основний обсяг – 116 сторінок), складається із анотації, вступу, 

огляду літератури, розділу «Матеріали та методи досліджень», трьох розділів з 

характеристикою власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних 

джерел, додатків. Список використаної літератури нараховує 169 джерел, з 

них 10 – кирилицею і 159 – латиницею. Робота ілюстрована 34 таблицями, 31 

рисунком. 
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Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць, 

серед них – п‘ять статей у фахових виданнях ДАК МОН України, одна стаття 

– в іноземному виданні, двоє тез опублікованих у матеріалах наукових 

конференцій. Отримано патент на корисну модель UA 113773U «Спосіб 

визначення фракції викиду лівого шлуночка серця у хворих з важкою 

первинною мітральною недостатністю». 
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РОЗДІЛ 1 

МІТРАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ – ЕВОЛЮЦІЯ ЛІКУВАННЯ, 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКАЗІВ ДО 

ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ МІТРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 

 

1.1 Мітральна недостатність – етіологія, класифікація та еволюція 

лікування. 

Захворювання мітрального клапана (МК), а саме – мітральна 

недостатність (МН), посідають друге місце після аортальних вад у структурі 

клапанних хвороб серця в Європі [20, 24, 76, 93]. 

Хірургічні втручання на МК завжди становлять значний клінічний і 

науковий інтерес для вітчизняних та іноземних лікарів і дослідників [4, 44, 

131, 140, 153]. 

Мітральна недостатність – це зворотний (патологічний) скид крові з 

лівого шлуночка в ліве передсердя. Підвищення тиску в ЛП передається на 

венозне русло легень і веде до легеневої гіпертензії та венозного застою [8]. 

Прогноз МН протягом 5 років у хворих без хірургічної корекції виглядає 

так: загальна смертність – (22±3) %, смертність від серцевих причин – (14±3) 

%, частота виникнення серцевих подій (смерть від серцевих причин, серцева 

недостатність (СН) або нова фібриляція передсердь при медикаментозному 

лікуванні) – (33±3) % [50, 58, 76, 118]. 

Розрізняють первинну і вторинну МН [166].  

Первинна МН пов‘язана з усіма етіологічними причинами, при яких 

ушкодження стосується одного чи декількох компонентів мітрального апарату 

– хорд, папілярних м'язів, клапанного кільця, стулок. Зменшення частоти 

виникнення ревматичної гарячки та продовження тривалості життя в 

індустріально розвинених країнах змінило розподіл етіології МН на користь 

дегенеративних змін МК [119].  
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Первинна МН може бути гострою (наприклад, через розрив папілярних 

м‘язів у хворих із симптомами гострого набряку легень або шоку після 

гострого ІМ) і хронічною [72]. Гостра МН має несприятливий прогноз у разі 

відсутності швидкої хірургічної допомоги. У пацієнтів із відривом хорд 

клінічний стан, в деяких випадках, може стабілізуватися після ініціального 

симптомного періоду. Однак без хірургічного лікування тривала важка МН 

асоціюється з несприятливим прогнозом, зокрема через розвиток легеневої 

гіпертензії [60, 71]. 

Хронічна МН вимагає детальної оцінки симптомів і встановлення 

відповідних ехокардіографічних критеріїв для визначення оптимального типу і 

термінів хірургічного лікування (особливо у випадку безсимптомного 

перебігу) [96, 114]. 

При вториннiй МН стулки клапана i хорди структурно нормальні, а МН 

виникає внаслiдок геометричних змін підклапанного апарату – через 

збiльшення i ремоделювання ЛШ унаслідок розвитку кардiоміопатії або 

захворювання коронарних артерій. Останній стан називають «ішемічною 

мітральною недостатністю». Така вторинна МН не є наслiдком 

безпосереднього захворювання клапана, а виникає через апікальне й 

латеральне зміщення папілярних м‘язів, анулоектазію, зменшення замикальної 

сили стулок внаслiдок дисфункцiї ЛШ (знижена скоротлива здатність та/або 

диссинхронія ЛШ) [37, 88, 90, 151]. 

Карпентьє запропонував класифікацію МН, яка тепер широко 

використовується в кардіохірургії  і грунтується на типі руху стулок [169]; 

крім того, на її базі використовують модифіковану і адаптовану до 

черезстравохідної ехокардіографії класифікацію Карпентьє [101, 122]. 

При ураженнях I типу рух стулок – нормальний. У таких випадках 

струмінь МН має тенденцію бути центральним або помірно відхилятися від 

центрального. Перший тип МН переважно є наслідком дилятації фіброзного 

кільця МК, але можуть бути задіяні й інші механізми, такі як розщеплення 
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стулки МК або її аневризми, перфорація чи різного виду деструкція стулки як 

наслідок ендокардиту (рис.1.1). 

                                         

Рис. 1.1. Дилятація         Розщеплення                     Деструкція стулки 

фіброзного кільця        стулки МК            при ендокардиті 

 

При II типі МН причиною мітральної регургітації стає ураження хорд 

або папілярних м'язів. При варіанті, котрий характерний для дегенеративних 

захворювань МК, хвороби Барлоу, синдрому Марфана, фіброеластичного 

дефіциту, ішемічного ураження серця, простежується відрив хорд чи 

папілярних м'язів до однієї зі стулок МК (англ. flail leaflet). Ехокардіографічно 

струмінь МН у типових випадках спрямований у напрямку від ураженої 

стулки і часто виникає ситуація, коли лише частина стулки МК випинається 

над лінією фіброзного кільця в систолу, але точка коаптації стулок 

залишається нижче від площини фіброзного кільця МК [9]. Термін «пролапс» 

використовується, щоб описати екскурсію кінчика стулки над рівнем 

фіброзного кільця МК протягом систоли, що спричинює регургітацію і це 

викликається видовженням хорд або папілярних м'язів. Можливе поєднання 

декількох причин на різних стулках МК – наприклад, пролапсу і видовження 

хорд (рис.1.2). 

Крайній варіант спектра відзначається в ситуації, коли край стулки 

вільно провалюється в ліве передсердя в систолу. Розрізнити виражений 

пролапс і провалювання краю стулки (внаслідок відриву хорд) в ліве 

передсердя іноді складно, тому що відірвана хорда може не візуалізуватися на 

двовимірному зображенні. Така відмінність є суто академічною, оскільки 
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гемодинамічні наслідки та хірургічне лікування у двох ситуаціях є тими 

самими. 

 

                     

Рис. 1.2. Відрив          Пролапс стулки                    Пролапс стулки 

підклапанних структур         мітрального клапана    з видовженням хорд 

 

Про ураження III типу говоримо тоді, коли відзначається рестрикція 

руху стулки («підтягування» стулки або стулок), цей тип розділяється на 

декілька варіантів. Рестрикція стулок може бути «структурною», 

симетричною і рух стулки є порушеним як у систолу, так і в діастолу і 

трапляється при ревматичному ураженні МК через зростання між собою 

комісур. 

Також рестрикція може бути «функціональна» симетрична і 

повноцінна коаптація стулок не може відбуватися, оскільки в систолу 

мітральна стулка підтягується у напрямку верхівки ЛШ (може бути 

наслідком дилятації ЛШ і/або зміщення папілярних м‘язів. Етіологічним 

чинником виникнення МН при такому підтипі цього характеру часто є ІХС 

або дилятаційна кардіоміопатія, і в таких випадках часто вживають термін 

«МН ішемічного генезу». Причому рух стулки в діастолу є нормальний.  

У випадку систолічної та асиметричної рестрикції, котра характерна 

для ішемічної хвороби серця з переважним ураженням однієї зі стінок ЛШ, 

до якої фіксуються папілярні м'язи, в систолу уражена стінка ЛШ тягне за 

собою відповідну стулку, та в свою чергу – папілярний м'яз і хорди, таким 



 28 

чином провокуючи МН (рис.1.3). 

                       

Рис.1.3. «Структурна»        «Функціональна»                    Систолічна 

симетрична                  симетрична                  асиметрична 

рестрикція стулок               рестрикція стулок                 рестрикція стулок 

 

Як правило, при ураженнях III типу струмінь регургітації може бути 

спрямованим у напрямку ураженої стулки, якщо уражена лише одна стулка. 

Але струмінь регургітації може бути й центральним, якщо обидві стулки 

уражені однаково, оскільки кожен папілярний м‘яз підтримує свою стулку. 

Ішемізований папілярний м‘яз може також тимчасово викликати рестрикцію 

руху стулки, спричиняючи порушення коаптації [108, 163, 169]. 

Тип IV – рух стулок вперед у систолу (SAM – Systolic Anterior Motion), 

коли її «надлишок» викликає обструкцію вихідного тракту ЛШ в систолу –

характерний для гіпертрофічної кардіоміопатії та іноді розвивається після 

проведення ПЛ МК, що стає справжнім викликом для хірурга, оскільки 

вимагає негайної інтраопераційної корекції (рис. 1.4) [91, 127, 135]. 

 

Рис. 1.4.  Рух стулки вперед у систолу (SAM) 
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Тип V – поєднання 2-х і більше типів вищевказаних варіантів 

недостатності в одному клапані – зустрічається, наприклад, у випадку 

ревматично змінених клапанів з перфорацією стулки внаслідок інфекційного 

ендокардиту [135, 150]. 

Еволюція хірургічного лікування МН пройшла низку етапів, першим з 

яких, у 1955 р., стало використання J.C. Davila та співавторами циркулярної 

стрічки на мітральному кільці, затягненої через ліве передсердя до суттєвого 

зменшення тремтіння серця (оцінювали пальпаторно) внаслідок регресу 

мітральної регургітації [46]. Від використання цієї техніки відмовились на 

декілька десятиліть і повернулися до неї лише на початку 2010-х років, коли з 

допомогою новітніх матеріалів для виготовлення анулопластичних кілець 

досягли трохи ліпших результатів, ніж з допомогою напівкілець [28]. 

На початку 1960-х років H.T. Nichols і співавтори у Філадельфії 

запропонували безпосередню плікацію кільця та/або стулок на рівні задньої 

комісури [106, 116]. 

У 1968 р. А. Carpentier уперше застосував ригідне анулопластичне 

кільце, що дало значний поштовх розвитку поєднання різних методик і технік 

пластичної корекції МК. Також Carpentier розробив класифікацію МН, котра 

актуальна і нині. Поряд із цим, Carpentier розробив методики секторальних 

(трикутних і квадріангулярних резекцій стулок) з їх наступною плікацією, 

котрі успішно широко використовуються і зараз як елемент 

багатокомпонентної пластики МК [34]. Через кілька років C.M. Durán 

запропонував повністю гнучке кільце, мотивуючи це постійною зміною 

геометрії мітрального кільця в різні моменти серцевого циклу [56]. 

Деякий час використовували півкільця, котрі було технічно легше 

імплантувати, проте подальші дослідження засвідчили, що в розвитку МН 

бере участь не тільки задня частина мітрального кільця, а й передня, на яку 

півкільце не впливало, що з часом призводило до рецидиву МН [89, 107, 142]. 

Хірургічне лікування рестриктивної МН у 1960-х роках полягало, в 
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основному, в протезуванні МК, однак N.E. Shumway використав 

експериментальні методики, суть яких полягає у видовженні та заміні стулок 

автоперикардом для усунення комплексу потовщених або кальцинованих 

сегментів [138]. Проте результати такого типу корекції як самостійного не 

були обнадійливими. Проте даний тип корекції МН із застосуванням 

фіксованої в глутаральдегіді латки знову став популярним в наш час і його 

використовують при інфекційному ендокардиті МК з дефектами стулок [79]. 

Доброго ефекту досягли S. Chauvaud і А. Carpentier при застосуванні 

подовження стулок МК з допомогою аутоперикарду, фіксованого 

глутаральдегідом [31]. 

На початку 1990-х O. Alfieri запропонував центральний шов як 

альтернативну методику пластичної корекції. Суть методики полягає в 

накладанні шва по центру сегмента мітральної стулки, що формує 

недостатність, і на протилежний сегмент. Метод став доброю альтернативою в 

пацієнтів із важкою МН, зниженою систолічною функцією ЛШ, оскільки 

значно скорочував час штучного кровообігу та аноксії міокарда [47]. Своє 

логічне продовження ця методика отримала у вигляді ендоваскулярного 

накладання мітрального кліпа, який набув великої популярності від моменту 

його впровадження в Європі у 2008 році [95].  

Ця методика ендоваскулярної імплантації пристроїв типу MitraClip 

популярна в пацієнтів з помірною і важкою МН і є аналогом шва за Альфієрі. 

Використовується вона в старших, клінічно важких і складних пацієнтів з 

високими ризиками операційної летальності у випадку застосування відритих 

кардіохірургічних методик і штучного кровообігу [14, 117, 143]. 

Проте не слід забувати, що цей метод не дає можливості скоригувати 

іншу супутню серцеву патологію, та ще немає переконливих позитивних 

віддалених результатів [49, 52, 104, 159].  

Успіх штучних хорд із гортексу при дегенеративній МН нарешті 

розширив поле можливостей для пластики МН, даючи змогу максимально 
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досягнути мобілізації стулок. J.S. Rankin запропонував просто видаляти 

найбільш потовщені хорди таких клапанів і заміняти їх штучними хордами 

[44, 132].  Цей підхід широко використовується хірургами сьогодні як один з 

елементів багатокомпонентної Пл МК [63, 113, 130]. 

На сьогодні впроваджені методи трансапікальної імплантації мітральних 

протезів без застосування штучного кровообігу (під контролем 

черезстравохідної ехокардіографії, фіброоптики) [131].  

Якщо ж говорити про переваги і недоліки пластики і протезування МК, 

то, по-перше, пластика МК виявилась дешевшою, особливо у старшої 

категорії пацієнтів, зважаючи на прогнозовану тривалість життя [27], по-

друге, пацієнти із ревматичною та ішемічною етіологією захворювання 

клапана демонструють, зрідка, довшу тривалість життя після ПМК, що 

спонукає звертати особливу увагу на доопераційну характеристику хворих. 

Але Пл МК асоціюється із нижчими ризиками кровотеч через відсутність 

необхідності постійно приймати антикоагулянти, а також відсутність 

ускладнень, асоційованих із наявністю імплантованого протезу [68, 111]. 

 За винятком більшого проценту геморагічних та інфекційних 

ускладнень, виконання ПМК, а не Пл МК особливо не впливає на тривалість 

життя хворих [98]. 

 

1.2 Можливості сучасної діагностики мітральної недостатності 

Мiтральна регургiтацiя в серцевому циклі відбувається протягом 

систоли, а систола при нормосистолії займає близько третини серцевого 

циклу. Тобто тиск у ЛП при МН не є постійно високим, а зростає тимчасово 

тільки в систолу.  

При МН виникає об'ємне перевантаження ЛШ, яке може тривалий час 

досить добре переноситись, але згодом скоротливість ЛШ знижується i на 

пiзнiх стадiях захворювання можуть виникнути незворотні зміни міокарда 

навіть після корекції даної вади серця. 
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Встановлення ступеня важкості МН з допомогою трансторакальної 

ехокардiографії проводиться шляхом оцінки трьох основних параметрів: 

площа кольорового струменя регургiтацiї, метод PISA i визначення ширини 

вена контракта [24, 187].  

Визначення площі кольорового струменя регургітації – це обов'язковий 

параметр встановлення ступеня МН, причому регургітаційні потоки 

визначають в лівому передсерді.  

Струмені регургітації при легкій МН покривають менше, ніж 20% усієї 

площі ЛП, або максимальна площа струменя становить менше 4 см². При МН 

середньої важкості струмені регургітації покривають від 20 до 40% площі ЛП, 

або максимальна площа струменя становить 4-10 см². При важкій МН 

струмені регургітації покривають понад 40% площі ЛП, або максимальна 

площа струменя становить >10 см² [19, 24]. 

Одним з обов'язкових параметрів стратифікації важкості МН є 

визначення вена контракта – ширина струменя мітральної регургітації в тому 

місці, де він проходить через регургітаційний отвір. Відтак, класифікація МН 

за цим методом виглядає наступним чином: ширина вена контракта менше 0,3 

см вказує на легку МН; ширина вена контракта від 0,3 до 0,69 см – на МН 

середньої важкості; ширина вена контракта ≥0,7 см – на важку МН [24, 30]. 

Наступним підходом до визанчення важкості МН є метод вимірювання 

площі ефективного отвору регургітації (ПЕОР) методом PISA –  в напрямі до 

регургітаційного отвору (в проксимальній зоні) визначають місце конвергенції 

крові в струмені зворотного потоку, та вимірюють розмір i швидкість потоку в 

найлибшiй півсферi. Класифікація важкості МН за цим методом є наступною: 

легка МН – ПЕОР < 0,2 см²; середньої важкості МН – ПЕОР від 0,2 до 0,39 

см²; важка МН – ПЕОР ≥ 0,4 см² [24, 126]. 

Якщо говорити про сучасну інструментальну діагностику МН, то не 

можна оминути метод черезстравохідної ехокардіографії. Вона відкрила нові 

можливості оцінки структури і функції мітрального клапана завдяки чіткішій і 
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детальнішій візуалізації елементів МК. Завдяки розташуванню 

черезстравохідного датчика у стравоході біля серця забезпечується краща 

якість візуалізації серцевих структур. Завдяки цим перевагам черезстравохідну 

ехокардіографію використовують для дослiдження функцiональної анатомiї 

мітрального клапана при встановленнi як показів, так i можливої стратегії 

хірургічного лікування. А під час хiрургічної корекцiї мітральної 

недостатності виконують інтраопераційноу оцінку якості проведеної пластики 

МК [6]. 

Одним із допоміжних методів оцінки типу і ступеня ураження МК при 

МН є 3-D моделювання структур серця, яке виконують на підставі 

двовимірних зображень. Даний метод дозволяє хірургам краще уявити 

анатомічні особливості МК, детальніше спрогнозувати можливості та типи 

запланованої пластичної корекції клапана [137]. 

 

1.3 Діагностична роль фракції викиду лівого шлуночка серця і 

методи її визначення для прогнозування результатів хірургічної корекції 

недостатності мітрального клапана 

В основi методу визначення фракції викиду лівого шлуночка за 

Тейхольцем [85, 147] лежить порiвняння кiнцево-діастолічного i кінцево-

систолiчного розмiрiв ЛШ. Далі з допомогою закладених формул програма 

ехокардiографа автоматично розраховує ФВ ЛШ. Програмне забезпечення 

ехокардiографічних апаратiв дозволяє отримати необхідні розмiри за 

допомогою М-способу, проте на практиці ті самі розміри можна отримати i 

при двовимiрному зображенні (рисунки 1.5 та 1.6). Зазначений метод 

визначення ФВ – один із найдавнiших, він є простим для відтворення i його 

досi широко використовують у вітчизняній клінічній практиці. 

Dujardin K.S. та співавтори [53] визначали за допомогою М-способу 

розміри ЛШ, ФВ ЛШ за методом Тейхольца і порівняли отримані показники з 

об‘ємами ЛШ та ФВ ЛШ, визначеними за методом Сімпсона. Вимірювання 

виконували проспективно у 463 пацієнтів (253 з них мали значну МН). 
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Кореляція між діаметрами і об‘ємами була значущою в кінці систоли (r=0,91, 

р<0,0001) і в кінці діастоли (r=0,86, р<0,0001). Однак зв‘язок був 

експоненціальним і 95% довірчий інтервал збільшувався зі збільшенням 

діаметра ЛШ. Автори зробили висновок, що при аналізі процесів 

ремоделювання ЛШ діаметри ЛШ, зареєстровані за допомогою М-способу, 

адекватно оцінюють ФВ ЛШ і суттєво корелюють з об‘ємами ЛШ (метод 

Сімпсона), однак негативним фактором є широкий діапазон помилок при 

встановленні розміру ЛШ. Отже, перевагу треба віддавати визначенню об‘ємів 

ЛШ за методом Сімпсона. 

 

Рис.1.5  Парастернальне      Рис.1.6 Одновимірне  

зображення (довга вісь)      ехокардіографічне зображення  

Tribouilloy C. та співавтори [149] проаналізували зв‘язок між КСД ЛШ і 

виживанням пацієнтів після встановлення діагнозу органічної МН, викликаної 

обривом хорд мітрального клапана. У дослідження залучили 739 осіб з ФВ 

(65±10) %), в яких були дані про КСД ЛШ ((36±7) мм). Серед хворих, яких 

лікували консервативно, показники 10-річного виживання і виживання без 

серцевої смерті були вищими в пацієнтів з КСД ЛШ<40 мм порівняно з 

особами з КСД ЛШ > 40 мм: відповідно (64 ± 5), порівняно з (48±10) % 

(p<0,001) і (73±5) %, порівняно з (63±10) % (p=0,001). КСД ЛШ 40 мм був 

незалежним предиктором загальної і серцевої смертності (відносний ризик 

3,09; 95% довірчий інтервал 1,35–7,09 ) при консервативному веденні хворих. 

Ризик смерті зростав лінійно при КСД ЛШ>40 мм. При аналізі виживання всієї 
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когорти пацієнтів (включно з оперованими) КСД ЛШ також був незалежним 

предиктором загальної й серцевої смертності, оскільки смертність була 

підвищеною у хворих, в яких після операції КСД ЛШ перевищував 40 мм. 

 Автори зробили висновок, що в пацієнтів з обривом хорд мітрального 

клапана КСД ЛШ≥40 мм – це незалежний предиктор підвищеної смертності як 

при медикаментозному лікуванні, так і після оперативного втручання на 

мітральному клапані. Отже, КСД ЛШ понад 40 мм вказує на невідкладність 

хірургічного втручання, і найліпших показників досягають у хворих, яких 

прооперували при КСД ЛШ<40 мм. 

Європейська асоцiацiя кардiологiв, Американське товариство 

ехокардiографії, Європейська асоцiація ехокардіографії рекомендують 

модифiкований метод Сiмпсона (двоплощинний метод дискiв) як 

волюметричний метод вибору для визначення ФВ ЛШ [21, 24, 39]. При 

застосуваннi модифікованого методу Сiмпсона не робиться припущень про 

конкретну геометрiю ЛШ, вона визначається шляхом ручного обведення країв 

порожнини ЛШ. 

Перевага методу Сімпсона над iншими волюметричними методами 

полягає в тому, що за ним не робиться припущень про геометрiю ЛШ. Проте 

цей метод має кілька важливих недолiкiв. Виконавець ехокардіографічного 

дослідження, повинен мати достатній досвiд, щоб якiсно реєструвати 

оптимальнi зображення i чітко iдентифiкувати краї ендокарду. Однак у значної 

кількості пацiєнтів не вдається чiтко iдентифiкувати краї ендокарду через 

неможливість отримати зображення достатньої якості. Менше ніж у половини 

хворих у практичній клінічній роботі вдається чiтко візуалізувати край 

ендокарда при верхівковому доступі. Якість зображення можна покращити 

застосовуючи гармонійне зображення. Проте слід зазначити, що такі 

вимірювання потребують багато часу для виконання. Потрібно згадати також 

про феномен «вкорочення лівого шлуночка», коли отримані цифрові значення 

вимірювань не відповідають найдовшій осі ЛШ, а це, в свою чергу, веде до 
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спотворення і необ'єктивності оцінки ФВ. 

У більшості досліджень метод Сімпсона був еталонним планіметричним 

методом, з яким порівнювали інші методи оцінки систолічної функції ЛШ [39, 

167]. 

Планіметрично визначена ФВ ЛШ (методами Сімпсона і Тейхольца) є 

сильною детермінантою поганого прогнозу і точним маркером систолічної 

дисфункції ЛШ. Однак визначена таким чином ФВЛШ часто недооцінює 

ступінь систолічної дисфункції при МН [152]. Справді, в пацієнтів з важкою 

МН планіметрично визначена фракція викиду ЛШ часто є нормальною або 

лише незначно знижена, незважаючи на суттєве погіршення скоротливості 

міокарда ЛШ. Отже, показник ФВЛШ понад 60% зовсім необов‘язково вказує 

на відсутність ризику серйозних серцевих подій.  

Тканинна допплерографія [78, 156] – відносно нова ехокардіографічна 

методика, заснована на допплерівських принципах визначення швидкості руху 

міокарда. Імпульсно-хвильову тканинну допплерографію використовують для 

вимірювання пікових швидкостей руху міокарда. 

Duzenli M.A. та співавтори [57] дослідили взаємозв‘язок між 

систолічною швидкістю міокарда (Sm), визначеною за допомогою імпульсно-

хвильової тканинної допплерографії, і ФВ ЛШ, яку вимірювали за методом 

Сімпсона у здорових осіб і в пацієнтів із СН.  

У дослідження залучили 208 хворих на СН із ФВ<50 % і 187 здорових 

суб‘єктів. Систолічну швидкість міокарда визначали в септальному, 

латеральному, нижньому і передньому відділі фіброзного кільця мітрального 

клапана та отримували середній показник для кожного пацієнта. У хворих на 

СН було виявлено статистично значущу кореляцію між ФВ ЛШ і показником 

Sm (r=0,71; p<0,0001), тоді як у здорових суб‘єктів між цими параметрами 

значущої кореляції не спостерігали (r=0,16). 

Коли для ідентифікації пацієнтів з ФВ ЛШ між 30 і 49% прийняли за 

порогове значення показника Sm величину <8 см/с, то чутливість і 
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специфічність становили відповідно 86 і 93%, а негативне прогностичне 

значення – 92%. У разі порогового значення показника Sm <6 см/с для 

ідентифікації осіб з ФВ ЛШ<30 % показники чутливості та специфічності 

становили відповідно 92 і 84%, а негативне прогностичне значення – 97%. Час, 

необхідний для розрахунку ФВ ЛШ за методом Сімпсона, був набагато 

більшим, ніж час, необхідний для визначення середнього значення показника 

Sm ((327±98) порівняно з (110±29) с, р<0,0001). Автори прийшли до висновку, 

що середній показник Sm для ЛШ – відтворюваний, надійний і практичний, 

його легко отримати й можна застосовувати для оцінки систолічної функції 

ЛШ у хворих на СН. 

Agricola E. та співавтори [12] досліджували, чи можна за допомогою 

імпульснохвильової тканинної допплерографії передбачити післяопераційну 

систолічну функцію ЛШ у пацієнтів з важкою мітральною регургітацією після 

виконання хірургічної корекції мітрального клапана. У дослідження залучили 

84 хворих із безсимптомною важкою МН (КСР ЛШ<45 мм, ФВ ЛШ>60 %), їх 

розділили на дві групи: 43 пацієнти, в яких після операції ФВ знизилася 

менше ніж на 10% (група 1), і 41 пацієнт, в якого ФВ після операції знизилася 

більше ніж на 10% (група 2). Показник Sm визначали, оцінюючи латеральний 

відділ кільця мітрального клапана. У групі 2 до хірургічного втручання 

порівняно з групою 1 були нижчими показники швидкості Sm (10,4 порівняно 

з 13,0 см/с, р=0,0001). Автори дійшли висновку, що показник Sm може 

передбачати післяопераційну систолічну функцію ЛШ у хворих із 

безсимптомною МН, яким виконують хірургічну корекцію мітрального 

клапана.  

Суть допплерографічного методу встановлення ФВ ЛШ [5, 54, 123] 

полягає в поєднанні двох різних підходів – планіметричного визначення КДО 

ЛШ і допплерографічного визначення ударного об‘єму (УО) ЛШ.  

Ми не виявили в літературі жодного дослідження, присвяченого 

допплерографічному методу оцінки ФВ ЛШ у пацієнтів з важкою МН. Однак 
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аналогічний підхід до встановлення ФВ ЛШ у хворих з МН використали 

Gelfand E.V. та співавтори [65]. За допомогою магнітнорезонансної томографії 

вони визначали ефективну ФВ ЛШ (співвідношення між УО ЛШ, який 

викидається в аорту, і КДО ЛШ). У дослідження залучили 20 пацієнтів з 

хронічною важкою МН, яким планували хірургічне втручання на мітральному 

клапані (пластика чи протезування). В усіх хворих обчислювали стандартну 

ФВ ЛШ, ефективну ФВ ЛШ і об‘єм ЛШ перед операцією і через три місяці 

після операції. 

Автори виявили, що перед операцією стандартна ФВ ЛШ була 

нормальною (62±9%) у 90% пацієнтів, однак ЕФВ ЛШ була зниженою (3±9%) 

в усіх суб‘єктів. Порівняно з доопераційними показниками, через три місяці 

після втручання, стандартна ФВ ЛШ знизилася на 16±8% (р<0,001), тоді як 

ЕФВ ЛШ зросла на 9±1% (р<0,001), а індекс КДО ЛШ знизився на 32% 

(р<0,001). Зниження ФВ ЛШ (<0,50) у ранній післяопераційний період 

найбільш достовірно давала змогу передбачити доопераційна ЕФВ ЛШ<40% 

(чутливість 100%, специфічність 75%). 

Перевагами допплерографічного методу визначення ФВ ЛШ є те, що він 

простий, не вимагає великих затрат часу, відтворюваний, може бути 

виконаним у більшості пацієнтів, і застосування цього методу не потребує 

великого досвіду ехокардіографіста. Точність методу не знижується при 

сегментарних порушеннях скоротливості ЛШ, оскільки планіметрично 

визначають лише КДО ЛШ, а викривлення геометрії ЛШ найбільш виражене в 

систолу. При погіршенні систолічної функції ЛШ відбуваються два 

протилежно спрямовані процеси – збільшується КДО ЛШ і зменшується його 

УО. Тому при погіршенні систолічної функції ЛШ точність обчислення ФВ за 

цим методом зростає. Обмеження допплерографічного методу визначення ФВ: 

його не можна застосовувати при будь-якому ступені аортального стенозу, за 

наявності анатомічних аневризм ЛШ; показники ФВ у хворих з малими 

розмірами ЛШ (КДР<4,5 см) дещо завищені. 
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1.4  Предиктори систолічної дисфункції ЛШ 

Природний перебіг важкої мітральної недостатності – це прогресуюча 

дилятація ЛП, збільшення порожнини ЛШ і, за рахунок розтягнення 

фіброзного кільця мітрального клапана – подальше погіршення важкості МН. 

Клінічно ці зміни можуть асоціюватися з легеневою гіпертензією, 

фібриляцією передсердь і симптомами застійної серцевої недостатності, але 

багато з цих пацієнтів залишаються безсимптомними або малосимптомними 

протягом тривалого часу [105, 129].  

Гемодинамічні наслідки важкої МН включають систолічне 

розвантаження ЛШ у ЛП. Хронічне перевантаження об‘ємом ЛШ призводить 

до збільшення стресу стінки ЛШ і зниження контрактильної функції 

(функціональних резервів) ЛШ, однак це маскується «нормальною або 

гіперкінетичною» глобальною ФВЛШ. За відсутності будь-яких симптомів 

момент настання незворотної декомпенсації ЛШ визначити складно. Деякі 

автори рекомендують раннє втручання на МК, особливо у старших 

безсимптомних пацієнтів [51, 61, 96], тоді як інші проспективні дані вказують 

на те, що в більшості пацієнтів можна дотримуватися тактики пильного 

спостереження [134], визначаючи наявність атріо-вентрикулярної, 

внутрішньошлуночкової і міжшлуночкової диссинхронії, котра може 

посилювати і навіть провокувати розвиток МН, а також грати домінуючу роль 

в погіршенні стану пацієнтів і може корегуватися імплантацією 

ресинхронізуючих пристроїв [128]. 

У даний час немає достатніх даних, які би підтримували лише якийсь 

один підхід при відборі пацієнтів з МН на хірургічне втручання на МК [96, 

128], а відомі біомаркери, такі як натрій-уретичний пептид, вказують на вже 

наявну серцеву недостатність, відтак не є точним рандомізованим 

предиктором розвитку СН [41]. 

Така ситуація характерна й для інших клапанних уражень, для яких було 

проведено мало рандомізованих клінічних досліджень [121]. 
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Спираючись на результати більш ранніх досліджень, у сучасних 

рекомендаціях маркером декомпенсації ЛШ вказують ехокардіографічно 

визначений кінцево-систолічний розмір ЛШ 40 мм [24]. Однак, хоча цей 

розмір і корисний при динамічному спостереженні за хворими з важкою МН, 

він не є індексований за розміром тіла [161, 168] і цей показник отриманий із 

даних тих досліджень, які проводилися в період, коли ще широко не 

застосовували методики збереження штучних мітральних хорд і пластичних 

втручань на мітральному клапані [113]. Тому цей параметр має досить 

обмежене значення при виборі тактики ведення окремого пацієнта. У нашому 

дослідженні доопераційний кінцево-систолічний розмір ЛШ у групі пацієнтів 

з неоптимальними функціональними наслідками операції на МК становив 4,1 

см (порівняно з 3,1 см у групі пацієнтів з нормальною ФВЛШ при другому 

післяопераційному обстеженні). 

Quintana E. та співавтори [129], визначили, що в групі хворих із 

зниженою п/о ФВ<50% (n=314, 18,4%) був значно збільшений КСР (-0,6 проти 

4,3 мм; p<0,001) і знижений систолічний тиск в ПШ (-2,7 проти (-7,8) мм 

рт.ст., p<0,001) відразу після проведеної пластики. При спостереженні, 

поліпшення ФВ ЛШ до вихідних параметрів (>60%) відбулося лише в 1/3 

хворих із зниженою п/о ФВ<50% проти 2/3, в яких ФВ залишилась <50% 

(p<0.001). 

Загальне виживання протягом 5, 10 і 15 років спостереження було 95%, 

85% і 70,8% відповідно. 

Крім того, рання післяопераційна ФВ<50% не була значною 

детермінантою пізнього виживання, якщо мова йшла про пацієнтів старшого 

віку (ВШ 1,09), з артеріальною гіпертензією (ВШ, 1,38), ФК СН за NYHA III 

або IV (ВШ, 1,71), і з післяопераційною ФП (ВШ, 2,33), на противагу 

післяопераційній ФВ <40%, при якій ризик пізньої смерті зростає на 70% (ВШ, 

1,74; 95% ДІ, 1,03-2,92, p=0,037). 

У пацієнтів із важкою МН при ехокардіографії часто недооцінюють 
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дисфункцію ЛШ, особливо якщо покладаються лише на оцінку ФВ 

стандартними планіметричними методами (як правило, метод Сімпсона) [7].  

 Навіть за наявності не порушеної функції ЛШ хронічне об'ємне 

перевантаження, викликане важкою МН, може призводити до негативних 

наслідків, таких як фібриляція передсердь, легенева гіпертензія та виникнення 

дисфункції ЛШ у ранньому післяопераційному періоді. Усі згадані фактори 

можуть впливати на показники довготермінового виживання. Метою вчасного 

хірургічного втручання на МК є запобігання виникненню таких негативних 

наслідків і поліпшення прогнозу для пацієнта. Однак, предиктори виникнення 

латентної дисфункції ЛШ та явної дисфункції в пацієнтів з «нормальною» 

доопераційною функцією ЛШ не є загальноприйнято згруповані й чітко 

детерміновані [16, 99, 100, 109, 129]. 

Для певного рівня скоротливості ЛШ суттєве зростання 

переднавантаження ЛШ, що є типовим для МН, і зниження післянавантаження 

ЛШ (кров скидається в камеру з низьким тиском – ЛП), будуть впливати на 

зростання планіметрично визначеної ФВ ЛШ. Цей механізм пояснює, чому 

визначена стандартними методами ФВ ЛШ часто збережена в пацієнтів із 

важкою первинною МН, незважаючи на часто незворотнє пошкодження 

міокарда. Отже, ФВ ЛШ часто недооцінює ступінь ушкодження міокарда в 

пацієнтів з важкою МН. Однак, після втручання на МК (пластика чи 

протезування), показники переднавантаження і післянавантаження 

нормалізуються і визначена планіметрично ФВ ЛШ може суттєво знизитися, 

проявивши таким чином існування прихованої дисфункції міокарда, яка була 

замаскована до операції [74, 109]. Відповідно до визначення ФВ ЛШ – це 

ударний об‘єм ЛШ, розділений на кінцево-діастолічний об‘єм ЛШ. Однак, у 

пацієнтів з МН ударний об‘єм ЛШ – це сумарний об‘єм крові, яка викидається 

в аорту, плюс об‘єм регургітації в ліве передсердя. Таким чином, при 

збільшенні об‘єму регургітації в ліве передсердя (камера з низьким тиском) 

планіметрично визначена ФВЛШ може зростати, хоча реальна скоротливість 
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міокарда і реальний ударний об‘єм ЛШ (що викидається в аорту), можуть бути 

зниженими. Власне такий зв‘язок між МН і планіметрично визначеною 

ФВЛШ може бути підставою для застосування такого додаткового параметру 

як ЕФВ ЛШ, яка є незалежною від об‘єму крові, що повертається в ЛП. 

Показник ЕФВ ЛШ технічно легко отримати при рутинній ехокардіографії і це 

не вимагає суттєвих затрат часу [5, 7]. 

Розповсюдженим ускладненням важкої хронічної МН є легенева 

гіпертензія, яка асоціюється з підвищенням ризику післяопераційної СС 

смерті та виникненням дисфункції ЛШ [18, 43, 77, 81, 99, 154]. 

Дослідження, проведене Варгезе Р. і колегами з 2003 по 2010 роки [154] 

з 632 хворими із успішно виконаною ПлМК з приводу дегенеративної МН, 

показало цікаві додаткові дані щодо впливу ФП і легеневої гіпертензії 

середньої важкості (визначеної як тиск в ЛА>50 мм рт.ст.) на ранню 

післяопераційну дисфункцію ЛШ (ФВ ЛШ<50%) . 

Середній вік когорти був 57±13 років. Усі хворі п/о мали, згідно з 

ехокардіографічними даними, МН меншу, ніж легку. Після ПлМК, в ранньому 

післяопераційному періоді, відзначили значне зниження ФВ ЛШ (з 60%±8% 

до 54%±9%), КСР ЛШ (з 36±7 мм до 33±7 мм) і КДР ЛШ (з 56±8 мм до 48 +/- 

7 мм), p<0,001. 

При мультиваріантному регресійному аналізі виявилось, що 

передопераційна ФП, легенева гіпертензія і КСР ЛШ були незалежними 

предикторами зниження післяопераційної ФВ ЛШ (p=0.035 і p<0,001, 

відповідно). 

Передопераційна ФП (відношення шансів, 1,97; 95% довірчий інтервал, 

1,28-3,02; p=0,002) і систолічного тиску в легеневій артерії понад 50 мм рт.ст. 

(відношення шансів, 1,82; 95% довірчий інтервал, 1,11-2,97; p=0,017), 

збільшували ризик післяопераційної дисфункції ЛШ майже вдвічі. 

Триває пошук науковцями можливостей прогнозувати дисфункцію ЛШ 

після хірургічної корекції МН [139, 162]. Зокрема, Магне Ж. і колеги [102] 
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довели ефективність нового допплерографічного методу (індексу ФВ ЛШ) у 

прогнозуванні систолічної дисфункції ЛШ серця в пацієнтів з проведеною 

ПлМК. Дослідження проводилось з 1991 по 2010 роки у хворих, яким 

виконувалась ПлМК з приводу первинної МН. Ехокардіографічно 

розраховувався індекс ФВ ЛШ за настпною формулою: індекс 

ФВЛШ=індексований КСР ЛШ / часовий інтеграл швидкості у вихідному 

тракті ЛШ. У 278 досліджених пацієнтів, найкраща кореляція з 

післяопераційною ФВ ЛШ була відмічена з індексом ФВЛШ (r=(−0,40); 

p<0,0001), навіть у хворих з доопераційною ФВЛШ≥60% (r=(−0,46); p<0,0001). 

У мультиваріантному аналізі індекс ФВЛШ>1,13 був незалежним 

предиктором післяопераційною дисфункції ЛШ (p<0,0001). Протягом 

основного спостереження 10±4,6 років відбулося 67 (29%) смертей. Якщо 

порівнювати з хворими із збереженим індексом ФВ ЛШ,  група з індексом  

ФВЛШ>1,13 мала значно нижчі показники виживання і виживання без 

серцевої смерті (p=0,017 і p=0,008, відповідно). Подібні результати були 

відмічені в пацієнтів з доопераційною ФВЛШ ≥60% (p=0,049 і p=0,016, 

відповідно). В моделі пропорційних ризиків Кокса, після ретельної настройки 

кофакторів, індекс ФВЛШ>1,13 залишився незалежно асоційованим із 

смертністю (співвідношення ризиків 1,64; p=0,039) і серцевої смерті 

(співвідношення ризиків 3,27; p=0,026). Автори дійшли до висновку, що, 

доопераційний індекс ФВЛШ є новим і простим комбінованим параметром 

для досить точного прогнозвання дисфункції ЛШ після ПлМК з приводу 

первинної МН. Проте дослідження не проводилось на групі хворих із 

протезуванням МК, крім того він прямо не демонструє систолічну функцію 

ЛШ.  

Індекс функціональної здатності ЛШ (індекс Теі) – це комбінований 

показник [75, 146],  що поєднує оцінку систолічної та діастолічної функції 

серця. Середні нормальні значення індексу Теі для ЛШ становлять 0,39±0,05 

[145]. У дорослих показник <0,40 вважають нормальним. Більш високі 
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значення, як правило, свідчать про дисфункцію ЛШ. 

Takasaki K. та співавтори [144] оцінювали здатність індексу Теі 

виявляти латентну дисфункцію ЛШ у пацієнтів з МН і візуально нормальною 

ФВ. У дослідження залучили 108 осіб з нормальною ФВ ЛШ (≥50%) і 

хронічною важкою МН, яким виконували хірургічне втручання на 

мітральному клапані. ФВ суттєво знизилася (<50%) після операції у 34% 

хворих. Вирахуваний до операції індекс Теі суттєво корелював з визначеною 

після операції ФВ ЛШ в усіх пацієнтів (r=(–0,64); p<0,0001), а також у групі 

безсимптомних хворих (n=44; r=(–0,57); p<0,0001). Коли з метою 

передбачення післяопераційної ФВ <50% межу доопераційного індексу Теі 

було встановлено >0,5, то індекс мав чутливість, специфічність і точність 

відповідно 89%, 85% і 86% в усіх пацієнтів і 80%, 85% і 84% відповідно – у 

безсимптомних хворих. Автори зробили висновок, що значення 

доопераційного індексу Теі>0,5 давало змогу передбачити виникнення 

систолічної дисфункції ЛШ після операції в пацієнтів з важкою МН і 

візуально нормальною ФВ. Отже, вони рекомендують більш раннє хірургічне 

втручання у безсимптомних хворих з важкою МН, які мають візуально 

нормальну ФВ, але в яких індекс Теі вищий ніж 0,5. 

Встановлення діастолічної дисфункції методом визначення 

співвідношення швидкості раннього дiастолiчного наповнення ЛШ (E) і 

швидкості раннього дiастолiчного наповнення ЛШ (A) – E/A – даний показник 

не належить до стандартизованих. Досі проводять дослідження для 

визначення доцільності та ефективності його використання у клінічній 

практиці.  

Bella J. N. і співавтори провели велике дослідження, яке тривало 3 роки і 

в нього були включені понад 3000 пацієнтів із середньою та важкою 

мітральною і аортальною недостатністю. Метою дослідження було встановити 

асоціацію ризику серцевої смерті і загальний ризик смерті при значеннях E/A 

<0,6 або >1,5. Дослідниками було встановлено, що порівняно з нормальним 
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або низьким значенням E/A, пацієнти із показником E/A>1,5 мали нижчу ФВ 

ЛШ. Таким чином, цей показник асоціюється із порушенням систолічної 

функції ЛШ. Крім того вони встановили, що  загальна смертність була вища 

при E/A<0,6 або E/A>1,5 (12% і 13% проти 6% у групі з нормальним 

значенням), це стосується і смертності від серцевих причин (4,5% і 6,5% проти 

1,6% у групі з нормальним значенням; в обох випадках p<0,001). Відтак було 

доведено, що при мітральній недостатності значення E/A>1,5 асоціюється з 

подвійним зростанням загальної смертності і потрійним зростанням 

смертності від серцевих причин, незалежно від коваріант [26, 110]. 

Показник розрахунку швидкості зростання тиску в лівому шлуночку на 

початку систоли (ΔP/Δt) дає змогу відносно незалежно від стану навантаження 

(переднавантаження чи післянавантаження) оцінити скоротливість ЛШ. 

Важливо відзначити, що за наявності вираженого механічного диссинхронізму 

в скороченні ЛШ (зокрема блокади лівої ніжки пучка Гіса, штучного 

правошлуночкового водія ритму), показник ΔP/Δt може бути зниженим 

унаслідок власне диссинхронізму в скороченні, а не зниженої сумарної 

скоротливості ЛШ. 

Alvarez López M. та співавтори [15] оцінювали можливість визначення, 

відтворюваність і кореляцію ΔP/Δt з ФВ ЛШ та іншими стандартними 

ехокардіографічними параметрами (120 осіб). Показник вдалося встановити у 

91 пацієнта. Кореляція між ΔP/Δt і ФВ ЛШ була статистично значущою, але 

слабкою (r=0,59; p<0,001; n=70). Серед інших ехокардіографічних параметрів 

найсильніший зв‘язок зареєстровано з КСР ЛШ (r=(–0,64); p<0,001; n=49). 

Значення цього показника <1000 мм рт. ст./с давало змогу передбачити 

існування систолічної дисфункції ЛШ з високою точністю (84%), чутливістю 

(80%) і специфічністю (92%).  

А. Leśniak-Sobelga та співавтори [92] оцінили показник ΔP/Δt у 31 

пацієнта із застійною СН та МН (ФВ ЛШ<45 %, II–IV функціональний клас за 

NYHA), щоб встановити його здатність передбачувати виживання таких 
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хворих. ФВ ЛШ визначали за методом Сімпсона. Середній період 

спостереження в динаміці становив 28,5±12,0 міс. У першу групу увійшов 21 

пацієнт з хронічною срецевою недостатністю (NYHA II-IV, ФВ ЛШ<45%) і 

хронічною МН, та без ускладнень, а в другу – 10 хворих з ускладненнями (5 

хворих померли, а п'ятьом виконали трансплантацію серця). У групі з 

ускладненнями було виявлено суттєве зниження показника ΔP/Δt (463 мм рт. 

ст./с), порівняно з пацієнтами без ускладнень (839 мм рт. ст./с; р=0,0001). 

Зареєстровано кореляцію між показниками ΔP/Δt і ФВ ЛШ, а також КДР ЛШ. 

Отже, автори зробили висновок, що допплерівський показник ΔP/Δt дає змогу 

передбачити клінічні наслідки в осіб із застійною СН. 

Akpinar O. та співавтори [13] оцінили надійність різноманітних 

допплерівських методів, які застосовують для визначення систолічної функції 

ЛШ. Автори виявили кореляцію показника ΔP/Δt (p=0,010, r=(–0,330)) та 

індексу Тeі (p=0,002, r=(–0,470)) з ФВ ЛШ, встановленою за методом 

Сімпсона. 

Kolias TJ та співавтори [84] вивчали здатність допплерівських методів 

оцінки систолічної функції ЛШ передбачати виживання пацієнтів із застійною 

СН та МН. Показник ΔP/Δt (дихотомізація ≥ або <600 мм рт. ст./с) давав змогу 

передбачати виживання таких хворих без виникнення серйозних ускладнень. 

Yi JE з колегами [165] довели можливість використання показника  

ΔP/Δt як негативного прогностичного показника виникнення фібриляції 

передсердь або розвитку інсульту в пацієнтів з середньої важкості або важкою 

дегенеративною МН і збереженою систолічною функцією ЛШ. Протягом 

спостереження 18±13 місяців трапилось 9 подій (6 нових фібриляцій 

передсердь, 3 ішемічні інсульти). Мультиваріантний аналіз показав, що 

старший вік, зниження показника dP/dt, збільшення маси ЛШ і індексу об'єму 

лівого передсердя, зниження показника DecT, зменшена висота хвилі А і 

збільшений показник співвідношення E/A асоціювались із розвитком ФП та 

ішемічного інсульту. В мультиваріантному регресійному аналізі Кокса, 
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показник dP/dt, отриманий допплерографічно (на кожні збільшення на 100 мм 

рт.ст., рівень ризику: 0,165, 95% ДІ: 0,036-0,761, p=0,021) і співвідношення 

E/A (рівень ризику: 0,820, 95% ДІ: 0,682-0,987, p=0,036) були значними 

незаленими предикторами ФП або ішемічного інсульту. 

Оцінка зворотного ремоделювання лівого шлуночка за часом 

сповільнення раннього діастолічного потоку (DecT) – метод був досліджений 

Gelsomino S. та співавторами [66], коли обстежили 215 хворих з важкою МН, 

яким виконували мітральну анулопластику. Всім пацієнтам визначали 

параметри трансмітрального потоку. Залежно від вихідного показника часу 

сповільнення раннього трансмітрального потоку (DecT) хворих розділили на 

чотири групи: 1-ша (n=48) – з нормальним показником, 2-га (n=61) – з 

порушенням релаксації, 3-тя (n=50) – з псевдонормалізацією і 4-та (n=56) – з 

рестриктивним типом трансмітрального кровоплину. Ехокардіографічне 

дослідження виконували до операції, на момент виписування зі стаціонару і в 

динаміці. Зворотне ремоделювання ЛШ визначали як зменшення КСО 

ЛШ>15%, його спостерігали у 95,7; 96,3; 88,3 і 0% пацієнтів відповідно у 1, 2, 

3-й і 4-й групах (р<0,001). Аналіз логістичної регресії засвідчив, що показник 

DecT≤125 (р<0,001) був потужним предиктором зворотного ремоделювання 

ЛШ після виконання мітральної анулопластики. Автори зробили висновок, що 

оцінка показника DecT до операції додає суттєву інформацію до інших 

індексів оцінки систолічної функції ЛШ і є простим інструментом для 

ідентифікації тих хворих з важкою МН, які можуть отримати користь від 

анулопластики. 

Всі вищезазначені дані ставлять додаткове запитання про вибір 

оптимального часу для проведення хірургічного втручання пацієнтам із 

первинною МН для уникнення негативних післяопераційних результатів у 

вигляді систолічної дисфункції ЛШ, стабільного негативного ремоделювання 

камер серця [29, 32, 133, 33, 96]. 

У роботі Такеші Кітаї та співавторів ставиться питання вибору 
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оптимального час для проведення Пл МК з приводу дегенеративної МН з 

урахуванням збереження функції ЛШ протягом тривалого часу [83]. Автори 

зазначають, що існуючі сучасні рекомендації щодо хірургічної корекції важкої 

первинної МН враховуть досягнення відповідних розмірів ЛШ або знчення 

ФВЛШ і базуються на дослідженні післяопераційних цифр виживання хворих. 

Ретроспективно було досліджено 473 послідовні пацієнти, котрим була 

проведена ПлМК з приводу важкої дегенеративної МН і виконане 

доопераційне ехокардіографічне дослідження, а також аналогічне обстеження 

через три роки після операції. Після мультифакторного аналізу обидва 

показники – ФВЛШ і КСРЛШ не були значними предикторами дисфукції ЛШ 

через три роки після операції серед пацієнтів з доопераційною ФВЛШ понад 

63% і КСРЛШ менше 39 мм, в той час як КСРЛШ (відношення шансів, 2,22; 

p=0,004), старший вік (відношення шансів, 1,03; p=0,04), і ФП (відношення 

шансів, 2,68; p=0,01) були незалежними предикторами зниженої 

післяопераційної ФВ ЛШ через три роки серед хворих з доопераційною 

ФВЛШ≤63% або меншою і КСРЛШ≥39 мм. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Характеристика клінічних спостережень 

Отримано погодження комісії з питань етики Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького (витяг з протоколу № 2 від 16 

лютого 2015 року) про те, що дане дослідження відповідає етичним та 

моральним нормам. 

Дослідження складалося з двох етапів – ретроспективного і 

проспективного. Єдиною базою дослідження пацієнтів була КЗ ЛОР Львівська 

обласна клінічна лікарня.  

Критерії включення пацієнтів у дослідження:  

- первинна мітральна недостатність;  

- проведене хірургічне лікування МН – пластика або протезування   

МК. 

Критерії виключення пацієнтів із дослідження:  

- аортальний стеноз будь-якого ступеня важкості; 

- анатомічні аневризми ЛШ серця; 

- стенози коронарних артерій понад 50%; 

- ізольована легенева патологія (хронічні обструктивні захворювання 

легень, хронічний бронхіт, бронхоектатична хвороба, пухлинні 

захворювання). 

Реєстрацію всіх параметрів здійснювали на підставі реєстраційних карт 

пацієнтів і даних, внесених у розроблений бланк реєстрації візитів.  

Ехокардіографічне дослідження проводили на апараті Sonos 5500 (Phillips) із 

використанням мультичастотного кардіологічного датчика (1–2,5 Мгц), а 

реєстрацію ЕКГ – на електрокардіографі виробництва «Ютас», при кімнатній 

температурі в межах 22–26 градусів за Цельсієм. 
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В обох частинах дослідження виділяли три ступені важкості МН і 

тристулкової недостатності (ТН): легкий, середній і важкий. Для цього 

визначали співвідношення площі струменя регургітації до площі лівого або 

правого передсердя, показник vena contracta і метод PISA. В усіх хворих 

доступ до серця здійснювали через серединну стернотомію. Після повної 

гепаринізації апарат штучного кровообігу під‘єднували через канюляцію 

висхідної аорти й окремо двох порожнистих вен. Використовували помірну 

гіпотермію (28ºС) і холодову калієво-кров‘яну кардіоплегію. Доступи до МК – 

транссептальний і через ліве передсердя. Усім пацієнтам до оперативного 

лікування було проведено коронарографію. 

У ретроспективній частині роботи – в одноцентровому дослідженні 

проаналізували результати лікування 144 послідовних хворих із первинною 

МН, яким проведено протезування або реконструктивні втручання на МК у 

кардіохірургічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні в період із 

січня 2010 р. до грудня 2012 р. Для реєстрації клінічного матеріалу 

використано спеціально розроблену анкету, до якої вносили отримані дані, 

представлену на рис. 2.1. Матеріал для аналізу клінічних і ехокардіографічних 

даних було взято із статистичних карт стаціонарних хворих. Аналізувались 

дані до операції та протягом 1-го тижня після операції.  

Серед прооперованих хворих переважали чоловіки – 70,8 %. Медіана 

(мінімум – максимум) віку становила 58 (21–80) років у чоловіків та 60,5 (36–

82) року в жінок.  

У проспективній частині роботи – в одноцентровому дослідженні 

проаналізовано результати лікування 72 хворих із первинною МН, яким 

виконали протезування або пластичну корекцію МК в кардіохірургічному 

відділенні Львівської обласної клінічної лікарні в період із жовтня 2013 р. по 

лютий 2016 р. Не пройшли третю реєстрацію наших параметрів і вибули з 

дослідження через їхню смерть, в різні періоди післяопераційного етапу два 

пацієнти (відтак вони не ввійшли до основної групи аналізу). 
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Рис. 2.1. Анкета для внесення даних ретроспективної частини 

дослідження 
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Матеріал для аналізу клінічних і ехокардіографічних даних було взято із 

статистичних карт стаціонарних хворих, а також із розробленого бланку 

реєстрації візитів хворих. Для реєстрації клінічного матеріалу використано  

спеціально розроблену анкету, представлену на рисунках 2.2 та 2.3, до якої 

вносили отримані дані. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Анкета для внесення даних проспективної частини дослідження 

(1-а сторінка) 
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Рис. 2.3. Анкета для внесення даних проспективної частини дослідження 

(2-а сторінка) 
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Дані реєструвалися тричі:  до операції, через 5-7 діб після операції, через 

три місяці після операції. Серед пацієнтів було 37 (51,4%) чоловіків і 35 

(48,6%) жінок, медіана віку — 58 р. (мінімум 19 р., максимум – 79 р.).  

Контрольна група складалась з 18 хворих. Серед них – 10 (55,6%) 

чоловіків та 8 (44,4%) жінок. Віковий ценз коливався від 37 до 77 р. (медіана 

віку 60,5 р.). 

 

2.2 Загальна характеристика методів дослідження 

У нашому дослідженні ми використовували наступні методи: 

загальноклінічне обстеження хворих (визначення функціонального класу 

серцевої недостатності за NYHA); ехокардіографічний: комплексна оцінка 

важкості мітральної недостатності; метод ефективної фракції викиду ЛШ, 

метод оцінки скоротливості ЛШ з використанням спектральної тканинної 

допплерографії, визначення фракції викиду ЛШ з використанням методу 

Сімпсона, визначення фракції викиду ЛШ з використанням методу Тейхольца, 

планіметричне визначення розмірів ЛШ, правого шлуночка і лівого передсердя, 

метод оцінки ступеня легеневої гіпертензії на підставі визначення градієнта 

тиску між правим шлуночком і правим передсердям та часу прискорення 

кровоплину в легеневій артерії; метод електрокардіографії; статистичні методи 

– математична обробка результатів з допомогою пакету програм Microsoft 

Office (Microsoft Excel-97) з вбудованими алгоритмами статистичної обробки 

інформації, Statistica for Windows 5.0. 

 

2.2.1 Методи оцінки мітральної і тристулкової недостатності 

 При визначенні площі кольорового струменя регургітації важливо, щоб 

параметр підсилення кольорового допплера було правильно налаштовано, 

оскільки зависоке підсилення викликає хибне збільшення кольорового 

струменя і завищує оцінку важкості МН. Це ж стосується встановлення надто 
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низької межі Найквiста (під час кольорового картування внутрішньосерцевого 

кровоплину оптимальний дiапазон становить 55-70 см/с). Кровоплин iз 

легеневих вен, що має низьку швидкiсть, залучений справжнiм 

регургітаційним струменем пул крові всередині лівого передсердя (частина 

об'ємів кровi, які оточують регургітаційний струмінь, та рухається внаслідок 

переданої йому енергії струменя), будуть трактуватись апаратом як 

турбулентнiсть. Це також сприяє переоцінці ступеня важкості МН. Слід 

наголосити, що розмір регургітаційного струменя є лабільним під час систоли, 

і ми отримуємо середню величину, однак при зафіксованому зображеннi 

можна отримати як надто великий, так і надто малий струменi, а це призведе 

до помилкової оцінки важкості МН. На площу кольорового регургітаційного 

потоку впливають його швидкiсть, момент та його напрям. При легкій 

мітральній недостатності струмінь покриває менше, ніж 20% від площі лівого 

передсердя, або ж його максимальна площа становить < 4 см². При важкій 

мітральній недостатності струмінь регургітації покриває >40% площі ЛП, або 

максимальна площа струменя становить >10 см². Слід використовувати 

щонайменше два ортогональнi зображення, а межа Найквiста повинна бути 

встановлена ~60 см/с. Якщо струмінь спрямований центрально, то більші його 

розміри вказують на важчу МН. Проте результати вимірів можуть виявитись 

недостовiрними, якщо регургітаційний потік спрямований ексцентрично. 

Якщо ексцентричний потік спрямований безпосередньо до стінки ЛП (ефект 

Коaндa), то результати вимірювання площі можуть продемонструвати менші 

величини, навіть за важчої мітральної недостатності. При важкій МН навіть 

центральнi регургітаційні потоки можуть виглядати невеликими у тих 

випадках, коли невелике за розмірами (ще не дилатоване) ЛП за наявності 

гострої регургітації стримує своїм невеликим об'ємом момент струменя 

регургітаційного потоку, таким чином зменшуючи видиму площу кольорового 

потоку. Після цього проводять вимірювання площі ЛП на тому самому 

зображенні, обчислюють (у вiдсотках) співвідношення площi струменя до 
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площі ЛП (рис. 2.4, 2.5). 

При вимірюванні ширини вена контракта з парастернального 

зображення по довгій осі ЛШ, оптимізація зображення здійснюється, 

встановленням вузької рамки кольорового допплера, оптимального підсилення 

 

Рис. 2.4. Вимірювання площі струмені регургітації, площі лівого 

передсердя і обчислення їх співвідношення  

 

кольору i межi Найквiста у 50-60 см/с. Вена контракта виглядатиме як чітко 

окреслене світло-голубе (або світло-жовте) центральне ядро кровоплину 

високої швидкості (при виборі червоно-синьої шкали кольорового допплера). 

 

Рис. 2.5. Вимірювання площі струмені регургітації, площі лівого 

передсердя і обчислення їх співвідношення 
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Вена контракта на екрані є вузькою лійкою потоку мітральної регургітації в 

тому місці, де він проходить через регургітаційний отвір (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6. Схематичне зображення ідентифікації вена контракта 

 

Ця ділянка регургітаційного потоку, на відміну від зони конвергенції 

кровотоку і профілю дистального турбулентного регургітаційного струменя, 

найкраще відображає розмір справжнього регургітаційного отвору. Відтак, це 

є найбiльш надiйним маркером важкостi мiтральної регургітації, котрий має 

важливі переваги над іншими методами за умови дотримання відповідої 

техніки. Проте єдиним виміром ширини вена контракта є діаметр, отриманий 

на двовимірному зображеннi регургiтацiйного отвору, форма якого переважно 

є видовженою. Відтак, рекомендують отримувати з трьох циклів середній 

показник ширини вена контракта, використовуючи двi ортогональнi площини 

ультразвукового скану.  

Коли у проксимальній зоні струменя регургітації відбувається 

конвергенція крові в напрямку отвору регургітації, то можна провести 

вимірювання розмiру найглибшої пiвсфери i швидкiсть кровотоку в нiй. 

Кількість крові, яка проходить через регургітаційний отвір є такою самою 

кількістю, що рухається у регургітаційному струмені. Відтак, загальний 
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кровоплин площi проксимальної iзошвидкісної поверхні, або PISA (proximal 

isovelocity surface area), буде рівний загальному кровоплину дистального 

відділу регургітаційного струменя. Півсфера PISA визначається за швидкістю 

зсуву від голубого до червоного кольору на екрані, що схематично 

відображено на рисунку 2.7. Потім – вимірюють радіус PISA і множать його 

 

 

Рис. 2.7. Схематичне зображення ідентифікації півcфери PISA 

 

на швидкість PISA, що відома також як ейлiейзингова швидкiсть, для 

отримання темпу регургітаційного кровотоку. З допомогою цих даних 

визначають площу ефективного отвору регургiтації. Для цього 

використовують рівняння принципу безперервності для кровотоку. 

Максимальною швидкiстю є пікова швидкість регургiтаційного потоку, котру 

вимірюють за допомогою постiйного допплера. 

Тристулкову недостатність оцінювали методами і критеріями, 

ідентичними до оцінки МН. 

 

2.2.2 Визначення безпосередньої систолічної функції лівого 

шлуночка 

В основі методу визначення фракції викиду лівого шлуночка за методом 
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Тейхольца знаходиться порівняння кінцево-діастолічного (КДР) і кінцево-

систолічного (КСР) розмірів ЛШ. Далі програмне забезпечення 

ехокардіографа, за допомогою вбудованих формул, автоматично визначає 

фракцію викиду ЛШ серця. Програмне забезпечення ехокардіографів отримує 

зазначені розміри камер серця за допомогою М-способу (схематичне 

зображення подане на рисунках 1.5, 1.6), проте під час практичного виконання 

цi ж розмiри можна отримати при двовимірному зображенні. Зазначений 

метод визначення ФВ є одним із найдавніших. Він також є простм, і його досі 

широко застосовують у практичній клінічній роботі. Американське товариство 

ехокардiографії [82] в своїх рекомендаціях радить проводити вимірювання 

розмірів ЛШ, встановлюючи лінію М-способу строго перпендикулярно до 

довгої осi серця, вiдразу дистально від країв стулок МК (парастернальне 

зображення серця по довгій осi). КДР ЛШ отримують у кінці дiастолічного 

циклу, який відмічають як початок комплексу QRS при одночасній ЕКГ 

реєстрації. Проте доцiльним є використання найширшого дiаметру ЛШ (це 

стосується як одновимірного, так i двовимірного зображення). В кінці систоли 

отримують КСР ЛШ. До уваги береться найменший діаметр порожнини ЛШ. 

Кінцево-діастолічний та кінцево-систолічний об'єми ЛШ обчислюють із 

отриманих за М-способом (чи з допомогою двовимірного зображення) 

діаметрів та за формулами: КДО=(7хКДР
3
)/(2,4+КДР), 

КСО=(7хКСР
3
)/(2,4+КСР). Після цього на підставі визначених об'ємів 

обчислюють фракцію викиду лівого шлуночка за формулою ФВ(%)=((КДО-

КСО)/КДО)х100. Оцінка об'ємів ЛШ в діастолу і систолу при використанні 

методу Тейхольца ґрунтується на припущенні про геометричну форму ЛШ. 

Проте методом Тейхольца можна отримати достовірні результати тільки тоді, 

коли геометрія ЛШ особливо в систолу не є спотвореною. Не рекомендується 

використовувати метод Тейхольца при виражених порушеннях сегментарної 

скоротливості ЛШ. Дуже важливим недоліком вимірювання параметрів лівого 

шлуночка, за допомогою М-способу є неперпендикулярне встановлення лінії 
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М-способу відносно довгої осі ЛШ. Як наслідок – виникає переоцінка розмірів 

та об'ємів ЛШ. Рідко положення серця у грудній клітці дає змогу встановити 

строго перпендикулярно дану лінію. Наступна складність полягає в 

необхідності не сплутати краї ендокарду із його суміжними структурами для 

точної ідентифікації. При використанні двовимірного зображення, кінопетлі та 

гармонійного зображення вдається уникнути цього негативного потенційного 

феномену. 

При визначенні фракції викиду лівого шлуночка за модифікованим 

методом Сімпсона визначаєтья кінцево-систолічний (А) та кінцево-

діастолічний (Б) об'єми лівого шлуночка серця, а порожнина ЛШ програмно 

ділиться на певну кількість еліптичних дисків (рис. 2.8). Програмне 

забезпечення обчислює об'єм кожного диска окремо для систоли і діастоли. 

Після цього визначається КДО одного диска (рис. 2.9) з наступним 

додаванням об'ємів цих 20-ти дисків. 

Далі – проводиться визначення КДО лівого шлуночка, що схематично 

зображено на рисунку 2.10. Для реалізації модифікованого методу Сімпсона 

необхідно отримати два зображення – верхівкове двокамерне і верхівкове 

чотирикамерне. Після обведення курсором країв ендокарда в кінці систоли і в 

 

 

Рис. 2.8. Визначення КСО (А) та КДО (Б) лівого шлуночка 
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кінці діастоли, програма автоматично ділить ЛШ на послідовні диски, 

орієнтовані перпендикулярно до довгої осі шлуночка. 

Програма окремо розраховує об‘єм кожного індивідуального диска, а 

потім додає окремі 20 об‘ємів кожного із них. Це робиться окремо для систоли 

і діастоли. ФВ ЛШ розраховується за формулою: ФВ ЛШ=(КДО ЛШ – КСО 

ЛШ) / КДО ЛШ × 100% після отримання КДО і КСО. 

 

Рис. 2.9. Визначення КДО одного диска 

 

 

Рис. 2.10. Визначення КДО лівого шлуночка серця 

Для оцінки систолічної функції лівого та правого шлуночків серця із 
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застосуванням спектральної тканинної допплерографії необхідно пам'ятати, 

що при отриманні зображення з верхівкового доступу орієнтація 

ендокардіальних волокон буде відбуватись паралельно до ультразвукового 

променя. Рух мітрального кільця може бути досить добрим показником 

скорочення ЛШ у поздовжньому напрямку, оскільки верхівка протягом усього 

серцевого циклу має порівняно невелику амплітуду руху. Для визначення 

швидкості скорочення міокарда у поздовжньому напрямку, встановлюють 

пробний об‘єм тканинного допплера у ділянці міокарда ЛШ, котра 

розташована безпосередньо поряд із фіброзним кільцем МК, що схематично 

зображено на рисунку 2.11. 

Стандартизація цієї методики необхідна для максимально ефективного 

використання вищезазначеного показника: пробний об‘єм встановлюється або 

в септальному, або в латеральному відділі кільця МК. Можна визначати 

швидкості в декількох ділянках біля кільця МК і розраховувати середній 

показник. Оскiльки в систолу мiтральне кiльце рухається в напрямку дo 

верхівки ЛШ, то систолiчна швидкiсть міокарда (Sa або Sm) простежується на 

допплерiвській кривiй над ізолінiєю (схематично зображені на рисунку 2.12). 

 

Рис. 2.11. Схематичне зображення визначення швидкості скорочення 

міокарда у поздовжньому напрямку із застосуванням методу спектральної 

тканинної допплерографії 
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Рис. 2.12. Схематичне відображення реєстрації систолічної швидкості 

міокарда на екрані ехокардіографа 

 

У хворих з нормальною систолiчною функцією ЛШ систолiчна 

швидкість мiокарда, переважно, перевищує 8 см/с. Якщо систолiчна швидкiсть 

мiокарда є меншою за 6 см/с, то це з високою достовірністю свідчить про 

суттєве зниження фракцiї викиду ЛШ (≤30%). 

Допплерографічний метод визначення фракції викиду лівого шлуночка 

(ЕФВ) вимагає дотримання певного алгоритму. Спочатку з парастернального 

доступу по довгiй осi реєструють КДР ЛШ на двовимiрному зображеннi з 

використанням функції кiнопетлi, що схематично зображено на рисунку 2.13.  

 

 

Рис. 2.13. Реєстрація КДР ЛШ на двовимірному зображенні з 

використанням функції кінопетлі 
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З даного доступу вимiрюють дiаметр аорти на рiвнi аортальних стулок у 

систолу, що схематично вiдображено на рисунку 2.14.  

 

 

Рис. 2.14. Вимірювання діаметру аорти на рівні аортальних стулок у 

систолу. 

 

Cистолiчний потiк крові в аорті реєструють з верхiвкового 

п‘ятикамерного доступу, розмістивши на рiвнi аортальних стулок пробний 

об‘єм iмпульсного допплера, що зображено на рисунку 2.15.  

 

 

Рис. 2.15. Реєстрація систолічного потоку крові в аорті 
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По допплерівськiй кривій систолічного потоку в аортi (рисунок 2.16) 

визначають його максимальну швидкiсть та тривалiсть для наступного 

визначення ударного об'єму лівого шлуночка. 

 

 

Рис. 2.16. Визначення максимальної швидкості і часу потоку за 

допплерівською кривою систолічного потоку в аорті 

 

УО ЛШ можна вирахувати формулою Derias S: УО = 53 × d² × v × t + 

0,92, де d – діаметр аорти на рівні аортальних стулок; v – швидкість 

аортального кровоплину; t – час аортального кровоплину.  

Альтернативний метод вирахування ударного ЛШ об'єму полягає у 

використанні адаптованих таблиці для його розрахунку, котрі представлені на 

рисунку 2.17. З їхньою допомогою, на ґрунті виміряних даних діаметру аорти 

(D, см), максимальної швидкості систолічного потоку крові в аорті (V, м/с) та 

часу потоку крові на рівні аортального клапана в секундах і розраховується 

УО. Фактично допплерографічний метод встановлення фракції викиду лівого 

шлуночка базується на визначенні кінцевого діастолічного об'єму лівого 

шулночка серця планіметричним підходом і ударного об'єму лівого шулночка 

з допомогою допплерографії. КДО ЛШ обчислюють за формулою Тейхольца 

(див. розділ 2.2.3). Також КДО може визначатися з допомогою адаптованих 

таблиць з номограмою, зображеною на рисунку 2.18. ФВ лівого шлуночка 

вираховують за формулою: ФВ ЛШ = УО ЛШ / КДО ЛШ х 100%. 
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Рис. 2.17. Адаптована таблиця для розрахунку ударного об'єму лівого 

шлуночка 
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Рис. 2.18. Адаптована таблиця з номограмою для визначення КДО 

лівого шлуночка (D – кінцево-діастолічний розмір ЛШ, V – кінцево-

діастолічний об'єм ЛШ) 
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2.2.3 Додаткові методи визначення і прогнозування систолічної і 

діастолічної функції лівого шлуночка 

Індекс функціональної здатності лівого шлуночка (індекс Теі – ITei) 

отримують при допплерівському аналізі мітрального й аортального 

кровоплину. Методика проста у виконанні і потребує застосування лише 

імпульсної допплерографії. Схематичне зображення вимірювання 

допплерівських інтервалів для розрахунку цього індексу представлене на 

рисунку 2.19 (а – інтервал між припиненням і початком трансмітрального 

потоку крові, b – час викиду крові у вихідному тракті ЛШ).  

 

 

Рис. 2.19. Вимірювання допплерівських інтервалів для розрахунку 

індексу Tei 

 

Індекс Теі розраховують за допомогою рівняння ITei = (а – b)/b. 

Швидкість зростання тиску в ЛШ на початку систоли (ΔP/Δt) дає змогу 

відносно незалежно від стану навантаження (переднавантаження, чи 

післянавантаження) оцінити скоротливість ЛШ [23]. Його розраховують у 

період ізоволюмічного скорочення ЛШ. Спектральна допплерівська крива 

струменя мітральної регургітації дає змогу визначити швидкість зворотного 
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кровоплину через мітральний клапан, а за допомогою модифікованого 

рівняння Бернуллі (ΔР=4V
2
), де ΔР – градієнт тиску, а V – швидкість 

кровоплину, визначають градієнт тиску між ЛШ і лівим передсердям; 

алгоритм розрахунку зображено на рисунку 2.20 (ΔР – градієнт тиску, t – час 

(с), V – швидкість кровоплину, МР – мітральна регургітація). Для визначення 

ΔP/Δt за допомогою безперервної допплерографії при високій швидкості 

розгортки (як правило 100 мм/с) реєструють спектральний профіль мітральної 

регургітації. Далі вимірювання виконують на висхідній частині кривої 

швидкості.  

Для розрахунку показника ΔP/Δt спочатку потрібно визначити часовий 

відрізок (t) у мілісекундах від точки, в якій швидкість потоку мітральної 

регургітації становить 1 м/с, до точки, де швидкість досягла 3 м/с. Часовий 

відрізок між цими двома точками – це час, який потрібен ЛШ, щоб збільшити 

тиск у своїй порожнині на 32 мм рт. ст. Після цього розраховують показник 

ΔP/Δt: 32 мм рт. ст. / час (t, у секундах). 

 

 

Рис. 2.20.  Алгоритм розрахунку швидкості зростання тиску в ЛШ на 

початку систоли 
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У пацієнтів з МН показник ΔP/Δt можна отримати з часового інтервалу, 

який потрібен лівому шлуночку, щоб збільшити тиск у порожнині на 32 мм 

рт.ст. Даний показник дає змогу передбачити клінічні наслідки в осіб із 

застійною СН [92], передбачати виживання пацієнтів із застійною СН та МН 

[84]. 

Показником швидкостi припинення раннього дiастолiчного наповнення 

є час сповiльнення раннього трансмітрального потоку (deceleration time або 

DecT) – перiод вiд пiку швидкостi наповнення до моменту її максимального 

зниження. На величину даного параметру впливають швидкiсть розслаблення 

мiокарда, характеристики пасивного наповнення ЛШ, градiєнт тиску мiж 

лiвими вiддiлами серця [148]. Цей параметр використовується як чутливий 

предиктор ремоделювання ЛШ і виживання пацієнтів при міокардіальній 

дисфункції, відображає порушення діастолічної функції лівого шлуночка [11, 

16] і використовується, зокрема, для оптимізації роботи ресинхронізуючих 

трикамерних пристроїв, що імплантуються при лікуванні СН [94]. 

Встановлення діастолічної дисфункції міокарда ЛШ методом 

визначення співвідношення швидкості раннього дiастолiчного наповнення 

ЛШ (E) і швидкості пізнього дiастолiчного наповнення ЛШ (A) – E/A 

використовується для виявлення порушень релаксації міокарда, що часто 

супроводжує діастолічну дисфункцію ЛШ. Для отримання співвідношення 

Е/А використовують метод імпульсно-хвильової допплерографії. Пробний 

об'єм імпульсного допплера встановлюють на рівні верхівок стулок 

мітрального клапана і отримують допплерівську криву трансмітрального 

кровоплину. Після цього визначають амплітуду піку Е (вказує на пікову 

швидкість ранньодіастолічного наповнення) і амплітуду піку А (вказує на 

швидкість наповнення ЛШ при скороченні лівого передсердя). Наступний 

алгоритм розрахунку співвідношення Е/А зображено на рисунку 2.21 (Е – 

швидкiсть раннього дiастолiчного наповнення ЛШ, А – швидкiсть пiзнього 

дiастолiчного наповнення ЛШ, Е/А – їх спiввiдношення, dЕ – тривалiсть 
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раннього дiастолiчного наповнення, dА – тривалiсть пiзнього дiастолiчного 

наповнення, IVRT – час iзоволюмiчного розслаблення, АссТ – час 

прискорення раннього дiастолiчного потоку, DecТ – час сповiльнення 

раннього дiстолiчного потоку, dT – тривалiсть дiастолiчного наповнення. Фази 

діастоли: І – час ізоволюмічного розслаблення, ІІ – раннє діастолічне 

наповнення, ІІІ – діастаз, ІV – пізнє діастолічне наповнення).  

 

 

Рис. 2.21.  Розрахунок співвідношення Е/А 

Нормальними вважаються значення від 0,6 до 1,5. Значення менше 0 

асоціюється із важким порушенням релаксації ЛШ, а більше 1,5 – із 

рестриктивним наповненням ЛШ [26]. 

 

2.2.4  Статистична обробка отриманих результатів 

Статистичну обробку матеріалу виконали за допомогою пакета прикладних 
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програм «STATISTICA FOR WINDOWS 5.0» (Statsoft, USA), Microsoft Excel-

97 [24]. Оскільки групи були різні за чисельністю і розподіл більшості 

параметричних показників у них не відповідав закону нормальності (згідно з 

критерієм Шапіро–Вілкса), то їх описували за медіаною (мінімум-максимум) і 

порівнювали між групами за допомогою непараметричного критерію Манна – 

Уїтні. Для оцінки динаміки параметричних показників всередині групи 

застосовували парний критерій Вілкоксона [160]. Для порівняння якісних 

характеристик (таблиці частот) застосовували точний критерій Фішера для 

таблиць 2х2 і критерій χ
2
 для більших таблиць. Різницю показників вважали 

статистично значущою при р < 0,05. Його ж застосовували для порівняння 

параметричних показників між групами, оскільки розподіл у низці випадків не 

був гаусівським, в таблицях такі параметричні дані, відповідно до рекомендацій 

Гланца С. [1, 80], подавали як медіану, мінімум-максимум, і нижній-верхній 

квартилі (25-75%). 

Для з‘ясування корелятивних зв‘язків користувалися критерієм τ 

Кендалла, який відзначається високою чутливістю і статистичною силою 

[160], в силу рангового характеру більшості характеристик. 

 Для визначення порогової точки ФВ (визначеної допплерівським 

методом), яка б найкраще асоціювалася з прогнозом щодо ФВ у віддаленому 

періоді, застосували послідовну процедуру Вальда. 

З допомогою визначення діагностичних коефіцієнтів за методом Вальда-

Гублера-Генкіна (логарифмоване відношення правдоподібності) було 

визначено порогову точку для ефективної ФВ. 

Для порівняння якісних характеристик (таблиці частот) застосовували 

точний критерій Фішера для таблиць 2 × 2 і критерій χ
2
 для більших таблиць. 

Різницю показників вважали статистично значущою при Р<0,05. 

 

Матеріали розділу висвітлені у друкованих працях:  

1. Павлюк ВІ, Мишаківський ОА, Жарінов ОЙ. Ехокардіографічні 
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методи оцінки систолічної функції та функціональних резервів лівого 

шлуночка в пацієнтів з тяжкою мітральною недостатністю. Кардіохірургія та 

інтервенційна кардіологія. – 2013. – № 3. – С. 54–62. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ І ДИНАМІКА 

КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ 

КОРЕКЦІЇ ПЕРВИННОЇ МІТРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 

 

3.1  Ретроспективний етап роботи: безпосередні результати 

хірургічного лікування мітральної недостатності 

У дану частину дослідження було включено 144 пацієнти із первинною 

МН, яким проведено протезування або пластика МК. Етіологічним чинником 

МН найчастіше були дегенеративні зміни МК – у 54,2 % осіб (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Розподіл пацієнтів за статтю, етіологічними і безпосередніми причинами 

мітральної недостатності (n = 144) 

Показник Кількість пацієнтів 

Чоловіки 102 (70,8 %) 

Жінки 42 (29,2 %) 

Етіологічний чинник МН  

Дегенеративні зміни МК 78 (54,2 %) 

Відрив хорд візуально незмінених стулок МК 23 (16,0 %) 

Інфекційний ендокардит 20 (13,9 %) 

Ревматичні зміни МК 16 (11,1 %) 

Ізольований пролапс стулок МК 7 (4,9 %) 

Безпосередня причина МН  

Відрив хорд 77 (53,5 %) 

Пролапс стулок МК 31 (21,5 %) 

Вегетації 13 (9,0 %) 

Перфорація стулок МК 4 (2,8 %) 

Дифузні зміни 29 (20,1 %) 

Поєднання двох причин 10 (6,9 %) 

 

Безпосередньою причиною МН найчастіше був відрив хорд – 53,5 % 

випадків. 
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До операції в пацієнтів переважала важка МН (139 (96,5 %) хворих), МН 

середньої важкості реєстрували у п‘яти (3,5 %) осіб. Тривалість перебування 

пацієнтів у стаціонарі становила 20 (6–73) днів, у палаті інтенсивного 

лікування – 3 (1,5–60,0) дні. 

Пластичну корекцію МК виконано 51 (35,4 %) пацієнтові, протезування 

МК – 93 (64,6 %) хворим.  

В усіх хворих із виконаною пластикою МК зменшився ступінь МН 

порівняно з таким до операції; МН нівелювалась повністю у 35 осіб (68,63%), 

тривіальну МН відзначено у 2 хворих (3,92%), легку МН – у 13 (25,5%) 

пацієнтів, МН середньої важкості – в 1 особи (1,96%). 

 Розподіл пацієнтів за операціями пластики і протезування МК у різні 

роки наведено на рисунку 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Розподіл хворих із мітральною недостатністю за видом 

виконаного оперативного втручання в різні роки 

 

Серед хворих із пластикою МК жінок було 11 (21,6 %), із протезуванням 

МК – 31 (33,3 %), p=0,13, що відображено на рисунку 3.2.  

Локалізацію ураження стулок, залучених у процес формування 

недостатності клапанів, наведено в таблиці 3.2. 
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Рис. 3.2. Співвідношення статей у групах виконання пластики і 

протезування мітрального клапана 

Таблиця 3.2 

Локалізація уражень стулок мітрального клапана 

Локалізація ураження Пластика Протезування 

Передня стулка 15 40 

Задня стулка 44 36 

Поєднання ураження передньої і задньої 

стулок 

8 11 

Не уточнено у протоколі – 28 

 

Пластичну корекцію опорним кільцем виконано в 49 пацієнтів, пластику 

без застосування опорного кільця – двом хворим. Використано пластичні 

кільця таких розмірів: 34–38 мм (n = 11); 32 мм (n = 19); 30 мм (n = 15); 26–28 

мм (n = 4). Для виготовлення неохорд використовували синтетичні 

монофіламентні і плетені шовні матеріали. Види пластичних корекцій МК 

представлено в табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Види пластичних корекцій мітрального клапана 

Вид пластики Кількість пацієнтів 

Лінійне ушивання дефекту 2 

Клиновидна резекція 24 
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Продовження таблиці 3.3 

Квадріангулярна резекція 2 

Квадріангулярна резекція та слайдинг 2 

Імплантація неохорд (в 1 випадку зі швом за Альфієрі) 7 

Плікація сегмента у разі його пролабування без резекції 2 

Транслокація нативних хорд 3 

Передня комісуротомія 1 

Резекція комісуральної зони 1 

Перикардіальна латка 1 

Циркулярна резекція надлишку фрагмента з лінійним 

ушиванням 

1 

Лінійне ушивання комісури 1 

Пластика тільки опорним кільцем 4 

 

У п‘яти пацієнтів виконана пластика МК не дала задовільного 

результату при гідравлічній пробі, тому їм відразу було проведено 

протезування МК. У статистичному аналізі ці хворі належать до групи 

протезування МК. У 14 хворих (27,5%) після операції Пл МК зареєстровано 

залишкову МН легкого ступеня. 

У групі пацієнтів, яким застосовано пластику МК з приводу первинної 

МН, не було летальних випадків протягом їх перебування у стаціонарі. 

Розміри застосованих механічних клапанних протезів: 31 мм (n=10); 29 

мм (n=39); 27 мм (n=32); 18–26 мм (n=12). 

У групі хворих, яким виконали протезування МК, на 20-ту добу після 

операції помер один (1%) пацієнт з інфекційним ендокардитом з перфорацією 

задньої стулки МК, внаслідок поліорганної недостатності – хворий мав 

термінальну стадію хронічної ниркової недостатності, післяопераційну 

паретичну кишкову непрохідність, псевдомембранозний коліт і виражений 
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інтоксикаційний синдром.  

Кардіохірургічні втручання, виконані одночасно з корекцією МН, 

представлено в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Кардіохірургічні втручання, виконані одночасно з корекцією мітральної 

недостатності 

Тип операції Кількість пацієнтів 

Видалення тромбу з вушка лівого передсердя 1 

Видалення тромбу з правого передсердя 1 

Редукція розмірів лівого передсердя 1 

Пластика передсердних септальних дефектів 4 

 

В одного хворого через п‘ять місяців відбувся рецидив МН унаслідок 

відриву однієї з неохорд. Йому виконано резекцію цієї неохорди з 

імплантацією опорного пластичного кільця більшого діаметра зі стійким 

добрим результатом. 

Додатково пластику тристулкового клапана (ТК) виконали 70 (48,3%) 

пацієнтам. У 69 хворих проведено пластику за де Вега, в одного – опорним 

кільцем. 

В одного пацієнта з проведеною пластикою МК розвинулося раннє 

післяопераційне ускладнення – розрив задньої стінки ЛШ, яке успішно 

усунули шляхом повторного хірургічного втручання. 

Тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі у групі пластичної 

корекції МК становила 14 (6–73) діб, а у групі протезування МК – 21,5 (8–63) 

доби (p<0,05). Тривалість перебування в палаті інтенсивного лікування після 

хірургічної корекції в обох групах не мала статистично значущої різниці – 3 

(1,5–34) у групі пластики МК і 3 (1,5–60) – у групі протезування МК. 

ФК СН за класифікацією NYHA визначали до і після хірургічного 
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лікування. Ознаки хронічної СН спостерігали у всіх 144 пацієнтів (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Важкість серцевої недостатності в пацієнтів до оперативного втручання 

ФК СН за NYHA Чоловіки 

(n = 102) 

Жінки 

(n = 42) 

Усі хворі 

(n = 144) 

I 2 0 2 (1,4 %) 

II 27 12 39 (27,1 %) 

III 65 29 94 (65,3 %) 

IV 8 1 9 (6,25 %) 

 

Більшість хворих обох груп мали III ФК за NYHA (65,3% осіб у групі 

пластики і 66,7% – у групі протезування, табл. 3.6). Зауважимо, що частка осіб 

із СН ІІІ ФК класу за NYHA серед хворих, яким виконали протезування, була 

значно більшою.  

Таблиця 3.6 

Розподіл пацієнтів за функціональними класами серцевої 

недостатності до та після операції у групах виконання пластики і 

протезування мітрального клапана 

ФК СН за NYHA Пластика Протезування 

До лікування 

I 1 (2,0 %) 1 (1,1 %)* 

II 18 (32,7 %) 21 (22,6 %)* 

III 32 (65,3 %) 62 (66,7 %)* 

IV 0 9 (9,7 %)* 

Після лікування 

I 2 (3,92 %) 0 

II 31 (60,78 %) 49 (52,69 %) 

III 18 (35,29 %) 43 (46,24 %) 

IV 0 1 (1,08 %) 

Примітка. * – різниця показників статистично значуща порівняно з такими в 

групі виконання пластики МК за критерієм Манна – Уїтні (p < 0,05). 
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Після операції І ФК СН за NYHA відзначено у 2 (1,4%) осіб, ІІ ФК – у 80 

(55,6%), ІІІ ФК – у 61 (42,4%), IV ФК – в 1 (0,7%) пацієнта.  

ФК СН за NYHA після операції поліпшився в 57 (39,7%) осіб, 

погіршився – у 9 (6,3%) хворих, більш ніж у половини залишився стабільним – 

78 хворих (54,17%). Останнє потребує докладнішого аналізу з урахуванням 

ФК СН до операції (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Особливості динаміки СН після операції 

ФК СН за 

NYHA до 

лікування 

Погіршення 

на 1 ФК 

Без 

динаміки 

Поліпшення 

на 1 ФК 

Поліпшення 

на 2 ФК 

Усього 

I 1 1 0 0 2 

II 8 31 0 0 39 

III 0 45 48 1 94 

IV 0 1 8 0 9 

Усього 9 78  (54,17%) 56  (38,9%) 1 144 

 

При ФК СН I-II до операції клінічного післяопераційного поліпшення не 

виявлено.  

Натомість відсутність позитивної динаміки при доопераційному ФК СН 

III-IV – 46 хворих (31,9%) не забезпечує достатньо високої якості життя і теж 

не може вважатися повним успіхом.  

Окрім того, в жодного з пацієнтів з ФК СН IV до операції не вдалось 

досягти післяопераційного ФК СН I-II, тобто доброго функціонального 

результату.  

У всіх хворих із виконаною пластикою МК (n=51) зменшився ступінь 

МН порівняно з таким до операції. МН нівелювалась повністю у 35 осіб (68%), 

тривіальну МН відзначено у 2-ох хворих (4%), легку МН – у 13 (26%), МН 
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середньої важкості – в одного пацієнта (2%). 

 

3.2. Проспективний етап роботи: динаміка клінічних і 

ехокардіографічних характеристик після хірургічного лікування 

мітральної недостатності 

У цій частині роботи проаналізовано результати лікування 72 хворих із 

первинною важкою МН, яким виконали протезування або пластичну корекцію 

МК. Усі параметри, в тому числі й ехокардіографічні показники, оцінювали 

перед операцією, через 5-7 днів і через три місяці після операції. 

Перед операцією важка МН констатована в 46 (63,9%) хворих, середньої 

важкості – у 26 (36,1%). Важка ТН виявлена в 1 (1,4%) пацієнта, середньої 

важкості – у 35 (48,6%), легкої – у  23 (32%), відсутня – у 13 (18%). Серцева 

недостатність IV класу за NYHA була в шести (8,3%) пацієнтів, ІІІ класу – в 43 

(59,7%) пацієнтів, II класу – в 21 (29,2%) пацієнта, I класу в двох (2,8%) 

пацієнтів. Синусовий ритм був у 46 (63,9%) пацієнтів, фібриляція передсердь 

– у 26 (36,1%).  

Серед пацієнтів було 37 (51,4 %) чоловіків і 35 (48,6 %) жінок, медіана 

віку становила 58 років (мінімум – 19 років, максимум – 79). 

У 54 хворих (75%) виконано протезування мітрального клапана, у 17 

(23,6 %) – пластику з використанням опорного кільця, в 1 хворого (1,4 %) – 

пластику без використання анулопластичного кільця. 

Застосовано анулопластичні кільця наступних розмірів: 36 мм (n=1 (5,88 

%)), 34 мм (n=1 (5,88 %)), 32 мм (n=6 (35,29 %)), 30 мм (n=7 (41,18 %)), 29 мм 

(n=1 (5,88%)), 28 мм (n=1 (5,88%)). Для виготовлення неохорд 

використовувались синтетичні матеріали. 

Розміри застосованих механічних протезів: 33 мм (n=1 (1,85%)), 31 мм 

(n = 1 (1,85%)), 29 мм (n=20 (38,89)), 27 мм (n=19 (38,89%)), 26 мм (n=2 (3,70)), 

25 мм (n = 8 (14,81%)). В одного пацієнта імплантовано біологічний протез 29 

мм. 
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Лише у двох хворих (11,1%) у групі пластики МК на момент 1-го і 2-го 

обстеження після операції була виявлена залишкова МН легкого ступеня. 

У групі пацієнтів, яким було виконано протезування, у проміжку до 

трьох місяців померли три (5,6%) пацієнти. Перша пацієнтка мала 

інфекційний ендокардит, ембологенні вегетації задньої стулки МК, абсцес 

задньої стінки ЛШ і померла внаслідок поліорганної (зокрема ниркової) 

недостатності. Другий пацієнт мав інфекційний ендокардит, вегетації і 

перфорацію передньої стулки МК. Третій пацієнт мав інфекційний 

ендокардит, відрив хорд до передньої стулки МК та помер від раптової 

рефрактерної зупинки серцевої діяльності.  

ФК за NYHA в цілому по всій вибірці хворих істотно змінився у бік 

поліпшення вже відразу після операції і продовжував поліпшуватися у 

віддаленому періоді після операції порівняно з доопераційним (табл. 3.8).   

Таблиця 3.8  

Динаміка функціонального класу СН за NYHA, абс (%). 

Показник До операції 

(1) 

І обстеження 

після 

операції (2) 

ІІ обстеження 

після операції 

(3) 

р1-2 р2-3 Р1-3 

NYHA 0 0 0 2 (2,9%) <0,001 <0,001 <0,001 

I 2 (2,8%) 14 (19,4%) 34 (49,3%) 

II 21 (29,2%) 49 (68,1%) 31 (44,9%) 

III 43 (59,7%) 9 (12,5%) 2 (2,9%) 

IV 6 (8,3%) 0 0 

 

Особливості динаміки ФК СН на момент 2-го післяопераційного 

обстеження відображені в таблиці 3.9. Загалом він поліпшився на 2 ФК у 

2  (2,8%) осіб, на 1 ФК – у  54 (75 %) хворих, у 16 (22,2%) залишився 

стабільним.  

Особливості динаміки ФК СН на час 2-го післяопераційного обстеження 

відображені в таблиці  3.10. 
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Таблиця 3.9 

Динаміка ФК СН на момент 2-го пісялопераційного обстеження 

ФК СН за 

NYHA 

Погір-

шення на 1 

ФК 

Без 

динаміки 

Поліпшення на 1 

ФК 

Поліпшення на 

2 ФК 

Усього 

I - 2 - - 2 

II - 9 12 - 21 

III - 5 38 - 43 

IV - - 4 2 6 

Усього - 16 54 2 72 

 

Таблиця 3.10 

Динаміка ФК СН на момент 2-го післяопераційного обстеження 

ФК СН за 

NYHA 

Погір-

шення на 1 

ФК 

Без 

динаміки 

Поліпшення  Усього 

на 1 ФК на 2 ФК на 3 ФК 

I - 1 1 - - 2 

II -  20 1 - 21 

III - 1 28 12 - 41 

IV -  1 3 1 5 

Усього - 2 50 16 1 69 

 

У таблиці 3.11 подано основні ехокардіографічні показники в пацієнтів з 

важкою МН до операції та в динаміці після операції. 

Таким чином, у переважної більшості хворих до операції були 

відзначені дилятація ЛП, ЛШ (КДР) і ПШ та суттєво підвищений систолічний 

тиск в ЛА. Ці показники істотно знижувалися вже через кілька днів після 

операції і ця динаміка для частини показників (розміри ЛП, ПШ та 

систолічний тиск в ЛА) утримувалася до 2-го обстеження після операції. ФВ, 

визначена за методами Тейхольца та Сімпсона, знизилася в ранньому періоді 

після операції (1-е післяопераційне обстеження), у подальшому суттєво не 
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змінювалася, відзначено лише певне підвищення ФВ за Сімпсоном при 2-му 

післяопераційному обстеженні порівняно з першим. Натомість, ЕФВ до 

операції була суттєво знижена, порівняно з нормальними показниками, вона 

істотно зростала в ранньому періоді після операції і продовжувала зростати до 

2-го післяопераційного обстеження.  

Таблиця 3.11  

Ехокардіографічні показники до і після операції в загальній групі 

пацієнтів, медіана (мін.-макс.), [нижній-верхній квартилі]. 

Показник До операції  

(1) 

І обстеження  

після операції 

(2) 

ІІ обстеження  

після операції (3) 

р1-2 р2-3 Р1-3 

КДР, см 5,4 (4,3-6,9)  

[5,1–6,0] 

4,6 (3,8-6,6)  

[4,5-5,1 ] 

4,6 (3,8-6,3)  

[4,4-4,9] 

<0,0001 0,31 <0,0001 

КСР, см 3,3 (2,4-4,9)  

[3,1-3,7] 

3,2 (2,2-5)  

[2,8-3,8] 

3,1 (2,1-4,8)  

[3,0-3,6] 

0,56 0,25 0,16 

ЛП, см 5,1 (4-8,8)  

[4,7-5,6] 

4,6 (3-8,2)  

[4,2-5,0] 

4,4 (3,4-7,7)  

[4,1-4,9] 

<0,0001 0.038 <0,0001 

ПШ, см 3 (2,1-3,9)  

[2,8-3,1] 

2,8 (1,8-3,8)  

[2,6-3] 

2,6 (2-3,6)  

[2,4-2,9] 

<0,0001 0,01 <0,0001 

ФВ (%) за  

Тейхольцем 

68 (50-82)  

[63,5-71] 

58 (30-76)  

[47-65] 

57 (24-77)  

[52-61] 

<0,0001 0,97 <0,0001 

ФВ (%) за  

Сімпсоном 

69 (50-72) 

[68-70] 

58 (23-68)  

[53-61] 

60 (26-66)  

[58-62] 

<0,0001 0,016 <0,0001 

Ефективна  

ФВ (%)  

36 (17-77)  

[30-41] 

58 (23-87)  

[50-69] 

64 (26-84)  

[57-75] 

<0,0001 0,009 <0,0001 

 

Показники скоротливості ЛШ, визначені спектральним тканинним 

допплером, відразу після операції істотно знижувалися (як і слід було чекати) і 

в подальшому не зазнавали істотних змін. Натомість, показники систолічної 

функції ЛШ, час прискорення кровоплину в ЛА на час другого 

післяопераційного обстеження знову зростали. Відповідно, систолічний тиск в 

ЛА знижувався як відразу після операції, так і на момент 2-го 
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пілсяопераційного обстеження. Градієнт тиску на ТК теж істотно знижувався 

після операції і продовжував знижуватися. Дані відображені в таблиці 3.12. 

Таблиця  3.12 

Інші ехокардіографічні показники до і після операції в загальній групі 

пацієнтів, медіана (мін.-макс.), [нижній-верхній квартилі]. 

 

Показник До операції  

(1) 

І обстеження  

після операції  

(2) 

ІІ 

обстеження  

після 

операції  

(3) 

р1-2 р2-3 Р1-3 

1 2 3 4 5 6 7 

Показник 

систолічної 

функції ЛШ, 

визначений 

спектральним 

тканинним 

допплером, 

см/с 

10,35  

(5,85-15,00)  

[8,50-11,80] 

8,30  

(5,45-12,50)  

[7,70-9,30] 

8,10  

(5,50-11,50)  

[7,60-9,10] 

<0,001 >0.05 <0,001 

Показник 

систолічної 

функції, 

визначений 

спектральним 

тканинним 

допплером, 

см/с 

15,40  

(8,90-22,00)  

[14,00-17,00] 

11,20  

(6,80-19,90)  

[10,00-12,80] 

12,00  

(6,40-20,00)  

[10,00-13,20] 

<0,001 <0,001 >0.05 

Час 

прискорення 

кровоплину в 

ЛА, мс 

80,00  

(50,00-

140,00)  

70,00-90,00] 

95,00  

(50,00-140,00)  

[75,00-100,00] 

100,00  

(65,00-

130,00)  

[90,00-

110,00] 

<0,01 <0,001 <0,001 
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Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 

Градієнт 

тиску на ТК, 

мм рт. ст. 

47,00  

(0,00-95,00)  

[37,00-54,00] 

32,00  

(0,00-68,00)  

[25,00-36,00] 

28,00  

(0,00-60,00)  

[24,00-33,00] 

<0,001 <0,001 <0,001 

Систолічний 

тиск в ЛА, мм 

рт.ст. 

57,00  

(0,00-105,00) 

[47,00-66,00] 

38,00  

(0,00-78,00) 

[30,00-45,00] 

34,00  

(0,00-70,00) 

[29,00-39,00] 

<0,001 <0,001 <0,001 

 

ЕФВ до операції засвідчила обернену кореляцію з КДР і КСР ЛШ (табл.  

3.13), а також з розмірами ЛП і ПШ, є тенденція до нижчої ЕФВ при 

збільшенні ТН.  

Таблиця  3.13 

Кореляція доопераційної ефективної ФВ 

Показник Тау Kendall p 

1 2 3 

Вік 0,1240 0,126 

 ФК за NYHA -0,0723 0,369 

 МН -0,0534 0,507 

Ширина vena contracta -0,0568 0,480 

PISA -0,0628 0,435 

Площа регургітаційного потоку -0,0263 0,744 

ТН -0,1363 0,090 

КДР ЛШ -0,6086 <0,0001 

КСР ЛШ -0,5773 <0,0001 

 ЛП -0,3186 <0,0001 

 ПШ -0,1108 0,168 

ФВ за Тейхольцем 0,2473 0,002 

ФВ за Сімпсоном 0,2315 0,004 

Показник систолічної функції ЛШ, 

визначений спектральним тканинним 

допплером 

0,0129 0,873 

Показник систолічної функції ПШ, 

визначений спектральним тканинним 

допплером 

0,0574 0,476 
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Продовження таблиці 3.13 

1 2 3 

Час прискорення кровоплину в ЛА 0,1389 0,084 

Е / А* -0,104 0,31 

DecT* -0,028 0,78 

ΔP/Δt 0,0725 0,368 

Градієнт тиску на ТК -0,0386 0,631 

Систолічний тиск в ЛА -0,074714 0,353 

Примітка. * – визначалися лише в пацієнтів з синусовим ритмом. 

 

Прямо корелює ЕФВ з «традиційними» ФВ за Тейхольцем і Сімпсоном. 

Окрім того, ЕФВ нижча за наявності фібриляції передсердь. Не виявлено 

кореляції ЕФВ з віком, ФК СН за NYHA, ступенем МН і ТН, систолічною 

функцією ЛШ і ПШ, визначеними спектральним тканинним допплером, ΔP/Δt, 

систолічним тиском в ЛА і  градієнтом тиску на ТК. 

На момент 2-го післяопераційного обстеження ФВ за Сімпсоном 

коливалася в широких межах від 26% до 66%, і обернено корелювала з ФК СН 

за NYHA на даний момент (коеф. кореляції тау Кендала – 0,279, p<0,001). 

З огляду на те, що динаміка показників функції серця у хворих з добрим 

і незадовільним функціональним результатом може відрізнятися, а також для 

більш докладного і практично зорієнтованого аналізу потенційних 

предикторів віддаленого функціонального результату, ми поділили хворих на 

2 групи – із збереженою (≥50%) і зниженою (<50%) ФВ за Сімпсоном на час 2-

го післяопераційного обстеження. У першій групі було 54 пацієнти, у другій – 

15. 

Відтак ми провели аналіз динаміки ФК СН за NYHA та 

ехокардіографічних показників окремо в кожній групі та порівняли їх між 

групами на всіх етапах (табл. 3.14). В обох групах операція забезпечила 

істотне поліпшення вже в безпосередньому післяопераційному періоді, однак 

надалі між 2 і 3 точками спостереження у групі збереженої ФВ відбувалося 
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подальше істотне полішення ФК, тоді як у групі зниженої ФВ спостерігалась 

лише статистично неістотна тенденція до поліпшення. Тому відмінність між 

групами у ФК, яка мала місце до операції, у подальшому зростала. 

Таблиця  3.14 

Динаміка ФК СН у групах із збереженою та зниженою ФВ на час 2-го 

післяопераційного обстеження 

Показник ФВ збережена 

(n=54) 

ФВ знижена 

(n=15) 

Значущість 

різниці (p)  

ФК СН за NYHA до операції 

      1 

 

2 (3,7%) 

 

0 

0,03* 

2 20 (37,0%) 1 (6,7%) 

3 28 (51,9%) 13 (86,7%) 

4 4 (7,4%) 1 (6,7%) 

ФК СН за NYHA в ранньому 

післяопераційному періоді 

1 

 

 

14 (25,9%) 

 

 

0 

0,01* 

2 36 (66,7%) 11 (73,3%) 

3 4 (7,4%) 4 (26,7%) 

4 - - 

ФК СН за NYHA у віддаленому 

періоді після операції 

0 

 

 

2 (3,7%) 

 

 

0 

<0,01 

1 33 (61,1%) 1 (6,7%) 

2 19 (35,2%) 12 (80%) 

3 0 2 (13,3%) 

4 - - 

Значущість динаміки у групі** p1-2<0,001 

p1-3<0,001 

p2-3<0,001 

p1-2=0.0033 

p1-3<0,001 

p2-3=0.1 

 

Примітки:  

                 1.* – за критерієм Манн-Вітні; 

                 2.** – за парним критерієм Вілкоксона. 

У групі збереженої фракції викиду при 2-му післяопераційному 

обстеженні загальна динаміка ехокардіографічних показників нагадувала 

засвідчену для загальної групи, оскільки ця група була домінуючою (табл. 
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3.15). Кінцево-діастолічний розмір ЛШ, розміри ЛП і ПШ були істотно 

збільшені до операції, істотно знижувалися вже через кілька днів після 

операції і ця динаміка для розмірів ЛП і ПШ утримувалася до 2-го обстеження 

після хірургічного втручання.  

Таблиця 3.15 

Динаміка ехокардіографічних показників (камери серця) окремо для 

двох груп (із ФВ <50% та ФВ ≥50% при 2-му післяопераційному 

обстеженні), медіана (мінімум-максимум), [нижній-верхній квартилі]. 

 

Показник Група До операції  

(1) 

І обстеження 

після операції 

(2) 

ІІ обстеження 

після операції 

(3) 

р1-2 р2-3 р1-3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КДР І група 5,2 (4,3-6,6)  

[5-5,7] 

4,6 (3,8-6,6)  

[4,3-4,7] 

4,5 (3,8-5,6)  

[4,2-4,7] 

<0,001 0,19 <0,001 

ІІ група 6,3 (5,4-6,9)  

[5,7-6,6]* 

5,6 (4,8-6,5)  

[5,1-6]* 

5,5 (4,8-6,3)  

[5,3-5,9]* 

<0,001 0,73 <0,001 

КСР І група 3,1 (2,4-4,6)  

[2,9-3,5] 

2,95 (2,2-4,8)  

[2,8-3,3] 

3 (2,1-3,7)  

[2,9-3,2] 

0,037 0,40 0,005 

ІІ група 4,1 (3,3-4,9)  

[4-4,2]* 

4,4 (2,6-5)  

[4,1-4,8]* 

4,3 (3,5-4,8)  

[3,9-4,6]* 

0,047 0,42 0,11 

ЛП І група 4,95 (4,1-7,7)  

[4,7-5,3] 

4,5 (3-5,8)  

[4,2-4,7] 

4,25 (3,4-7,3)  

[4,1-4,5] 

<0,001 0,015 <0,001 

ІІ група 5,8 (5-8,8)  

[5,2-6,2]* 

5 (4,1-8,2)  

[4,8-5,6]* 

5,1 (3,7-7,7)  

[4,9-5,5]* 

<0,001 0,97 <0,001 

ПШ І група 3 (2,1-3,9)  

[2,8-3,1] 

2,7 (1,8-3,8)  

[2,6-2,9] 

2,5 (2-3,1)  

[2,4-2,8] 

<0,001 0,0032 <0,001 

ІІ група 3 (2,5-3,8)  

[2,9-3,2] 

2,9 (2,4-3,5)  

[2,7-3]* 

3 (2,2-3,6)  

[2,6-3,1]* 

0,023 0,91 0.024 

ФВ за 

Тейхольцем 

І група 69 (57-82)  

[66-71] 

60 (43-73)  

[55-66] 

58 (45-77)  

[56-63] 

<0,001 0,71 <0,001 

ІІ група 61 (50-78)  

[54-65]* 

42 (30-76)  

[36-45]* 

43 (24-55)  

[41-48]* 

<0,001 0,20 <0,001 

ФВ за 

Сімпсоном 

І група 69 (64-72)  

[68-71] 

59 (38-68)  

[57-61] 

61 (54-66)  

[60-62] 

<0,001 0,003 <0,001 

ІІ група 68 (50-72)  

[68-70]* 

42 (23-56)  

[33-43]* 

38 (26-49)  

[36-44]* 

<0,001 0,67 <0,001 
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Продовження таблтці 3.15 

Примітка:  

       * – різниця істотна порівняно з 1 групою (p<0,05).  

ФВ, визначена за методами Тейхольца та Сімпсона, знизилася в 

ранньому періоді після операції, у подальшому відзначено підвищення ФВ за 

Сімпсоном при 2-му післяопераційному обстеженні, порівняно з першим.  

ЕФВ до операції була суттєво знижена порівняно з нормальними 

показниками, істотно зростала в ранньому періоді після операції і 

продовжувала зростати до 2-го післяопераційного обстеження.  

У групі зниженої ФВ за Сімпсоном (при 2-му післяопераційному 

обстеженні) доопераційні кінцево-діастолічний розмір ЛШ, розміри ЛП і ПШ 

теж були збільшені, причому, за винятком розмірів ПШ, вони були істотно 

вищими, ніж у I групі.  

Звертає на себе увагу збільшення КСР ЛШ до операції (істотна різниця з 

I групою) та подальше його зростання у ранньому післяопераційному періоді, 

тоді як у II групі КСР ЛШ знижувався.  

На момент 1-го післяопераційного обстеження КДР ЛШ, розміри ЛП і 

ПШ у II групі істотно знижувалися, однак надалі вони були істотно вищими, 

ніж у I групі. На час 2-го післяопераційного обстеження ці показники у II 

групі не змінювалися порівняно з 1-м післяопераційним обстеженням, що 

призводило до ще більшої відмінності від I групи.  

Фракція викиду ЛШ, обчислена за Тейхольцем і Сімпсоном, у II групі до 

операції була нижчою ніж у I групі, у ранньому післяопераційному періоді 

вона знижувалася, причому різниця з I групою різко збільшувалася: вже на 

цей момент у більшості хворих вона становила <50%. Між 1-м і 2-м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ефективна 

ФВ  

І група 38 (29-77)  

[33-42] 

60 (38-87)  

[57-71] 

67 (52-84)  

[60-77] 

<0,001 0,006 <0,001 

ІІ група 26 (17-35)  

[22-28]* 

38 (23-53)  

[31-43]* 

37 (26-61)  

[32-42]* 

<0,001 0,91 <0,001 
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післяопераційними обстеженням істотної динаміки не було. 

Фракція викиду, визначена допплерівським методом, у II групі до 

операції була істотно нижчою, ніж у I групі, у ранньому післяопераційному 

періоді вона зростала, однак залишалася істотно нижчою, ніж у I групі, і в 

подальшому, на відміну від II групи, надалі не зазнала істотних змін. 

Результати представлені в таблицях 3.15 і 3.16. 

Показники скоротливості ЛШ, визначені спектральним тканинним 

допплером  (табл. 3.16) до операції, між групами не відрізнялися, у ранньому 

післяопераційному періоді порівняно з доопераційним обстеженням істотно 

знижувались в обох групах. Надалі вони дещо знижувалися лише у ІІ групі так, 

що між групами з‘являлася істотна різниця. Подібна картина була і у випадку 

скоротливості ПШ, визначені спектральним тканинним допплером, з тією 

відмінністю, що у І групі вони знову істотно зростали на момент другого 

обстеження після операції. 

Таблиця 3.16  

Динаміка інших ехокардіографічних показників окремо для двох 

груп (із ФВ <50% та ФВ ≥50% при 2-му післяопераційному обстеженні), 

медіана (мінімум-максимум) [нижній-верхній квартилі] 

Показник Група До 

операції 

(1) 

І 

обстеження 

після 

операції (2) 

ІІ обстеження 

після операції 

(3) 

р1-2 р2-3 р1-3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Систолічна 

функція ЛШ, 

визначена 

спектраль-

ним  

тканинним 

допплером, 

см/с 

І група 10,5  

(17-35)  

[22-28] 

8,5  

(6,4-12,5)  

[7,7-9,5] 

8,1  

(6,6-11,5)  

[7,7-9,5] 

<0,001 >0.05 <0,001 

ІІ група 9,5  

(8-12,9)  

[8,5-10,6] 

8,00  

(5,45 -10,70)  

[7,50- 8,80] 

7,50  

(5,50 -9,60)  

[7,20- 8,40]* 

0,002 >0.05 <0,001 

Систолічна 

функція ПШ, 

визначена  

І група 15,6  

(11,2-22,0)  

[14,4-17,0] 

11,6  

(8,6-19,9)  

[10,0-13,0] 

12,45  

(7,1-20,0)  

[11,0-13,6] 

<0,001 <0,001 <0,001 
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Продовження таблиці 3.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

спектраль-

ним  

тканинним 

допплером, 

см/с 

ІІ група 14,2  

(8,9-21,0)  

[13-16,8] 

10,70  

(6,80 -13,20)  

[9,90- 12,00] 

10,00  

(6,40 -13,00)  

[8,90- 11,50]* 

<0,001 >0.05 <0,001 

Час 

прискорення 

кровоплину в 

ЛА, мс 

І група 80  

(50-140)  

[70-105] 

95  

(70-140)  

[80-100] 

105  

(75-130)  

[100-120] 

0,014 <0,001 <0,001 

ІІ група 65  

(60-100)  

[60-80]* 

80,00  

(50 -120)  

[70- 100]* 

80  

(65 -120)  

[75,00- 80]* 

0,012 >0.05 <0,05 

Градієнт 

тиску на ТК, 

мм рт. ст. 

І група 42,5  

(0-89)  

[35-52] 

31,5 (0-64)  

[22-35] 

28 (0-48)  

[23-30] 

<0,001 <0,001 <0,001 

ІІ група 50 (38-95)  

[47-57]** 

40,00  

(0,00 -68,00)  

[28,00- 

40,00]* 

36,00  

(0,00 -60,00)  

[26,00- 

38,00]* 

<0,001 0,013 <0,001 

Систолічний 

тиск в ЛА, 

мм рт.ст. 

І група 52,5 (0-99)  

[44-65] 

37 (0-69)  

[27-41] 

33 (0-53) [28-

36] 

<0,001 <0,001 <0,001 

ІІ група 62 (53-105)  

[57-70]* 

50 (0-78)  

[35-50]* 

46 (0-70) [33-

48]* 

<0,001 0,013 <0,001 

 Примітки:  

  1.* – різниця істотна порівняно з 1 групою (p<0,05);  

  2.** – тенденція до різниці з 1 групою (p<0,1). 

 

Час прискорення кровоплину в ЛА у І групі був вищим, ніж у ІІ під час 

усіх трьох обстежень. Після операції він зростав в обох групах, однак, якщо в 

групі збереженої ФВ (на момент 2-го післяопераційного обстеження) він до 3-ї 

точки продовжував зростати, то у групі зниженої ФВ залишався стабільним. 

У групі збереженої ФВ (на момент 2-го післяопераційного обстеження) 

систолічний тиск в ЛА був підвищений до операції та істотно знижувався вже 

через кілька днів після операції і ця динаміка утримувалася до 2-го 

обстеження після операції.  
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У групі зниженої ФВ (при 2-му післяопераційному обстеженні) 

систолічний тиск в ЛА теж був збільшений та  істотно вищий, ніж у І групі. На 

момент 2-го обстеження КДР ЛШ, розміри ЛП і ПШ та систолічний тиск в ЛА 

у ІІ групі істотно знижувалися, однак надалі вони були істотно вищими, ніж у 

І групі. 

Градієнт тиску на ТК у II групі перед операцією був істотно вищим у I 

групі, і хоча в обох групах він знижувався як після операції, так і надалі у 

віддаленому періоді, так що відмінність між групами утримувалася. 

Таким чином, виражена дилятація камер серця, високий систолічний 

тиск у ЛА, нижчий час прискорення кровоплину в ЛА та високий градієнт 

тиску на ТК є предикторами зниженої ФВ на момент 2-го обстеження після 

хірургічного лікування з приводу МН і незадовільного клінічного результату. 

Слід вказати, що відразу після операції зміни параметрів геометрії камер серця 

і зменшення ступеня МН  були в обох групах в основному рівнонаправленими, 

хоча й різної вираженості. Виняток становить КСР ЛШ, який у II групі істотно 

зростав, а не знижувався. Тому на таку динаміку слід звертати особливу увагу, 

як на додатковий предиктор несприятливого віддаленого результату. 

Натомість динаміка на час II післяопераційного обстеження у цих 

групах істотно відрізнялася: на відміну від II групи, у першій надалі 

знижувався розмір ЛП і ПШ, зростала ФВ за Сімпсоном та ефективна ФВ, 

скоротливість ПШ, визначена спектральним тканинним допплером, час 

прискорення кровоплину в ЛА, інтенсивніше, ніж у II групі, знижувалися систо-

лічний тиск в ЛА і градієнт тиску на ТК. Це вказує на принципово різні резерви 

міокарда пацієнтів та потенціал для позитивного ремоделювання камер серця і 

скоротливості ЛШ. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

ВАЖКОЇ ПЕРВИННОЇ МН З ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ ФРАКЦІЇ ВИКИДУ ЛШ 

 

4.1     Предиктори зниженої фракції викиду лівого шлуночка, 

визначеної за методом Сімпсона 

Відтак становить інтерес оцінка потенційних доопераційних 

предикторів планіметрично визначеної ФВ ЛШ на час 2-го  післяопераційного 

обстеження з приводу хірургічно корегованої МН. Зв‘язок параметричних і 

рангових характеристик з планіметрично визначеною ФВ ЛШ на момент 2-го 

післяопераційного обстеження оцінювали з допомогою рангової кореляції за 

Кендалом (табл. 4.1). 

Таким чином, ФВ ЛШ за Сімпсоном на час другого післяопераційного 

обстеження прямо корелювала з  доопераційними шириною vena contracta, без 

істотної кореляції з іншими показниками мітральної недостатності. Пряму 

кореляцію відзначено з доопераційними ФВ, визначеними різними методами: 

за Тейхольцем, Сімпсоном, ЕФВ, однак відмічено лише тенденцію до зв‘язку з 

показниками скоротливості ЛШ, визначеними за допомогою спектральної 

тканинної допплерографії. Пряма кореляція була також з часом прискорення 

кровоплину в ЛА і відношенням E/A (останнє в межах підгрупи пацієнтів з 

синусовим ритмом).  

Обернену кореляцію ФВ ЛШ за Сімпсоном на момент другого 

післяопераційного обстеження відмічено для доопераційних ФК за NYHA, 

КДР і КСР ЛШ, розмірів ЛП і ПШ, градієнта тиску на ТК та систолічного тиску 

в ЛА.  

Окрім того, істотний зв‘язок з фракцією викиду ЛШ за Сімпсоном 

засвідчила наявність фібриляції передсердь (медіана ФВ 56,5% проти 60% за 
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відсутності ФП, p<0.05). 

Таблиця 4.1 

Корелятивні зв’язки вихідних параметрів з ФВ ЛШ за Сімпсоном на 

час 2-го післяопераційного обстеження 

Показник 
Коефіцієнт Тау 

Kendall 

Значущість 

залежності (p) 

Вік, р 0,058050 0,483 

ФК за NYHA -0,163 0,047 

МН 0,136 0,098 

Ширина vena contracta 0,188 0,022 

PISA 0,031 0,702 

Площа регургітаційного потоку -0,030 0,715 

ТН -0,137 0,095 

КДР ЛШ -0,366 <0,001 

КСР ЛШ -0,395 <0,001 

ЛП -0,354 <0,001 

ПШ -0,171 0,037 

ФВ за Тейхольцем 0,336 <0,001 

ФВ за Сімпсоном 0,241 0,003 

ЕФВ 0,421 <0,001 

Систолічна функція ЛШ, визначена за 

допомогою спектральної тканинної 

допплерографії 

0,155 0,059 

Систолічна функція ПШ, визначена за 

допомогою спектральної тканинної 

допплерографії 

0,123 0,135 

ΔP/Δt 0,128 0,120 

DecT*  -0,094 0,37 

Е / А* 0,21 0,05 

Час прискорення кровоплину в ЛА 0,226 0,006 

Градієнт тиску на ТК -0,192 0,020 

Систолічний тиск в ЛА -0,211 0,01 

Примітка:  

* – визначалися лише в пацієнтів із синусовим ритмом. 

Ми зосередили свою увагу на ЕФВ – якщо її значення у доопераційному 

періоді розглядати як практичний предиктор віддалених клінічних результатів, 
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доцільним є встановлення порогового рівня, нижче якого визначається 

найвища частота незадовільного функціонального результату операції. 

З допомогою визначення діагностичних коефіцієнтів за методом Вальда-

Гублера-Генкіна (логарифмоване відношення правдоподібності) було 

визначено порогову точку для ефективної ФВ, рівень нижче якої найточніше 

асоціюється з несприятливим прогнозом щодо скоротливої функції серця на 

момент другого післяопераційного обстеження (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 

Зв’язок ефективної ФВ ЛШ до операції з рівнем ФВ ЛШ за Сімпсоном на 

момент 2-го післяопераційного обстеження 

Ефективна ФВ, % Знижена ФВ за 

Сімпсоном 

(<50%) 

Збережена 

ФВ за 

Сімпсоном 

(≥50%) 

Разом Діагностичний 

коефіцієнт 

<25 6 0 6 12 

 25-30 6 3 9 8,57 

 30-35 2 12 14 -2,22 

 35-40 1 17 18 -6,74 

>=40 0 22 22 -12 

 

Після укрупнення діапазонів для вилучення нульових частот таблиця 

виглядала наступним чином (табл. 4.3). Отже, переконливо видно, що 

оптимальним є встановлення порогового значення 30%, при нижчому його 

значенні чутливість прогнозу зниженої ФВ ЛШ за Сімпсоном, на момент 

другого післяопераційного обстеження, становить 80%, специфічність 94,4%, 

відношення шансів становить 68,0 (95%), довірчий інтервал 10,6-261,7. 

Водночас групи не мали значущих відміностей за важкістю 

доопераційної МН і ТН, показниками скоротливості ЛШ і ПШ, визначеними 

спектральним тканинним допплером, ΔP/Δt, лише пограничний зв'язок 

засвідчено для градієнта тиску на ТК.  
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Таблиця 4.3 

Зв’язок ефективної ФВ до операції і рівнем ФВ ЛШ за Сімпсоном на 

момент 2-го післяопераційного обстеження 
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<30 12 3 15 11,58 14,4 0,2 

30-35 2 12 14 -2,22 0,6 1,1 

≥35 1 39 40 -10,35 0,09 3,4 

Усього ≥30 3 51 54 -6,74 0,21 14,4 

 Примітка: 

  * – відношення правдоподібності. 

Окрім вказаних вище характеристик геометрії камер серця (табл. 3.15), 

було проведено порівняння клінічних (табл. 4.4) і допплерехокардіографічних 

(табл. 3.16 і 4.5) характеристик як потенційних предикторів зниженої ФВ ЛШ 

за Сімпсоном на момент 2-го обстеження після операції. 

Таблиця 4.4 

Доопераційні клінічні характеристики пацієнтів груп із збереженою та 

зниженою ФВ ЛШ за Сімпсоном на момент другого післяопераційного 

обстеження, медіана (мінімум-максимум) 

Показник ФВ збережена (n=54) ФВ знижена (n=15) Значущість 

різниці (p)  

1 2 3 4 

Стать, чоловіки 
26 (48,15%) 9 (60%) > 0,1* 

Вік, р. 
59 (19-79) 57 (40-73) > 0,1** 

Причини МН  

Відрив хорд 

33 (61,1%) 9 (60%) > 0,1* 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 4 

Пролапс 6 (11,1%) 1 (6,7%) > 0,1* 

Перфорація стулок 4 (7,4%) 0 > 0,1* 

Вегетації 9 (16,7%) 0 > 0,1* 

Дифузні зміни 10 (18,5%) 5 (33,3%) > 0,1* 

Фібриляція передсердь 15 (27,8%) 11 (73,3%) < 0,01* 

                   Примітки:  

                         1. * – за точним критерієм Фішера; 

                         2. ** – за критерієм Манн-Вітні. 

Таким чином, істотними предикторами зниженої ФВ ЛШ за Сімпсоном 

на момент другого післяопераційного обстеження є ФП перед операцією і ФК 

СН III-IV за NYHA. Вік, стать, причини МН не мали прогностичного 

значення.  

Істотними предикторами зниженої ФВ ЛШ за Сімпсоном на момент 

другого післяопераційного обстеження виявилися збільшені КДР і КСР ЛШ, 

розмір ЛП, відповідно, ФВ за Тейхольцем, ЕФВ, а також час прискорення 

кровоплину в ЛА і систолічний тиск в ЛА. 

Таблиця 4.5 

Доопераційні ехокардіографічні характеристики пацієнтів груп із 

збереженою та зниженою ФВ ЛШ за Сімпсоном на момент 2-го 

післяопераційного обстеження 

Показник ФВ збережена  

(n=54) 

ФВ знижена  

(n=15) 

P (за критерієм 

Манн-Вітні) 

МН  середньої важкості 19 (35,2%) 6 (40%) > 0,1 

важка 35 (64,8%) 9 (60%) 

ТН 0 28 (51,9%) 4 (26,7%) > 0,1 

1 21 (38,9%) 8 (53,3%) 

2 5 (9,2%) 3 (20,0%) 

Ширина vena contracta, см 

0,84 (0,35-1,14) 

[0,78-0,92] 

0,81 (0,74-1,11) 

[0,79-0,91] 

> 0,1 
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Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 

PISA, см² 
0,46 (0,33-0,56)  

[0,42-0,49] 

0,48 (0,4-0,55)  

[0,45-0,5] 

> 0,1 

Площа регургітаційного 

потоку, % від площі ЛП 

49,5 (24-64)  

[45-54] 

51 (44-60)  

[45-58] 

> 0,1 

Показники систолічної 

функції ЛШ, визначені 

спектральним тканинним 

допплером, % 

10,5 (17-35)  

[22-28] 

9,5 (8-12,9)  

[8,5-10,6] 

0,12 

Показники систолічної 

функції ПШ, визначені 

спектральним тканинним 

допплером, % 

15,6 (11,2-22,0)  

[14,4-17,0] 

14,2 (8,9-21,0)  

[13-16,8] 

0,1 

ΔP/Δt 
1007,5 (427-2935) 

[888-1539] 

790 (615-2092)  

[711-1280] 

0,1 

DecT* 
0,18 (0,09-0,27) 

[0,17-0,21] 

0,23 (0,14-0,3)  

(n=4) 

> 0,1 

Е / А* 
1,89 (0,9-5,6) 

[1,7-2,5] 

1,6 (0,88-2,4)  > 0,1 

Градієнт тиску на ТК (мм 

рт. ст.) 

42,5 (0-89) 

[35-52] 

50 (38-95)  

[47-57] 

0,06 

Примітка: 

 * – визначалися лише в пацієнтів з синусовим ритмом. 

Коли ми включили ці показники до багатофакторного дискримінантного 

аналізу (модель forward stepwise) як неперервні параметричні змінні, то 

отримали наступну картину: в моделі залишилися три незалежні змінні (КСР, 

ефективна ФВ, час прискорення кровоплину в ЛА), інші не збільшують 

точність передбачення (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Результат дискримінантного аналізу 

(N=69 Кроків – 3, лямбда Вілкса 0,529; F (3,65)=19,324,  p< 0,0001) 

Показник лямбда Вілкса Парціальна лямбда F p Толерантність 

КСР 0,650 0,813 14,992 <0,001 0,698 

Час прискорення 

кровоплину в ЛА 
0,557 0,948 3,542 0,064 0,865 

Ефективна ФВ 0,545 0,970 2,012 0,16 0,670 
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 Результати точності передбачення моделі на досліджених групах хворих 

представлені в таблиці 4.7.  

Таблиця 4.7 

Точність передбачення моделі 

Реально: 

 Передбачалося Усього 

% правильно 

передбачених 

ФВ 

знижена 

ФВ збережена 

ФВ знижена 86,67% 13 2 15 

ФВ збережена 94,44% 3 51 54 

Усього 92,8% 16 53 69 

 

Примітки:  

        1. * – чутливість; 

        2. – ** специфічність. 

 

Однак, як ми вже бачили, при встановленні порогового значення 30%, 

сама лише ефективна ФВ забезпечує ту саму точність передбачення. Окрім 

того, з практичної точки зору цінність представляють моделі, де для всіх 

включених параметричних характеристик визначено порогові рівні.  

Тому за методом Вальда-Гублера-Генкіна з оцінкою відношення 

правдоподібності (табл. 4.8 і 4.9) було визначено порогові точки для 

параметричних змінних, які б давали змогу найточніше прогнозувати 

зниження ФВ ЛШ за Сімпсоном на момент другого післяопераційного 

обстеження.  

Слід вказати, що для КCР порогова точка перебуває в межах діапазону 

норми. 

З даних предикторів треба відзначити ті, які мають високу чутливість: 

дилятація ЛП, систолічний тиск в ЛА, клас за NYHA, та предиктори з високою 

специфічністю: ефективна ФВ, збільшення КДР і КСР та час прискорення 

кровоплину в ЛА. 
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Таблиця 4.8  

Предиктори зниженої ФВ ЛШ за Сімпсоном на момент другого 

післяопераційного обстеження 

Показник 

ФВ 

знижена 

(n=15) 

ФВ 

збережена 

(n=54) 

Прогнос-

тичний 

коефіцієнт 

ВП*«+» 

 

ВП «-» 

 

КДР, см ≤5,7 4 43 -5,0 0,33 3,60 

 5,7–6 2 8 -0,5 0,90 1,02 

>6 9 3 10,5 10,80 0,42 

КCР, см <4 3 50 -6,5 0,22 10,80 

 4–4,3 10 2 12,5 18,00 0,35 

>4,3 2 2 5,5 3,60 0,90 

ЛП, см ≤5 2 30 -6,0 0,24 1,95 

 5–5,5 2 3 4,0 2,40 0,92 

>5,5 8 12 4,0 2,40 0,60 

Час прискорення 

кровоплину в ЛА, мс <70 8 7 -5,0 4,11 0,54 

  70 2 13 -0,5 0,55 1,14 

>70 5 34 10,5 0,53 1,80 

Ритм: фібриляція   

передсердь 11 15 4,0 2,64 0,37 

Синусовий 4 39 -4,5 0,37 2,64 

ФВ за Сімпсоном, % <65 1 2 2,5 1,80 0,97 

65–67 2 6 1,0 1,20 0,98 

68–70 8 20 1,5 1,44 0,74 

≥70 4 26 -2,5 0,55 1,41 

Ефективна ФВ, % <30 12 3 11,5 14,4 0,21 

≥30 3 51 -6,5 0,21 14,40 

Систол. тиск в ЛА,  

мм рт.ст. ≤50 0 23 -6,0 0,00 1,74 

 51–55 3 7 2,0 1,54 0,92 

 >55–60 4 6 4,0 2,40 0,83 

>60 8 18 2,0 1,60 0,70 

Примітка. * – відношення правдоподібності. 

Таблиця 4.9  

Порогові точки для предикторів зниженої ФВ ЛШ за Сімпсоном 

Показник 

Града

ція 

ФВ  

знижена 

(n=15) 

ФВ  

збережена 

(n=54) Бал 

Чутли-

вість 

Специ-

фічність 

p 

ВШ  

(95% ДІ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КДР, см 

<=6 6 51 -3,5 

60% 94,4% 

<0,001 

25,5  

(4,9-93,7) 
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Продовження таблиці 4.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 >6 9 3 10,5     

КCР, см <4,0 3 50 -6,5 80% 92,6% 

<0,001 

50  

(8,7-184,7) ≥4,0 12 4 10,5 

ЛП, см ≤5 0 27 -6,0 100% 50% 

<0,001 

31,0  

(1,8-544,2) >5 15 27 3,0 

Час 

прискорення 

кровоплину 

в ЛА, мс 

<70 8 7 6,0 53,3% 87,0% 

0,002 

7,67  

(2,1-25,0) ≥70 7 47 -2,5 

Ритм ФП 11 15 4,0 73,3% 72,2% 

0,002 

7,15  

(1,9-22,5) синус 4 39 -4,5 

ФВ за 

Сімпсоном, 

% 

<70 11 28 1,5 73,3% 48,1% 

0,15 

2,55  

(0,7-8,0) ≥70 4 26 -2,5 

Ефективна 

ФВ, % 

<30 12 3 11,5 80% 94,4% 

<0,001 

68,0  

(10,6-261,7) >=30 3 51 -6,5 

Систол. 

тиск в ЛА,  

мм рт. ст. 

≤50 0 23 -6,0 100% 42,5% 

0,0013 

23,1  

(1,3-406,4) >50 15 31 2,5 

Дооперацій

ний ФК СН 

за NYHA 
1- 2 1 22 -8 

93,3% 40,7% 

0,013 

9,6  

(1,1-39,1) 3-4 14 32 2 
 

          Якщо ми включимо ці показники як бінарні змінні до багатофакторного 

дискримінантного аналізу (модель forward stepwise), то отримаємо наступну 

картину: в моделі залишається п‘ять незалежних змінних (ефективна ФВ, 

КСР, систолічний тиск в ЛА, фібриляція передсердь і час прискорення 

кровоплину в ЛА), інші не збільшують точність передбачення, з цих п'яти – 

чотири переходять поріг значущості (табл. 4.10).  

Таблиця 4.10 

Результат дискримінантного аналізу 

(n=69 Кроків – 4, лямбда Вілкса: 0,328 F (6,62)=21,182, p<0,0001) 

Показник Лямбда Вілкса Парціальна лямбда F p Толерантність 

1 2 3 4 5 6 

Ефективна ФВ 0,396 0,851 11,221 0,001 0,648 

Систол. тиск в ЛА 0,356 0,929 4,872 0,031 0,954 
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Продовження таблиці 4.10 

1 2 3 4 5 6 

Систол. тиск в ЛА 0,356 0,929 4,872 0,031 0,954 

КСР 0,353 0,919 5,621 0,021 0,675 

Час прискорення 

кровоплину в ЛА 
0,355 0,983 1,087 0,301 0,924 

 

Чутливість при цьому становить 80%, специфічність 96,3%, загальна точність 

92,7% (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 

 

Точність передбачення зниженої ФВ ЛШ за Сімпсоном на момент 2-го 

післяопераційного обстеження 

Реально 

 Передбачалося Усього 

% правильно 

передбачених 

ФВ 

знижена 

ФВ 

збережена 

*ФВ знижена 80,00% 12 3 15 

**ФВ збережена 96,30% 2 52 54 

Усього 92,75% 14 55 69 

 Примітки:  

  1.* – чутливість; 

            2. ** – специфічність. 

 

На практиці можна застосувати прогностичний індекс з цих 4-х 

характеристик (інші характеристики – ФП, ФК тощо, варто використовувати, 

якщо котрась з цих 4-х невідома). Якщо алгебраїчна сума балів (див. табл. 4.9) 

перевищує 10, можна твердити про високу ймовірність низької ФВ за 

Сімпсоном на момент 2-го післяопераційного обстеження, при сумі балів <-10 

– висока ймовірність збереженої ФВ. Сума балів від -10 до +10 – 

прогнозування відносно непевне.  

Для зручнішого практичного використання результатів даної моделі її 

було адаптовано у вигляді прогностичної шкали, котра представлена на 

рисунку 4.1. 
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Результат, котрий отриманий в нашій вибірці, представлено в таблиці 

4.12. При встановленні порогу 0, чутливість такої моделі становитиме 86,7%, 

специфічність сягає 94,4%. 

 

Рис. 4.1. Шкала прогнозу післяопераційної ФВ ЛШ 

 

Таблиця 4.12 

Результати прогнозування ФВ у дослідженій вибірці хворих 

Сума балів ФВ знижена (n=15) ФВ збережена (n=54) 

<(-10) 2 43 

Від (-10) до 0 0 8 

1-10 1 1 

>10 12 2 
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4.2. Перевірка прогностичного індексу на незалежній групі хворих 

Після встановлення предикторів зниженої післяопераційної ФВ ЛШ, 

обчисленої за методом Сімпсона на момент другого післяопераційного 

обстеження і розробки прогностичного індексу, було необхідно провести їх 

валідацію на незалежній групі пацієнтів. Для цього після завершення 

основного етапу роботи було дібрано додаткову проспективну групу з 18 

пацієнтів. Протезування було виконано у 16 (88,9%), пластику – у 2-ох 

випадках (11,1%). Етіологія МН і безпосередні причину МН подано у таблиці 

4.13. 

Таблиця 4.13 

Етіологія та безпосередня причина МН 

Показник Абс. % 

Інфекційний ендокардит 4 22,22 

Ревматизм 0 0,00 

Ізольований пролапс 3 16,67 

Дегенеративні зміни 8 44,44 

Ізольований відрив хорд 3 16,67 

Відрив хорд 15 83,33 

Пролапс 2 11,11 

Перфорація стулок 0 0,00 

Вегетації 4 22,22 

Дифузні зміни 9 50 

 

Фібриляція передсердь до операції відзначена у 8-ми (44,4%) пацієнтів. 

Мітральна недостатність середньої важкості виявлена у 4-ох (22,2%) пацієнтів, 

важка – у 14-ти (77,8%) пацієнтів, ширина vena contracta коливалась від 0,78 

до 0,9 (медіана 0,85), PISA – від 0,33 до 0,52 (медіана 0,45), площа 
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регургітаційного потоку від 25 до 60 (медіана 50). 

На рис. 4.3 подано динаміку ФК СН за HYHA до і після операції. ФК СН 

після операції істотно поліпшувався (p<0,001, парний критерій Вілкоксона, і 

продовжував поліпшуватися до 3-ї точки дослідження (p=0,02 порівняно з 2-ю 

точкою).  

 

   Рис. 4.3 ФК СН за HYHA у референтній групі пацієнтів до і після 

операції 

 

У таблиці 4.14 подано динаміку оцінюваних ехокардіографічних 

характеристик до і після операції. У цілому по групі усі вказані показники 

зазнали істотної позитивної динаміки відразу після операції, більшість з них 

продовжувала яскраво поліпшуватися до моменту 2-го післяопераційного 

обстеження включно (за винятком КСР і КДР). 

Таблиця  4.14  

Ехокардіографічні показники до і після операції в референтній групі 

пацієнтів, медіана (мін.-макс.) [нижній-верхній квартилі] 

Показник До операції 

(1) 

І обстеження 

після операції 

(2) 

ІІ обстеження 

після операції (3) 

р1-2 р2-3 Р1-3 

1 2 3 4 5 6 7 

КДР, см 5,4 (4,9-6,7)  

[5,0-6,0 ] 

4,65 (4,2-6,0)  

[4,3-4,8] 

4,7 (3,9-5,9)  

[4,4-5,3] 

<0,001 >0,1 <0,001 
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Продовження таблиці 4.14 

1 2 3 4 5 6 7 

КСР, см 3,6 (2,7-4,6)  

[3,1-3,7] 

3,1 (2,7-4,5)  

[2,9-3,6] 

3,15 (2,2-4,5)  

[3-3,7] 

<0,01 >0,1 0,049 

ЛП, см 5,1 (4,5-6,1)  

[4,9-5,2] 

4,75 (4-5,8)  

[4,5-4,9] 

4,45 (3,9-5,7)  

[4,3-4,7] 

<0,001 <0,001 <0,001 

ПШ, см 3 (2,6-3,3)  

[2,9-3,1] 

2,75 (2,3-3,1)  

[2,7-2,9] 

2,6 (2,4-3,0)  

[2,5-2,7] 

<0,001 0,015 <0,001 

ФВ за  

Тейхольцем, % 

67 (51-71)  

[61-68] 

60 (41-67)  

[45-65] 

57,5 (42-68)  

[49-63] 

<0,001 >0,1 <0,001 

ФВ ЛШ за 

Сімпсоном, % 

69 (58-71) 

[68-70] 

59 (33-64) 

[57-61] 

61 (35-64) 

[57-62] 

<0,001 0,09 <0,001 

Ефективна  

ФВ, %  

37,5 (23-43) 

[31-41] 

59 (32-75) 

[51-69] 

61 (33-80) 

[57-66] 

<0,001 >0,1 <0,001 

Градієнт тиску  

на ТК, мм рт. ст. 

52 (34-65) 

[44-65] 

36 (15-50) 

[32-42] 

30 (0-46) 

[27-38] 

<0,001 <0,01 <0,001 

Систолічний 

тиск в ЛА, мм 

рт.ст. 

64,5 (444-75) 

[57-70] 

44 (33-60) 

[40-50] 

35 (0-56) 

[32-48] 

<0,001 <0,001 <0,001 

 

У 4-х (22,2%) пацієнтів у віддаленому періоді відзначено знижену ФВ 

(<50%) ЛШ за Сімпсоном. У таблиці 4.15 подано результат прогнозування 

зниженої ФВ ЛШ за Сімпсоном у віддаленому періоді з допомогою 

вищевказаних характеристик. 

Таблиця 4.15  

Предиктори зниженої ФВ ЛШ за Сімпсоном у референтній групі на 

момент 2-го післяопераційного обстеження 

Показник 

Градація 

ФВ знижена 

(n=4) 

ФВ збережена 

(n=14) 

Чутли-

вість 

Специ-

фічність p 

КCР, см <4,0 0 14 100% 100% 

<0,001 ≥4,0 4 0 

Ефективна ФВ, % <30 3 0 75% 100% 

0,004 >=30% 1 14 
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Продовження таблиці 4.15 

Ритм ФП 2 6 50% 57,1% 

>0.1 Синусовий 2 8 

Систол. тиск в ЛА, 

мм рт.ст. 

≤50 0 2 100% 14,3% 

>0.1 >50 4 12 

Доопераційний ФК 

СН за NYHA 

1- 2 0 6 100% 42,9% >0.1 

 3-4 4 8 

 

Таким чином, в невеликій за чисельністю референтній групі, з 

встановлених предикторів підтвердили свою цінність для прогнозування  –

збільшення КСР та зниження ЕФВ. Відсутність значущого зв'язку з прогнозом 

для ФК СН за NYHA, систолічного тиску в ЛА та ритму серця можна 

пояснити насамперед високим відсотком у групі пацієнтів з ФК СН ІІІ-IV та 

фібриляцією передсердь і малочисельністю групи зі зниженою ФВ ЛШ за 

Сімпсоном на момент другого післяопераційного обстеження. 

 

4.3  Практичне застосування отриманих результатів: ілюстрація 

клінічними прикладами 

Клінічний приклад №1 

Пацієнт П., 1963 р.н. звернувся в кардіохірургічне відділення ЛОКЛ зі 

скаргами на виражену задишку при середніх фізичних навантаженнях. 

ЕКГ (09.10.2013): синусовий ритм з ЧСС 74 уд./хв. Звичайне положення 

ЕОС. Ознаки гіпертрофії лівого передсердя, систолічного перевантаження 

лівого шлуночка. 

Ехокардіографія (09.10.2013): виявлено патологію мітрального клапана 

– дегенеративні зміни обох стулок і суттєве пролабування передньої стулки 

МК в ліве передсердя. При кольоровій допплерографії виявлено мітральну 

недостатність. Проведено її детальну оцінку: співвідношення площі струменя 

регургітації до площі лівого передсердя – 46%, площа ефективного отвору 

регургітації (метод PISA) – 0,48 см
2
, ширина вена контракта – 0,77 см. Усі 
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допплерівські параметри свідчили про первинну мітральну недостатність 

важкого ступеня. Виявлено відносну тристулкову недостатність середнього 

ступеня важкості. Аортальний клапан – без особливостей. Виявлено легеневу 

гіпертензію середнього ступеня важкості (систолічний тиск в ЛА – 48 мм рт. 

ст., піковий градієнт тиску на тристулковому клапані – 38 мм рт. ст., тиск у 

правому передсерді – 10 мм рт. ст.). Лівий шлуночок – не дилятований. 

Планіметрична оцінка фракції викиду (метод Сімпсона) вказувала на 

гіперкінетичну скоротливість ЛШ. Однак ефективна фракція викиду ЛШ була 

знижена (39%). Ліве передсердя і правий шлуночок – дилятовані. Цифрові 

зачення доопераційних ехокардіографічних параметрів представлені в таблиці 

4.16. Пацієнт перебував у ІІ функціональному класі СН за NYHA. 

Хворого було кваліфіковано до хірургічного лікування важкої 

мітральної недостатності та 17.10.2013 року йому було виконано протезування 

МК (інтраопераційно відзначено виражені дегенеративні зміни стулок МК, 

характерні для міксоматозної дегенерації, із переважним втягненням у процес 

передньої стулки мітрального клапана) зі стернотомного доступу, в умовах 

штучного кровообігу, механічним протезом діаметром 27 мм без інтра- чи 

післяопераційних ускладнень. 

Обстеження в післяопераційному періоді. 

ЕКГ (22.10.2013): синусовий ритм з ЧСС 86 уд./хв. Звичайне положення 

ЕОС. Ознаки гіпертрофії лівого передсердя. 

Ехокардіографія (22.10.2013): парапротезна регургітація відсутня. 

Виявлено відносну тристулкову недостатність легкого ступеня. 

Допплерографічно визначені параметри мітрального протезу відповідали його 

нормальній функції: середній градієнт тиску становив 2,7 мм рт.ст., площа 

ефективного отвору протезу – 2,4 см
2
. Зменшилися розміри лівого передсердя 

до 4,5 см і розміри правого шлуночка до 2,9 см. Фракція викиду лівого 

шлуночка збережена (визначена як планіметрично, так і методом ЕФВ). 

Систолічний тиск у легеневій артерії суттєво знизився до 36 мм рт. ст. 
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Динаміка змін розмірів камер серця свідчить про позитивне ремоделювання 

серця у відповідь на ліквідацію МН. Після хірургічного втручання пацієнт 

перейшов у І функціональний клас серцевої недостатності за NYHA 

(позитивна динаміка – майже зникла задишка при фізичному навантаженні і 

збільшилася толерантність до фізичних навантажень). Цифрові значення 

ехокардіографічних параметрів під час першого післяопераційного 

обстеження представлені у таблиці 4.16. Пацієнт у задовільному стані 

виписаний додому. 

Через три місяці після операції пацієнт прийшов на контрольне 

обстеження. Він не висловлював жодних скарг, крім епізодичної незначної 

задишки при значних фізичних навантаженнях. 

ЕКГ (07.02.2014): синусовий ритм з ЧСС 66 уд./хв. Звичайне положення 

ЕОС. Ознаки гіпертрофії лівого передсердя. 

Ехокардіографія (07.02.2014): парапротезна регургітація відсутня. 

Виявлено відносну тристулкову недостатність легкого ступеня. 

Допплерографічно визначені параметри мітрального протезу відповідали його 

нормальній функції: середній градієнт тиску становив 4,6 мм рт. ст., площа 

ефективного отвору протезу – 2,6 см
2
. Спостерігалось подальше зменшення 

розмірів лівого передсердя до 4,2 см і розмірів правого шлуночка до 2,7 см. 

Фракція викиду лівого шлуночка – нормальна (визначена як планіметрично, 

так і методом ЕФВ). Систолічний тиск у легеневій артерії фактично 

нормалізувався – 31 мм рт. ст. Цифрові значення ехокардіографічних 

параметрів 2-го післяопераційного обстеження представлені в таблиці 4.16.  

Таблиця  4.16 

Підсумкова таблиця отриманих ехокардіографічних показників 

пацієнта П. 

Ехокардіографічні показники І обстеження ІІ обстеження ІІІ обстеження 

1 2 3 4 

Правий шлуночок (d), см 3,2 2,9 2,7 
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Продовження таблиці 4.16 

Лівий шлуночок (КДР), см 5,0 4,3 4,2 

Лівий шлуночок (КСР), см 2,9 2,6 2,5 

ФВЛШ за Сімпсоном, % 69 65 63 

Ефективна ФВ ЛШ, % 39 66 64 

Ліве передсердя (d), см 5,3 4,5 4,2 

Систолічний тиск у ЛА, мм рт. ст. 48 36 31 

 

Пацієнт надалі перебував у І функціональному класі серцевої 

недостатності за NYHA (без негативної динаміки). 

Коментар: 

Представлено клінічний випадок, коли вчасно було виявлено первинну 

мітральну недостатність важкого ступеня і виконано протезування 

мітрального клапана з добрим хірургічним та клінічним результатом. 

Мітральна недостатність важкого ступеня, але при збережених 

функціональних резервах лівого шлуночка, асоціюється з розширенням лівого 

передсердя і правого шлуночка.  

Правий шлуночок розширюється внаслідок зростання систолічного 

тиску в легеневій артерії.  

Планіметричний метод оцінки фракції викиду ЛШ (метод Сімпсона) 

засвідчив до операції гіперкінетичну скоротливість ЛШ. Однак ЕФВ ЛШ 

(допплерографічний метод) була суттєво знижена, проте перевищувала 

порогову межу 30%. 

Вже в ранньому періоді після операції було виявлено ознаки 

позитивного ремоделювання серця. Розміри лівого передсердя і правого 

шлуночка зменшилися. Ліве передсердя зменшилося внаслідок ліквідації 

мітральної недостатності (протезування клапана), що у свою чергу привело до 

зниження систолічного тиску в легеневій артерії і, відповідно, зменшення 

камери правого шлуночка.  
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Фракція викиду ЛШ (оцінена планіметричним методом) дещо 

зменшилась, порівняно з гіперкінетичною скоротливістю до операції, однак 

перевищувала 50%, тобто була в межах норми. Показник ЕФВ наближався до 

ФВ, визначеної планіметрично. При обстеженні через 3 місяці після операції 

було виявлено, що розміри ЛП і ПШ ще додатково зменшилися, а систолічний 

тиск в легеневій артерії практично нормалізувався. Пацієнт перебував у 

задовільному функціональному стані. 

 

Клінічний приклад №2 

Пацієнт К., 1957 р.н. Уперше звернувся в кардіохірургічне відділення 

ЛОКЛ в 2011 році зі скаргами на помірну задишку при середніх фізичних 

навантаженнях. 

ЕКГ (04.03.2011): синусовий ритм із ЧСС 83 уд./хв. Горизонтальне 

положення ЕОС. Даних про гіпертрофію відділів немає. 

Ехокардіографія (04.03.2011): виявлено патологію мітрального клапана 

– виражене пролабування в ліве передсердя задньої стулки МК. При 

кольоровій допплерографії виявлено мітральну недостатність. Проведено її 

детальну оцінку: співвідношення площі струменя регургітації до площі лівого 

передсердя – 27%, площа ефективного отвору регургітації (метод PISA) – 0,22 

см
2
, ширина вена контракта – 0,34 см. Виявлено відносну тристулкову 

недостатність легкого ступеня. Аортальний клапан – без особливостей. 

Систолічний тиск у легеневій артерії незначно перевищував верхню межу 

норми (31 мм рт. ст.). Зроблено висновок про наявність первинної мітральної 

недостатності середньої важкості. Фракція викиду ЛШ, визначена 

планіметричним методом (метод Сімпсона), була нормальною. Проте ЕФВ 

ЛШ (допплерографічний метод) уже була помірно знижена. 

Цифрові значення ехокардіографічних параметрів представлені в таблиці 4.17. 

Пацієнт знаходився в І функціональному класі серцевої недостатності за 

NYHA. Хворому запропонували лікування у вигляді хірургічної корекції МН, 
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від якого він відмовився, мотивуючи відмову задовільним самопочуттям. 

Наступного разу пацієнт звернувся у клініку в 2013 році. Він скаржився 

на прогресуюче посилення задишки (задишка виникала при незначних 

фізичних навантаженнях), появу пастозності на стопах, відчуття посиленого і 

неритмічного серцебиття (останній тиждень). 

ЕКГ (09.10.2013): фібриляція передсердь із середньою ЧСШ 108 уд./хв. 

Помірне відхилення ЕОС вліво (-20 градусів). Ознаки гіпертрофії лівого 

передсердя. Неспецифічні зміни комплексу ST-T. 

Ехокардіографія (09.10.2013): виявлено патологію мітрального клапана 

– провалювання задньої стулки МК у ліве передсердя, імовірно внаслідок 

відриву хорд. При кольоровій допплерографії виявлено мітральну 

недостатність важкого ступеня. Проведено її детальну оцінку: співвідношення 

площі струменя регургітації до площі лівого передсердя –55%, площа 

ефективного отвору регургітації (метод PISA) – 0,5 см
2
, ширина вена 

контракта – 0,9 см. Виявлено тристулкову недостатність середнього ступеня 

важкості. Систолічний тиск у легеневій артерії був суттєво підвищений (54 мм 

рт. ст.). Зроблено висновок про наявність первинної важкої мітральної 

недостатності. Аортальний клапан – без особливостей.  

При оцінці систолічної функції ЛШ планіметричним методом Сімпсона 

було виявлено гіперкінетичну скоротливість. Однак ЕФВ ЛШ 

(допплерографічний метод) суттєво знизилася, порівняно з попереднім 

обстеженням (з 52% до 36%). 

Було виявлено дилятацію лівого передсердя і правого шлуночка. 

Цифрові значення доопераційних ехокардіографічних параметрів 

представлені в таблиці 4.17. 

Пацієнт перебував у ІІІ функціональному класі серцевої недостатності за 

NYHA.  

Хворого було кваліфіковано до хірургічного лікування важкої 

мітральної недостатності і 12.10.2013 року йому було виконано пластичну 
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корекцію МК (інтраопераційно констатовано відрив хорд до сегменту Р2 

задньої стулки мітрального клапана), зі стернотомного доступу, в умовах 

штучного кровообігу: тріангулярна резекція сегменту Р2 з імплантацією 2-х 

неохорд з синтетичного монофіламентного матеріалу та анулопластичного 

кільця діаметром 30 мм. 

Обстеження в післяопераційному періоді. 

ЕКГ (22.10.2013): синусовий ритм із ЧСС 86 уд./хв. Помірне відхилення 

ЕОС вліво (-15%). Ознаки гіпертрофії лівого передсердя. 

Ехокардіографія (22.10.2013): МН відсутня, виявлено відносну 

тристулкову недостатність легкого ступеня. Розміри камер серця (ЛП і ПШ) 

зменшились, що відповідає їхньому позитивному ремоделюванню внаслідок 

ліквідації МН.  

Суттєво знизився систолічний тиск у легеневій артерії. Параметри 

ФВЛШ, виміряної планіметричним і допплерографічним методами, 

відповідали збереженій систолічній функції ЛШ. 

Після хірургічного втручання пацієнт перейшов у ІІ функціональний 

клас серцевої недостатності за NYHA (позитивна динаміка – зменшилась 

задишка при навантаженні і збільшилася толерантність до фізичних 

навантажень), відновився синусовий ритм серця. Пацієнт у задовільному стані 

виписаний додому.  

Через три місяці після операції хворий прийшов на контрольне 

обстеження. Висловлював скарги на незначну задишку, яка виникала при 

середніх фізичних навантаженнях. 

ЕКГ (07.02.2014): синусовий ритм із ЧСС 69 уд./хв. Помірне відхилення 

ЕОС вліво (-20 градусів). Ознаки гіпертрофії лівого передсердя. 

Ехокардіографія (07.02.2014): МН відсутня, виявлено відносну ТН 

легкого ступеня. Відзначено прогресуюче позитивне ремоделювання камер 

серця (зменшилися розміри ЛП і ПШ). Систолічна функція ЛШ, оцінена 

планіметричним і допплерографічним методами, не була знижена.  
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Цифрові значення ехокардіографічних параметрів під час другого 

післяопераційного обстеження представлені в таблиці 4.17.  

Пацієнт надалі знаходився у ІІ функціональному класі серцевої 

недостатності за NYHA (без негативної динаміки). 

Таблиця 4.17 

Підсумкова таблиця отриманих ехокардіографічних показників 

пацієнта К. 

Ехокардіографічні показники Первинне 

звернення 

І 

обстеження 

ІІ 

обстеження 

ІІІ 

обстеження 

Правий шлуночок (d), см 2,3 2,9 2,7 2,5 

Лівий шлуночок (КДР), см 4,4 5,2 4,7 4,2 

Лівий шлуночок (КСР), см 2,9 3,3 3,4 3,0 

ФВЛШ за Сімпсоном, % 64% 68% 54% 60% 

Ефективна ФВ ЛШ 

(допплерографічний метод), % 

52% 36% 60% 68% 

Ліве передсердя (d), см 4,0 4,8 4,3 4,1 

Систолічний тиск у ЛА, мм рт. 

ст. 

31 54 36 28 

 

Коментар: 

Ми представили клінічний випадок тривалого спостереження за 

пацієнтом, в якого було виявлено середньої важкості первинну мітральну 

недостатність. Слід відзначити, що лише визначення ЕФВ ЛШ 

(допплерографічний метод) засвідчило помірне зниження систолічної функції 

ЛШ. 

Наступного разу пацієнт звернувся в кардіохірургічну клініку, оскільки 

його самопочуття стало прогресивно погіршуватися. При обстеженні виявили 
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прогресування мітральної недостатності (до важкої), дилятацію ЛП і ПШ 

порівняно з першим обстеженням, а також суттєве зростання систолічного 

тиску в легеневій артерії.  

Треба відзначити, що порівняно з першим обстеженням планіметрично 

визначена ФВ ЛШ не змінилася, вона залишалася гіперкінетичною.  

Однак ЕФВ ЛШ (визначена допплерографічним методом) суттєво 

знизилася, але була вищою за межовий показник 30%. У поєднанні з 

дилятацією камер серця і зростанням тиску в легеневій артерії це свідчило про 

зниження функціональних резервів ЛШ. 

Цей випадок наочно демонструє, що ЕФВ ЛШ є високочутливим  

показником, за допомогою якого можна в динаміці оцінювати прогресування 

мітральної недостатності і зниження функціональних резервів ЛШ. Результат 

оперативного втручання був задовільним, у пацієнта поліпшився 

функціональний стан, що асоціювалося з позитивним ремоделюванням камер 

серця і нормалізацією тиску в легеневій артерії. 

 

Клінічний приклад №3 

Пацієнтка Б., 1954 р.н. Звернулася в кардіохірургічне відділення ЛОКЛ 

зі скаргами на виражену задишку при мінімальних фізичних навантаженнях, а 

також у спокої, набряки до середини стегон, поганий сон (внаслідок 

неможливості лежати через задишку), відчуття посиленого і нерегулярного 

серцебиття, часті запаморочення. 

ЕКГ (18.12.2013): фібриляція передсердь із середньою ЧСШ 106 уд./хв. 

ЕВС відхилена різко вліво (-45 градусів). Передній геміблок. Ознаки 

гіпертрофії ЛШ з систолічним перевантаженням. Ознаки гіпертрофії лівого 

передсердя. 

Ехокардіографія (18.12.2013): виявлено патологію мітрального клапана 

– виражений міксоматоз обох стулок із їх пролапсом (більше задньої) у ліве 

передсердя. При кольоровій допплерографії виявлено мітральну 
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недостатність. Проведено її детальну оцінку: співвідношення площі струменя 

регургітації до площі лівого передсердя – 60%, площа ефективного отвору 

регургітації (метод PISA) – 0,55 см
2
, ширина вена контракта – 1,1 см. Зроблено 

висновок про первинну мітральну недостатність важкого ступеня. Виявлено 

середньої важкості відносну тристулкову недостатність. Аортальний клапан – 

без особливостей. Виявлено легеневу гіпертензію важкого ступеня 

(систолічний тиск у легеневій артерії 81 мм рт.ст.). Усі камери серця – 

дилятовані.  

При оцінці систолічної функції ЛШ за методом Сімпсона виявлено 

гіперкінетичну скоротливість (ФВЛШ 64%). Однак ЕФВ ЛШ 

(допплерографічний метод) свідчила про суттєве зниження систолічної 

функції і функціональних резервів ЛШ. 

Цифрові значення доопераційних ехокардіографічних параметрів 

представлені в таблиці 4.18. 

Пацієнтка перебувала в ІV функціональному класі серцевої 

недостатності за NYHA. Хвору було кваліфіковано до хірургічного лікування 

важкої мітральної недостатності. 20.12.2013 року їй було виконано 

протезування МК механічним протезом – 29 мм (інтраопераційно 

підтверджено відрив хорд до сегменту Р2 задньої мітральної стулки на грунті 

виражених дегенеративних змін клапана), зі стернотомного доступу, в умовах 

штучного кровообігу. 

Обстеження в післяопераційному періоді. 

ЕКГ (26.12.2013): фібриляція передсердь із середньою ЧСШ 102 уд./хв. 

ЕВС різко відхилена вліво (-50 градусів). Передній геміблок. Ознаки 

гіпертрофії ЛШ з систолічним перевантаженням. Ознаки гіпертрофії лівого 

передсердя. 

Ехокардіографія (26.12.2013): парапротезна регургітація відсутня, 

наявна відносна ТН середньої важкості. Функція мітрального протеза не 

порушена (середній систолічний градієнт тиску на протезі – 4,2 мм рт. ст., 
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площа ефективного отвору – 2,2 см
2
). Відзначено незначне зменшення 

розмірів камер серця (ЛШ, ЛП, ПШ), що стало наслідком усунення МН. 

Незначно зменшився ступінь легеневої гіпертензіії. Параметри ФВЛШ, 

оцінені з використанням планіметричного і допплерографічного методів, 

свідчили про різке зниження систолічної функції ЛШ – 23% і 28% відповідно. 

Після хірургічного втручання пацієнтка перейшла у ІІІ функціональний 

клас серцевої недостатності за NYHA (помірна позитивна динаміка – зникла 

задишка у спокої, проте залишалась задишка при побутових фізичних 

навантаженнях), зменшилися набряки на ногах, але персистували скарги на 

нерегулярне серцебиття. 

Цифрові значення ехокардіографічних параметрів першого 

післяопераційного обстеження представлені в таблиці 4.18. 

Пацієнтка у стані середньої важкості виписана зі стаціонару для 

продовження лікування за місцем проживання. 

Через три місяці після операції хвора пройшла контрольне обстеження. 

Висловлювала скарги на задишку при незначних фізичних навантаженнях, 

епізоди посиленого і нерегулярного серцебиття, швидку втомлюваність. 

ЕКГ (02.04.2014): фібриляція передсердь із середньою ЧСШ 92 уд./хв. 

ЕВС різко відхилена вліво (-45 градусів). Ознаки гіпертрофії ЛШ із 

систолічним перевантаженням. Ознаки гіпертрофії ЛП. 

Ехокардіографія (02.04.2014): парапротезна регургітація – відсутня, 

наявна відносна ТН середньої важкості. Функція мітрального протеза не 

порушена (середній градієнт тиску на протезі – 4 мм рт. ст., площа 

ефективного отвору – 2,3 см
2
). Порівняно з попереднім дослідженням розміри 

камер серця, систолічний тиск у легеневій артерії і показники ФВЛШ суттєво 

не змінилися. 

Пацієнтка й надалі перебувала у ІІІ функціональному класі серцевої 

недостатності за NYHA (без динаміки). 

Цифрові значення ехокардіографічних параметрів пацієнтки Б. представлені в 
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таблиці 4.18. 

Таблиця 4.18 

Підсумкова таблиця отриманих ехокардіографічних показників 

пацієнтки Б 

Ехокардіографічні показники I обстеження II обстеження III обстеження 

Правийшлуночок (d), см 3,8 3,5 3,6 

Лівий шлуночок (КДР), см 6,3 6,0 6,1 

Лівий шлуночок (КСР), см 3,6 4,2 4,1 

ФВ ЛШ за Сімпсоном, % 64% 23% 26% 

Ефективна ФВ ЛШ,  % 25% 28% 27% 

Ліве передсердя (d), см 6,2 5,7 5,5 

Систолічний тиск у ЛА, мм рт. ст. 81 70 67 

 

Коментар: 

У представленому клінічному випадку продемонстровано пацієнтку з 

важкою первинною мітральною недостатністю, в якої наявні стандартні 

предиктори виснаження функціональних резервів ЛШ: значно збільшені 

розміри ЛШ, ЛП, ПШ, ознаки важкої легеневої гіпертензії. 

Показово те, що незважаючи на виснаження резервів ЛШ, доопераційна 

ФВ ЛШ, визначена планіметричним методом (метод Сімпсона), була 

нормальною. Однак ЕФВ ЛШ (допплерографічний метод) була до операції 

різко знижена (нижча за межовий показник 30%). Після операції прихована 

систолічна дисфункція ЛШ (нормальна ФВЛШ, визначена планіметричним 

методом) проявилась у вигляді різко зниженої ФВЛШ, виміряної стандартним 

планіметричним методом Сімпсона на обох післяопераційних обстеженнях. 

Цей випадок демонструє пацієнтку з первинною важкою МН на пізній 

стадії еволюції вади, коли тривала мітральна регургітація призвела до 
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значного зібльшення розмірів камер серця, високої легеневої гіпертензії і 

виснаження функціональних резервів ЛШ. Відтак позитивного 

ремоделювання камер серця, зниження систолічного тиску в легеневій артерії 

і відновлення серцевого ритму після хірургічного усунення МН не відбулося. 

А отже – клінічний ефект від хірургічного лікування залишився 

незадовільним. 

Матеріали розділу висвітлені у друкованих працях: 

Мишаківський ОА. Предиктори погіршення систолічної функції лівого 

шлуночка після хірургічного втручання з приводу тяжкої первинної 

мітральної недостатності: одноцентрове проспективне дослідження. 

Український кардіологічний журнал. – 2017. – №4.– С. 100-107. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення і пропозиція нового 

вирішення актуальної задачі – прогнозування результатів хірургічної корекції 

важкої первинної мітральної недостатності, а також доведена доцільність 

використання методу вимірювання ЕФВ у пацієнтів із важкою первинною 

мітральною недостатністю як методу вибору. 

Наукова робота була виконана за погодженням комісії з питань етики 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(протокол № 2 від 16 лютого 2015 року) з підтвердженням, що дане 

дослідження не суперечить існуючим медико-етичним нормам та правилам.  

Патологія мітрального клапана, зокрема МН, посідає друге місце в 

структурі клапанних хвороб серця в світі та Європі [17, 76, 120]. 

Хірургічне лікування МН полягає у вчасному проведенні пластики або 

протезуванні ураженого мітрального клапана [10, 22, 141]. 

Зупиняючись на порівнянні співвідношення ПлМК і ПМК, ми бачимо, 

що світові тенденції вже давно схиляються до переважного проведення ПлМК, 

оскільки пластика МК асоціюється із меншою частотою післяопераційних 

ускладнень і нижчою летальністю, і це підтверджено як результатами 

досліджень іноземних колег [76, 131, 155], так  і нашими дослідженнями [2, 3]. 

 Однією з ключових проблем хірургії мітральної недостатності, навіть 

при планіметрично визначеній збереженій доопераційній ФВ, є систолічна 

дисфункція ЛШ серця після проведеної корекції МН, котра залишає 

невдоволеними хірургів, оскільки присутній негативний клінічний результат 

після вдало виконаної операції [40, 70]. За даними дослідників у 34% пацієнтів 

із збереженою ФВ до операції маніфестує дисфункція ЛШ після хірургічного 

втручання на МК [83,129]. А в одного з п‘яти таких хворих, виникає 

післяопераційна дисфункція ЛШ і вона відновлюється тільки в одного з трьох 

хворих в пізньому післяопераційному періоді [129] з настанням клінічного 

поліпшення. 
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Такі висновки є співставними і з результатами ретроспективного етапу 

нашого дослідження, яким було охоплено 144 пацієнти – в усіх хворих із 

виконаною пластикою МК (n = 51) зменшився ступінь МН порівняно з таким 

до операції; МН нівелювалась повністю у 35 осіб, тривіальну МН відзначено у 

2-ох хворих, легку МН – у 13, МН середньої важкості – в одного пацієнта – 

тобто було отримано добрий хірургічний результат. 

Але при ФК серцевої недостатості I-II за NYHA до операції клінічного 

післяопераційного поліпшення не виявлено.  

Натомість відсутність позитивної динаміки при доопераційному ФК СН 

III-IV не забезпечує достатньо високої якості життя і не може вважатися 

повним успіхом. Окрім того, в жодного з пацієнтів з ФК СН IV до операції не 

вдалось досягти післяопераційного ФК СН I-II, тобто доброго 

функціонального результату. Загалом ФК СН за NYHA після операції 

поліпшився в 57 (39,7 %) осіб, погіршився – у 9 (6,3 %) хворих, більш ніж у 

половини хворих – 78 (54,17%) залишився стабільним, тобто – без клінічного 

поліпшення стану. 

Відтак, ми вирішили сконцентрувати увагу на причинах таких 

результатів, котрі, на нашу думку, полягали у використанні неоптимальних 

методів визначення доопераційної ФВ ЛШ серця (результати яких є хибно 

завищеними), відсутності узагальнених системно визначених предикторів для 

прогнозування дисфункції ЛШ після операції в таких хворих. 

Що стосується недоліків методів визначення ФВ при важкій первинній 

МН – вони детально описані в підрозділах 1.2, 2.2.1.  

 При аналізі літературних даних ми не виявили жодного дослідження, 

присвяченого допплерографічному методу оцінки ФВ ЛШ у пацієнтів з 

важкою МН. Однак подібний за своєю суттю співвідношенням реального 

ударного об'єму ЛШ до КДО ЛШ до допплерографічного методу визначення 

ФВ ЛШ у хворих з важкою МН використали Gelfand E.V. та співавтори [65]. 

За допомогою магнітно-резонансної томографії вони визначали так звану 
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«ефективну ФВ ЛШ» (співвідношення між УО ЛШ, який викидається в аорту, 

і КДО ЛШ). У дослідження залучили 20 пацієнтів з хронічною важкою МН, 

яким планували хірургічне втручання на мітральному клапані (пластика чи 

протезування). В усіх хворих обчислювали стандартну ФВ ЛШ, ефективну ФВ 

ЛШ і об‘єм ЛШ перед операцією і через три місяці після операції. Автори 

виявили, що перед операцією стандартна ФВ ЛШ була нормальною (62±9 %) у 

90% пацієнтів, однак ефективна ФВ ЛШ була зниженою (36±9 %) в усіх 

суб‘єктів. Порівняно з доопераційними показниками, через три місяці після 

втручання, стандартна ФВ ЛШ знизилася на 16±8 % (р<0,001), тоді як 

ефективна ФВ ЛШ зросла на 9±1 % (р<0,001). Зниження стандартної ФВ ЛШ 

(<50%) у післяопераційному періоді найбільш достовірно давала змогу 

передбачити доопераційна ефективна ФВ ЛШ<40% (чутливість 100%, 

специфічність 75%). 

З іншого боку, слід відзначити, що збережена планіметрично визначена 

доопераційна ФВ (>60%) не повинна давати хибних сподівань щобо 

збережених резервів для відновлення функції ЛШ або нормалізації виживання, 

якщо корекція МН проведена із запізненням. При мультиваріантному 

регресійному аналізі відмічено, що доопераційний показник систолічного 

тиску в легеневій артерії >50 мм рт. ст. (ВШ, 1,82; 95% ДІ, 1,11-2,97; p=0,017) і 

виникнення фібриляції передсердь (ВШ, 1,97; 95% ДІ, 1,28-3,02; p=0,002) 

асоціюються з удвічі вищим ризиком розвитку післяопераційної дисфункції 

ЛШ. Тому хірургічне втручання до розвитку надмірної дилятації ЛШ, 

легеневої гіпертензії або симптомів є доцільним [25, 45, 48, 87, 154]. 

Отже, ми вирішили вперше оцінити в пацієнтів з первинною МН 

можливість застосування так ефективної (допплерографічної) ФВ ЛШ. При 

використанні цієї методики допплерографічно визначається ударний об'єм 

ЛШ, а планіметрично – КДО ЛШ [5]; крім того, ми вирішили перевірити свою 

гіпотезу, що ефективна ФВ ЛШ може бути надійним предиктором 

функціональних і клінічних результатів після втручання на мітральному 
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клапані. 

Оскільки запропонована нами методологія розрахунку ЕФВ потребує 

відносно доступного ехокардіографічного апарата, а не високовартісного 

магнітно-резонансного обстеження, ми вирішили скористатись цим і 

перевірити можливість та доцільність використання цієї методики у клінічній 

практиці, а також визначити її додаткові переваги над загальноприйнятими 

методами обстеження.  

Ехокардіографія має низку переваг над МРТ: собівартість обстеження є 

значно нижчою, ехокардіографічні апарати є загальнодоступні, метод  

легковідтворюваний, наявність металевих імплантів у тілі пацієнта не є 

обмеженням для його використання (як це часто буває при застосуванні МРТ) 

[73, 103, 125]. 

 Для цього ми провели проспективне дослідження, в яке було включено 

72 пацієнти. Крім аналізу хірургічних особливостей проводилося визначення 

ехокардіографічних параметрів, зокрема – порівняння класичних 

планіметричних методів визначення ФВ і методу ЕФВ, ми також спробували 

визначити предиктори систолічної дисфункції ЛШ у післяопераційному 

періоді. Після завершення збору матеріалу для дослідження, ми розділили 

пацієнтів на дві групи: із збереженою та зниженою ФВ ЛШ за Сімпсоном на 

момент другого післяопераційного обстеження. Було виконано додатковий 

аналіз усіх показників у цих двох групах, а також порівняння показників в 

групах і між групами. 

Таким чином, у переважної більшості хворих до операції були 

відзначені дилятація ЛП, ЛШ (КДР) і ПШ та суттєво підвищений систолічний 

тиск в ЛА, що підтверджено іншими дослідженнями [112, 154, 164]. ЕФВ до 

операції засвідчила обернену кореляцію з КДР і КСР ЛШ (табл. 3.13), а також 

з розмірами ЛП і ПШ, є тенденція до нижчої ЕФВ при збільшенні ТН. Подібні 

результати ми простежуємо і при визначенні ФВ класичними методами [112, 

129]. 
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Прямо корелює ЕФВ з «традиційними» ФВ за Тейхольцом і Сімпсоном. 

Окрім того ФВ нижча за наявності фібриляції передсердь, що співзвучно з 

результатами іноземних колег [86, 97, 154, 158].  

Не виявлено кореляції ЕФВ з віком, ФК СН за NYHA, ступенем МН і 

ТН, показниками систолічної функції ЛШ і ПШ, визначеними спектральним 

тканинним допплером, ΔP/Δt, систолічним тиском в ЛА і  градієнтом тиску на 

ТК. Що стосується ФК СН за NYHA, то наші результати є співзвучними, 

наприклад, з роботою Quintana Е. і співавторів, котрі також не відзначали 

сильного кореляційного зв'язку з ФВ (щоправда, визначеною традиційними 

методами), віком і навіть типом виконаної пластики в монофакторному аналізі 

[129]. Проте в цій же роботі виявлявся сильний кореляційний зв'язок між ФВ 

ЛШ з систолічним тиском в ЛА (95% довірчий інтервал, відношення шансів 

4,57 (2,54-8,23)) і тому трактувався як предиктор систолічної дисфункції ЛШ.  

В обох групах (із зниженою та збереженою післяопераційною ФВ) операція 

забезпечила істотне клінічне поліпшення вже в безпосередньому 

післяопераційному періоді, однак надалі між 2-ю і 3-ю точками спостереження 

у групі збереженої ФВ відбувалося подальше істотне полішення ФК серцевої 

недостатності, тоді як у групі зниженої ФВ спостерігалась лише статистично 

неістотна тенденція до поліпшення. У групі збереженої фракції викиду при 2-

му післяопераційному обстеженні загальна динаміка ехокардіографічних 

показників нагадувала засвідчену для загальної групи, оскільки ця група була 

домінуючою (табл. 3.15). Кінцево-діастолічний розмір ЛШ, розміри ЛП і ПШ 

були істотно збільшені до операції, істотно знижувалися вже через кілька днів 

після операції і ця динаміка для розмірів ЛП і ПШ утримувалася до 2-го 

обстеження після операції. ФВ, визначена за методами Тейхольца та Сімпсона, 

знизилася в ранньому періоді після операції, у подальшому відзначено 

підвищення ФВ за Сімпсоном при 3-му обстеженні порівняно з другим. ЕФВ 

до операції була суттєво знижена, порівняно з нормальними показниками, 

істотно зростала в ранньому періоді після операції і продовжувала зростати до 
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2-го пісяопераційного обстеження.  

У групі зниженої ФВ (при 2-му післяопераційному обстеженні) 

доопераційні кінцево-діастолічний розмір ЛШ, розміри ЛП і ПШ теж були 

збільшені, причому, за винятком розмірів ПШ, вони були істотно вищими, ніж 

у I групі. Звертає на себе увагу збільшення КСР ЛШ до операції (істотна 

різниця з I групою) та подальше його зростання у ранньому 

післяопераційному періоді, тоді як у I групі КСР ЛШ знижувався.  

На момент 2-го післяопераційного обстеження КДР ЛШ, розміри ЛП і 

ПШ у ІІ групі істотно знижувалися, однак надалі вони були істотно вищими, 

ніж у І групі. На час 2-го післяопераційного обстеження ці показники у ІІ 

групі не змінювалися, порівняно з 1-м післяопераційним обстеженням, що 

призводило до ще більшої відмінності від І групи.  

Фракція викиду ЛШ, обчислена за Тейхольцем і Сімпсоном, у ІІ групі до 

операції була нижчою ніж у І групі, у ранньому післяопераційному періоді 

вона знижувалася, причому різниця з І групою різко збільшувалася: вже на 

цей момент у більшості хворих вона становила <50%. Між 1-м і 2-м 

післяопераційними обстеженнями істотної динаміки не було. Такого ж  

висновку в своїй роботі дійшли і Quintana Е. з колегами [129], котрі поділили 

пацієнтів також на 2 групи – із збереженою (≥50%) і зниженою (<50%) 

доопераційною ФВ, виміряною стандартними методами: хворі з 

післяопераціною ФВ <50% мали більший спад по ФВ, ніж хворі без 

порушення ФВ (ФВ≥50%, (-7,6)% проти ФВ<50%, (-23,5)%; p<0,001). Крім 

того, зміни в КДР ЛШ були подібні між групами (ФВ≥50%, (-6,8) мм [-11,8%] 

проти ФВ<50%, (-6,6) мм [-10,7%], p=0,054, рання післяопераційна дисфункція 

ЛШ збігалася із значним збільшенням КСР ЛШ (ФВ≥50%, (-0,6) мм [-1,7%] 

проти ФВ<50%, (+4,3) мм [+11,4%]; p<0,001).  

Фракція викиду, визначена допплерографічним методом, у II групі до 

операції була істотно нижчою, ніж у I групі, у ранньому післяопераційному 

періоді вона зростала, однак залишалася істотно нижчою, ніж у I групі, і в 
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подальшому, на відміну від I групи, надалі не зазнала істотних змін. 

Час прискорення кровоплину в ЛА у I групі був вищим, ніж у II під час 

усіх трьох обстежень. Після операції він зростав в обох групах, однак, якщо в 

групі збереженої ФВ (у віддаленому періоді) він до 3-ї точки продовжував 

зростати, то у групі зниженої ФВ залишався стабільним. 

У групі збереженої ФВ після операції систолічний тиск в ЛА був 

підвищений до операції та істотно знижувался вже через кілька днів після 

операції і ця динаміка утримувалася до 2-го обстеження після операції.  

У групі зниженої ФВ (при 2-му післяопераційному обстеженні) 

систолічний тиск в ЛА теж був збільшений та  істотно вищий, ніж у І групі. На 

момент 2-го обстеження після операції КДР ЛШ, розміри ЛП і ПШ та 

систолічний тиск в ЛА у ІІ групі істотно знижувалися, однак надалі вони були 

істотно вищими, ніж у І групі. 

Аналогічні результати простежуємо в інших дослідників – збільшення 

тиску в ЛА (систолічний тиск в ЛА, ФВ≥50%, (-2,7) [-7,1%] проти (-7,8) [-

18,1%]; p<0,001) було предиктором післяопераційної систолічної дисфункції 

ЛШ [99, 124, 129]. Робота Chan V. і колег також підтверджує такі результати – 

передопераційний систолічний тиск в ПШ (індекс небезпеки 3,8; 95% 

довірчний інтервал, 1,1-10.5; p=0,01) асоціювався із післяопераційною 

дисфункцією ЛШ, незалежно від ФВ ЛШ до операції [35].  

Градієнт тиску на ТК у II групі перед операцією був істотно вищим у I 

групі, і хоча в обох групах він знижувався як після операції, так і надалі у 

віддаленому періоді, однак суттєва відмінність між групами утримувалася. 

Таким чином, виражена дилятація камер серця, високий систолічний тиск у 

ЛА, нижчий час прискорення кровоплину в ЛА та високий градієнт тиску на 

ТК є предикторами зниженої ФВ у віддаленому періоді після операції з 

приводу МН і незадовільного клінічного результату [129, 154]. 

Виняток становить КСР ЛШ, який у II групі істотно зростав, а не 

знижувався. 
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Натомість динаміка у віддаленому післяопераційному періоді у цих 

групах істотно відрізнялася: на відміну від II групи, у першій надалі 

знижувався розмір ЛП і ПШ, зростала ФВ за Сімпсоном та ефективна ФВ, 

показники систолічної функції ПШ, визначені спектральним тканинним 

допплером, час прискорення кровоплину в ЛА, інтенсивніше, ніж у II групі 

знижувалися систолічний тиск в ЛА і градієнт тиску на ТК. Це вказує на 

суттєву відмінність у резервах міокарда пацієнтів цих двох груп та потенціал 

для ремоделювання камер серця і скоротливості ЛШ. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено переконливі дані та представлено нове вирішення 

наукового і практичного завдання – виявлення прихованої дисфункції лівого 

шлуночка серця і можливість прогнозування зниженої його фракції викиду в 

пацієнтів із важкою первинною мітральною недостатнстію, котрим планується 

хірургічна корекція цієї клапанної вади. 

1. Проведено ретроспективний і проспективний аналізи результатів 

хірургічного лікування хворих із первинною МН і встановлено, що в 

ретроспективній частині дослідження пластика МК проведена 51 хворому 

(35,4 %), протезування МК – 93 хворим (64,6 %). У 14 хворих (27,5%) із 

виконаною пластикою МК після операції реєструвалась залишкова МН 

легкого ступеня. У проспективній частині роботи пластика МК проведена 18 

хворим (25%), протезування МК – 54 хворим (75%). У 2 хворих (11,1%) з 

виконаною пластикою МК на момент 1-го і 2-го обстеження після операції 

була виявлена залишкова МН легкого ступеня.  

2. Проведено ретроспективний і проспективний аналізи клінічних 

результатів хірургічного лікування МН і встановлено, що в ретроспективній 

частині роботи ФК СН в перші дні після операції у 78 осіб (54,17%) не 

змінився. При ФК СН I-II до операції клінічного поліпшення у вигляді 

зниження ФК серцевої недостатності після операції не виявлено. Пацієнти з 

III-IV ФК до операції – 46 хворих (31,9%) не засвідчили позитивної динаміки 

зміни ФК СН після операції, що не може вважатися оптимальним клінічним 

результатом.  

У проспективній частині роботи ФК серцевої недостатності в ранньому 

післяопераційному періоді залишився без змін у 16 хворих (22,2%), на 

другому обстеженні після хірургічного втручання – у 2 хворих (2,9%) 

(р<0,001). Кількість пацієнтів з ФК III на першому обстеженні після операції 

зменшилась з 43 (59,7%) до 9 (12,5%); на другому обстеженні після операції – 

до 2 (2,9%) – добрий достовірний клінічний результат (р<0,001).  
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3. Визначено, що найчутливішими достовірними предикторами 

зниженої систолічної функції ЛШ після операції корекції МН методами 

пластики і протезування МК є КДР ЛШ (p <0,001, ВШ 25,5; 95%, ДІ 4,9-93,7), 

КСР ЛШ (p <0,001, ВШ 50; 95%, ДІ 8,7-184,7), розмір ЛП (p<0,001, ВШ 31,0; 

95%, ДІ 1,8-544,2), час прискорення на ЛА (p=0,002, ВШ 7,67; 95%, ДІ 2,1-

25,0), фібриляція передсердь (p=0,002 , ВШ 7,15; 95%, ДІ 1,9-22,5), ФВ за 

Сімпсоном (p=0,15, ВШ 2,55; 95%, ДІ 0,7-8,0), систолічний тиск в ЛА 

(p=0,0013, ВШ 23,1; 95%, ДІ 1,3-406,4), доопераційний ФК СН за NYHA 

(p=0,013, ВШ 9,6; 95%, ДІ 1,1-39,1) і досліджувана в роботі ЕФВ (p<0,001, ВШ 

68,0; 95%, ДІ 10,6-261,7). При пороговому значенні 30% сама лише ЕФВ 

забезпечує ту саму точність передбачення зниженої систолічної функції ЛШ 

після операції, що й інші незалежні предиктори.  

4. При визначенні наявності зв'язку ЕФВ із стандартним методом 

визначення ФВ за Сімпсоном при оцінці систолічної функції ЛШ у пацієнтів з 

важкою первинною МН встановлено, що корелятивний зв‘язок, згідно з 

коефіцієнтом Тау Kendall для двох методів оцінки ФВ, на момент другого 

обстеження після операції, 15 був рівнонаправлений і значущий: ФВ за 

Сімпсоном (0,241, р=0,003), ЕФВ (0,421, р<0,0001). При значенні ЕФВ <30% 

ВШ для зниженої ФВ за Сімпсоном після операції становило 14,4, а для 

збереженої – 0,2. При значенні ЕФВ ≥30% ВШ для зниженої ФВ за Сімпсоном 

після операції становило 0,21, а для збереженої – 14,4.  

5. Доведено, що визначення ЕФВ може бути рекомендовано як простий і 

легковідтворюваний допоміжний ехокардіографічний метод оцінки 

систолічної функції ЛШ серця у пацієнтів з важкою первинною мітральною 

недостатністю. Визначена порогова точка для ЕФВ < 30%, при нижчому її 

значенні забезпечує високу чутливість і точність прогнозу зниженої ФВ у 

віддаленому періоді після операції, що робить доцільним та можливим 

використання цього показника.  

6. Розроблено модель для прогнозування зниження ФВ у 
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післяопераційному періоді у пацієнтів з важкою первинною мітральною 

недостатністю після хірургічної корекції МН із прогностичним індексом з 4-х 

характеристик (незалежних змінних): ефективна ФВ (p<0,001), КСР (p<0,001), 

систолічний тиск в ЛА (p=0,0013), час прискорення на ЛА (p=0,002). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Отримані нами результати дозволяють рекомендувати метод 

визначення ЕФВ як метод вибору для оцінки систолічної функції ЛШ і для 

прогнозування погіршення систолічної функції лівого шлуночка після 

хірургічної корекції мітральної недостатності у пацієнтів із важкою 

первинною мітральною недостатністю і дає можливість прогнозувати 

систолічну дисфункцію ЛШ після хірургічної корекції МН.  

2. Показник ефективної фракції викиду лівого шлуночка може бути 

корисним для динамічного нагляду за пацієнтами з важкою первинною 

мітральною недостатністю і визначення термінів проведення хірургічної 

корекції до виникнення незворотної дисфункції лівого шлуночка, особливо у 

малосимптомних пацієнтів.  

3. На практиці можна застосувати прогностичний індекс з 4-х 

характеристик: ЕФВ, систолічний тиск в ЛА, КСР, час прискорення на ЛА 

(інші характеристики – фібриляція передсердь, ФК СН тощо варто 

використовувати, якщо котрась з цих 4-х невідома). Якщо алгебраїчна сума 

балів перевищує 10 (див. табл. 4.9), можна твердити про високу ймовірність 

низької ФВ у віддаленому періоді, при сумі балів <(-10), висока ймовірність 

збереженої ФВ. При сумі балів від (-10) до (+10) – прогнозування відносно 

непевне.  
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ДОДАТОК А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Роботи, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Павлюк ВІ, Мишаківський ОА, Жарінов ОЙ. Ехокардіографічні 

методи оцінки систолічної функції та функціональних резервів лівого 

шлуночка в пацієнтів з тяжкою мітральною недостатністю. – Кардіохірургія 

та інтервенційна кардіологія. – 2013. – № 3. – С. 54–62.  

(Дисертантом проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення статті 

до друку. Співавтори: д.мед.н., професор Жарінов О.Й., к.мед.н. Павлюк В.І. 

- надавали консультативну допомогу). 

2. Мишаківський ОА, Аверчук ВГ, Ратич АВ, Процик ІС, 

Чорненький ІП, Аверчук ДВ, Рудик ТБ, Іванів ЮА, Поваляшко ЛВ, Тимчук 

ДС,  Павлюк ВІ, Соловей ЛЯ, Кобза І І. Ретроспективний одноцентровий 

аналіз хірургічного лікування хворих з первинною мітральною 

недостатністю. – Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. – № 2. 

– С. 11–18. (Дисертантом проведено збір матеріалу, його аналіз, 

оформлення статті до друку. Співавтори: д.мед.н., професор Кобза І.І., 

д.мед.н., професор Іванів Ю.А., к.мед.н. Павлюк В.І., лікарі В.Г. Аверчук, 

А.В., Ратич, І.С., Процик, І.П. Чорненький, Д.В. Аверчук, Т.Б. Рудик, Л.В., 

Поваляшко, Д.С. Тимчук, Л.Я. Соловей – надавали консультативну 

допомогу). 

3. Мишаківський ОА. Предиктори погіршення систолічної функції 

лівого шлуночка після хірургічного втручання з приводу тяжкої первинної 

мітральної недостатності: одноцентрове проспективне дослідження. – 

Український кардіологічний журнал. – 2017. – №4.– С. 100-107.  

4. Павлюк ВІ, Короташ ТІ, Поваляшко ЛВ, Мишаківський ОА. 

Мітральна недостатнсіть: оцінювання методом черезстравохідної 

ехокардіографії Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. – № 4. 

– С. 36–44. (Дисертантом проведено збір матеріалу, його аналіз, 
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оформлення статті до друку. Співавтори: к.мед.н. Павлюк В.І., лікар 

Короташ Т.І., Поваляшко Л.В. – надавали консультативну допомогу). 

5. Мишаківський ОА, Аверчук ВГ, Кобза І І. Роль реконструктивної 

хірургії мітрального клапана в лікуванні первинної мітральної 

недостатності. – Серце і судини. – 2017. – №4. – С. 86-89. (Дисертантом 

проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення статті до друку. 

Співавтори: д.мед.н., професор Кобза І.І., лікар Аверчук В.Г. – надавали 

консультативну допомогу). 

6. Myshakivskyy О. Results of surgical management of primary mitral 

regurgitation in a single-center study. –  Eureka: Health Sciences. – 2017 (6). – P. 

55-62. Видання індексується в наукометричних базах ResearchBib, 

Journalindex, Eurasian Scientific Journal Index, IndianScience.in, Index 

Copernicus, Google Scholar, WorldCat. 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Myshakivskyy О. Primary mitral regurgitation and results of surgical 

management in a prospective study.– Матеріали першої щорічної міжнародної 

конференції ―Technology transfer: innovative solutions in medicine‖. – Таллін 

(Estonia), 26 жовтня, 2017. – С. 20-22.  

2. Мишаківський ОА, Кобза І І, Павлюк ВІ. Сучасний стан 

хірургічної корекції мітральної недостатності, оцінка результатів 

протезування і пластики мітрального клапана – одноцентровий досвід 

Львівської обласної клінічної лікарнію. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної хірургії». 

Київ, 9-10 листопада, 2017. – Клінічна флебологія. – 2017. – №10. – С.190. 

(Дисертантом здійснено збір матеріалу, його аналіз, написання і оформлення 

тез до друку. Співавтори: д.мед.н., професор Кобза І.І., к.мед.н. Павлюк В.І. – 

надавали консультативну допомогу в оформленні виступу для представлення 

матеріалів роботи на науково-практичній конференції з міжнародною 

участю). 
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Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

1. Павлюк ВІ, Мишаківський ОА. Спосіб визначення фракції викиду 

лівого шлуночка серця у хворих з важкою первинною мітральною 

недостатністю. Патент України на корисну модель № 113773. 2017 Лют 10. 

(Дисертант брав участь у проведенні патентного пошуку та 

інструментальних досліджень, оформленні патенту; співавтор Павлюк В.І. – 

в проведенні інструментальних досліджень, надавав консультативну 

допомогу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


