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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є причиною 

практично третини всіх смертей у цілому світі, значна частка яких припадає на 

хронічну серцеву недостатність (ХСН) (Wong N.D., 2014; Roth G.A. et al., 2017). У 

середньому від ССЗ гине щороку більше 17 мільйонів осіб та очікується, що до 2030 

року ця цифра сягне 23 мільйони (WHO, 2011). Ішемічна хвороба серця (ІХС) стала 

причиною більше 7 мільйонів смертей і цей показник зріс з 1990 до 2010 року на 

35% (Світлик Г.В., 2014; Ілащук Т.О., 2015). 

ІХС у структурі ССЗ складає найбільшу частку, а поширеність сильно варіює, 

залежно від географічного положення, таких факторів ризику як стать, вік, 

національність. Більшість із цих випадків припадає на гострі коронарні синдроми 

(ГКС) та ХСН, яка уже багато років залишається однією з основних медико-

соціальних проблем цілого світу. За даними національних реєстрів та 

епідеміологічних досліджень різних європейських країн, показник поширеності 

ХСН серед дорослого населення коливається від 1,5 до 5,5% та зростає пропорційно 

до віку, а в осіб віком понад 70 років сягає 10-15% (Рекомендації з діагностики та 

лікування хронічної серцевої недостатності Асоціації кардіологів України, 2017). За 

оцінками експертів, у всьому світі таких осіб нараховується близько 25 мільйонів 

(Bui A.L. et al., 2011; Liu L. et al., 2014). Для порівняння, 32 мільйони осіб у цілому 

світі живуть із раком, 34 – з ВІЛ/СНІД (WHO, 2014). 

Про серйозність прогнозу клінічно маніфестованої ХСН свідчить те, що 

приблизно половина таких пацієнтів помирають протягом 4 років, а серед хворих із 

тяжкою ХСН смертність упродовж найближчого року сягає 50%. До 40% пацієнтів, 

що потрапили у стаціонар із приводу симптомів ХСН помирають або повторно 

госпіталізуються впродовж одного року (Рекомендації з діагностики та лікування 

хронічної серцевої недостатності Асоціації кардіологів України, 2017). 

За останні роки в зв’язку з активним впровадженням боротьби з факторами 

ризику та доказової медицини виживання в деяких частинах світу збільшилося 

(Bueno H. et al., 2010; Wasywich C.A. et al., 2010; Joffe S.W. et al., 2013). Тим не 

менше, приблизно 2-17% госпіталізованих хворих із ХСН помирають у стаціонарах, 

оскільки навіть найсучасніші підходи до терапії можуть тільки тимчасово 

полегшити їхній стан без істотного впливу на летальність та тривалість життя 

(Rigolli M. et al., 2013; Beattie J.M., 2014). У значній мірі це пов’язано з 

багатофакторністю причин ХСН, деякі з яких практично не піддаються лікуванню. 

Однією з них є постінфарктні аневризми лівого шлуночка (ПАЛШ) – у більшості 

випадків маркер несприятливого прогнозу, «point of no return» в історії перебігу 

ХСН (Долженко М.М. и др., 2011; Беленкова Ю.Н. и др. 2016). Згідно 

патологоанатомічних даних, частота ПАЛШ може складати від 10 до 35% усіх 

випадків (Долженко М.М. и др., 2011; Henry M.J. et al., 2014; Kajita A.H. et al., 2016). 

У чоловіків ПАЛШ спостерігається в 5-7 разів частіше, ніж у жінок (Pang J. et al., 

2015; Al-Dairy A. et al., 2017). Провідною причиною формування ПАЛШ (85-90% 

випадків) є гостре порушення кровопостачання в зоні передньої міжшлуночкової 

гілки лівої вінцевої артерії. Такі аневризми в 50% випадків супроводжуються 

тромботичними масами (Menke J. et al., 2015; Kajita A.H. et al., 2016). 
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ПАЛШ залишаються на сьогодні провідною причиною смертності серед 

хворих із ГКС, і поширеність цього ускладнення зростає з роками. Перші спроби 

вирішити цю проблему сягають середини XX століття, коли в 1955 році Likoff і 

Bailey провели висічення аневризми та наступну вентрикулопластику (Долженко 

М.М. и др., 2011; Kothari J. et al., 2015; Wang X. et al., 2016). У середині 80-х років 

стало зрозуміло, що винятково хірургічний підхід не завжди однозначний і 

оптимальних результатів удається досягти далеко не у всіх випадках. Рання 

смертність залишалася на рівні 12,6% (Henry M.J. et al., 2014). Дослідження, які 

виконав Gorlin і ін. (2015), показали, що основною причиною летальності були 

повторні інфаркти міокарда (ІМ). Пізніші дослідження тільки підтвердили ці 

знахідки, а також показали, що смертність, у значній мірі, залежить від геометрії та 

властивостей самої аневризми (Habertheuer A. et al., 2013; Wang Y. et al., 2015; Chen 

X. et al., 2016). Тому розробка прогностичних критеріїв перебігу ІХС у хворих із 

ПАЛШ залишається актуальним питанням кардіології. 

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

дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» на тему: «Розробка методів відновного 

лікування та реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику» (Номер 

державної реєстрації 0112U003690). Здобувач є виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хворих із 

постінфарктними аневризмами лівого шлуночка на основі клініко-гемодинамічної 

характеристики, динаміки когнітивних здібностей та розробки підходів до ведення 

таких хворих. 

Завдання дослідження: 
1. Вивчити якість життя хворих із ПАЛШ. 

2. Оцінити динаміку когнітивних здібностей у хворих із ПАЛШ. 

3. Розробити алгоритм ранньої діагностики ПАЛШ за ЕКГ-феноменами.  

4. Оцінити роль коморбідних станів у виникненні ПАЛШ. 

5. Вивчити взаємозв’язок клінічних, ЕКГ та гемодинамічних феноменів 

постінфарктного періоду з тактикою лікування та термінами 

реваскуляризації. 

6. Оцінити роль та прогностичне значення аортокоронарного шунтування 

(АКШ) у постінфарктному періоді.  

Об’єкт дослідження: особливості патогенетичних механізмів виникнення, 

клініко-функціональних характеристик ПАЛШ, залежно від гемодинамічних, 

клінічних та ЕКГ-феноменів, а також тактики лікування. 

Предмет дослідження: хворі з постінфарктним кардіосклерозом та ПАЛШ. 

Методи дослідження: загальноклінічні (скарги, анамнез, об’єктивне 

обстеження), інструментальні (ЕКГ, шестихвилинний тест ходьби, холтерівське 

моніторування ЕКГ (ХМ ЕГК) із визначенням варіабельності серцевого ритму 

(ВСР), ехокардіографія (ЕхоКГ), статистичні методи.  

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше вивчено якість життя 

хворих із ПАЛШ, залежно від тактики ведення хворих. Уперше оцінено валідність 

різних факторів ризику та предикторів несприятливого перебігу ПАЛШ, залежно від 
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тактики ведення хворих. Уперше оцінені когнітивні здібності та особливості 

виникнення судинної деменції у хворих із ПАЛШ, залежно від тактики ведення 

хворих. Уперше оцінено та вивчено віддалені наслідки несприятливого прогнозу у 

хворих із ПАЛШ, залежно від тактики ведення хворих. 

Практична цінність дослідження. Результати дослідження роблять суттєвий 

внесок у вивчення ПАЛШ на Прикарпатті та є однією з ланок виконання програми 

ВООЗ із профілактики неінфекційних захворювань.  

На основі клінічних, функціональних та лабораторних методів дослідження 

отримано дані про особливості ПАЛШ з урахуванням тактики лікування таких 

хворих. Створено підходи до оцінки та прогнозування перебігу ПАЛШ у 

постінфарктному періоді. Розроблено тактику вторинної профілактики та 

оптимізації терапії у хворих із ПАЛШ. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджено в лікувально-діагностичний процес Чернівецького 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру (затв. 25.10.2017), Івано-

Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру (затв. 10.11.2017), 

обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська (затв. 3.05.2017), терапевтичного 

відділення Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» 

ХНМУ, м. Харків (затв. 15.06.2017).  

Матеріали дослідження використовуються в педагогічному процесі на 

терапевтичних кафедрах ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням автора. Дисертантом самостійно проаналізована наукова література та 

патентна інформація з проблеми ПАЛШ, доведена пріоритетність, доцільність і 

необхідність здійснення роботи. Спільно з науковим керівником визначено мету, 

завдання, об’єм та методи дослідження. Автором самостійно сформовано групи 

хворих, проведені клінічні обстеження пацієнтів, первинну обробку результатів 

клінічних і спеціальних лабораторних та імуноферментних методів дослідження. 

Здобувачем здійснено статистичний аналіз результатів дослідження, написані всі 

розділи дисертації, забезпечено впровадження їх у медичну практику, спільно з 

науковим керівником сформульовані висновки та практичні рекомендації. 

Провідною є участь автора в підготовці результатів досліджень, забезпечено 

впровадження їх у медичну практику та відображенні в опублікованих працях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи викладені та обговорені на конференціях: «ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Терапевтичні читання: сучасні аспекти 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Присвячена памʼяті 

академіка НАМН України Є. М. Нейка) (м. Івано-Франківськ, 2016), «Медична 

наука в практику охорони здоровʼя» (Полтава, 2016), «Матеріали Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції» (Переяслав-Хмельницький, 2016),  

переривистих курсах підвищення кваліфікації лікарів − терапевтів і кардіологів 

Івано-Франківської області (2016, 2017).  
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Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 9 

наукових праць, із них – 4 статті у наукових фахових виданнях України та 1 стаття в 

іноземному журналі (The Pharma Innovation Journal), 4 тези – у матеріалах 

міжнародних та всеукраїнських наукових конгресів, науково-практичних 

конференцій.  

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота написана українською 

мовою, викладена на 143 сторінках основного тексту, ілюстрована 17 таблицями, 13 

рисунками. Складається з анотації, вступу, огляду наукової літератури, опису 

матеріалів та методів дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних наукових джерел, який містить 254 джерел, із них 47 кирилицею і 207 

– латиною, додатків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Робота ґрунтується на результатах 

обстеження 274 хворих із постінфарктним кардіосклерозом. 

Критерієм включення хворих був вік від 18 до 75 років та підписання ними 

наданої форми інформованої згоди, комплаєнс хворого, наявність клінічних, 

лабораторних та інструментальних критеріїв ІХС із ПАЛШ, згідно з протоколом 

надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія». У дослідження були 

включені хворі з ХСН, що сформувалася внаслідок ІХС, а також супутньої АГ. 

У дослідження не залучалися хворі з фібриляцією передсердь, запальними 

захворюваннями оболонок серця. Виключалися також пацієнти з очевидними 

розладами функціонування ендокринної системи і/або клінічно значимою 

клапанною патологією, онкологічними захворюваннями. 

Серед обстежених хворих було 227 чоловіків, що становило  82,8 %  та 47 

жінок – 17,2 %. Середній вік пацієнтів склав (58,4±2,67) років. 

Обстежувані групи були однорідні за віком, статтю, важкістю захворювання, 

інтенсивністю клінічних проявів, що стало основою для проведення рандомізації. 

На першому етапі дослідження всі хворі були рандомізовані на 3 групи, 

залежно від проведеного лікування в постінфарктному періоді. Першу групу склали 

пацієнти з ПАЛШ, яким використовувалися виключно медикаментозні засоби. До 

другої групи ввійшли особи з ПАЛШ, яким для реваскуляризації міокарда, окрім 

медикаментів, використовувалися черезшкірні коронарні втручання (ЧКВ) на різних 

етапах надання медичної допомоги. Третю групу склали хворі з ПАЛШ, яким 

проводилася процедура аортокоронарного шунтування (АКШ).  

На другому етапі дослідження аналізували прогностичні фактори як 

формування аневризматичного розширення ЛШ, так і виникнення несприятливих 

віддалених наслідків, а також створювали прогностичну модель їхнього 

передбачення та можливі шляхи попередження.  

Контрольну групу склали 36 хворих, які перенесли інфаркт міокарда (ІМ), 

проте формування ПАЛШ у них не відбулося. 

Аналізували скарги хворих, дані об’єктивного та інструментального 

обстеження.  
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Аналізуючи отримані дані, ми виявили, що для осіб із ПАЛШ характерне 

переважання факторів ризику та супутніх захворювань. Реєстрацію ЕКГ проводили 

на одноканальному електрокардіографі «Мідас-ЕК1Т» та трьохканальному «Юкард-

200» у 12 загальноприйнятих відведеннях. За даними ЕКГ аналізували амплітуду 

окремих зубців, ширину комплекса QRS, тривалість сегментів PQ, QT у різних 

відведеннях. Також відмічали наявність порушень ритму та провідності. Окремо  

визначали наявність ішемічних змін у відповідних відведеннях. 

Холтерівське моніторування (ХМ) ЕКГ проводили за допомогою системи 

«Кардиолаб» виробництва фірми «Кардіосенс К» за допомогою рекордера з 

наступним аналізом на дешифраторі в автоматичному, напівавтоматичному та 

візуальному режимах із визначенням ВСР. Під час ХМ ЕКГ оцінювали ектопічну 

активність: визначали кількість екстрасистол, їхню морфологію для оцінки джерела 

походження, парність, умови виникнення та співвідношення з сусідніми 

комплексами QRS. Оцінювали варіабельність інтервалів RR, ширини комплексів 

QRS, сегментів ST та інтервалів QT. Окремо аналізували порушення провідності, 

наявність організованих пароксизмів аритмій суправентрикулярного та 

вентрикулярного походження. Також аналізували типи, тривалість та особливості 

виникнення замісних ритмів. Вивчали їхні взаємні співвідношення, особливості 

організації під час 24-годинного запису, а також оцінювали їхні циркадні ритми.  

Функціональний стан внутрішньосерцевої та системної гемодинаміки вивчали 

методом ЕхоКГ на апараті «TOSHIBA ISTYLE SSA-580A (NEMIO XG)» за 

допомогою датчика 2,5-МГц. Визначали наступні показники: кінцевий систолічний 

(КСР) та кінцевий діастолічний розмір ЛШ (КДР ЛШ); кінцевий систолічний об’єм 

ЛШ (КСО ЛШ); кінцевий діастолічний об’єм ЛШ (КДО ЛШ); ударний об’єм (УО); 

товщину міжшлуночкової перегородки; товщину задньої стінки ЛШ (ТЗС ЛШ); 

фракцію викиду ЛШ (ФВ ЛШ); обчислювали масу міокарда ЛШ (ММ ЛШ), індекс 

маси міокарда ЛШ (ІММ ЛШ) та обʼєм фракції інтерстиціального колагену (ОФІК). 

Для визначення ступеня фізичної тренованості та функціонального класу ХСН 

використовували шестихвилинний тест ходьби. 

Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали за допомогою 

програмного забезпечення – табличного процесора «Microsoft Excel» і пакета 

прикладних програм «Statistica v. 7.0» (StatSoft, USA). Вірогідність розбіжності 

середніх величин визначали за допомогою парного t-критерія Стьюдента. 

Проводили парний факторний кореляційний аналіз з обрахунком коефіцієнта 

кореляції Пірсона – r. Для порівняння вірогідності між групами дослідження щодо 

виникнення клінічних симптомів та фізикальних змін використовувався точний 

критерій Фішера (Fisher R.A., 2011).  

Результати та їх обговорення. Установлено чіткі клінічні та інструментальні 

характеристики ПАЛШ, залежно від проведеного лікування в постінфарктному 

періоді. 

Суттєвої закономірності в особливостях розподілу хворих за віком і статтю 

констатувати не вдалося. При цьому зафіксовано певну закономірність переважання 

чоловіків середнього віку серед хворих із ПАЛШ. 
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 Аналізуючи отримані дані, виявлено, що для осіб із ПАЛШ характерне 

переважання таких факторів ризику як артеріальна гіпертензія (АГ), цукровий 

діабет, гіперхолестеринемія, куріння, сімейний обтяжений анамнез по ІХС. АГ 

частіше спостерігали у хворих третьої дослідної групи (із ПАЛШ та після процедури 

реваскуляризації), 64,6%. У хворих без ПАЛШ АГ була виявлена в меншої частини 

випадків. Відмітна різниця була також констатована і при оцінці частоти гіпертрофії 

лівого шлуночка. Якщо в контрольній групі цей стан виявлявся в 30,6% випадків, то 

в осіб із ПАЛШ та медикаментозною тактикою лікування та осіб із ПАЛШ після 

реваскуляризації ЛШ шляхом ЧКВ він був констатований практично в половині 

випадків, а в осіб третьої дослідної групи – у 60,4%. 

Аналізуючи частоту виникнення скарг, виявлено, що для осіб із ПАЛШ 

характерна вища частота скарг, порівняно з пацієнтами без постінфарктної 

аневризми. У цих хворих переважали скарги, пов’язані як із фізичною 

працездатністю, так і з ХСН. Серед обстежених груп найбільш несприятливий 

перебіг захворювання був характерний для хворих із виключно медикаментозною 

тактикою лікування. У пацієнтів після реваскуляризації міокарда шляхом АКШ 

переважали розлади пам’яті та дратівливість, а також шум у вухах. Для хворих після 

ЧКВ констатовано високий рівень емоційної лабільності та тривожності. Аналіз 

даних об’єктивного клінічного обстеження дозволив виявити, що клінічний перебіг 

осіб із ПАЛШ істотно гірший, порівняно з хворими контрольної групи. Для них 

характерна вища частота порушення периферійного та легеневого кровотоку, 

виражений застій рідини, схильність до розвитку гіпотонії та тахікардії.  

Відзначено, що для хворих із ПАЛШ характерний нижчий рівень фізичної 

повсякденної активності, порівняно з особами після перенесеного ІМ, проте без 

ПАЛШ. Тактика лікування таких пацієнтів також має істотний вплив на якість 

життя хворих. Найнижча якість життя (результати опитування за «Анкетою фізичної 

активності» (The Specific Activity Questionnaire (SAQ)) була характерна для хворих 

із ПАЛШ та виключно медикаментозним підходом, найвища – для пацієнтів без 

ПАЛШ. Застосування в процесі лікування процедур реваскуляризації (ЧКВ і/або 

АКШ) дозволяло покращити якість життя, проте вона не сягала рівня хворих без 

ПАЛШ. 

Установлено, що особи всіх обстежуваних груп продемонстрували суттєве 

зниження когнітивних функцій за «Монреальською шкалою оцінки когнітивної 

функції» (The Montreal Cognitive Assessment (MoCA)). Так, хворі з ПАЛШ та 

медикаментозною тактикою лікування набрали в середньому (20,2±1,8) бала, особи 

другої групи – (23,5±1,6) бала. Найнижча середня сума балів була констатована для 

хворих із ПАЛШ після процедури АКШ, які набрали (19,8±1,2) бала, що було 

вірогідно нижче, порівняно з контрольною групою та відображало найнижчий 

рівень когнітивних здібностей. Зниження пам’яті, найбільшою мірою, було 

характерно для пацієнтів третьої групи. Згідно з зазначеною субшкалою, особи цієї 

групи набрали в середньому 3,6 бала (із 8 максимальних балів). У контрольній групі 

хворі без ПАЛШ набрали майже вдвічі більше − 6,7 бала,  відповідно. В осіб після 

проведеного ЧКВ цей показник був також доволі високий і склав 5,9 бала в 

середньому в групі. За результатами дослідження було встановлено, що для хворих 
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із ПАЛШ характерне зниження когнітивних здібностей практично за всіма 

аналізованими субшкалами. Наявність в анамнезі попередньо проведеної 

реваскуляризації міокарда шляхом АКШ є додатковим фактором подальшого 

зниження когнітивних здібностей у таких хворих. 

При виконанні ЕКГ встановлено, що хворі з ПАЛШ мають схильність до 

тахікардії, але застосування процедур реваскуляризації ЛШ, дозволяє вдвічі 

покращити контроль за ЧСС. Також для осіб цієї групи характерний високий 

відсоток порушень проведення імпульсів, як по передсердях та «AV-з’єднанню», так 

і по ніжках пучка Гіса. Так, найчастіше, повна блокада правої ніжки пучка Гіса була 

виявлена у хворих третьої дослідної групи 47,9%, що було більше, ніж удвічі, 

порівняно з контрольною групою та першою дослідною групами. Особи другої 

дослідної групи мали в 37,5% випадків порушення проведення по цій зоні провідної 

системи серця. При відсутності ПАЛШ (у контрольній групі) цей феномен був 

констатований тільки в 8,3% хворих. Треба відмітити, що діагностування ПАЛШ за 

допомогою ЕКГ досліджується давно. Ми підтримуємо думку Б. Фрідмена та 

співавторів (2014), наявність Q- зубця є необхідною знахідкою аневризми ЛШ, який, 

на думку авторів, навіть може відображати її локалізацію. Також на їхню думку, 

персистування елевації сегмента ST може свідчити про аневризму, проте ця ознака 

не є достатньо чутливою. 

Показники ремоделювання передсердь (зміна морфології та розширення зубця 

«Р») найрідше траплялися в обстежуваних групах в осіб із ПАЛШ, яким 

проводилася реваскуляризація шляхом проведення АКШ 29,2%. Найвища кількість 

цих пацієнтів була характерна для першої групи – 45,5%, відповідно. Особи з 

ПАЛШ після реваскуляризації шляхом ЧКВ займали проміжне положення. 

Відповідні закономірності були констатовані і для частоти виникнення у хворих 

ознак міжпередсердного та внутрішньопередсердного порушення проведення 

імпульсів. Найчастіше цей феномен був констатований для хворих із ПАЛШ після 

виключно медикаментозного ведення. Таких осіб нараховувалося в цій групі 35,1%. 

Натомість, у хворих без ПАЛШ такі порушення проведення імпульсів були 

зафіксовані тільки в 13,8% випадків. 

За даними ХМ ЕКГ, виявлено, що хворі з ПАЛШ мають схильність до 

тахікардії та вищий відсоток комплексів несинусового походження. Застосування 

реваскуляризації шляхом АКШ підвищує ризик виникнення ектопічних комплексів 

як суправентрикулярного, так і шлуночкового походження. Найбільш сприятливий 

перебіг у цьому контексті мають особи з ПАЛШ після реваскуляризації шляхом 

ЧКВ.  

Аналіз даних моніторування ВСР засвідчив, що сумарні впливи вегетативної 

нервової системи переважали, в основному, у хворих першої та третьої 

обстежуваних груп. Так, у пацієнтів із ПАЛШ та медикаментозною тактикою 

ведення хворих цей показник (TP) складав (5132±665) мс
2
, а в осіб із ПАЛШ після 

процедури АКШ – (4919±125) мс
2
, що було вірогідно більше, порівняно з хворими 

контрольної групи (3592±274) мс
2
. Відзначено, що у хворих із ПАЛШ після 

процедури ЧКВ сумарна активність вегетативної нервової системи наближалася до 

показників контрольної групи. 
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Установлено, що значення хвиль діапазону «LF» складала в контрольній групі 

(175338,9) мс
2
, у другій групі даний показник становив (2215±59,8) мс

2
, р0,05. У 

пацієнтів, в яких було застосовано медикаментозну тактику ведення та у хворих 

після АКШ, симпатикотонія була ще більш виражена й значення хвиль діапазону 

«LF» складало (310393,6) мс
2
 і (3295±45,4) мс

2
, відповідно, що вірогідно 

переважало цей параметр як для контрольної, так і для другої груп. Парасимпатичні 

впливи, натомість, у хворих із ПАЛШ були ослаблені. Так, найнижчі значення хвиль 

у діапазоні «HF» серед обстежуваних груп були констатовані для осіб із ПАЛШ 

після процедури реваскуляризації шляхом ЧКВ. У цій групі такий параметр ВСР 

склав (436±21,7) мс
2
, що вірогідно відрізнялося від значень контрольної групи 

(107351,4) мс
2
, відповідно. У першій та третій обстежуваних групах показник 

високочастотних хвиль був дещо вищий, проте також вірогідно нижчий, порівняно 

зі значенням хворих без ПАЛШ.  

Оцінюючи повільні гуморально-метаболічні впливи (за активністю хвиль у 

діапазоні «VLF»), виявили переважання їх у хворих із ПАЛШ. Так, ці впливи були 

найбільш характерні для осіб із ПАЛШ та виключно медикаментозною тактикою 

лікування, в яких значення «VLF» складало в середньому (131839,2) мс
2
, що 

вірогідно переважало аналогічні параметри у хворих із ПАЛШ після процедури 

реваскуляризації шляхом ЧКВ та АКШ (117624,6) мс
2
 і (105623,3) мс

2
, відповідно. 

Варто відзначити вірогідно нижчі показники цього параметра у хворих контрольної 

групи. У цілому аналіз ВСР засвідчив, що для пацієнтів із ПАЛШ характерна 

симпатикотонія, висока активність гуморальних впливів та переважання 

периферійних впливів над центральними як в активний, так і в пасивний періоди 

спостереження. Також особам із ПАЛШ притаманна вірогідно більша тривалість 

інтервалу QT.  

Варто також підсумувати, що параметри ВСР значною мірою, залежать від 

тактики ведення таких хворих. Для хворих із ПАЛШ та виключно медикаментозним 

підходом характерні найбільш несприятливі характеристики ВСР. Для них 

констатована гіперсимпатикотонія та високі гуморальні регуляторні впливи. 

Використання реваскуляризації у хворих із ПАЛШ шляхом ЧКВ дозволяє знизити 

агресивні симпатичні впливи, а також величину індексу Баєвського. Використання у 

хворих із ПАЛШ АКШ не дозволяє оптимізувати симпатико-парасимпатичний 

баланс, хоча дещо знижує стрес-індекс у таких пацієнтів.  

Із нашими даними перегукуються результати багатьох дослідників (Wasywich 

C.A. et al., 2010; Joffe S.W. et al., 2013; Kajita A.H. et al., 2016). Так, слід відзначити, 

що за даними літератури, аналіз ВСР дозволяє з високою часткою ймовірності 

спрогнозувати в ранньому періоді переднього ІМ формування ПАЛШ. Вважають, 

що висока симпатична активність і знижена ВСР може бути асоційована з вищою 

частотою таких ускладнень, як шлуночкові аритмії, що призводить до вищої 

смертності серед хворих із ПАЛШ. 

Аналізуючи показники скоротливості ЛШ за даними Ехо КС, відзначено, що в 

пацієнтів із ПАЛШ розподіл відповідних параметрів неоднорідний і залежить від 

тактики лікування. Найгірші показники скоротливості були констатовані для хворих 

із ПАЛШ та виключно медикаментозним лікуванням. У цій групі УО склав у 
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середньому (67,1±3,8) см
3
, у той час як у контрольній групі він становив (86,3±2,6) 

см
3
, р0,05. Варто відмітити, що вірогідна різниця була констатована також між цим 

результатом та значеннями ударного об’єму для хворих із ПАЛШ після 

реваскуляризації міокарда шляхом ЧКВ та пацієнтів із ПАЛШ після АКШ. 

Відповідно відрізнялися контрольна та перша групи за значеннями ФВ. У хворих із 

ПАЛШ першої групи ФВ становила (43,6±2,1)%, що було вірогідно меншим, 

порівняно з особами без ПАЛШ (51,2±2,7)%.  

Відзначено, що у хворих із ПАЛШ після реваскуляризації шляхом АКШ 

рівень легеневої гіпертензії був вірогідно нижчим, порівняно з особами з ПАЛШ та 

медикаментозною тактикою ведення. Також пацієнти першої групи переважали інші 

обстежувані групи за кількістю хворих із вторинною внаслідок дилатації ЛШ 

регургітацією на мітральному і/або аортальному клапанах. Так, у першій групі 

хворих із регургітацією на вказаних клапанах ступеня «+» і «++» було  79,9% і 

16,4%, відповідно, у пацієнтів із ПАЛШ після реваскуляризації шляхом ЧКВ було 

21,4% і 7,2%, відповідно. У групі контролю осіб із такими ступенями регургітації 

було 13,9% і 2,8%, відповідно. Відзначено, що тільки в першій та другій групах були 

пацієнти з регургітацією на мітральному і/або аортальному клапанах ступеня «+++». 

У контрольній та третій групах таких осіб не виявлено.  

На останньому етапі дослідження оцінювали віддалені наслідки патології, 

залежно від особливостей анамнезу, перебігу, клінічних даних та тактики лікування. 

Показники виживання пацієнтів із ПАЛШ протягом першого, третього і п’ятого 

років після ІМ складали 88%, 82% і 75%, відповідно. 

Аналіз смертності в нашому дослідженні виявив такі закономірності. Летальні 

випадки в контрольній групі були пов’язані з виникненням набряку легень і 

гострого порушення мозкового кровообігу. У першій групі, в якій у хворих із 

ПАЛШ застосовувалася виключно медикаментозна стратегія ведення, 

превалюючими причинами смерті були кардіогенний шок, набряк легень та гостре 

порушення мозкового кровотоку. Так, кардіогенний шок у цій когорті хворих був 

констатований у 8,2% осіб, набряк легень та інсульт – у 5,2%, відповідно. У другій 

групі після виконання процедури реваскуляризації шляхом ЧКВ структура 

смертності істотно не змінилася. Основними причинами летальних випадків були 

також кардіогенний шок і гостра лівошлуночкова недостатність із розвитком 

набряку легень. У хворих із ПАЛШ після процедури реваскуляризації шляхом АКШ 

серед причин смерті були діагностовані найчастіше електричні порушення серця та 

набряк легень. Приблизно в 2,0% осіб першої та третьої груп була констатована 

раптова серцева смерть. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення наукової задачі, яка полягає у вивченні перебігу ішемічної хвороби 

серця, ускладненої інфарктом міокарда та аневризмою лівого шлуночка, що дало 

можливість розробити нові диференційні клініко-діагностичні підходи та 

вдосконалити тактику лікування таких хворих. 

1. Для хворих із постінфарктними аневризмами лівого шлуночка характерний 

нижчий рівень фізичної повсякденної активності, порівняно з особами після 
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перенесеного інфаркту міокарда без постінфарктних аневризм лівого шлуночка. 

Тактика лікування таких пацієнтів має значний вплив на якість життя хворих. 

Найнижча якість життя характерна для осіб із постінфарктними аневризмами лівого 

шлуночка та виключно медикаментозним підходом, найвища – для хворих без 

постінфарктних аневризм лівого шлуночка. Застосування в процесі лікування 

процедур реваскуляризації покращує якість життя, однак вона не досягає рівня 

хворих без постінфарктних аневризм лівого шлуночка.  

2. За наявності у хворих із перенесеним інфарктом міокарда постінфарктної 

аневризми лівого шлуночка характерне зниження когнітивних здібностей за 

«Монреальською шкалою оцінки когнітивної функції».  

3. Хворі з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка мають схильність 

до тахікардії, а застосування процедур реваскуляризації дозволяє вдвічі покращити 

контроль за частотою серцевих скорочень. Для осіб цієї групи характерний високий 

відсоток порушень проведення імпульсів по передсердях, «AV-з’єднанню» та по 

ніжках пучка Гіса. Найбільш сприятливий перебіг мають особи з постінфарктними 

аневризмами лівого шлуночка після реваскуляризації. 

4. У всіх пацієнтів із постінфарктними аневризмами лівого шлуночка наявні 3 

і більше фактори ризику та 2 і більше супутніх захворювань. Перебіг 

постінфарктних аневризм лівого шлуночка залежить від віку, кількості інфарктів 

міокарда в анамнезі, наявності гіпертрофії лівого шлуночка, артеріальної гіпертензії. 

5. У формуванні постінфарктних аневризм лівого шлуночка мають значення 

лікувальні особливості ведення хворих, які значною мірою, залежать від тактики 

лікування та термінів реваскуляризації.  

6. Застосування в процесі лікування ішемічної хвороби серця реваскуляризації 

міокарда покращує перебіг постінфарктного періоду, підвищує якість життя, 

толерантність до фізичного навантаження, скоротливість лівого шлуночка, знижує 

ступінь легеневої гіпертензії, зменшує частоту віддалених ускладнень та ризик 

смерті хворих із постінфарктними аневризмами лівого шлуночка. 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Наявність у хворих постінфарктної аневризми лівого шлуночка слід 

розцінювати як чинник, що підвищує ризик ускладнень у постінфарктному періоді. 

2.  Для оцінки стану хворих із постінфарктними аневризмами лівого шлуночка 

у схему обстеження слід включати шестихвилинний тест ходьби та ЕхоКГ протягом 

перших трьох місяців після перенесеного інфаркту міокарда. 
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АНОТАЦІЯ 

Окара Чінйєренва. Особливості діагностики, клініко-гемодинамічні 

характеристики та якість життя хворих з постінфарктними аневризмами 

лівого шлуночка. –  Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 – «Кардіологія» (14 – медичні науки). – ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2017. 

Дисертація присвячена вивченню перебігу ішемічної хвороби серця, 

ускладненої інфарктом міокарда та аневризмою лівого шлуночка, що дало 

можливість розробити нові диференційні клініко-діагностичні підходи та 

удосконалити тактику лікування таких хворих. Робота ґрунтується на результатах 

обстеження 274 хворих із постінфарктним кардіосклерозом. 

Виявлено, що у хворих із ПАЛШ вища частота як ускладнень серцево-

судинної системи, так і смертельних випадків. Частота ускладнень та смертність 

наростають з віком та залежать від тактики лікування. Найгірший перебіг 

характерний для пацієнтів із ПАЛШ та медикаментозною тактикою лікування. 

Проведення реваскуляризації ЛШ зменшує частоту віддалених ускладнень та ризик 

смерті. Галузь – медицина. 

Ключові слова: постінфарктна аневризма, перкутанні втручання, 

постінфарктний кардіосклероз, аортокоронарне шунтування. 
 

АННОТАЦИЯ 

Окара Чинеренва. Особенности диагностики, клинико-гемодинамические 

характеристики и качество жизни больных с постинфарктным аневризмами 

левого желудочка. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 – «Кардиология» (14 – медицинские науки). – ДВНЗ 

«Ивано-Франковский национальный медицинский университет», Ивано-Франковск, 

2017. 

Диссертация посвящена изучению течения ишемической болезни сердца, 

осложненной инфарктом миокарда и аневризмой левого желудочка, что позволило 

разработать новые дифференциальные клинико-диагностические подходы и 

усовершенствовать тактику лечения таких больных. Работа основывается на 

результатах обследования 274 больных с постинфарктным кардиосклерозом. 

Выявлено, что у больных с ПАЛШ выше частота как осложнений сердечно-

сосудистой системы, так и смертельных случаев. Частота осложнений и смертность 

нарастают с возрастом и зависят от тактики лечения. Худший течение характерно 
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для пациентов с ПАЛШ и медикаментозной тактикой лечения. Проведение 

реваскуляризации ЛЖ уменьшает частоту отдаленных осложнений и риск смерти. 

Отрасль – медицина. 

Ключевые слова: постинфарктная аневризма, перкутанные вмешательства, 

постинфарктный кардиосклероз, аортокоронарное шунтирование. 

 

SUMMARY   

Okara Chinyerenwa. Perculiarities of diagnosis, clinical-hemodynamic 

characteristics and quality of life of patients with postinfarction left ventricular 

aneurysms. –  Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.11 – 

«Cardiology» (14 – medical sciences). – «Ivano-Frankivsk National Medical University, 

Ivano-Frankivsk», 2017. 

The dissertation is devoted to the study of the course of ischemic heart disease 

complicated by myocardial infarction (MI) and postinfarction left ventricular aneurysm 

(PLVA), which made it possible to develop new differential clinical-diagnostic approaches 

and to improve the tactics of treatment of such patients. The work is based on the results of 

a survey of 274 patients with postinfarction cardiosclerosis. The control group consisted of 

36 patients with history of MI, without the formation of PLVA. 

The following methods of investigation were used: general-clinical (complaints, 

anamnesis, objective examination), instrumental (electrocardiography (ECG), Holter 

monitoring ECG (HM ECG) with determination of heart rate variability (HRV), 

transthoracic echocardiography (TTE) and statistical methods. 

Clinical and instrumental characteristics of PLVA have been established depending 

on the treatment performed in the post-infarction period. 

According to HM ECG, it has been found that patients with PLVA have a tendency 

to tachycardia and a higher percentage of complexes of non-sinus origin. The use of 

revascularization by aortic coronary bypass (CABG) increases the risk of ectopic 

complexes of supraventricular and ventricular origin. The most favorable course, in this 

context, is associated with persons with history of PLVA after revascularization by 

percutaneous coronary intervention (PCI). 

The analysis of the monitoring data of HRV showed that its parameters largely 

depend on the tactics of the management of such patients. For patients with PLVA and 

exclusively medication approach, the most unfavorable characteristics of HRV are 

characteristic. Hypersympatheticotonia and high humoral regulatory influences have been 

identified for them. The use of revascularization in patients with PLVA by means of PCI 

reduces the aggressive sympathetic effects, as well as the magnitude of the stress index. 

The use of CABG in patients with PLVA does not allow to optimize the sympathetic-

parasympathetic balance, although somewhat reduces the stress-index in such patients. 

Analysis of indicators of LV contractility based on the result of TTE, it was noted 

that in patients with PLVA, the distribution of relevant parameters is heterogeneous and 

depends on the treatment tactics. The worst indicators of contractility were found for 

patients with PLVA and exclusively medical treatment tactic. It is worth noting that a 

reliable difference was also established between this result and the values of stroke volume 
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for patients with PLVA after myocardial revascularization by PCI and patients with PLVA 

after CABG. Accordingly, control and the first group differed in terms of the values of 

ejection fraction. It was noted that in patients with PLVA, after revascularization by 

CABG, the level of pulmonary hypertension was significantly lower than those with 

PLVA and medication tactics of treatment. Moreover, the first group was dominated by 

other surveyed groups in terms of the number of patients with secondary dilatation of LV 

from regurgitation at mitral and / or aortic valves. At the last stage of the study, the long-

term consequences of the pathology were evaluated depending on the features of the 

anamnesis, course, clinical data and treatment tactics. The survival rates of patients with 

PLVA during the first, third and fifth years after MI were 88%, 82% and 75% 

respectively. 

The mortality analysis in our study revealed the following patterns. Fatal cases in 

the control group were associated with the occurrence of pulmonary edema and acute 

cerebrovascular accident. In the first group, in which patients with PLVA used exclusively 

medication treatment tactic, the prevalent causes of death were cardiogenic shock, 

pulmonary edema and acute cerebrovascular disruption. Thus, cardiogenic shock in this 

cohort of patients was found in 8.2% of patients, pulmonary edema and stroke - 5.2% 

respectively. In the second group, after the procedure for revascularization by PCI, the 

mortality rate did not change significantly. The leading causes of fatal cases were also 

cardiogenic shock and acute left ventricular failure with the development of pulmonary 

edema. Patients with PLVA after CABG procedure for revascularization, among the 

causes of death were most often electrical heart disorders and pulmonary edema. Around 

2.0% of the first and third group had a sudden cardiac death. 

Based on the obtained results and conclusions, practical recommendations for the 

development of new differential clinical diagnostic approaches and improvement of 

treatment tactics of such patients are formulated. Branch – medicine. 

Key words: postinfarction aneurysm, percutaneous intervention, postinfarction 

cardiosclerosis, coronary artery bypass grafting. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АКШ − аортокоронарне шунтування  

ВСР – варіабельність серцевого ритму 

ГКС – гострий коронарний синдром 

ГЛШ – гіпертрофія лівого шлуночка 

ЕКГ – електрокардіографія 

ЕхоКГ – ехокардіографія 

ІМ – інфаркт міокарда 

ІММЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

КДО – кінцевий діастолічний об’єм 

КДР – кінцевий діастолічний розмір 

КСО – кінцевий систолічний об’єм 

КСР – кінцевий систолічний розмір 

ЛШ – лівий шлуночок 

ММЛШ – маса міокарда лівого шлуночка 

ОФІК – обʼєм фракції інтерстиціального колагену  

ПАЛШ – постінфарктна аневризма лівого шлуночка 

ССЗ – серцево-судинні захворювання 

ХМ ЕКГ – холтерівське моніторування електрокардіограми 

ХСН – хронічна серцева недостатність 

ЧКВ − черезшкірні коронарні втручання 

ЧСС – частота серцевих скорочень 
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