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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ − артеріальна гіпертензія 

АХ − аномальні хорди 

ВА − вінцеві артерії 

ДДЛШ − діастолічна дисфункція лівого шлуночка 

ДСТ − дисплазія сполучної тканини 

ДФ − діастолічна функція 

ІМ − інфаркт міокарда 

ІХС − ішемічна хвороба серця 

КДО − кінцевий діастолічний об’єм 

КДР − кінцевий діастолічний розмір 

КСО − кінцевий систолічний об’єм 

КСР − кінцевий систолічний розмір  

ЛВА − ліва вінцева артерія 

ЛШ − лівий шлуночок 

ЛП − ліве передсердя 

МСАС − малі структурні аномалії серця 

НДСТ − недиференційована дисплазія сполучної тканини 

ОГ − огинальна гілка 

ПВА − права вінцева артерія 

ПІКС − постінфарктний кардіосклероз 

ПКМ − позаклітинний матрикс 

ПМК − пролапс мітрального клапану 

ПМШГ  − передня міжшлуночкова гілка 

СН − серцева недостатність 

ССЗ − серцево-судинні захворювання 

ССС − серцево-судинна система 

СТ − сполучна тканина 

ТЗСЛШ − товщина задньої стінки лівого шлуночка  
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ТМШП − товщина міжшлуночкової перетинки 

УО − ударний об’єм  

ФВ − фракція викиду  

ФК − функціональний клас 

ФП − фібриляція передсердь 

ФР − фактори ризику 

ХСК − хвороби системи кровообігу 

ЦД − цукровий діабет 

А −  максимальна швидкість пізнього діастолічного наповнення 

лівого шлуночка 

DT − час децелерації 

E − максимальна швидкість раннього діастолічного наповнення 

лівого шлуночка 

e’ −  максимальна швидкість руху фіброзного кільця 

мітрального клапана в фазу швидкого наповнення 

IVRT − час ізоволюметричного розслаблення лівого шлуночка 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Україна посідає одне з перших місць в Європі за 

показниками смертності від хвороб системи кровообігу (ХСК) (459,48 на 100 

000 населення), які істотно перевищують аналогічні показники у Франції 

(30,08 на 100 000 населення), Німеччині (75,09 на 100 000 населення), Польщі 

(88,37 на 100 000 населення). В Європі серцево-судинна патологія зумовлює 

близько 40 % усіх випадків смерті осіб віком менше 75 років, з яких раптова 

серцева смерть становить понад 60 % [37]. Захворюваність населення 

України на ХСК і вихід їх на перше рангове місце в структурі загальної 

смертності свідчать про зростання поширеності цієї патології та є 

несприятливим показником стану популяційного здоров’я. Смертність від 

ХСК становить близько 65,8 %, при цьому внесок ішемічної хвороби серця 

(ІХС) складає 71,1 %, що значно перевищує аналогічні показники в 

розвинутих країнах Європи [22].  

Незважаючи на досягнення сучасної кардіології у сфері діагностики й 

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

молодого працездатного віку, продовжують зростати. Найбільший приріст 

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

інфаркту міокарда (ІМ) та раптової смерті внаслідок гострої коронарної 

недостатності [4, 25, 27, 53]. У більш пізньому віці після перенесеного ІМ 

зростає ризик виникнення смерті через серцеву недостатність (СН) та інші 

ускладнення ІХС [125]. 

За сучасними уявленнями, ІМ на тлі тромбозу вінцевих судин 

розвивається під впливом низки чинників ризику, серед яких найбільш 

вивченими залишаються дисліпідемія та атеросклероз, артеріальна 

гіпертензія, цукровий діабет, несприятлива спадковість, тютюнопаління. 

Разом із тим вплив інших факторів на виникнення гострих форм ІХС та їхніх 

ускладнень вивчено набагато менше. Проте частка пацієнтів із ІМ та 

незміненими вінцевими артеріями (ВА), становить від 1 до 12 %, що може 

бути пов’язано з чинниками неатеросклеротичного генезу, зокрема, 



8 

 
 

патологією колагену [8, 128]. Яскравим клінічним проявом аномалій 

колагену є доволі розповсюджений у популяції (до 35 %) синдром 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ) [51, 126]. 

Недиференційована дисплазія сполучної тканини призводить до 

розладів гомеостазу на тканинному, органному та організменному рівнях у 

вигляді різноманітних морфо-функціональних порушень вісцеральних і 

локомоторних органів із прогредієнтним перебігом [13, 77]. Морфологічно 

НДСТ характеризується змінами колагенових, еластичних фібрил, 

глікопротеїнів, протеогліканів і фібробластів, в основі яких лежать 

успадковані мутації генів, що кодують синтез і просторову організацію 

колагену, структурних білків і білково-вуглеводних комплексів, а також 

мутації генів ферментів і кофакторів до них [77]. 

Патогномонічних патологічних пошкоджень сполучної тканини, які б 

формували конкретний фенотип, не існує. Кожен дефект в окремого хворого 

є досить унікальним, а значне поширення в організмі сполучної тканини 

визначає поліорганність уражень при НДСТ [30]. 

Із клінічного погляду, найбільш значущими слід визнати серцево-

судинні прояви НДСТ, адже вони провокують включення компенсаторних 

механізмів, які на фоні порушень метаболічних процесів при НДСТ 

призводять до швидкого виснаження міокарда, аж до розвитку гострих форм 

ІХС та формування СН.  

У зв’язку із поширеністю НДСТ в осіб працездатного віку в загальній 

популяції (синдром трапляється в близько 35 %, а в екологічно 

несприятливих регіонах – близько 50 %), вивчення клініко-лабораторних 

особливостей ІХС при НДСТ є актуальним [34]. 

Таким чином, вроджена неповноцінність сполучної тканини може 

виступати однією з вагомих ланок патогенезу ІХС, а також безпосередньо 

впливати на аспекти, які визначають основні напрямки діагностичних і 

лікувально-профілактичних заходів у таких пацієнтів: розвиток систолічної 
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та діастолічної дисфункції міокарда, уповільнення репаративного фіброзу, 

формування постінфарктної аневризми серця, розриву серця. 

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

Дисертація є фрагментом наукової роботи кафедри внутрішньої медицини  

№ 2 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова 

на тему: «Закономірності формування серцево-судинних уражень у хворих на 

антифосфоліпідний синдром та диференційовані підходи до їх 

фармакологічної корекції», № держреєстрації 0113U000670. Здобувач є 

виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження: встановити особливості перебігу гострого Q-

інфаркту міокарда та стабільної ішемічної хвороби серця в пацієнтів 

чоловічої статі з недиференційованою дисплазією сполучної тканини для 

з’ясування предикторів несприятливого перебігу даної патології.  

Завдання дослідження: 

1.  Виявити клінічні особливості перебігу гострого Q-інфаркту 

міокарда та стабільної ішемічної хвороби серця на тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини. 

2. Дослідити особливості гемодинаміки серця в пацієнтів із гострим 

Q інфарктом міокарда та стабільною ішемічною хворобою серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

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

гострий Q інфаркт міокарда та стабільну ішемічну хворобу серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

4. Дослідити показники ліпідного профілю в пацієнтів із гострим Q-

інфарктом міокарда та стабільною ішемічною хворобою серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

5.  Визначити рівень альдостерону в пацієнтів із гострим Q-

інфарктом міокарда на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 



10 

 
 

6. Встановити прогностичні критерії ускладненого перебігу 

ішемічної хвороби серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини. 

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

Предмет дослідження: фенотипові та вісцеральні маркери НДСТ, 

особливості клініко-анамнестичних, біохімічних, гемодинамічних 

показників, характер ураження ВА у хворих із ІХС чоловічої статі на тлі 

НДСТ. 

Методи дослідження: загальноклінічні обстеження; об’єктивне 

обстеження з застосуванням оригінальної анкети з виявлення зовнішніх та 

вісцеральних стигм НДСТ із 54 позицій на основі міжнародних критеріїв M. 

J. Glesby; лабораторні методи (клінічне та біохімічне дослідження крові з 

визначенням ліпідного спектру та рівня альдостерону); інструментальні 

методи (ЕКГ у динаміці, холтерівський моніторинг, ЕхоКГ, коронарографія); 

статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані 

про клінічні особливості перебігу ІХС на тлі НДСТ, що характеризується 

формуванням постінфарктних аневризм лівого шлуночка (ЛШ), більшою 

частотою порушень ритму та провідності, та збільшенням тривалості 

стабільної стенокардії напруження до розвитку Q-ІМ, порівняно з пацієнтами 

без НДСТ чоловічної статі.  

Уточнено наукові дані щодо кількості фенотипових та вісцеральних 

маркерів НДСТ, асоційованих з ІХС. 

Отримало подальший розвиток встановлення особливостей 

гемодинаміки серця в пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ, які проявляються в 

переважанні ІІ типу діастолічної дисфункції ЛШ (ДДЛШ) 

(псевдонормалізації) у пацієнтів із Q-ІМ та в пацієнтів зі стабільною ІХС та 

постінфарктним кардіосклерозом (ПІКС), а також у зниженні скоротливої 

здатності міокарда ЛШ у пацієнтів із Q-ІМ. 
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Уперше з’ясовано характер ураження ВА у хворих на ІХС на тлі НДСТ. 

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

гемодинамічно незначущі локальні стенози, які знаходяться поза 

інфарктзалежними зонами та/або в дистальних відділах вінцевих артерій (у 

14,29 % пацієнтів). 

Уперше визначено діагностичну цінність рівня альдостерону в 

прогнозуванні перебігу ІМ у пацієнтів із НДСТ: підвищений рівень 

альдостерону асоціюється з порушенням діастолічної функції (ДФ) ЛШ за ІІ 

типом (псевдонормалізація), аномально низький рівень альдостерону – із 

формуванням постінфарктних аневризм ЛШ. 

Уперше встановлено прогностичні критерії несприятливого перебігу 

ІХС на тлі НДСТ, а саме маркери фенотипового (радіально-лакунарна 

райдужка ока, симптом «блакитних склер» та діагональна складка мочки 

вуха) і вісцерального (варикозне розширення вен нижніх кінцівок та легке 

утворення гематом при незначному пошкодженні) рівня; високий та 

аномально низький рівень альдостерону сироватки крові, ІІ тип ДДЛШ 

(псевдонормалізація). 

Практичне значення одержаних результатів. Аргументована 

необхідність комплексного обстеження пацієнтів з ішемічною хворобою 

серця, яке повинне включати, разом із загальноклінічними методами 

обстеження, визначення фенотипових та вісцеральних стигм дизембріогенезу 

за допомогою спеціально розробленої анкети, та визначення альдостерону 

сироватки крові, що покращує ранню діагностику даного захворювання. 

Розроблено та впроваджено в практику спосіб прогнозування перебігу 

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

рівня альдостерону сироватки крові з наступним прогнозуванням у таких 

хворих тяжких порушень ДФ ЛШ при рівні альдостерону більше 160 пг/мл 

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



12 

 
 

Виявлені прогностичні критерії серед груп ризику розвитку ІХС 

дозволяють удосконалити як первинну профілактику ІХС та Q-ІМ зокрема, 

так і профілактику ускладненого перебігу даної патології. 

Впровадження отриманих результатів. Результати дослідження 

впроваджені в роботу терапевтичного відділення Вузлової клінічної лікарні 

ст. Вінниця; кардіологічного відділення №1 КЗ «Вінницького регіонального 

клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології», м. 

Вінниця; терапевтичного відділення ДЗ «Український госпіталь для воїнів-

інтернаціоналістів «Лісова поляна» МОЗ України»; ревматологічного 

відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Результати роботи 

використовуються в навчальному процесі та науковій роботі на кафедрах 

патологічної фізіології та пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова; кафедрах 

внутрішньої медицини № 1 та патологічної фізіології ДВНЗ "Тернопільський 

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

військової терапії Української військово-медичної академії; кафедрі 

пропедевтики внутрішньої медицини №2 Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Здобувач особисто провела аналіз 

літератури та патентно-інформаційний пошук і визначила мету та завдання 

роботи, відібрала та обстежила тематичних хворих. Створила анкету з 

зовнішніх та вісцеральних стигм НДСТ на підставі міжнародних критеріїв 

(M. J. Glesby, 1990, A. De Paepe et al., 1996). Здобувачем сформовано базу 

даних, проведено статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих 

даних. Висновки та практичні рекомендації узгоджені з науковим 

керівником. Підготувала до друку публікації за результатами дослідження. 

Провідною є участь здобувача в наукових роботах, опублікованих у 

співавторстві. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи оприлюднені на 

V міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, м. Вінниця 
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(2014); науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченої 

пам’яті академіка Л.Т. Малої «Щорічні терапевтичні читання: від 

дослідження до реалій клінічної практики XXІ століття», м. Харків (2015); VІ 

міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, м. Вінниця 

(2015); ІV міжнародному конгресі «Профілактика. Антиейджинг. Україна», 

м. Одеса (2015); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з 

ускладненнями», м. Харків (2015); республіканській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальные вопросы клинико-

лабораторной и функциональной диагностики с клинической 

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

конференції «Запалення: морфологічні, патофізіологічні, терапевтичні та 

хірургічні аспекти», м. Вінниця (2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць, із 

них 6 статей у фахових наукових виданнях України, 3 з яких – у фахових 

виданнях, які включено в міжнародні наукометричні бази даних, 11 тез у 

матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій та з’їздів. Дисертант є 

співавтором 1 патенту України на корисну модель. 
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РОЗДІЛ 1 

НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ДИСПЛАЗІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В 

РАКУРСІ ПРЕМОРБІДНОГО ФОНУ РОЗВИТКУ ІШЕМІЧНОЇ 

ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ 

(огляд літератури) 

 

1.1. Сучасні погляди на етіологію, патогенез та фактори ризику 

розвитку ішемічної хвороби серця в осіб різних вікових груп та ґендерної 

приналежності 

Ішемічна хвороба серця – гостре або хронічне ураження серця, 

викликане зменшенням або припиненням доставки крові до міокарда в 

зв’язку з атеросклеротичним процесом у ВА, що призводить до 

невідповідності між коронарним кровотоком і потребою міокарда в кисні [97, 

124, 130]. 

Незважаючи на досягнуті за останні десятиріччя успіхи щодо розробки 

та впровадження інтенсивної медикаментозної та інвазивної стратегії 

лікування хворих на ІМ, ефективність якої переконливо доведена в ході 

виконання багатьох масштабних рандомізованих клінічних досліджень, 

смертність у гострий період захворювання залишається стабільно високою, і 

навіть, у країнах Західної Європи становить 5-7 % [165]. 

За офіційною статистикою, поширеність ІХС в Україні серед осіб 

працездатного віку в 2013 році становила 9,7 тис. на 100 тис. населення. За 

даними МОЗ України в 2013 р. зареєстровано 50744 випадків гострого та 

повторного ІМ серед дорослого населення (135,7 випадків на 100 тис. 

населення) [120]. У жіночій ґендерній популяції гострий ІМ виявляється 

приблизно в 2 рази рідше, ніж у чоловічій. У пацієнтів старшої вікової групи 

(жінки віком понад 55 років та чоловіки понад 60 років) захворюваність на 

гострий ІМ реєструється в 6 разів частіше – 307,2 на 100 тис. населення [120, 

124]. 
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В основі ІХС лежить порушення співвідношення між потребою 

міокарда в кисні та його надходженням, яке залежить від структурних змін 

ВА внаслідок атеросклеротичного ураження [92, 99, 155]. 

У більшості випадків патоморфологічною основою нестабільного 

перебігу ІХС є порушення цілісності атеросклеротичної бляшки, із 

подальшим тромбозом вінцевої судини [100]. Слід відмітити, що в пацієнтів з 

ІХС присутній тромбогенний зсув показників гемостазу в бік гіперкоагуляції, 

найбільш виражений при гострому коронарному синдромі [21]. Із появою 

атеросклеротичної бляшки просвіт судини звужується. Витоншення 

фіброзної покришки атеросклеротичної бляшки і збільшення ліпідного ядра 

(більше ніж 30 % об’єму бляшки) вважають важливими чинниками 

дестабілізації, що призводять до розриву бляшки та тромбоутворення [96]. 

Унаслідок розриву атеросклеротичної бляшки відбувається ряд послідовних 

змін тромбоцитарного гемостазу: адгезія тромбоцитів до субендотеліальних 

структур; активація тромбоцитів та їхня агрегація. Завершується цей процес 

утворенням тромбоцитарного тромбу, який у подальшому піддається 

ретракції [68, 91]. 

Останнім часом дещо змінилися уявлення про механізми дестабілізації 

атеросклеротичної бляшки, що веде до загострення ІХС. На перше місце 

впевнено виходять такі фактори, як системне та місцеве запалення, що 

розвиваються внаслідок оксидантного стресу [29, 69]. Агенти, які можуть 

викликати запалення, є різноманітними, зокрема, до інфекційних належать 

збудники вірусів грипу та герпесу, вірус Епштейна-Барра, хламідії. Одним із 

механізмів дестабілізації бляшки може бути також «гемодинамічна травма», 

викликана гіпертонічною кризою та іншою серцево-судинною патологією, 

що супроводжується підвищенням артеріального тиску [39, 173, 207]. 

За сучасними уявленнями, ІХС виникає під впливом як модифікованих, 

так і немодифікованих факторів ризику (ФР). До модифікованих ФР 

відносять: дисліпідемію, АГ, куріння, цукровий діабет (ЦД), гіподинамію. У 

свою чергу, до немодифікованих відносять: вік (чоловіки понад 45 років; 
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жінки понад 55 років або рання менопауза без замісної терапії естрогенами), 

спадковість (ІМ або раптова смерть найближчих родичів у віці до 55 років 

для чоловіків і до 65 років для жінок) [92]. 

Нині результати значної кількості епідеміологічних досліджень 

свідчать про тісний взаємозв’язок ожиріння з розвитком серцево-судинних 

подій, таких як АГ, ІХС, СН, а також ЦД 2 типу, онкологічними 

захворюваннями та ін. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

ожиріння зумовлює розвиток 44 % випадків ЦД, 23 % ІХС та 7-41 % окремих 

форм раку [31, 123, 214]. У 2005 р. С. А. Шальнова та співавт. [135] 

відзначили, що ожиріння в 2,5 раза збільшує смертність від ІМ у чоловіків, 

вплив на інші показники смертності від серцево-судинних захворювань у 

чоловіків і жінок вірогідно не відрізнявся. 

Разом із традиційними ФР, з’являються нові показники (гомоцистеїн, 

міристинова кислота, С-реактивний білок, фібриноген), між збільшенням 

рівня яких у крові та розвитком атеросклеротичного процесу, 

тромбоутворенням та, як наслідок, гострим ІМ чи інсультом виявлена пряма 

залежність [90]. Так, підвищення рівня гомоцистеїну зумовлено зниженням 

активності процесу реметилювання, котре перетворює гомоцистеїн на 

метіонін [145] і, крім того, відповідає за стимуляцію ферментів, які 

пригнічують перекисне окиснення ліпідів – один із чинників атерогенезу. За 

даними Фремінгемського дослідження, рівень гомоцистеїну, що перевищує 

14,5 ммоль/л, асоціюється з достовірним збільшенням частоти стенозів 

сонної артерії [197]. Зниження рівня гомоцистеїну шляхом змін у харчуванні 

в рамках програми боротьби з інсультами в Північній Америці (США й 

Канаді) в 1990 - 2002 рр. дало змогу знизити частоту порушень мозкового 

кровообігу на 25-30 % [2, 183]. У дослідженні STRRIDE (Studies of a Targeted 

Risk Reduction Intervention Through Defined Exercise) було виявлено зв’язки 

між інсулінорезистентністю і амінокислотами з розгалуженим вуглецевим 

ланцюгом [201]. Дослідження RISC (Relationship between Insulin Sensitivity 

and Cardiovascular disease risk) дозволило ідентифікувати зв’язки між 
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чутливістю до інсуліну та рівнями цистеїну, ізолейцину, гліцину, серину і 

співвідношенням гліцин/серин [172]. Гіперглікемія в експерименті 

асоціюється зі зниженням колатерального кровотоку, «відміною» ішемічного 

прекондиціонування, посиленням апоптозу і збільшенням розміру некрозу, а 

в клінічних дослідженнях – зі зменшенням частоти спонтанної реперфузії, 

ендотеліальною дисфункцією, протромботичним станом і феноменом 

no-reflow після успішної реперфузії [177]. Стресова гіперглікемія при 

гострому ІМ асоціюється з інсулінорезистентністю та зниженням утилізації 

глюкози в міокарді. За даними C. Lazzeri та співавт. [178], рівень глюкози в 

плазмі крові хворих із Q-ІМ на момент виписки з лікарні є незалежним 

фактором ризику смертності впродовж одного року після Q-ІМ, так само як і 

вихідна гіперглікемія. У роботі О. Б. Яременко та співавт. [111] показано, що 

низьке співвідношення гліцин/серин є маркером вірогідної 

інсулінорезистентності у хворих з ішемічними ускладненнями. У свою чергу, 

зростання рівня глікогенних амінокислот і амінокислот із розгалуженим 

вуглецевим ланцюгом у цих хворих автори пояснюють активацією 

глюконеогенезу в печінці за умов зниженої чутливості до інсуліну. Крім 

цього, оскільки серин і гліцин є одними із ключових амінокислот, залучених 

у процес утворення тетрагідрофолату, необхідного для перетворення 

гомоцистеїну [172], зрозумілим є збільшений рівень останнього, виявлений у 

плазмі крові хворих з ішемічними ускладненнями. 

Стосовно міристинової кислоти, яку виявляють у фосфоліпідах 

мембран тромбоцитів пацієнтів із різними формами ІХС, то було 

встановлено, що міристинова кислота стимулює ендотеліальну адгезію 

клітин через CD36-шлях, у тому числі адгезію тромбоцитів через змішані 

CD-36 рецептори, що сприяє тромбоутворенню в судинах [204]. Міристинова 

кислота викликає порушення функціонування кальційактивованих калієвих 

каналів великої провідності (Slo1) кардіоміоцитів, що зумовлює сповільнення 

процесів деполяризації та реполяризації в міокарді. Міристинова кислота 

стабілізує кінази − ферменти, що беруть участь у синтезі важливих для 
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організму людини біологічно активних речовин, зв’язуючись із гідрофобною 

кишенею A-спіралей, або безпосередньо взаємодіючи з ядром білка [10, 208]. 

До того ж, вона полегшує прикріплення вірусу Епштейна-Барра до клітинних 

мембран, сприяючи його персистуванню в організмі людини [157]. 

Різноманітність клінічних проявів та варіантів перебігу ІХС 

визначається не тільки ступенем звуження ВА, протяжністю стенозів та 

кількістю залучених до атеросклеротичного процесу судин, а й розміром 

ліпідного ядра бляшки, станом її покришки, а також агрегаційною здатністю 

тромбоцитів і коагуляційним потенціалом крові [56, 99]. Проте частка 

пацієнтів із ІМ та незміненими ВА за даними коронаровентрикулографії, за 

різними джерелами, становить від 1 до 12 % [128].  

Останнім часом у науковій літературі з’явилися окремі повідомлення 

про зв’язок звивистості ВА та ІХС. Ідеться про наявність у хворих клінічної 

картини ІХС за незмінених атеросклерозом звивистих ВА [168]. Водночас 

сам феномен звивистості ВА – не рідкісна знахідка, адже його виявляють у 

9,2 - 12,45 % пацієнтів, яким виконують ангіографію. За даними 

Є. О. Лебедєвої та співавт. [60], звивистість ВА варто розглядати як причину 

розвитку гострого ІМ у 23,8 % пацієнтів із клінічними проявами ІХС за 

відсутності атеросклеротичних змін ВА. Отже наявність звивистості ВА 

слугує додатковим обтяжливим чинником розвитку ІХС. 

Інфаркт міокарда при ангіографічно інтактних ВА, зазвичай, виникає у 

віці до 50 років. Як правило, йому не передують стенокардія чи попередні 

ІМ, а встановлених чинників ризику ІХС при цьому може і не бути. До 

можливих причин виникнення ІМ з ангіографічно інтактними ВА належать 

коронарний вазоспазм, коронарний тромбоз in situ чи емболізація зі 

спонтанним лізисом тромбу, вживання кокаїну, вірусний міокардит, 

розшарування аорти, стан гіперкоагуляції, автоімунний васкуліт, ДСТ 

(диференційовані та недиференційовані) [99, 153, 155]. Це, у свою чергу, 

відбивається на особливості лікувальних програм таких хворих. 
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За даними Фремінгемського дослідження, розробка та впровадження 

стратегії провідних ФР дозволило знизити рівень смертності від ІХС, 

порівняно з 1960 р., у чоловіків на 30 %, тоді як у жінок – лише на 20 % [18]. 

Є кілька пояснень щодо цієї розбіжності. По-перше, у більшості випадків 

ІХС у жінок виявляється в більш старших вікових категоріях, ніж у чоловіків, 

та асоціюється зі збільшенням кількості супутньої патології, що позначається 

на тяжкості перебігу та зростанні летальності [171]. По-друге, існує ціла 

низка особливостей ланок патогенезу та клінічних проявів ІХС у жінок, що 

спричинює несвоєчасну діагностику та, як наслідок, впливає на структуру 

ускладнень і смертність, насамперед, від ІМ. По-третє, частка жінок у 

структурі широкомасштабних проспективних досліджень була незначною, 

тому при розробці концепції боротьби з ФР не враховані ґендерні відмінності 

[18, 55]. 

Загалом, темпи росту ХСК серед жінок значно перевищують такі в 

чоловіків. Доказом даного положення служить те, що число нових випадків 

ХСК у чоловіків старшої вікової групи більше, ніж у наймолодшій у 6 разів, а 

в жінок – у 40 разів [45]. 

Спостерігаються відмінності і в проявах різних форм ІХС у чоловіків 

та жінок. Жінки, як правило, демонструють атипову клінічну картину ІХС та 

ІМ. У чоловіків частіше трапляються типові загрудинні болі, а провокуючим 

фактором стенокардії є фізичне навантаження. Встановлено також, що 

безбольову форму ІМ також частіше виявляють у жінок [45, 84]. Між 

жінками і чоловіками існують відмінності за частотою виявлення різних 

варіантів ІМ. У ході раніше проведених досліджень встановлено, що для 

чоловіків більш характерний Q-ІМ (65,2 %), тоді як у жінок Q-ІМ 

діагностується лише в 34,8 % випадків [147]. У жінок, які перенесли ІМ, 

прогноз дещо гірший, ніж у чоловіків. Так, у дослідженні С115ТО-1 було 

показано, що в жінок смертність після гострого ІМ у будь-якому віці вища, 

ніж у чоловіків. Проте, що стосується перебігу захворювання в жінок у 
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віддалений післяінфарктний період, то дані літератури вказують на більш 

сприятливий прогноз для них [132, 192]. 

Найбільш імовірним поясненням цієї закономірності є більша питома 

вага серед жінок, які перенесли ІМ, осіб з ангіографічно інтактними та мало 

зміненими ВА, а також можливість мікроваскулярних порушень. Звертає на 

себе увагу також те, що в дорослій популяції пролапс мітрального клапану 

(ПМК), як один із найбільш характерних малих структурних аномалій серця 

(МСАС) при НДСТ, частіше трапляється в жінок (66-75 %), причому пік 

припадає на 35-40 років [41]. Серед факторів, які впливають на перебіг 

захворювання в жіночій популяції, при тривалому спостереженні 

відзначають наявність ІХС в анамнезі, АГ, ЦД та деякі інші показники [16, 

179]. 

Приналежність до ґендерної чоловічої групи є ФР більш ранньої ІХС. 

Жінки в пременопаузальному періоді, завдяки відповідному естроген-

прогестероновому фонові, мають ендогенний захист від ІХС. Цей захист 

дещо менше проявляється в тих жінок, які хворі на ЦД або є 

тютюнозалежними, що, вочевидь, пов’язано з більшою агресивністю впливу 

гіперглікемії та паління на стан судин. Вважається, що найважливішими ФР 

розвитку ІМ у жінок є куріння, АГ і ЦД [181]. 

За даними В. А. Алмазова та співавт. [46], жінки до 60-70 років мають 

менший ризик ІХС, ніж чоловіки, а ІМ відбувається в них у середньому на 10 

років пізніше, ніж у чоловіків. Після 60-70 років ризик ІХС зрівнюється в 

чоловіків і жінок. 

Проблема старіння населення в Україні, як і в більшості країн Західної 

Європи, викликає необхідність більш досконалого вивчення морфологічних, 

патофізіологічних і клінічних особливостей гострого ІМ у пацієнтів похилого 

віку [162]. Перебіг ІМ у літніх хворих характеризується особливостями, 

пов’язаними з поширеністю атеросклеротичного процесу, наявністю СН і 

супутньої патології. Часто ішемія міокарда в цих пацієнтів має безбольовий 

характер. Іноді буває важко відрізнити біологічні зміни при старінні від 
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патологічних процесів, обумовлених віком. При аналізі симптомів 

захворювань в осіб похилого віку і при оцінці стану серцево-судинної 

системи (ССС) необхідно ураховувати велику кількість анатомічних і 

фізіологічних змін, що виникають протягом життя [17]. До вікових 

особливостей ССС слід віднести: підвищення активності симпатоадреналової 

системи; зменшення чутливості β-адренорецепторів до симпатичних впливів; 

морфологічні зміни артеріол із потовщенням їхньої стінки і звуженням 

просвіту; збільшення співвідношення колагену до еластину в судинній стінці 

зі збільшенням їхньої ригідності в міокарді та розвитком діастолічної 

дисфункції; зниження здатності судин до ендотелійзалежної релаксації; 

зменшення серцевого викиду; метаболічні зміни в міокарді; зменшення 

об’єму циркулюючої крові; зниження тонусу вен [16, 19]. 

Так, питома вага діастолічної дисфункції, як причини хронічної СН, 

збільшується з віком: 15 % − в осіб молодше 60 років, 35 % − у людей віком 

60-70 років, і 50 % – у людей старше 70 років [200, 209]. За даними, 

отриманими шляхом використання радіонуклідної вентрикулографії, вік 

корелює з тривалістю систоли передсердя, фракцією наповнення в систолу 

передсердя. У літніх людей у міру погіршення розслаблення швидкість 

раннього наповнення зменшується, і наповнення шлуночків знаходиться в 

більшій залежності від систоли передсердя. До того ж, у роботах S. H. 

Poulsen [195] та J. E. Moller [188] відмічалось, що вік хворих на гострий ІМ із 

порушеннями наповнення лівого шлуночка був достовірно більшим, ніж в 

осіб без цих порушень, але далі констатації цього факту автори не йшли. За 

даними В. М. Яковлєва і співавт. [144], у пацієнтів із НДСТ клінічно 

безсимптомна діастолічна дисфункція міокарда лівого і правого шлуночків у 

несприятливих умовах неухильно прогресує з віком. 

Із іншого боку, взаємозв’язки причин виникнення, патоморфологічних 

основ розвитку коронарної патології та особливостей перебігу гострих форм 

ІХС у людей молодого і середнього віку сьогодні є недостатньо з’ясованими 

[42, 64]. 
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У сучасному медичному світі існує думка, яка не знаходить свого 

підтвердження в переважній більшості випадків [116]. Згідно неї ІМ у 

молодому віці переважно виникає на ґрунті раннього коронарного 

атеросклерозу, спровокованого впливом загальновизнаних ФР. При цьому 

парадоксальним є те, що при ізольованому або локальному ураженні 

вінцевих судин «атеросклеротичним» процесом, що найчастіше трапляється 

[42], аорта та інші судини в таких пацієнтів переважно виявляються 

інтактними.  

Сьогодні провідними теоріями виникнення гострої коронарної 

недостатності в молодих є: атеросклеротичне ураження ВА; коронароспазм 

унаслідок розладів вазорегуляції вінцевого кровоплину; токсичне, у тому 

числі інфекційно-алергічне та хімічне ураження ВА з їхнім вторинним 

фіброзом; а також маловивчені причини (диференційовані та 

недиференційовані ДСТ із вродженими аномаліями розвитку ВА та без них, 

ектопії ВА, патологічна звивистість ВА, ідіопатичне розшарування ВА, 

емболічні ускладнення, злоякісний перебіг гіпертензії тощо) [116]. 

Патогістологічні дослідження доводять також існування особливих 

варіантів патологічних змін артерій та аорти, характерних саме для людей 

молодого віку. Серед них виділяють МСАС, м’язово-еластичну гіперплазію 

інтими, первинні фіброзні бляшки. Їхній розвиток відбувається без будь-яких 

початкових порушень ліпідного обміну [110]. 

На даний час, проблема ґендерно-вікових відмінностей ІМ залишається 

актуальною і недостатньо вивченою, оскільки існує багато суперечливих 

даних із цього питання. 

Отже, поряд із загальновизнаними факторами ризику ІХС, в осіб різних 

вікових груп та ґендерної приналежності, слід ураховувати, на сучасному 

етапі розвитку наукової думки, як достатньо вивчені – підвищені рівні 

гомоцистеїну та міристинової кислоти, збудники вірусів грипу та герпесу, 

вірус Епштейна-Барра та хламідії; так і вивчені на недостатньому рівні – 

МСАС, вроджені аномалії розвитку ВА, патологічну звивистість ВА, 
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ідіопатичне розшарування ВА, ектопії ВА, які розглядають в рамках доволі 

розповсюдженого (до 35 %) у популяції синдрому НДСТ. 

 

1.2. Епідеміологія та маркери недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини 

Унікальність структури та функцій сполучної тканини (СТ) створює 

умови для виникнення великої кількості її аномалій та захворювань, 

викликаних хромосомними та генними дефектами, що мають певний тип 

успадкування або виникають у результаті зовнішніх мутагенних впливів у 

фетальному періоді. Окрім величезної кількості захворювань, в основі яких 

найчастіше лежать генні дефекти, сьогодні нерідко виникають вроджені 

аномалії СТ полігенно-мультифакторіальної природи [105]. 

Слід відмітити, що СТ складає більш ніж 50 % маси тіла й формує 

єдину систему. СТ, яка виконує ряд різноманітних функцій, зокрема, 

морфологічну, бар’єрну, пластичну, біохімічну, трофічну, формує каркас 

органів і тканин, бере участь в онто- та органогенезі, загоєнні переломів 

кісток і ран, підтримці водно-сольового обміну, захисних імунологічних 

реакціях, представлена власне сполучною, скелетними (кістковою і 

хрящовою) тканиною та клітинами крові [117]. До структурних елементів СТ 

відносять клітинні елементи та позаклітинний матрикс (ПКМ). Клітинні 

елементи СТ представлені фібробластами та їхніми різновидами, які 

складають до 75% усіх клітин тканини, макрофагами, мастоцитами. 

Принципова відмінність СТ від будь-якого іншого типу тканини полягає в 

надлишку ПКМ при порівняно невеликій кількості клітин. ПКМ складається 

з гелеподібного середовища (аморфної речовини), колагенових, еластичних і 

ретикулярних волокон [35, 71, 139].  

Колаген – родина білків, переважаючий компонент позаклітинної 

матриці СТ. Колагени відіграють важливу роль у процесах пре- і 

постнатального диференціювання, регенерації і старіння клітин СТ [75, 105]. 

Численні дослідження показали, що в основі клінічних проявів НДСТ лежить 
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аномалія саме колагенових структур, питома вага яких в організмі людини 

становить близько 30 %, до того ж 40 % знаходиться в шкірі, 50 % – у 

тканинах скелету, 10 % – у стромі внутрішніх органів. Зокрема, у 

структурному складі міокарда, поряд із кардіоміоцитами (35 % усіх клітин і 

75 % від маси міокарда) та іншими клітинами (65 %, до яких відносять 

фібробласти, ендотеліоцити і гладкі міоцити стінки судин, клітини провідної 

системи серця, макрофаги), виділяють колагенові волокна І типу, та в меншій 

кількості ІІІ типу, що формують сполучнотканинний «каркас» (ПКМ) 

міокарда [19]. 

У геномі людини виявлено до 50 генів, що кодують синтез різних видів 

колагену. Виділяють щонайменше 27 типів генетично відокремлених 

колагенів. Кожна тканина характеризується досить чітким набором, будовою 

і співвідношенням типів колагену [75, 105, 119]. Так, колаген IV типу 

специфічний для базальних мембран епідермісу шкіри, судин, клубочків 

нирок, альвеол. У капсулі суглобів колаген представлений здебільшого 

колагеном I типу, у синовіальній оболонці та дермі шкіри – I і III типів, у 

судинах – IV, V, VI й VII типів. Із наявністю V типу колагену на поверхні 

ендотелію судин пов’язують атромбогенні властивості судинної стінки, тому 

що він не викликає агрегації тромбоцитів [119]. Слід відмітити, що патологія 

клапанного апарату серця пов’язана саме з надмірним руйнуванням або 

недостатнім синтезом колагену І типу та синтезом «неправильного» колагену 

ІІІ типу, що складає основу СТ клапанів серця [105]. 

Хвороби СТ можуть виникати не лише внаслідок генетичних дефектів 

у колагенах, але й унаслідок генетичних порушень, що впливають на синтез, 

посттрансляційні модифікації, секрецію та ремоделювання колагену, 

оскільки всі ці процеси підтримуються іншими білками та генами [105]. 

Термін «дисплазія» у перекладі з грецької мови означає «відхилення у 

формуванні». В 1958 році О. В. Русаков писав, що дисплазією в широкому 

розумінні слід називати аномальний стан органів і тканин, що зумовлений 

спадковими властивостями всього організму та його клітин. Термін дисплазія 
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сполучної тканини (ДСТ) запропоновано P. Beighton в 1983 році як 

констатацію клінічних проявів порушення синтезу і функціонування 

похідних колагенових і еластичних білків, що свідчить про порушення 

розвитку органів і тканин в ембріональному і постнатальному періодах [105]. 

Таким чином, НДСТ є спадковими порушеннями сполучної тканини, 

об’єднаними в синдроми і фенотипи на основі спільних зовнішніх та/або 

вісцеральних ознак, що характеризуються генетичною неоднорідністю і 

різноманіттям клінічних проявів від доброякісних субклінічних форм до 

розвитку поліорганної і полісистемної патології з прогредієнтним перебігом, 

в основі якого лежить генетичний дефект синтезу або катаболізму 

компонентів позаклітинного матриксу [36]. 

Значне поширення, прогредієнтний перебіг і поліорганність ураження 

при НДСТ роблять її важливою медико-соціальною проблемою [75, 98]. Дані 

щодо поширеності НДСТ у популяції різноманітні – від 1,8 % до 50 %, за 

даними різних джерел [5, 41, 70], що може бути обумовлено різними 

класифікаційними та діагностичними підходами. Актуальність проблеми 

НДСТ визначається також широким ураженням осіб працездатного віку. 

Як відмічає Е. В. Земцовський [41], показники розповсюдження НДСТ 

співвідносяться з поширенням основних соціально значимих неінфекційних 

захворювань. За даними В. Г. Дзяка [28] та Л. Ф. Богмат [11], прояви НДСТ у 

вигляді окремих симптомів чи стертих форм реєструються в 17 - 65 % 

пацієнтів. Це, зокрема, пов’язано з відчутним кількісним зростанням НДСТ, 

що передається спадково, та, відповідно, обумовлює зростання 

різноманітності її проявів [24, 139]. 

На думку С. С. Остропольця [89], диференційовані форми дисплазії 

сполучної тканини слід віднести до захворювань, а недиференційовані – до 

станів третього порядку, які є преморбідним фоном, що збільшує ймовірність 

виникнення асоційованих із ними захворювань, обумовлюючи різноманіття 

перебігу та, певною мірою, прогноз. 
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Існує думка, що НДСТ слід розцінювати не як хворобу, а відносити до 

конституційної категорії, коли тільки на тлі несприятливих умов зовнішнього 

середовища відбувається декомпенсація проявів НДСТ із клінічною 

маніфестацією [105]. 

Сьогодні виділено безліч фенотипових ознак НДСТ і мікроаномалій, 

які умовно можна розділити на зовнішні, що виявляються при фізикальному 

обстеженні, та вісцеральні, тобто ознаки НДСТ із боку внутрішніх органів. 

[105]. Слід зазначити, що для діагностики сполучнотканинної дисплазії 

критичною кількістю ознак є наявність 6 і більше стигм дизембріогенезу 

[113]. Г. Д. Дорофєєва [73] нараховує наявність 5 ознак НДСТ, їхнє 

поєднання з вісцеральними проявами НДСТ або із 3 і більше стигмами 

дизембріогенезу є достатнім для діагностики синдрому НДСТ. На сьогодні 

для встановлення діагнозу НДСТ достатнім є визначення 6 стигм 

дизембріогенезу [67]. 

Однією з провідних характеристик НДСТ як дисморфогенетичного 

феномену є те, що фенотипові ознаки НДСТ при народженні можуть мати 

незначний ступінь вираженості та проявлятися протягом життя під впливом 

мутагенних факторів навколишнього середовища. Із роками кількість ознак 

НДСТ та ступінь їхнього вираження зростає прогредієнтно, а морфо-

функціональні зміни різноманітних органів і систем прогресують, залежно 

від поглиблення недостатності компенсаторних механізмів [30, 51]. 

Відсутність єдиної загальноприйнятої класифікації НДСТ відображає 

різноманітність думок дослідників щодо цієї проблеми. Перші спроби 

діагностики НДСТ були спрямовані на створення спеціальних карт із метою 

виявлення зовнішніх фенотипових маркерів НДСТ. 

В 1989 році M. J. Glesby і R. E. Pyeritz [35, 105] запропонували 

спеціальну карту для виявлення так званого змішаного фенотипу, в якій 

описали 16 відомих фенотипових ознак: астенічний тип конституції, готичне 

піднебіння, гіпермобільний суглобовий синдром, втрата нормальної постави, 

сколіоз, плоскостопість, міопія, арахнодактилія, позитивний симптом 
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«зап’ястка», позитивний симптом «великого пальця», воронкоподібна 

деформація грудної клітки, кільоподібна деформація грудної клітки, пряма 

спина, підвищена еластичність шкіри, пігментні плями на шкірі, ектопія 

кришталика [30]. 

Однак карта призначалася тільки для діагностики ПМК і розширення 

великих судин. У подальшому модифіковані карти були запропоновані 

Р. Г. Огановим [78] та А. І. Мартиновим [67]. 

Однією зі спроб класифікувати несиндромну ДСТ є пропозиція 

Т. І. Кадуріної [47] виділяти MASS-фенотип, марфаноїдний і елерсоподібний 

фенотипи, ураховуючи те, що найчастіше саме вони є фенотиповими копіями 

відомих синдромів [30, 36]. Т. Ю. Смольнова та співавт. [106, 107] вважають 

за можливе розділити весь спектр численних ознак дисплазії на великі та 

малі, ураховуючи морфотипові критерії, зі спробою використати бальні 

оцінки. 

В останні роки в науковому світі набув широкого розповсюдження 

новий напрям у вивченні спадкових розладів СТ [30, 143]. Як пишуть автори 

цієї концепції, у зв’язку з тим, що «молекулярно-генетичні дослідження 

структури колагену знаходяться на ініціальній стадії», доцільно виділяти 

групу «недиференційованих дисплазій сполучної тканини». Автори 

вважають, що основою діагностики НДСТ є зовнішні і внутрішні фенотипові 

ознаки, а труднощі діагностики пов’язують із відсутністю або слабким 

знанням фенотипових ознак і клінічних проявів НДСТ. На основі 

викладеного підходу з’явилась низка досліджень, що показала наявність у 

пацієнтів з ознаками НДСТ певних особливостей перебігу і прогнозу 

патології внутрішніх органів [32, 34], у зв’язку з чим були виділені 

найпоширеніші синдроми та фенотипи, що включає поняття НДСТ: ПМК, 

марфаноподібна зовнішність, марфаноподібний фенотип, елерсоподібний 

фенотип, синдром гіпермобільності суглобів, синдром зі змішаним 

фенотипом, некласифікований фенотип [75]. 
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Вроджену патологію СТ можна діагностувати вже на етапі 

фізикального обстеження хворого при комплексній оцінці фенотипових 

маркерів її дисплазії [30, 104]. Так, при НДСТ спостерігається велика 

кількість фенотипових маркерів дисплазії. Розповсюдженість окремих 

фенотипових стигм за різними даними надзвичайно висока: поодинокі 

зовнішні маркери виявляються в 94 % осіб молодого віку, численні (більше 6 

ознак) виявляються в 42 % пацієнтів. У цілому, фенотипові маркери НДСТ у 

2012 році систематизували за основними ознаками на кісткові, шкірні, 

м’язові, суглобові та очні [75]. 

У дослідженні Є. М. Спіциної та співавт. [112] встановлено, що 

найбільш розповсюдженими серед осіб працездатного віку є ознаки 

сухожилково-суглобового симптомокомплексу, а саме: плоскостопість 

(69,2 %), порушення постави (66 %) та гіпермобільність суглобів (55,6 %). 

Проте в міру старіння та внаслідок інволютивних змін СТ, приєднання 

неспадкової патології, відбувається нівелювання вираженості 

гіпермобільності суглобів, зменшується діагностичне значення варикозного 

розширення вен нижніх кінцівок, порушень акомодації, сухожилкової 

контрактури, деформацій хребта [75, 105]. 

 Складність морфології та різноманіття функцій СТ визначають також 

поширеність вісцеральних проявів НДСТ. До того ж, у міру збільшення 

фенотипових ознак підвищується ймовірність виявлення патологічних змін у 

внутрішніх органах. Ступінь ураження саме внутрішніх органів і визначає, як 

правило, важкість клінічної картини та індивідуальний прогноз [105]. 

Морфологічні зміни в різних органах виявляються ще в антенатальному 

періоді, у подальшому прогресують та мають неспецифічний характер, 

мають різний ступінь вираженості. Вони обумовлюють зменшення 

стабільності, стійкості СТ внутрішніх органів, сприяють розвиткові клінічної 

симптоматики, особливо в тих органах, де цілісність та міцність СТ 

відіграють важливу роль [140]. Відтак, патогномонічних патологічних 

пошкоджень СТ, які б формували конкретний фенотип, не існує. Кожен 
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дефект в окремого хворого є досить унікальним, а значне поширення в 

організмі СТ визначає поліорганність уражень при НДСТ. У процесі росту і 

розвитку організму накопичуються дефекти в системі СТ: білках 

позаклітинного матриксу, ферментах, клітинах [98]. З урахуванням 

полігенності НДСТ, численності структур, залучених у патологічний процес, 

відзначають, що конкретні клінічні прояви НДСТ можуть змінюватися з 

віком. Важливо, що чим більше число ознак НДСТ є в конкретного 

індивідуума, чим раніше вони проявляються, тим достовірніший діагноз 

НДСТ і гірший прогноз [47, 98]. 

Отже, ураховуючи гетерогенність проявів НДСТ, пацієнтів із 

диспластикозалежними змінами органів і тканин вважають групою високого 

ризику виникнення асоційованої патології, клінічний перебіг якої завдяки 

диспластичному фону суттєво відрізняється від «класичних» варіантів. 

Високий рівень захворюваності, рання інвалідність і тяжкий її ступінь, ризик 

раптової смерті в молодому віці, суттєве зниження якості життя – аспекти, 

які визначають основні напрямки діагностичних і лікувально-

профілактичних заходів у таких пацієнтів [13, 30]. 

 

1.3. Недиференційована дисплазія сполучної тканини як предиктор 

розвитку ускладнень ішемічної хвороби серця 

Сучасна наука розглядає НДСТ як генетично детермінований стан СТ, 

що характеризується дефектами волокнистих структур і основної речовини 

СТ, який призводить до розладів гомеостазу на тканинному, органному та 

організменному рівнях у вигляді різноманітних морфо-функціональних 

порушень вісцеральних і локомоторних органів із прогредієнтним перебігом 

[30, 77]. 

Провідною патологією в пацієнтів із НДСТ, що визначає прогноз та 

якість життя, є кардіоваскулярні розлади. Зокрема, серед кардіологічних 

вісцеральних стигм найчастіше виявляються МСАС. У зв’язку з високою 

варіативністю внутрішньосерцевих структур, часто виникають питання 
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розмежування МСАС з численними варіантами норми. Тому на даний час 

дослідниками виділені наступні групи МСАС та периферичних судин [86]:  

 - передсердя та міжпередсердна перетинка: пролапс клапана нижньої 

порожнистої вени, збільшена євстахієва заслінка (більше 10 мм), відкрите 

овальне вікно, невелика аневризма міжпередсердної перетинки, аномальні 

трабекули, пролапс гребінцевих м’язів; 

 - трикуспідальний клапан: зміщення септальної стулки в порожнину правого 

шлуночка (до 10 мм), дилатація правого атріовентрикулярного отвору, 

пролапс трикуспідального клапану; 

 - легенева артерія: дилатація стовбура легеневої артерії, пролапс стулок 

клапана легеневої артерії; 

 - аорта: погранично вузький корінь аорти, погранично широкий корінь 

аорти, дилатація синусів Вальсальви, двостулковий аортальний клапан, 

асиметрія стулок аортального клапану, пролапс стулок аортального клапану, 

розширення або розшарування стінки грудної або черевної аорти у віці до 50 

років; 

 - лівий шлуночок: деформація виносного тракту лівого шлуночка з 

систолічним валиком у верхній третині міжшлуночкової перетинки, 

трабекули (повздовжня, поперечна, діагональна), невелика аневризма 

міжшлуночкової перетинки; 

 - мітральний клапан: ПМК, ектопічне прикріплення хорд стулок мітрального 

клапану, порушений розподіл хорд стулок мітрального клапану, додаткові 

групи папілярних м’язів, аномальне положення основи папілярних м’язів, 

звапнення мітрального кільця до 40 років; 

 - периферичні судини: варикозна хвороба вен, що виникла в ранньому віці, 

варикоцеле, легке утворення гематом при незначних ударах [40, 49, 105]. 

Із розвитком можливостей ехокардіографічної візуалізації частота 

виявлення малих серцевих аномалій у популяції молодих людей сягає 70 % 

[174]. Встановлено, що МСАС локалізується переважно в лівих відділах 

серця. Дані про частоту МСАС суперечливі, що обумовлено їхнім видом, 
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ступенем вираженості клінічних проявів, можливостями візуалізації, а також 

контингентом обстежуваних осіб [89]. Зокрема, в осіб старшого віку частота 

виявлення МСАС достовірно менша, ніж у дітей і підлітків. Це пов’язано як 

із віковим ремоделюванням серця, так і гіршими умовами візуалізації 

серцевих структур. 

Найчастіше серед всіх МСАС при НДСТ спостерігається ПМК, його 

розповсюдженість у популяції складає від 2 до 15 %. Слід відмітити, що 

ідіопатичний ПМК частіше виявляється в осіб жіночої статі (7,6 %), ніж у 

чоловічої (2,5 %), що пов’язують зі значним впливом естрогенів на 

метаболізм колагену [41]. Відомо, що тестостерон стимулює фібропластичні 

реакції, прискорює синтез СТ, обумовлюючи її більшу міцність і меншу 

розтяжність. Ймовірно, саме тому при гіперандрогенії в дівчат «слабкість» 

СТ не настільки виражена. Естрогени, навпаки, збільшують кількість 

мастоцитів (тучних клітин), сприяючи набряклості СТ і формуванню 

ексудативних реакцій. Під дією жіночих статевих гормонів відбувається 

передчасне дозрівання фібробластів і руйнування частини клітин із 

продукцією легкорозчинного, еластичного колагену [41, 98]. 

На сьогоднішній день думка про безпечність МСАС дещо змінилася. За 

даними більшості авторів, НДСТ та її серцеві маркери можуть призводити до 

таких ускладнень, як тромбоемболій великого кола кровообігу, 

гемодинамічно значущої мітральної регургітації, інфекційного ендокардиту, 

розвитку СН та аритмій, які можуть стати однією з причин раптової смерті 

[88]. Зокрема, поєднання ПМК із гіпотонією або АГ становить значний ризик 

розвитку стійкої патології ССС, що погано піддається лікуванню [3, 105]. 

За даними С. В. Логінова та співавт. [62], у пацієнтів із різними 

формами ІХС частота виявлення МСАС значно більша, ніж у середньому в 

популяції. Найчастіше в них виявляються ПМК, АХ, гранично широкий 

корінь аорти та дилатація стовбура легеневої артерії. 

Згідно з даними спостережень, у всіх випадках причина смерті 

безпосередньо або опосередковано пов’язана саме з морфо-функціональними 
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змінами серця та судин. Гістологічні зміни серця в осіб із МСАС, які раптово 

померли від аритмій, дозволили чітко визначити в них основні морфологічні 

субстрати: дегенеративні зміни структур провідної системи незапального 

походження (жирова інфільтрація та кальцинація синусового вузла й 

атріовентрикулярного з’єднання), неврити та гангліоніти, не виключено, 

інфекційної етіології. При гістологічному та гістохімічному дослідженні 

міокарда осіб з ознаками НДСТ, які померли раптово, як правило, виявляють 

мінімальні вогнищеві дистрофічні зміни кардіоміоцитів [30, 87]. 

У людей молодого віку поєднання МСАС з АГ, на думку більшості 

науковців, є проявом єдиного патологічного процесу порушення на рівні 

побудови біологічних мембран, який проявляється в особливостях як 

рецепторного апарату, так і сполучнотканинних структур. Аномальні хорди 

досить часто можна зустріти при ІХС та дилатаційній кардіоміопатії (25 – 

43 %), ревматичному ураженні серця (38 %), дефектах міжшлуночкової 

перегородки й інших вроджених вадах серця (15 %) [168]. Морфологічно 

псевдохорди можуть бути м’язовими, фіброзними або м’язофіброзними [87].  

Найбільш клінічно значущими проявами АХ є порушення ритму серця, 

які реєструють переважно у вигляді надшлуночкових і шлуночкових 

екстрасистол. Екстрасистолічна аритмія, за даними Е. В. Земцовского [41] та 

R. A. Weir та співавт. [213], при АХ лівого шлуночка трапляється в 15,8 – 

100 % випадків. За даними Н. Р. Бєлової [95], одним із патогенетичних 

механізмів розвитку порушень ритму є дефіцит магнію, який є природнім 

антагоністом кальцію та здатний чинити мембраностабілізуючу дію, 

утримувати в клітині калій та нівелювати симпатикотонічні впливи. 

Встановлено вірогідний зв’язок між фібриляцією передсердь (ФП) і 

клінічними проявами НДСТ [74]. Аритмічний синдром входить до групи 

синдромів, що визначають танатогенез в осіб із НДСТ. 

На сьогоднішній день немає єдиної думки щодо впливу АХ лівого 

шлуночка на внутрішньосерцеву гемодинаміку. Важливе питання, яке постає 

перед дослідниками, – чи є подібні аномалії «спостерігачами» або 
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«маркерами» сполучнотканинної недостатності, чи вони самі беруть 

безпосередню участь як патогенетичні чинники розвитку таких патологічних 

станів, як ІХС, аритмії, СН тощо [87]. 

Один із визнаних серцево-судинних проявів НДСТ – патологія вен [52, 

57, 71]. Поширеність варикозного розширення вен гомілок у хворих із МСАС 

складає 4,8 – 12,9 %, а при поєднанні множинних АХ із ПМК частота 

венозної недостатності досягає 100 % [57]. З’ясовано морфологічні та 

імуногістохімічні особливості шкіри і стінок вен у цих хворих. До них 

належать збільшення вмісту глікозаміногліканів у стінці судини; посилення 

експресії колагену I типу або зниження III; гіпотрофія гладких міоцитів 

стінки вен; ділянки гіпертрофії ендотеліального й субендотеліального шарів 

вени; деформація і склероз стінки вени; деформація колагену в дермі на тлі 

гіпотрофії ділянок зернистого шару епідермісу; порушення судинної 

проникності. Ураження артерій еластичного типу при НДСТ проявляються 

ідіопатичним розширенням стінки з формуванням мішечкоподібної 

аневризми; ураженням артерій м’язового і змішаного типів – біфуркаційно-

гемодинамічними аневризмами, патологічною звивистістю артерій [75]. 

Зокрема, ще в середині ХІХ століття була описана патологічна звивистість 

сонних артерій. А в середині ХХ століття дослідник Рейзер зі співавторами 

вперше припустили вплив патологічної звивистості сонних артерій на 

виникнення церебральної ішемії [105]. S. Anidjar та співавтори [167] в 1994 

році довели, що деградація артеріального еластину призводить до дилатації 

судин, зниження судинної еластичності та подовження артерії. Деградація 

колагену, навпаки, підвищує судинну розтяжність та крихкість. Отже 

дефекти в структурі еластину та колагену, обумовлені ендогенними 

спадковими механізмами підвищення активності ензимів деградації, можуть 

сприяти розвитку конфігураційних судинних аномалій [105, 167]. При 

пульсації вигину артерій коливальні рухи травмують навколишні тканини. 

Це призводить до асептичного травматичного запалення як vasa vasorum, так 

і СТ. Ці явища більш виражені по малій кривизні в ділянці вигину артерії. 
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Відповідно, процеси формування СТ завжди найбільш виражені всередині 

коліна вигнутої артерії, що призводить до стійкої фіксації його рубцевою 

тканиною. Постійна фіксація артерії у вигнутому стані викликає перебудову 

самої стінки артерії, а саме утворення випинаючого потовщення [35, 105].  

Доводиться визнати, що стосовно проблеми НДСТ у кардіології досі 

залишається невирішеною низка питань. Наприклад, сумнівно, що НДСТ 

виявляється таким незначним переліком порушень із боку ССС, адже СТ 

становить основу всіх органів. Наприклад, існує така самостійна нозологічна 

одиниця, як аневризма аорти, що розшаровується. Її наявність характерна для 

диференційованих форм ДСТ [170]. Проте для НДСТ остаточної відповіді в 

цьому контексті немає. Можна припустити, що розвиток аневризми, яка 

розшаровується, може бути пов’язаний із генетично детермінованою 

патологією колагену, що виявляється в певному віці [75], адже аневризма, як 

серцево-судинний прояв НДСТ, провокує включення компенсаторних 

механізмів, які на фоні порушень метаболічних процесів при НДСТ 

призводять до швидкого розвитку серцево-судинних подій. Клініко-

морфологічною паралеллю даного висновка можуть бути поодинокі 

дослідження, які констатують, що ІМ в осіб із НДСТ перебігає з більшою 

частотою формування постінфарктних аневризм та більш низькими 

показниками скоротливої здатності міокарда [51, 206].  

Незважаючи на значну розповсюдженість НДСТ серед пацієнтів з ІХС 

(у 43,4 % хворих у віці 36 - 60 років, за даними К.А. Солодухіна [108], що 

відповідає загальноприйнятому уявленню про її розповсюдженість у 

популяції), робіт, в яких вивчалась ІХС на тлі НДСТ, дуже мало. 

На початку ХХІ століття чітко сформувалося нове розуміння синдрому 

НДСТ, як стану СТ, що обумовлений порушенням її будови та обмінних 

процесів, що, у свою чергу, стало підставою для інтенсивних досліджень 

біохімічних маркерів СТ [9]. Так, деякі дослідники, ґрунтуючись на 

виявленні в 46,6 - 72,0 % спостережень при НДСТ дефіциту магнію в різних 

субстратах (волосся, еритроцити, слина), допускають патогенетичне 
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значення саме гіпомагніємії. Дефіцит магнію викликає наступні зміни в 

організмі: різко підвищує ризик інсультів та ІМ, підвищення загального і 

периферичного судинного опору, рівня холестерину в крові, ризику 

внутрішньосудинного тромбоутворення та аритмій, спазми гладкої 

мускулатури, прискорює процеси старіння [142]. Вплив дефіциту магнію на 

СТ імовірно призводить до посилення деградації колагенових волокон, 

синтезу дефектного колагену через порушення структури та збирання 

колагенових волокон, порушення співвідношення колагенових та еластичних 

волокон на користь останніх, сповільнення синтезу всіх структурних молекул 

СТ [134]. Іони магнію, поряд з участю в процесах колагеноутворення, 

відіграють важливу роль у роботі вегетативної нервової системи. Так, 

дефіцит магнію сприяє підвищенню рівня катехоламінів плазми крові, зміні 

тонусу папілярних м’язів. Також було встановлено, що в умовах підвищеної 

активності симпатичної нервової системи відбувається стимуляція ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи та значна втрата магнію, що в 

результаті веде до дисенергізму м’яза лівого шлуночка та ПМК [182]. 

Встановлено, що на концентрацію іонів магнію сироватки крові впливають, 

поряд із іншими чинниками, гормони кори наднирників, а саме – альдостерон 

[72].  

Альдостерон утворюється в клітинах клубочкової зони кори 

наднирників, секреція його контролюється наступними факторами: 

активністю ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, концентрацією іонів 

натрію та калію в сироватці крові, рівнем адренокортикотропного гормону, 

простагландинами та кінін-калікреїновою системою. Поряд із цим, в останні 

роки сформувалося уявлення про те, що альдостерон синтезується не лише 

корою наднирників, але і в міокарді, ендотелії судин, тканині головного 

мозку [158, 184]. Роль альдостерону в патогенезі НДСТ була 

продемонстрована в дослідженні дітей із сечовідним рефлюксом (однією зі 

стигм дизембріогенезу), яке виявило високий вміст альдостерону в даної 

категорії пацієнтів [65]. 
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Наукові дослідження довели, що альдостерон впливає на процеси 

утворення та розпаду елементів СТ тканини, підсилюючи проліферацію 

фібробластів і біосинтез глікозаміногліканів. Також доведеним фактом є те, 

що при тривалому (понад 3 тижні) стійкому підвищенні альдостерону 

сироватки крові відбувається значне прискорення проліферації фібробластів 

із надмірним накопиченням колагену І та ІІІ («неправильних») типів, та з 

вираженою стимуляцією процесів периваскулярного фіброзування [161]. 

Серед відомих механізмів фіброзуючої дії альдостерону слід виділити 

гіперекспресію трансформуючого фактора росту – β та ДНК колагену І типу 

[164]. Окрім того, альдостерон індукує процеси локального запалення в 

ендотелії середніх і дрібних ВА. 

Отже до негативних ефектів альдостерону на CCC науковці відносять 

посилення синтезу колагену фібробластами міокарда, прискорення апоптозу 

міокардіоцитів, посилення ішемії та некрозу міокарда, зниження 

барорефлекторної чутливості, підвищення локального інтраваскулярного 

запалення, посилення електричного ремоделювання, погіршення параметрів 

варіабельності серцевого ритму, підвищення ризику катехоламін-

індукованих аритмій [105]. 

Слід відмітити, що протягом останнього десятиліття існувала думка, 

відповідно до якої основними біохімічними маркерами НДСТ слід вважати 

рівні оксипроліну та глікозаміногліканів у сечі, а також лізину, проліну, 

оксипроліну в сироватці крові, які мали найбільшу діагностичну цінність 

[47]. Проте ці біохімічні маркери виявилися неспецифічними при НДСТ, 

оскільки рівень оксипроліну може підвищуватись при різноманітних 

соматичних та інфекційних захворюваннях: остеопороз, системні 

захворювання СТ, захворювання шлунково-кишкового тракту, гостра 

метапневмонічна неспецифічна емпієма плеври у хворих із деструктивною 

пневмонією, бруцельоз [105]. 

Роботами І. П. Осипенко та співавт. [82, 105] доведений вплив 

зниженої молярної концентрації гліцину сироватки крові на розвиток 



37 

 
 

ідіопатичного ПМК, при чому в таких пацієнтів спостерігалося достовірне 

зниження концентрації гліцину в міру поглиблення ступеня ПМК. Це можна 

пояснити тим, що кожна третя позиція первинної структури колагену 

представлена гліцином. До того ж, існування вторинної та третинної 

структури можливе лише за умови наявності гліцину з його чітким 

розподілом у молекулі [59]. Ось чому, знижена молярна концентрація 

гліцину в сироватці крові не дає змоги сформуватися структурно 

«нормальному» колагену, зокрема, клапанів серця. Через це утворюється 

колаген, що швидко піддається деградації. 

У даний час проводиться пошук перспективних біохімічних маркерів 

НДСТ, зокрема, існують дані про використання в цьому аспекті ферментів 

СТ (колагеназа, еластаза, нейтральна протеаза, катепсин D), фракції 

глікозаміногліканів (хондроїтин-4, дерматан- та кератан-сульфати), С-

кінцевих телопептидів колагену першого типу тощо [101]. Відкриваються 

нові перспективи метаболічної терапії кардіологічної патології на тлі НДСТ 

[77, 146]. 

Разом із цим маловивченим залишається питання про вплив НДСТ на 

перебіг ІХС, її клініко-лабораторних та інструментальних особливостей, що 

ускладнює пошук алгоритмічних рішень даної проблеми. Відсутні роботи з 

вивчення особливостей гемодинаміки пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ без ПМК, 

присутність якого додає певний внесок у структурно-геометричні параметри 

скорочення серцевого м’яза. Ураховуючи те, що синдром НДСТ є більш 

розповсюдженим, а також більш вивченим в етіопатогенетичному плані 

серед жіночої популяції, а розповсюдженість ІХС та вивчення особливостей 

її перебігу в останні десятиріччя проводилися переважно серед чоловічої 

популяції або в змішаних дослідженнях, доцільним є проведення 

комплексного дослідження особливостей перебігу ІХС на тлі НДСТ у 

чоловічій популяції. Важливість даного дослідження також обумовлено як 

існуючою різницею в процесі колагеноутворення, залежно від статі, так і 

ґендерно-віковими особливостями перебігу ІХС. 



38 

 
 

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика обстежуваних контингентів 

Для вирішення поставлених завдань було обстежено 210 пацієнтів 

чоловічої статі з верифікованою ІХС, віком від 26 до 86 років (середній вік 

(59,67 ± 0,79) років), що знаходилися на стаціонарному лікуванні в 

кардіологічному відділенні № 1 «Вінницького регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології» м. Вінниці.  

Верифікацію діагнозу Q-ІМ здійснювали на підставі позитивного 

результату тропонінового тесту та підвищеного рівня кардіоспецифічних 

ферментів при наявності больового синдрому та відповідних ЕКГ змін з 

урахуванням міжнародних стандартних критеріїв [203] та згідно протоколів 

надання медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом з 

елевацією ST (Наказ № 455 Міністерства охорони здоров’я України від 

02.07.2014 р.) [120] та без елевації ST (Наказ № 164 Міністерства охорони 

здоров’я України від 03.03.2016 р.) [121]. 

Діагноз стабільної стенокардії напруження встановлювали згідно 

протоколів надання медичної допомоги хворим зі стабільною ІХС (Наказ № 

152 Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2016) [122]. 

При визначенні функціонального класу (ФК) стенокардії, 

використовували класифікацію, запропоновану Канадською кардіологічною 

асоціацією, з урахуванням відповідного комплексу клініко-інструментальних 

даних. Функціональний клас СН визначали по класифікації Нью-Йоркської 

асоціації серця (NYHA). 

Усім пацієнтам проводили клінічні, лабораторні та інструментальні 

дослідження, із подальшою статистичною обробкою отриманих даних. 

Діагноз синдрому НДСТ виставляли на підставі спеціально розробленої 

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

модифікації А. І. Мартинова та співавторів [41, 105]. До анкети ввійшли 54 
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позиції мікроаномалій. Оцінку наявності в пацієнта НДСТ проводили при 

виявленні в нього 6 і більше позицій мікроаномалій. 

Для досягнення мети дослідження був проведений розподіл пацієнтів 

на дві групи. До основної групи (І група) були взяті 105 пацієнтів з ІХС на тлі 

НДСТ, віком від 26 до 83 років, середній вік (57,24 ± 1,07) років. Групу 

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

фенотипових та вісцеральних стигм НДСТ 5 і менше), віком від 36 до 86 

років, середній вік (62,10 ± 1,12) років. 

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

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

стаціонар у першу добу захворювання, до Іб – 30 пацієнтів зі стабільною ІХС 

та постінфарктним (Q-IM) кардіосклерозом на тлі НДСТ, а до Ів – 30 

пацієнтів зі стабільною ІХС без постінфарктного кардіосклерозу (ПІКС) на 

тлі НДСТ. Відповідно, до ІІа підгрупи ввійшли 45 пацієнтів із вперше 

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

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

до ІІв – 30 пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС та без НДСТ. 

Критеріями виключення були супутні нозології, що впливали на 

структурно-геометричні параметри серцевого м’яза, клінічні особливості, 

перебіг та розвиток ускладнень ІХС: гіпертонічна хвороба, ожиріння (індекс 

Кетле > 30 кг/м2), цукровий діабет, інша тяжка супутня патологія (ХОЗЛ, 

злоякісні новоутворення), первинний та вторинний пролапс мітрального 

клапана. Серед пацієнтів із Q-ІМ на тлі НДСТ та без неї також виключали з 

дослідження тих осіб, які приймали верошпірон протягом двох тижнів до 

проведення дослідження [118]. 

Основна група та група порівняння були репрезентативні за віком 

пацієнтів, факторами ризику і особливостями сімейного анамнезу по ССЗ 

(табл. 2.1). Підгрупи зі стабільною ІХС та ПІКС (Іб та ІІб) та підгрупи зі 

стабільною ІХС без ПІКС (Ів та ІІв) були репрезентативні за тривалістю ІХС, 

а середня тривалість стабільної стенокардії напруження в пацієнтів із Q-ІМ 
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на тлі НДСТ – (1,9 ± 0,51) років – виявилась достовірно більшою, ніж у 

пацієнтів із Q-ІМ без НДСТ – (0,76 ± 0,24) років. 

 

Таблиця 2.1  

Загальна характеристика пацієнтів з ішемічною хворобою серця 

основної групи та групи порівняння (n = 210) 

Найменування 

ознаки 

Пацієнти основної групи 

з НДСТ (n=105) 

Пацієнти групи порівняння 

без НДСТ (n=105) 

Q-IM 

(Іа, 

n=45) 

Стабільна ІХС  

Q-IM 

(ІІа, 

n=45) 

Стабільна ІХС 

з ПІКС 

(Іб, 

n=30) 

без 

ПІКС 

(Ів, 

n=30) 

з ПІКС 

 (ІІб, 

n=30) 

без 

ПІКС 

 (ІІв, 

n=30) 

Вік, роки 
55,87 ± 

1,66 

55,83 ± 

2,13 

60,7 ± 

1,74 

58,49 ± 

1,49 

62,2 ± 

2,24 

67,4 ± 

1,99 

Шкідливі 

звички, абс (%) 
25 (55,6) 12 (40) 18 (60) 28 (62,2) 14 (46,7) 19 (63,3) 

Тривалість 

ІХС, роки 

1,9 ± 

0,51* 

2,25 ± 

0,74 

5,74 ± 

1,25 

0,76 ± 

0,24 

2,31 ± 

0,58 

6,59 ± 

0,99 

Обтяжена 

спадковість по 

ССЗ, абс (%) 

21 (46,7) 13 (43,3) 9 (30) 22 (48,9) 14 (46,7) 11 (36,7) 

Середня 

тривалість 

ПІКС, роки 

- 
3,45 ± 

0,96 
- - 

3,53 ± 

0,92 
- 

Примітка. * – різниця достовірна між основною групою та групою 

порівняння (р<0,05) 

 

У пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС (Іб та ІІб підгрупа, n = 60) та в 

пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС (Ів та ІІв підгрупа, n = 60) виявляли 

різні ФК стабільної стенокардії напруження (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Розподіл хворих зі стабільною ішемічною хворобою серця  

на функціональні класи, абс (%) (n = 120) 

Клінічні форми 

Пацієнти основної 

групи зі стабільною 

ІХС на тлі НДСТ (n=60) 

Пацієнти групи порівняння 

зі стабільною ІХС без 

НДСТ (n=60) 

з ПІКС  

(Іб, n=30) 

без ПІКС 

(Ів, n=30) 

з ПІКС  

(ІІб, n=30) 

без ПІКС 

(ІІв, n=30) 

Стабільна стенокардія 

напруження ІІ ФК 
11 (36,7) 10 (33,3) 6 (20) 9 (30) 

Стабільна стенокардія 

напруження ІІІ ФК 
14 (46,7) 11 (36,7) 9 (30) 11 (36,7) 

Стабільна стенокардія 

напруження ІV ФК 
5 (16,7) 9 (30) 15 (50) 10 (33,3) 

 

Серед пацієнтів досліджуваних груп найчастіше діагностували 

стабільну стенокардію ІІІ ФК (у 25 пацієнтів основних підгруп (41,7 %) та в 

20 пацієнтів підгруп порівняння – 33,3 %) та ІІ ФК (у 21 пацієнтів основних 

підгруп (35 %) та в 15 пацієнтів підгруп порівняння – 25 %). 

Серед коморбідної патології, що безпосередньо не впливає на перебіг 

Q-ІМ у пацієнтів основної групи (n = 105), найчастіше траплялися такі 

захворювання як варикозне розширення вен нижніх кінцівок, пептична 

виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, дифузний нетоксичний зоб і 

хронічний пієлонефрит без АГ (табл. 2.3). 

Так, варикозне розширення вен нижніх кінцівок спостерігалось у 15 

(33,3 %) пацієнтів Іа, 17 (56,7 %) пацієнтів Іб та 19 (63,3 %) пацієнтів Ів 

підгрупи. Пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки 

діагностували в 5 (11,1 %) пацієнтів Іа, 9 (30 %) пацієнтів Іб та 3 (10 %) 

пацієнтів Ів підгрупи. На дифузний нетоксичний зоб частіше страждали 

пацієнти Ів підгрупи – 4 (13,3 %), а на пієлонефрит – пацієнти Іа підгрупи – 3 

(6,7 %). 
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Таблиця 2.3  

Частота виявлення супутньої патології  

в пацієнтів з ішемічною хворобою серця  

основної групи та групи порівняння, абс (%) (n = 210) 

Супутня патологія 

Пацієнти основної групи 

з НДСТ (n=105) 

Пацієнти групи 

порівняння  

без НДСТ (n=105) 

Q-IM 

(Іа, 

n=45) 

Стабільна ІХС  

Q-IM 

(ІІа, 

n=45) 

Стабільна ІХС 

з ПІКС 

(Іб, 

n=30) 

без 

ПІКС 

(Ів, 

n=30) 

з ПІКС 

 (ІІб, 

n=30) 

без 

ПІКС 

 (ІІв, 

n=30) 

Пептична виразка 

шлунка та 

дванадцятипалої 

кишки 

5  

(11,1) 

9  

(30) 

3  

(10) 

2  

(4,4) 

3  

(10) 

5  

(16,7) 

Хронічний безкам’я- 

ний холецистит 
- 

1  

(3,3) 

3  

(10) 

1  

(2,2) 
- 

2  

(6,7) 

Хронічний 

пієлонефрит без АГ 

3  

(6,7) 

1  

(3,3) 

2 

(6,7) 

1 

(2,2) 

1  

(3,3) 
- 

Облітеруючий 

атеросклероз артерій 

нижніх кінцівок 

1  

(2,2) 

1 

(3,3) 
- - 

1  

(3,3) 

3  

(10) 

Хронічний гастрит 1 (2,2) 1 (3,3) 2 (6,7) 2 (4,4) - 3 (10) 

Енцефалопатія 

змішаного генезу 

1  

(2,2) 

2  

(6,7) 

1  

(2,6) 

1  

(2,2) 

1  

(3,3) 

1  

(3,3) 

Дифузний 

нетоксичний зоб 

1  

(2,2) 

1  

(3,3) 
4 (13,3) 

1  

(2,2) 
- 

1  

(3,3) 

Варикозне 

розширення вен 

нижніх кінцівок 

15  

(33,3) 

17  

(56,7) 

19 

(63,3) 

6  

(13,3) 

8  

(26,7) 

16 

(53,3) 

 

Найчастіше спостерігали задню локалізацію Q-ІМ – у 25 пацієнтів 

(55,6 %) Іа підгрупи, у 12 пацієнтів (40 %) Іб підгрупи та в 22 пацієнтів 
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(48,9 %) ІІа підгрупи і в 16 пацієнтів (53,3 %) ІІб підгрупи. Q-ІМ передньої 

стінки ЛШ констатували в 10 (22,2 %) пацієнтів Іа та 10 (33,3 %) пацієнтів Іб 

підгрупи. Серед пацієнтів групи порівняння дану локалізацію виявили в 14 

(31,1 %) осіб ІІа і тільки в 1 (3,3 %) пацієнта ІІб підгрупи. Значно рідше 

спостерігали передньобічну та задньобічну локалізацію Q-ІМ в обох групах 

дослідження. Передньосептальний та циркулярний Q-ІМ виявляли тільки в 2 

(4,4 %) пацієнтів Іа підгрупи, а в підгрупі порівняння не було жодного 

пацієнта з такою локалізацією Q-ІМ. У той час як у пацієнтів зі стабільною 

ІХС та ПІКС спостерігалась протилежна картина: передньосептальний та 

циркулярний Q-ІМ діагностували лише в 2 (6,7 %) пацієнтів зі стабільною 

ІХС та ПІКС на тлі НДСТ (Іб підгрупа), та в 5 (16,7 %) пацієнтів зі 

стабільною ІХС та ПІКС без НДСТ (ІІб підгрупа) (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Локалізація інфаркту міокарда в пацієнтів  

із гострим Q-інфарктом міокарда та зі стабільною ішемічною хворобою 

серця та постінфарктним кардіосклерозом, абс (%) (n = 150) 

Найменування 

ознаки 

Пацієнти основної групи 

з НДСТ (n=105) 

Пацієнти групи 

порівняння 

без НДСТ (n=105) 

Q-IM 

(Іа, n=45) 

Стабільна 

ІХС та ПІКС 

(Іб, n=30) 

Q-IM 

(ІІа, n=45) 

Стабільна 

ІХС та ПІКС 

(ІІб, n=30) 

Передньосептальний 1 (2,2) 1 (3,3) - 3 (10) 

Передньобічний 5 (11,1) 3 (10) 7 (15,6) 4 (13,3) 

Передній 10 (22,2) 10 (33,3) 14 (31,1) 1 (3,3) 

Задній 25 (55,6) 12 (40) 22 (48,9) 16 (53,3) 

Задньобічний 3 (6,7) 3 (10) 2 (4,4) 4 (13,3) 

Циркулярний 1 (2,2) 1 (3,3) - 2 (6,7) 
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2.2. Методи дослідження 

2.2.1. Соматометричне обстеження. Ми провели аналіз наступних 

антропометричних ознак за методом В. В. Бунака [136] у модифікації 

П. П. Шапаренка [136, 137] таких як маса тіла, довжина тіла, довжина тулуба, 

довжина шиї, довжина грудної клітки, довжина нижньої кінцівки, обвід 

голови, обвід грудної клітки. 

Зокрема, масу тіла визначали на медичних вагах у кг, а довжину тіла та 

його частин вимірювали штангою антропометра в см. Обхватні розміри 

(окружності) визначали тканинною метричною стрічкою в см. 

За допомогою розрахункових індексів (у відсотках) визначали 

подовження та потоншення кінцівок (доліхостеномелію): співвідношення 

довжини стопи до зросту більше 15 %, співвідношення довжини кисті до 

зросту більше 11 %, різниця між величинами розмаху рук та зростом більше 

7 см, співвідношення верхнього сегменту тіла до нижнього – 0,85 та менше. 

Позитивний результат – наявність більше двох розрахункових індексів [80, 

137]. 

Арахнодактилію (вузька довга долоня з довгими пальцями) визначали 

за допомогою клінічних тестів. Позитивна ознака великого пальця – 

дистальна фаланга великого пальця зміщується за ульнарний край долоні. 

Позитивна ознака зап’ястка – дистальні фаланги I і V пальців частково 

перехрещуються при обхваті зап’ястка протилежної руки. Довжина 

середнього пальця кисті перевищує 10,0 см. Клинодактилія – медіальне або 

латеральне викривлення пальця кисті. 

Для визначення гіпермобільності суглобів проводили такі динамічні 

тести: при згинанні зап’ястка великий (перший) палець торкається 

передпліччя; перерозгинання в ліктьових та колінних суглобах понад 10°; 

дорзальне розгинання стопи більше 45°; палець кисті встановлюється 

паралельно передпліччю при розгинанні зап’ястка та метакарпального 

суглоба. Позитивний результат (наявність гіпермобільності суглобів) – 

виявлення у хворого в трьох із п’яти пар перерахованих ознак. 
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Серед астенічних рис визначали: більші поздовжні розміри тіла, 

порівняно з поперечними, більша довжина кінцівок, порівняно з довжиною 

тулуба, більша довжина грудної клітки, порівняно з довжиною живота, 

переважання поздовжніх розмірів над поперечними [66]. 

Використовували соматоскопію з метою визначення деформацій 

грудної клітки. Воронкоподібна деформація грудної клітки 1-го ступеня – 

заглиблення по серединній лінії грудини до 0,3-0,5 см і 0,5-0,7 см, відповідно. 

Кілеподібна грудна клітка – коротка здавлена з боків грудна клітка з 

кілеподібним випинанням грудини. Клінічно визначали деформацію кінцівок 

(О- та Х-подібну). Такі деформації стопи, як поздовжня і поперечна 

плоскостопість та «сандалеподібна» перша міжпальцева щілина стопи, 

визначали за допомогою соматоскопії та антропометрії з застосуванням 

розрахункових індексів. 

Крилоподібні лопатки – кути і внутрішні краї лопаток відстають від 

спини настільки, що під них можна просунути кінчики пальців. 

Краніометричні ознаки такі як неправильна форма черепа, викривлення 

носової перетинки (відхилення середньої частини носової перетинки від 

серединної лінії), доліхоцефалія (переважання поздовжнього розміру голови 

над поперечним) визначали анамнестично та клінічно.  

Високе піднебіння – глибоке, вузьке з гострим склепінням. «Готичне» 

піднебіння, що складається ніби із двох схилів, визначали анамнестично та 

при клінічному обстеженні. 

Аномалії положення зубів (у нормі зуби верхньої та нижньої щелепи 

утворюють дуги правильної форми) та центральну діастему – щілина між 

центральними різцями верхньої щелепи визначали анамнестично та клінічно.  

За допомогою рентгенографічного обстеження та при клінічному 

огляді діагностували наступні вертеброгенні ознаки: гіперлордоз 

поперекового відділу та сколіоз. 
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Підвищену розтяжність шкіри виявляли шляхом її відтягування на 2-3 

см у ділянці кисті, лоба, над зовнішніми кінцями ключиць без виникнення 

больових відчуттів у пацієнта [63, 80]. 

Очні ознаки (радіально-лакунарна райдужка, «блакитні склери» – 

стоншення склери і просвічування судинного тракту, міопія, близько або 

широко розміщені очні щілини, короткі або вузькі очні щілини) НДСТ 

оцінювали анамнестично, при клінічному обстеженні та офтальмоскопічно. 

Вушні маркери (відстовбурчені вуха, діагональна складка мочки вуха, мала 

мочка, відсутність козелка, вроджена приглухуватість) виявляли при 

клінічному огляді [80]. 

2.2.2. Анкетування хворих. Усім обстеженим проводили анкетування 

за допомогою спеціально розробленої оригінальної анкети обстеження на 

основі фенотипової карти М. J. Glesby в модифікації А. І. Мартинова та 

співавторів [41, 105]. До протоколу ввійшли 54 позицій мікроаномалій. Після 

анкетування пацієнтів проводили підрахунок кількості фенотипових та 

вісцеральних стигм НДСТ (додаток А). 

Оцінку наявності у хворого НДСТ проводили при виявленні в нього 6 і 

більше позицій мікроаномалій [81, 105]. 

2.2.3. Інструментальні методи. Усім пацієнтам із метою первинного 

скринінгу порушень ритму та провідності, діагностики вогнищевих змін 

міокарда шлуночків проводили електрокардіографічне обстеження (ЕКГ) у 

12 стандартних відведеннях на електрокардіографі «Heart Screen 112 D» 

(Угорщина). 

Для достовірної діагностики порушень ритму та провідності серця 

пацієнтам здійснювали добове холтерівське моніторування ЕКГ за 

допомогою моніторного комплексу «Cardio Tens» (Угорщина). 

Використовували відведення, що відповідали V1 та V5 стандартної ЕКГ. При 

аналізі отриманих даних визначали наступні показники: середню частоту 

серцевих скорочень, кількість епізодів бради- та тахікардії, надшлуночкових 

та шлуночкових екстрасистол, пароксизмальної надшлуночкової тахікардії, 
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міграції водія ритму, синусової аритмії, синдрому ранньої реполяризації 

шлуночків [79, 83]. 

За допомогою ехокардіографії визначали структурні та гемодинамічні 

характеристики серцевого м’яза. Ехо- та допплеркардіографію виконували в 

стандартних позиціях на ультразвуковій системі General Electric Vivid 7 

Dimension (США) із використанням 2-4 МГц фазованого датчика в 2D, М, 

кольоровому, імпульсно-хвильовому та постійно-хвильовому допплерівських 

режимах. Локація серцевих структур здійснювали з парастернального і 

верхівкового доступів по довгій і короткій осях у положенні пацієнта, лежачи 

на спині або на лівому боці, із піднятим на 30 градусів головним кінцем 

кушетки. 

У процесі обстеження визначали в міліметрах розмір лівого передсердя 

(ЛП), кінцевий діастолічний розмір (КДР) порожнини лівого шлуночка, 

кінцевий систолічний розмір (КСР) порожнини лівого шлуночка, товщину 

задньої стінки лівого шлуночка (ТЗСЛШ) та товщину міжшлуночкової 

перетинки (ТМШП) лівого шлуночка. Обчислювали наступні показники: 

фракція викиду (ФВ) лівого шлуночка у відсотках за методом Симпсона та 

ударний об’єм (УО) в мл за формулами [43, 79]:  

 

ФВ = УО : КДО х 100 %,  

де ФВ – фракція викиду лівого шлуночка (%), 

УО – ударний об’єм лівого шлуночка, 

КДО – кінцевий діастолічний об’єм. 

 

УО = КДО – КСО,  

де УО – ударний об’єм лівого шлуночка, 

КДО – кінцевий діастолічний об’єм, 

КСО – кінцевий систолічний об’єм. 
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Діастолічну функцію ЛШ оцінювали за величинами трансмітрального 

потоку при імпульсно-хвильовій допплерографії та швидкості руху 

фіброзного кільця мітрального клапану в перетинковій його частині при 

тканинній допплерографії у відповідності з рекомендаціями Європейської 

ехокардіографічної асоціації [196]. За спектром трасмітрального кровотоку 

оцінювали структуру діастолічного наповнення ЛШ – Е/А, у.о., (Е, см/с – 

максимальна швидкість раннього діастолічного наповнення ЛШ; А, см/с – 

максимальна швидкість у період пізнього діастолічного наповнення). Також 

вимірювали час ізоволюметричного розслаблення ЛШ (IVRT, мс), час 

уповільнення раннього діастолічного наповнення (час децелерації, DT, мс), 

максимальну швидкість руху фіброзного кільця мітрального клапана в фазу 

швидкого наповнення ЛШ (е’, см/с) та співвідношення максимальної 

швидкості раннього діастолічного наповнення ЛШ до максимальної 

швидкості руху фіброзного кільця мітрального клапана в фазу швидкого 

наповнення ЛШ (Е/е’). 

Ознакою діастолічних порушень, згідно з рекомендаціями робочої 

групи Європейського товариства кардіологів, вважали значення е’ ≤ 8 см/с та 

співвідношення Е/е’ < 8; а також відношення Е/А < 1 у.о., IVRT > 100 мс та 

DT > 220 мс для хворих віком до 50 років; Е/А < 0,5 у.о., IVRT > 110 мс та 

DT > 240 мс – для пацієнтів, яким за 50 років [1, 196].  

Також оцінювали такі показники як: розкриття аортального клапану, 

розміри правого шлуночка, діаметр аорти, наявність регургітації на 

трикуспідальному клапані, тиск у легеневій артерії. 

Усім пацієнтам було проведено коронарографічне дослідження для 

визначення характеру, місця і ступеня звуження ВА (наявність/відсутність 

вроджених аномалій ВА, кількість атеросклеротично уражених артерій, 

ступінь стенозу ВА) [186]. Обстеження проводили на ангіографі Axiom Artis 

dFC фірми Siemens AG (Німеччина) із наступною комп’ютерною обробкою 

даних. 
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Аномалії нирок (дистопії, ектопії, часткове подвоєння мисок та 

сечоводів, кісти, нефроптоз) та жовчного міхура (поодинокі чи множинні 

перетяжки, перегини та деформація жовчного міхура) визначали при 

використанні даних ультразвукового дослідження внутрішніх органів 

черевної порожнини за допомогою апарату General Electric «Logic-7» (Vivid – 

3) (США).  

За допомогою ендоскопічних методів діагностували: пролапс слизової 

оболонки шлунка в просвіт стравоходу, килу стравохідного отвору 

діафрагми, гастроптоз, видимий гастродуоденальний рефлюкс. 

Езофагофіброгастродуоденоскопію проводили за умови наявності в пацієнтів 

скарг на печію та/або болі в животі, зокрема в епігастральній ділянці. 

Обзорну рентгенографію органів грудної клітки виконували для 

виявлення як вогнищевої патології з боку легень та середостіння, так і для 

виявлення вісцеральних аномалій із боку органів грудної клітки. 

2.2.4. Загальноклінічні та лабораторні методи. Усім хворим 

основних підгруп та підгруп порівняння, що знаходились у кардіологічному 

відділенні № 1, проводили загальноклінічні та біохімічні дослідження в 

акредитованій клініко-біохімічній лабораторії КЗ «Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» (№ 

свідоцтва про атестацію 003892, чинне до 25.12.2018 р.). 

Лабораторне обстеження хворих на ІХС проводили з урахуванням 

показників загального аналізу крові та сечі, глюкози периферичної крові, 

біохімічного дослідження крові з визначенням наступних показників: 

білірубін загальний (прямий, непрямий), аланінамінотрансфераза, 

аспартатамінотрансфераза, тимолова проба, рівень калію та натрію, азот 

залишковий, сечовина, креатинін, С-реактивний білок, протромбіновий 

індекс, протромбіновий час, фібриноген, фібриноген В, міжнародне 

нормалізоване відношення. Кардіоспецифічні ферменти (Тропонін I, 

креатинфосфокіназа) визначали в пацієнтів із вперше встановленим Q-ІМ із 

та без НДСТ (Іа та ІІа підгрупи). 
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Усі лабораторні показники визначали загальновизнаними методами. 

Дослідження ліпідного обміну включало визначення вмісту загальних 

ліпідів, загального холестерину, тригліцеридів та β-ліпопротеїнів. Рівні 

показників ліпідного обміну визначали в сироватці венозної крові 

ферментативним методом на фотоелектроколориметрі КФК-2 виробництва 

«ЗОМЗ» (Росія) із використанням реактивів «Felicit» (Україна) за 

стандартною методикою. 

За нормальні значення (відповідно до рекомендацій Європейського 

товариства кардіологів (2014) та Українського товариства кардіологів (2014)) 

приймали наступні показники: загальні ліпіди – менше 8 г/л, загальний 

холестерин - менше 5 ммоль/л, тригліцериди - менше 1,7 ммоль/л, β-

ліпопротеїни – менше 55 опт. од. 

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

проводили визначення альдостерону за допомогою імуноферментних методів 

[44]. Визначення рівня альдостерону здійснювали методом твердофазного 

імуноферментного аналізу (ELISA) із використанням аналізатора і тест-

системи DRG (Німеччина) у лабораторії «Сінево» (свідоцтво про атестацію 

№ ПТ-425/15, чинне до 31.12.2018 р.). ELISA є чутливим методом, оскільки 

кожна молекула фермента може перетворювати багато молекул субстрату, 

що виступає в якості підсилювача реакції. Умовами проведення дослідження 

стали звичайна сольова дієта без обмеження солі протягом двох тижнів до 

дослідження, виключення інтенсивних фізичних вправ та прийому 

верошпірону. Венозну кров (4 мл) на дослідження рівня альдостерону 

забирали з ліктьової вени вранці натще (о 7:00 годині ранку), у положенні 

лежачи, на 10-у добу від моменту виникнення Q-ІМ. Із метою нівелювання 

впливу продуктів некротичного процесу в міокарді на рівень гормонів кори 

наднирників, рівень альдостерону визначався на 10-у добу від моменту 

виникнення Q-ІМ. Саме цей час співпадає з суттєвим зниженням у крові 

тропонінів та катехоламінів. Нормативні показники альдостерону в сироватці 

крові: у положенні лежачи – (10,0 - 160,0) пг/мл. Зразком для проведення 
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аналізу є сироватка крові, інкубація відбувається при кімнатній температурі 

не більше 1 год 20 хв. Контрольні сироватки: 1 флакон по 0,6 мл; 

калібрувальні проби: перша містить 2 мл (нульовий), 5 проб по 0,6 мл 

(титровані по 15, 50, 200, 500, 100 пг/мл). Чутливість методу складає 10 

пг/мл. 

2.2.5. Методи статистичного аналізу. Для статистичної обробки 

результатів дослідження були використані методи варіаційної статистики. 

Оцінювали характер розподілів для кожного з отриманих варіаційних рядів 

за Шапіро-Уілком, середні для кожної ознаки, що вивчалася, похибки 

середньої арифметичної. Оскільки в переважній більшості випадків розподіл 

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

незалежними кількісними величинами визначали за допомогою t-критерія 

Стьюдента. Порогова величина ймовірності похибки для статистично 

значимої різниці встановлювалась на рівні 0,05. Для визначення кореляційної 

залежності вираховувався коефіцієнт кореляції Пірсона (r). Для підрахунків 

було використано програму StatSoft «Statistica» v. 6.0. Оформлення і 

друкування роботи виконували в текстовому редакторі Microsoft Word 2010. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА АСПЕКТИ ПРОГНОЗУ ГОСТРОГО  

Q-ІНФАРКТУ МІОКАРДА НА ТЛІ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ 

ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ  

 

3.1. Клінічні особливості гострого Q-інфаркру міокарда на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

У пацієнтів основної групи Q-ІМ дебютував у віці від 38 до 83 років, а 

в пацієнтів підгрупи порівняння – у віці від 36 до 84 років (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 «Віковий дебют» Q-інфаркту міокарда в пацієнтів із гострим 

інфарктом міокарда основної групи та групи порівняння. 

 

Виявлено, що в пацієнтів із НДСТ (Іа підгрупа) Q-ІМ найчастіше 

діагностували у вікових групах 40-49, 50-59 та 60-69 років (по 26,7 - 28,9 % 

хворих), у той час як у пацієнтів без НДСТ (ІІа підгрупа) – у віці 50-59 років 

(37,8 %). 
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Відсоток пацієнтів із відсутністю періоду від появи клінічних проявів 

ІХС до розвитку Q-IM був достовірно менший в основній підгрупі (Іа) і 

складав 42,2 %, проти 66,7 % підгрупи порівняння (ІІа) (р<0,05). У пацієнтів 

із тривалістю ІХС до розвитку Q-IM більше 10 років спостерігали 

протилежну картину: серед пацієнтів із синдромом НДСТ відсоток складав 

11,1 %, а в підгрупі порівняння не спостерігалось жодного пацієнта з таким 

тривалим анамнезом ІХС (рис. 3.2). 

 

Примітка. * – різниця достовірна між основною групою та групою 

порівняння (р<0,05) 

Рис. 3.2 Тривалість ішемічної хвороби серця до розвитку Q-інфаркту 

міокарда в пацієнтів із гострим Q-інфарктом міокарда. 

 

Середній вік пацієнтів із відсутністю періоду від появи клінічних 

проявів ІХС до розвитку Q-IM в основній підгрупі складав (57,72 ± 3,06) 

років, а в пацієнтів без НДСТ – (58,88 ± 2,11) років. У пацієнтів основної 

Кількість хворих, % 

* 

* 
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підгрупи з тривалістю ІХС більше 10 років середній вік складав (56 ± 5,77) 

років. 

 

3.2. Фенотипові та вісцеральні маркери дисплазії сполучної 

тканини в пацієнтів із гострим Q-інфарктом міокарда, їхня прогностична 

значущість 

Аналіз маркерів НДСТ в основній підгрупі та підгрупі порівняння, 

отриманих в ході соматометричного дослідження та анкетування хворих 

згідно розробленої нами анкети виявив, що середня кількість стигм у 

пацієнтів Іа підгрупи складала 8,44 ± 0,29, а в пацієнтів ІІа – 4,47 ± 0,12. 

Серед осіб Іа підгрупи із НДСТ в одного пацієнта (2,2 %) спостерігалась 

наявність 13 маркерів, у 3 (6,7 %) – 12 ознак, у 4 (8,9 %) – 11 ознак, у 4 (8,9 

%) – 10 ознак, у 8 осіб (17,8 %) було виявлено 9 маркерів, у 9 (20 %) – 8 

маркерів, 7 осіб (15,6 %) мали 7 проявів НДСТ та 9 (20 %) – 6 ознак. 

Якісний аналіз стигм дизембріогенезу за топікою ураження в основній 

підгрупі виявив наступні особливості (рис. 3.3). У всіх пацієнтів – 45 (100 %) 

– спостерігали аномалії СТ кистей та стоп. Офтальмологічні стигми 

(радіально-лакунарна райдужка, блакитні склери) та мікроаномалії вушних 

раковин (діагональна складка мочки вуха, мала мочка) мали місце в 

абсолютної більшості пацієнтів і реєструвались з однаковою частотою – у 41 

особи (91,1 %). Зміни з боку ротової порожнини (аномалії прикусу, 

схильність до раннього карієсу, діастема) були виявлені в 36 пацієнтів (80 

%). Стигми дизембріогенезу з боку шкіри та її придатків реєструвались у 27 

хворих (60 %). Частотою ураження дещо поступались вісцеральні стигми 

(гастроезофагеальна рефлюксна хвороба – у 2 пацієнтів, аномалії форми 

жовчного міхура – 1, полікістоз нирок – 1, легке утворення гематом при 

незначному пошкодженні – 10, варикозне розширення вен нижніх кінцівок – 

15) – 21 пацієнт (46,7 %). 
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Рис. 3.3 Розподіл фенотипових та вісцеральних маркерів недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини в пацієнтів основної підгрупи. 

 

Із найменшою частотою були зареєстровані аномалії СТ із боку будови 

тіла – 13 осіб (28,9 %) та краніоцефальної ділянки – 5 пацієнтів (11,1 %). 

Розподіл пацієнтів у підгрупі порівняння дещо відрізнявся від основної 

підгрупи за частотою ураження анатомічних ділянок (рис. 3.4). У 45 

пацієнтів (100 %) спостерігали стигми дизембріогенезу з боку кистей та стоп. 

Фенотиповий маркер із боку вушних раковин (діагональна складка мочки 

вуха) визначали в 30 пацієнтів (66,7 %). Меншою мірою були виявлені зміни 

з боку ротової порожнини (аномалії прикусу, схильність до раннього карієсу) 

– у 27 пацієнтів (60 %). На відміну від основної підгрупи, зміни з боку очей 

(радіально-лакунарна райдужка, блакитні склери) спостерігали в значно 

меншої кількості хворих – 13 (28,9 %). Аномалії СТ із боку шкіри та її 

придатків реєстрували в 11 пацієнтів (24,4 %), а вісцеральні стигми 
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дизембріогенезу – тільки в 7 (15,6 %). У свою чергу, зміни з боку будови тіла 

та краніоцефальної ділянки виявлені лише в 5 (11,1 %) та 2 (4,4 %) пацієнтів 

відповідно. 

 

 

Рис. 3.4 Розподіл фенотипових та вісцеральних маркерів недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини в пацієнтів підгрупи порівняння. 

 

Частота виявлення маркерів НДСТ у пацієнтів основної підгрупи та 

підгрупи порівняння представлена в табл. 3.1. Серед фенотипових та 

вісцеральних стигм НДСТ в основній підгрупі переважали аномалії вушних 

раковин (діагональна складка мочки вуха, мала мочка), медіальна та/або 

латеральна клинодактилія, радіально-лакунарний тип райдужної оболонки 

ока, блакитні склери, схильність до раннього карієсу. Окрім цього, прямі 

сильні кореляційні зв’язки виявлені в пацієнтів із НДСТ між числом маркерів 

НДСТ і частотою виявлення діагональної складки мочки вуха (r=+0,85; 

р<0,05), блакитних склер (r=+0,81; р<0,05), варикозного розширення вен 
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нижніх кінцівок (r=+0,74; р<0,05); прямі кореляційні зв’язки середньої сили – 

для радіально-лакунарного типу райдужної оболонки ока (r=+0,69; р<0,05) та 

легкого утворення гематом при незначному пошкодженні (r=+0,46; р<0,05). 

 

Таблиця 3.1 

Якісна характеристика маркерів недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у хворих основної групи  

та групи порівняння з гострим Q-інфарктом міокарда (n=90) 

Найменування ознаки 

Пацієнти основної 

групи з НДСТ 

(Іа, n=45) 

Пацієнти групи 

порівняння без НДСТ 

 (ІІа, n=45) 

n  % n  % 

Фенотипові маркери 

Радіально-лакунарна 

райдужка 
30 66,7* 10 22,2 

Блакитні склери 30 66,7* 11 24,4 

Аномалії вушних раковин 41 91,1* 30 66,7 

«Готичне» або високе 

піднебіння 
2 4,4 1 2,2 

Діастема 8 17,8 4 8,9 

Схильність до раннього 

карієсу 
20 44,4* 11 24,4 

Аномалії прикусу 15 33,3 11 24,4 

Викривлення носової 

перегородки 
5 11,1 1 2,2 

Медіальна/Латеральна 

клинодактилія 
39 86,7* 19 42,2 

Перевага довжини 4-го 

пальця кисті над другим 
17 37,8 15 33,3 
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Продовження табл. 3.1 

Сандалеподібна перша 

міжпальцева щілина стопи 
16 35,6 12 26,7 

Плоскостопість 2 4,4 0 0 

Коротка шия 5 11,1 2 4,4 

Сколіоз 2 4,4 0 0 

Деформація грудної клітки 3 6,7 0 0 

Підвищена еластичність 

шкіри (3см) 
2 4,4 0 0 

Ангіоектазії 1 2,2 1 2,2 

Уміння згорнути язик у 

трубочку 
18 40 10 22,2 

Вісцеральні маркери 

Варикозне розширення вен 

нижніх кінцівок 
15 33,3* 6 13,3 

Легке утворення гематом 

при незначному 

пошкодженні 

10 22,2* 0 0 

Зміна форми жовчного 

міхура 
3 6,7 0 0 

Гастроезофагеальна 

рефлюксна хвороба 
2 4,4 0 0 

Полікістоз нирок 1 2,2 0 0 

Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 

 

У пацієнтів підгрупи порівняння з найбільшою частотою виявляли: 

аномалії вушних раковин (діагональна складка мочки вуха), медіальну та/або 

латеральну клинодактилію, перевагу довжини четвертого пальця кисті над 

другим, блакитні склери, радіально-лакунарний тип райдужної оболонки ока, 

сандалеподібну першу міжпальцеву щілину стопи. У свою чергу, у хворих 
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даної підгрупи достовірно рідше, ніж в осіб основної підгрупи, виявляли 

наступні маркери НДСТ: радіально-лакунарний тип райдужної оболонки ока, 

блакитні склери, аномалії вушних раковин, схильність до раннього карієсу, 

та зовсім не було виявлено сколіозу, деформацію грудної клітки, підвищеної 

еластичності шкіри (3см), плоскостопості, схильності до легкого утворення 

гематом при незначному пошкодженні, зміни форми жовчного міхура, 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та полікістозу нирок. 

Детальний аналіз частоти комбінацій виявлених маркерів НДСТ за 

ураженими системами виявив наступні особливості. Кісткова система 

уражена у 100 % пацієнтів основної підгрупи та підгрупи порівняння. Серед 

пацієнтів основної підгрупи найбільшу частку складали хворі з комбінацією 

ураження кісткової системи та очей – 38 осіб (84,4 %) (табл. 3.2). Наступним 

за частотою виявилось поєднання маркерів НДСТ із боку кісткової системи, 

очей та вушних раковин, що спостерігалось у 35 пацієнтів (77,8 %) основної 

підгрупи. 

Поєднання ураження кісткової системи, очей, вушних раковин та 

суглобів, а також кісткової системи, очей та суглобів, та ураження кісткової 

системи і суглобів мало місце в 53,3, 60 та 62,2 % хворих відповідно. Рідше 

за все виявлені комбінації: кісткова система, очі, ССС та шкіра – 17,8 % 

пацієнтів; кісткова система, очі, суглоби та ССС; кісткова система, очі, 

суглоби, ССС та вушні раковини – по 15,6 % пацієнтів. 

У пацієнтів підгрупи порівняння комбінація зовнішніх та внутрішніх 

ознак НДСТ виявилась дещо іншою (табл. 3.2). Найчастіше в осіб даної 

категорії спостерігали ураження кісткової системи та очей – 23 пацієнтів 

(51,1 %). У 17 хворих (37,8 %) були виявлені поєднання стигм із боку 

кісткової системи та суглобів. Комбінація маркерів НДСТ із боку кісткової 

системи, очей і вушних раковин спостерігалась у 10 пацієнтів (22,2 %); 

кісток, очей та шкіри – у 7 осіб (15,6 %). Інші поєднання фенотипових та 

вісцеральних стигм дизембріогенезу були виявлені з дуже малою частотою. 
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Таблиця 3.2 

Частота комбінацій маркерів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини в пацієнтів із гострим Q-інфарктом міокарда, % (n=90) 

Комбінації фенотипових ознак 

Пацієнти 

основної групи 

з НДСТ 

(Іа, n=45) 

Пацієнти групи 

порівняння  

без НДСТ 

(ІІа, n=45) 

Кісткова система+очі 84,4* 51,1 

Кісткова система+очі+ССС 28,9* 6,7 

Кісткова система+очі+ССС+шкіра 17,8* 2,2 

Кісткова система+очі+вуха 77,8* 22,2 

Кісткова система+очі+вуха+шкіра 40* 2,2 

Кісткова система+очі+вуха+суглоби 53,3* 2,2 

Кісткова система+очі+вуха+суглоби+шкіра 33,3* 0 

Кісткова система+очі+суглоби 60* 13,3 

Кісткова система+очі+суглоби+ССС 15,6* 0 

Кісткова система+очі+суглоби+ССС+вуха 15,6* 0 

Кісткова система+очі+шкіра 40* 15,6 

Кісткова система+суглоби 62,2* 37,8 

Кісткова система+суглоби+шкіра 35,6* 11,1 

Кісткова система+суглоби+шкіра+вуха 35,6* 2,2 

 Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 

 

За кількістю уражених систем пацієнти Іа підгрупи були розділені 

наступним чином (рис. 3.5): 6,7 % пацієнтів мали стигми з боку 3 систем; 

26,7 % – 4 систем; 42,2 % – 5 систем; 22,2 % – всіх 6 систем. Фенотипові та 

вісцеральні стигми з боку 2 систем не були виявлені в жодного пацієнта. 
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Рис. 3.5 Кількість уражених систем у пацієнтів із гострим Q-інфарктом 

міокарда. 

 

Серед пацієнтів ІІа підгрупи 11,1 % мали ураження 2 систем; 42,2 % – 3 

систем; 35,6 % – 4 систем і 8,9 % – 5 систем. Комбінацій з ураженням 6 

систем у даній когорті пацієнтів взагалі не виявлено. 

 

3.3. Характер ранніх ускладнень гострого Q-інфаркту міокарда в 

пацієнтів досліджуваних підгруп 

Найбільший відсоток ускладнень Q-IM припадав на порушення ритму 

та провідності, що виявили в 21 пацієнта Іа підгрупи (46,7 %) та в 12 

пацієнтів ІІа підгрупи (26,7 %). Серед порушень ритму та провідності в 

пацієнтів Іа підгрупи найчастіше траплялись шлуночкова екстрасистолія 

високих градацій за B. Lown, пароксизмальна ФП, фібриляція шлуночків та 

атріовентрикулярна блокада І ступеня. 

Кількість хворих, % 

Уражені системи 
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У міру зростання кількості стигм НДСТ у хворих основної підгрупи 

спостерігали більш тяжкий характер ускладнень Q-IM (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3 

Характер ранніх ускладнень Q-інфаркту міокарда 

в основній підгрупі та підгрупі порівняння, % (n=90) 

Ускладнення Q-IM 

Пацієнти основної 

групи 

з НДСТ (Іа, n=45) 

Пацієнти групи 

порівняння 

без НДСТ (ІІа, n=45) 

Порушення ритму та провідності 46,7* 26,7 

Постінфарктна аневризма серця 11,1* - 

Розрив міжшлуночкової пере-

тинки / розрив папілярних м’язів 
4,4 - 

Гостра СН (Killip I, II, III) 17,8 8,9 

Кардіогенний шок 4,4 - 

Синдром Дреслера 2,2 - 

Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 

 

Так, серед 12 пацієнтів Іа підгрупи (26,7 %), що мали 10 та більше 

стигм дизембріогенезу, констатували: пароксизмальну форму ФП у двох 

пацієнтів та фібриляцію шлуночків у чотирьох пацієнтів, постінфарктну 

аневризму серця в п’яти пацієнтів, розрив заднього папілярного м’яза в 

одного пацієнта та розрив міжшлуночкової перетинки, що поєднувався з 

пароксизмальною формою ФП, в одного пацієнта. До того ж, серед пацієнтів 

ІІа підгрупи таких ускладнень як постінфарктна аневризма серця, розрив 

міжшлуночкової перетинки, розрив папілярних м’язів, кардіогенний шок та 

синдром Дреслера не було виявлено в жодного пацієнта. За допомогою 

кореляційного аналізу з використанням лінійного коефіцієнта кореляції 

Пірсона був виявлений сильний прямий зв’язок між кількістю фенотипових і 
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вісцеральних стигм НДСТ та частотою виявлення ранніх ускладнень Q-IM у 

пацієнтів основної підгрупи (r=+0,91; р<0,05). 

 

3.4. Зміни інструментальних характеристик у хворих на гострий 

Q-інфаркт міокарда, із позицій прогнозування перебігу 

3.4.1. Структурно-функціональні особливості міокарда та 

внутрішньосерцевої гемодинаміки в пацієнтів із гострим Q-інфарктом 

міокарда. У табл. 3.4 представлені середні значення морфометричних 

показників міокарда та показників серцевої гемодинаміки, що визначались у 

пацієнтів основної групи та групи порівняння. 

У пацієнтів досліджуваних підгруп виявляли наступні зміни ЕхоКГ 

показників: збільшення середнього розміру ЛП, збільшення КСР, збільшення 

КДР, як в основній підгрупі, так і в підгрупі порівняння. ТМШП та ТЗСЛШ у 

пацієнтів обох підгруп були незначно збільшеними. Серед пацієнтів підгрупи 

порівняння реєструвався дещо збільшений ударний об’єм. ФВ зменшена як у 

пацієнтів із НДСТ, так і в осіб без синдрому НДСТ. Збільшення показників 

КСР і КДР та зменшення ФВ в осіб із синдромом НДСТ указувало на значне 

зниження скоротливої здатності міокарда ЛШ. 

При аналізі показників ДФ ЛШ у досліджуваних підгрупах виявили, що 

для осіб із Q-IM на тлі НДСТ характерне достовірне збільшення відношення 

допплерівських швидкостей трансмітрального кровотоку Е/А: 1,620 ± 0,107, а 

в підгрупі пацієнтів без НДСТ – 1,134 ± 0,108, та збільшення співвідношення 

максимальної швидкості раннього діастолічного наповнення ЛШ до 

максимальної швидкості руху фіброзного кільця мітрального клапана в фазу 

швидкого наповнення ЛШ Е/е’ – 9,81 ± 0,36 та 8,74 ± 0,38 відповідно; 

достовірне зменшення часу ізоволюметричного розслаблення ЛШ IVRT – 

(78,87 ± 3,00) мс та (95,91 ± 3,89) мс відповідно, та часу децелерації DT – 

(194,82 ± 5,68) мс та (236,11 ± 7,09) мс відповідно (р<0,05). До того ж, у 

середніх показниках ФВ між пацієнтами основної підгрупи та підгрупи 

порівняння встановлена статистично достовірна різниця (р<0,05). 
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Таблиця 3.4 

Структурно-геометричні показники та показники внутрішньосерцевої 

гемодинаміки в пацієнтів із гострим Q-інфарктом міокарда, M ± m 

(n=90) 

Показник 

Пацієнти основної 

групи з НДСТ  

(Іа, n=45) 

Пацієнти групи  

порівняння без НДСТ  

(ІІа, n=45) 

Діаметр аорти, мм 32,66 ± 0,72 33,42 ± 0,61 

Розкриття АК, мм 23,27 ± 1,15 21,10 ± 0,78 

ЛП, мм 42,84 ± 0,18 41,53 ± 0,61 

КСР, мм 40,39 ± 1,12 40,43 ± 1,07 

КДР, мм 56,46 ± 1,03 56,29 ± 1,11 

КСО, мл 77,84 ± 4,60 79,45 ± 5,95 

КДО, мл
 

150,19 ± 5,96 153,35 ± 6,58 

УО, мл  69,10 ± 2,84 74,32 ± 1,87 

ФВ, %
 

42,37 ± 1,41* 49,87 ± 1,54 

ТЗСЛШ, мм 11,63 ± 0,30 11,51 ± 0,27 

ТМШП, мм 11,41 ± 0,23 11,48 ± 0,29 

Е/А, од. 1,620 ± 0,107* 1,134 ± 0,108 

IVRT, мс 78,87 ± 3,00* 95,91 ± 3,89 

DT, мс 194,82 ± 5,68* 236,11 ± 7,09 

е’, см/с 6,42 ± 0,25 6,58 ± 0,23 

Е/е’, од. 9,81 ± 0,36* 8,74 ± 0,38 

Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 

 

Порівняльний аналіз даних ЕхоКГ дослідження встановив, що в 

абсолютної більшості пацієнтів обох підгруп – 82 (91,1 %), незалежно від 

проявів НДСТ, виявлені порушення ДФ ЛШ (табл. 3.5). 
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Переважаючим типом ДДЛШ у пацієнтів із НДСТ (Іа підгрупа) був тип 

ІІ (псевдонормалізація), а в підгрупі без НДСТ (ІІа підгрупа) – тип І 

(уповільнення релаксації). ДДЛШ за типом ІІІ (рестриктивний) виявляли 

лише в 3 хворих (6,7 %) основної підгрупи та в 3 пацієнтів (6,7 %) підгрупи 

порівняння. Серед пацієнтів основної підгрупи достовірно частіше, ніж в осіб 

підгрупи порівняння виявляли ДДЛШ за типом ІІ (псевдонормалізація) 

(р<0,05). 

 

Таблиця 3.5 

Типи діастолічної дисфункції в пацієнтів із гострим Q-інфарктом 

міокарда основної групи та групи порівняння, n (%) (n=90) 

Типи діастолічної функції 

Пацієнти основної 

групи з НДСТ  

(Іа, n=45) 

Пацієнти групи  

порівняння без НДСТ  

 (ІІа, n=45) 

Нормальний 5 (11,1) 3 (6,7) 

Тип І (уповільнення релаксації) 9 (20)* 24 (53,3) 

Тип ІІ (псевдонормалізація) 28 (62,2)* 15 (33,3) 

Тип ІІІ (рестриктивний) 3 (6,7) 3 (6,7) 

Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 

 

3.4.2. Зміни коронарографічних показників у пацієнтів із гострим 

Q-інфарктом міокарда. Розподіл пацієнтів основної підгрупи та підгрупи 

порівняння за кількістю атеросклеротично уражених ВА представлений на 

рис. 3.6 та 3.7. 

Серед пацієнтів Іа підгрупи (Q-ІМ на тлі НДСТ) найчастіше виявляли 

односудинне ураження ВА, а в підгрупі ІІа (Q-ІМ без НДСТ) – двосудинне 

ураження. 
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Рис. 3.6 Розподіл пацієнтів із Q-інфарктом міокарда на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, залежно від кількості 

атеросклеротично уражених вінцевих артерій. 

 

Рис. 3.7 Розподіл пацієнтів із Q-інфарктом міокарда без недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, залежно від кількості атеросклеротично 

уражених вінцевих артерій. 

 

Середня кількість атеросклеротично уражених артерій, топіка 

ураження (права вінцева артерія (ПВА), ліва вінцева артерія (ЛВА) та її гілок 

64,44%

26,67%

8,89%

1 судина 2 судини 3 судини
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– передня міжшлуночкова (ПМШГ ЛВА), огинальна (ОГ ЛВА)), 

наявність/відсутність вроджених аномалій ВА представлені в табл. 3.6. 

Дослідження показало, що в пацієнтів основної підгрупи достовірно 

менша середня кількість атеросклеротично уражених артерій, ніж у хворих 

без НДСТ (р<0,05). До того ж, встановлено, що в пацієнтів основної підгрупи 

достовірно рідше уражалась ПМШГ ЛВА, порівняно з пацієнтами підгрупи 

порівняння (р<0,05). Вроджені аномалії ВА були виявлені лише в 7 пацієнтів 

(15,6 %) підгрупи Іа (ектопія ВА в 1 хворого, агенезія периферичного відділу 

однієї з ВА в 3, патологічна звивистість у 2 та м’язові «містки» в 1 хворого). 

 

Таблиця 3.6 

Характер ураження вінцевих артерій  

у пацієнтів із гострим Q-інфарктом міокарда  

основної групи та групи порівняння за даними коронарографії (n=90) 

Локалізація 

атеросклеротичного процесу 

Пацієнти основної 

групи з НДСТ  

 (Іа, n=45) 

Пацієнти групи  

порівняння без НДСТ  

 (ІІа, n=45) 

Дрібні гілки ВА, % 6,7 ± 7,4 13,3 ± 10,1 

Стовбур ПВА, % 48,9 ± 14,9 64,4 ± 7,7 

Стовбур ЛВА, % 17,8 ± 11,4 13,3 ± 10,1 

ОГ ЛВА, % 40 ± 14,6 40 ± 14,6 

ПМШГ ЛВА, % 40 ± 14,6* 73,3 ± 13,2 

Середня кількість атеросклеро-

тично уражених артерій 

1,44 ± 0,16* 1,96 ± 0,17 

 Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 

 

Особливості стенозування ВА в пацієнтів досліджуваних підгруп, що 

представлені в табл. 3.7: в осіб із НДСТ локальне стенозування ВА та 

атеросклеротичне ураження ВА зі стенозом ≤75 % виявлялись достовірно 

частіше, ніж в осіб без НДСТ. Водночас як дифузне стенозування ВА та 
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атеросклеротичне ураження ВА зі стенозом >75 % у пацієнтів з НДСТ 

виявлялись достовірно рідше, ніж у пацієнтів підгрупи порівняння (р<0,05). 

У процесі дослідження виявлений прямий зв’язок середньої сили між числом 

стигм НДСТ та частотою виявлення локального стенозування ВА в пацієнтів 

підгрупи Іа (r=+0,55; р<0,05). Слід зазначити, що гемодинамічно незначущі 

локальні стенози виявлені тільки в 5 (11,1 %) пацієнтів підгрупи Іа (з Q-ІМ 

задньої стінки ЛШ). До того ж, ступінь стенозу ВА у всіх цих пацієнтів був 

менше 40%, із локалізацією в переважної більшості поза інфарктзалежних 

зон та/або в дистальних відділах ВА (4 пацієнти (8,9 %) підгрупи Іа). 

 

Таблиця 3.7 

Особливості стенозування вінцевих артерій у пацієнтів основної групи 

та групи порівняння з гострим Q-інфарктом міокарда, % (n=90) 

Характер стенозу ВА 

Пацієнти основної 

групи з НДСТ  

 (Іа, n=45) 

Пацієнти групи  

порівняння без НДСТ  

(ІІа, n=45) 

Локальний тип стенозування 68,9 ± 13,8* 35,6 ± 14,3 

Протяжний тип стенозування 31,1 ± 13,8* 64,4 ± 14,3 

Стеноз ≤75 % 26,7 ± 13,2* 4,4 ± 6,1 

Стеноз >75 % 73,3 ± 13,2* 93,3 ± 7,5 

Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 

 

Надалі був проведений аналіз тривалості ІХС до розвитку ІМ у 

пацієнтів із гострим Q-IM (підгрупи Іа, ІІа). Відсоток пацієнтів із відсутністю 

періоду від появи клінічних проявів ІХС до розвитку IM був достовірно 

(р<0,05) менший в підгрупі Іа і складав 42,2 %, проти 66,7 % у підгрупі ІІа. У 

пацієнтів із тривалістю ІХС до розвитку Q-IM 10 років і більше спостерігали 

наступну картину: у підгрупі Іа виявлено 5 пацієнтів (11,1 %), а в підгрупі ІІа 

не було жодного пацієнта з таким тривалим анамнезом ІХС. 
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Слід відмітити, що в тих 7 пацієнтів підгрупи Іа, в яких виявили 

вроджені аномалії ВА, тривалість ІХС до ІМ була відсутня або невелика (до 6 

місяців). Отже, у пацієнтів із вродженими аномаліями ВА Іа підгрупи 

тривалість ІХС до розвитку IM була мінімальна, проте атеросклеротично 

змінені ВА не були гемодинамічно значущими, та локалізувались поза 

інфарктзалежних зон та/або в дистальних відділах ВА. 

 

3.5. Біохімічні особливості Q-інфаркту міокарда на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та їхня прогностична 

значущість 

3.5.1. Показники ліпідного профілю в пацієнтів із Q-інфарктом 

міокарда. Проведене дослідження показників ліпідного профілю в пацієнтів 

підгруп Іа та ІІа виявило наступні зміни (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Показники ліпідного профілю пацієнтів основної групи  

та групи порівняння з гострим Q-інфарктом міокарда, М±m (n=90) 

Показники 

Пацієнти 

основної групи 

з НДСТ (Іа, n=45) 

Пацієнти групи 

порівняння 

без НДСТ (ІІа, n=45) 

Загальні ліпіди, г/л 6,38 ± 0,15 6,87 ± 0,17 

Холестерин, ммоль/л 4,83 ± 0,1 5,06 ± 0,09 

β-ліпопротеїни, од 51,38 ± 1,02 53,62 ± 0,99 

Тригліцериди, ммоль/л 1,52 ± 0,05* 1,74 ± 0,06 

Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 

 

Середні показники загальних ліпідів та β-ліпопротеїнів були в межах 

норми в обох групах дослідження, у той час як середні рівні холестерину та 
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тригліцеридів були дещо вищими від нормативних показників лише в 

пацієнтів без синдрому НДСТ. 

Гіперхолестеринемію діагностували в (31,1 ± 13,8) % пацієнтів 

основної групи та (54,6 ± 14,8) % – групи порівняння (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8 Розподіл хворих із гострим Q-інфарктом міокарда та 

гіперхолестеринемією за віковими групами. 

 

У більшості пацієнтів Іа підгрупи (15,6 %) гіперхолестеринемію 

діагностували в 60-69 років, тоді як у більшості осіб (28,9 %) ІІа підгрупи її 

діагностували на десятиріччя раніше – у віці 50-59 років. 

Підвищений рівень загальних ліпідів виявили в (6,7 ± 7,4) % хворих 

основної групи та (15,6 ± 10,8) % пацієнтів групи порівняння. Підвищений 

рівень β-ліпопротеїнів реєстрували в основній групі та групі порівняння в 

(22,2 ± 12,4) % та (35,6 ± 14,2) % пацієнтів відповідно. Збільшений рівень 

Кількість хворих, (%) 

Вік, роки 
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тригліцеридів виявили в (35,6 ± 14,2) % пацієнтів основної групи та (51,1 ± 

14,9) % – групи порівняння. 

Статистично достовірна різниця поміж показників ліпідного обміну 

виявлена тільки між середнім рівнем тригліцеридів у пацієнтів основної 

групи – (1,52 ± 0,05) ммоль/л та групи порівняння – (1,74 ± 0,06) ммоль/л 

(р<0,05). 

Середній рівень холестерину серед пацієнтів наймолодшої вікової 

групи (<40 років) складав (4,65 ± 0,25) ммоль/л в осіб із НДСТ, та (5,15 ± 

0,41) ммоль/л в осіб без НДСТ (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9 Середній рівень холестерину в пацієнтів із гострим Q-інфарктом 

міокарда різних вікових груп. 

 

Середній рівень холестерину серед пацієнтів найстаршої вікової групи 

(понад 69 років) становив (4,89 ± 0,31) ммоль/л в осіб із НДСТ та (5,12 ± 0,4) 

ммоль/л в осіб без НДСТ. Єдиною віковою групою, в якій середній рівень 

холестерину серед осіб із НДСТ був вище, ніж в осіб без НДСТ, були 

пацієнти категорії 60-69 років. 
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Середній рівень холестерину в пацієнтів із відсутнім періодом від 

появи клінічних проявів ІХС до розвитку Q-IM був достовірно менший в 

основній групі, і складав (4,60 ± 0,13) ммоль/л, проти (5,07 ± 0,11) ммоль/л у 

групі порівняння (р<0,05) (рис. 3.10). До того ж, середній рівень холестерину 

в осіб із НДСТ був меншим і в групах із тривалістю ІХС до розвитку Q-IM 

меншою за 0,5 років та 0,5 - 1 рік. У пацієнтів із більшою тривалістю ІХС до 

розвитку Q-IM (групи 1-5 років, 5-10 років та 10-15 років) спостерігали 

протилежну картину: серед пацієнтів із синдромом НДСТ середній рівень 

холестерину був вищим, ніж у групі порівняння, але ці зміни не були 

достовірними (р>0,05). 

 

 

Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 

Рис. 3.10 Середній рівень холестерину в пацієнтів основної групи та групи 

порівняння з різною тривалістю ішемічної хвороби серця до розвитку Q-

інфаркту міокарда. 
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3.5.2. Оцінка рівня альдостерону в сироватці крові в пацієнтів із 

Q-інфарктом міокарда. Рівень альдостерону сироватки крові визначали 60 

пацієнтам із Q-ІМ (30 пацієнтам Іа підгрупи та 30 пацієнтам ІІа підгрупи) 

(табл. 3.9). Так, у 18 з 30 пацієнтів (60 %) Іа підгрупи рівень альдостерону 

був підвищеним, проти 2 із 30 пацієнтів (6,7 %) підгрупи порівняння. 

Середній рівень альдостерону в пацієнтів основної підгрупи (за виключенням 

пацієнтів із вкрай низьким рівнем альдостерону) був вище норми, а в 

підгрупі порівняння не виходив за межі нормативних показників. До того ж у 

середніх показниках рівня альдостерону між пацієнтами з Q-ІМ на тлі НДСТ 

та з Q-ІМ без НДСТ встановлена статистично достовірна різниця (р<0,05). 

Слід відмітити, що в трьох пацієнтів Іа підгрупи рівень альдостерону був 

значно нижче нормативних показників – 1,32 пг/мл; 4,21 пг/мл та 5,13 пг/мл. 

 

Таблиця 3.9 

Розподіл рівнів альдостерону сироватки крові в пацієнтів із гострим  

Q-інфарктом міокарда основної групи та групи порівняння (n=60) 

Показники 

Пацієнти основної  

групи з НДСТ  

(Іа, n=30) 

Пацієнти групи  

порівняння без НДСТ  

(ІІа, n=30) 

Рівні 

альдостерону, 

пг/мл 

Кількість 

пацієнтів, 

% 

Рівні 

альдостерону, 

пг/мл 

Кількість 

пацієнтів, 

% 

Загальний 

середній рівень 
179,86 ± 19,21* 100 67,14 ± 14,31 100 

Низький рівень 3,55 ± 2,3 10 - - 

Нормальний рівень 110,58 ± 21,64 30 59,74 ± 10,14 93,3 

Високий рівень 210,56 ± 10,06 60 173,34 ± 17,92 6,7 

Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 
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Розподіл рівня альдостерону, залежно від кількості стигм НДСТ у 

пацієнтів із Q-ІМ на тлі НДСТ, представлений на рис. 3.11. 

Рівно в половини пацієнтів із шістьма стигмами НДСТ відмічалось 

підвищення рівня альдостерону сироватки крові (у 50 %), та в 50 % був 

нормальний рівень альдостерону. 

 

Рис. 3.11 Розподіл рівня альдостерону, залежно від кількості стигм 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, в пацієнтів із гострим Q-

інфарктом міокарда на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

 

У пацієнтів із сімома стигмами дизембріогенезу підвищення рівня 

альдостерону виявили в 60 % осіб, а в решти пацієнтів (40 %) альдостерон 

знаходився в межах нормативних показників. Аналогічна картина 

спостерігалась серед пацієнтів, що мали вісім стигм НДСТ: підвищення рівня 

альдостерону виявили в 66,7 % осіб, а в решти пацієнтів (33,3 %) альдостерон 

знаходився в межах нормативних показників. Серед пацієнтів із дев’ятьма 

стигмами НДСТ відмічали інший розподіл: більшість (60 %) таких пацієнтів 

мала підвищений рівень альдостерону, також серед цих пацієнтів 
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спостерігались особи з нормальним 20 % та значно зниженим (20 %) рівнем 

альдостерону. А серед осіб, що мали 10 та більше стигм НДСТ, пацієнтів із 

високим рівнем альдостерону було вже 67,5 %, а хворих із нормальним 

рівнем альдостерону було менше – 12,5 %, при більшій (25 %) кількості осіб 

із вкрай низьким рівнем альдостерону. Отже при збільшенні кількості стигм 

спостерігали більш часте виявлення підвищеного рівня альдостерону 

сироватки крові в пацієнтів із НДСТ, проте ці зміни були недостовірними 

(p>0,05) та мали лише характер тенденції. 

За рівнем альдостерону сироватки крові хворі з Q-ІМ на тлі НДСТ були 

розділені на 3 підгрупи (табл. 3.10).  

 

Таблиця 3.10 

Розподіл маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини  

в залежності від рівня альдостерону сироватки крові  

в пацієнтів із гострим Q-інфарктом міокарда  

та недиференційованою дисплазією сполучної тканини (n=30) 

Найменування ознаки 

Пацієнти з 

норм. рівнем 

альдостерону 

(n=9) 

Пацієнти з 

підвищеним 

рівнем 

альдостерону 

(n=18) 

Пацієнти зі 

зниженим 

рівнем 

альдостерону 

(n=3) 

n  % n  % n  % 

Фенотипові маркери 

Радіально-лакунарна 

райдужка 
6 66,7 15 83,3 3 100 

Блакитні склери 7 77,8 15 83,3 2 66,7 

Аномалії вушних раковин 8 88,9 16 88,9 3 100 

«Готичне» або високе 

піднебіння 
- - 1 2,6 - - 

Діастема 1 11,1 4 22,2 1 33,3 

Схильність до раннього 

карієсу 
4 44,4 10 55,6 1 33,3 

Аномалії прикусу 3 33,3 7 38,9 2 66,7 
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Продовження табл. 3.10 

Викривлення носової 

перегородки 
1 11,1 1 5,6 1 33,3 

Медіальна/Латеральна 

клинодактилія 
7 77,8 16 88,9 3 100 

Перевага довжини 4-го 

пальця кисті над другим 
4 44,4 7 38,9 2 66,7 

Сандалеподібна перша 

міжпальцева щілина стопи 
3 33,3 8 44,4 2 66,7 

Плоскостопість - - 1 5,6 - - 

Коротка шия 1 11,1 2 11,1 - - 

Сколіоз - - 1 5,6 1 33,3 

Деформація грудної клітки - - 1 5,6 1 33,3 

Підвищена еластичність 

шкіри (3см) 
- - 1 5,6 - - 

Ангіоектазії - - - - 1 33,3 

Уміння згорнути язик у 

трубочку 
5 55,6 6 33,3 1 33,3 

Вісцеральні маркери 

Варикозне розширення вен 

нижніх кінцівок 
3 33,3 7 38,9 3 100 

Легке утворення гематом 

при незначному 

пошкодженні 

2 22,2 6 33,3 2 66,7 

Зміна форми жовчного 

міхура 
- - 1 5,6 - - 

Гастроезофагеальна 

рефлюксна хвороба 
1 11,1 - - - - 

Полікістоз нирок - - - - 1 33,3 

 

Серед фенотипових стигм НДСТ у пацієнтів із нормальним рівнем 

альдостерону сироватки крові найчастіше виявляли аномалії вушних 

раковин, блакитні склери, схильність до раннього карієсу, клинодактилію та 
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вміння згорнути язик у трубочку. У пацієнтів із високим рівнем альдостерону 

сироватки крові найчастіше були діагностовані аномалії вушних раковин, 

клинодактилія, радіально-лакунарний тип райдужки, блакитні склери та 

схильність до раннього карієсу. У той час як знижений рівень альдостерону 

сироватки крові асоціювався з радіально-лакунарним типом райдужки, 

аномалією вушних раковин та клинодактилією. Серед вісцеральних стигм у 

всіх трьох підгрупах переважали варикозне розширення вен нижніх кінцівок 

та легке утворення гематом при незначному пошкодженні. Проте в зв’язку з 

малим числом хворих, статистичної достовірності в частоті виявлення 

досліджуваних маркерів НДСТ між цими групами виявлено не було. 

У 12 з 18 пацієнтів (66,7 %) основної групи з підвищеним рівнем 

альдостерону сироватки крові виявили порушення ритму (пароксизмальна 

форма ФП, фібриляція шлуночків, шлуночкова екстрасистолія 4а та 4б класів 

за B. Lown), що достовірно частіше, ніж у пацієнтів основної групи з 

нормальним рівнем альдостерону – у 2 із 9 пацієнтів (22,2 %) (p<0,05). 

3.5.2.1. Зміни інструментальних показників у хворих на гострий 

Q-інфаркт міокарда, залежно від рівня альдостерону. У пацієнтів 

основної групи (Q-ІМ із НДСТ) із низьким рівнем альдостерону показник ФВ 

був найменшим – (39,47 ± 2,72) %, спостерігали розвиток постінфарктиних 

аневризм, що вказує на значне зниження скоротливої здатності міокарда ЛШ 

та виражену систолічну дисфункцію. 

У більшості пацієнтів обох підгруп – 57 з 60 (95 %), незалежно від 

проявів НДСТ та рівня альдостерону, виявлені порушення ДФ ЛШ (табл. 

3.11). ДДЛШ за ІІ типом в осіб із підвищеним рівнем альдостерону та НДСТ 

виявили в 14 з 30 пацієнтів (46,7 %). А в 2 із 30 пацієнтів (6,7 %) основної 

підгрупи з максимальним рівнем альдостерону – 259,41 пг/мл та 234,56 пг/мл 

відповідно, виявили ДДЛШ за ІІІ типом. 

Серед осіб підгрупи порівняння з підвищеним рівнем альдостерону був 

виявлений лише один із 30 пацієнтів (3,3 %), в якого встановили ДДЛШ за ІІ 

типом, та один із 30 пацієнтів (3,3 %) із ДДЛШ за ІІІ типом. У 2 із 30 
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пацієнтів (6,7 %) основної підгрупи з рівнем альдостерону в межах норми 

виявили ДДЛШ за І типом, а серед пацієнтів підгрупи порівняння з 

нормальним рівнем альдостерону такий тип ДДЛШ виявили в 16 з 30 хворих 

(53,3 %).  

 

Таблиця 3.11 

Зміни діастолічної функції лівого шлуночка,  

у залежності від рівня альдостерону  

в пацієнтів із гострим Q-інфарктом міокарда, абс (%) (n=60) 

Рівень альдо- 

стерону  

Типи  

ДФ ЛШ 

Пацієнти основної групи  

з НДСТ (Іа, n=30) 

Пацієнти групи порівняння 

без НДСТ (ІІа, n=30) 

Низький Норма Високий Низький Норма Високий 

Нормальний - 2 (6,7) - - 1 (3,3) - 

Тип І 3 (10) 2 (6,7) 2 (6,7) - 16 (53,3) - 

Тип ІІ - 5 (16,7) 14 (46,7) - 9 (30) 1 (3,3) 

Тип ІІІ - - 2 (6,7) - 2 (6,7) 1 (3,3) 

 

За допомогою кореляційного аналізу з використанням лінійного 

коефіцієнта кореляції Пірсона був виявлений сильний прямий зв’язок між 

рівнем альдостерону та відношенням Е/А в пацієнтів основної підгрупи 

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

та часом ізоволюметричного розслаблення ЛШ (r=-0,62; р<0,05), рівнем 

альдостерону та часом децелерації (r=-0,56; р<0,05). Отримані дані вказують 

на достовірно більшу частоту виникнення ДДЛШ за ІІ типом у пацієнтів із 

підвищеним рівнем альдостерону. 

Підвищений рівень альдостерону асоціювався з достовірно частішим 

(р<0,05) локальним стенозуванням ВА (у (66,7 ± 17,2) % пацієнтів), яке 

знаходилось у середніх відділах ВА зі стенозом ≤75 % (у (26,7 ± 16,2) % 

пацієнтів), порівняно з особами без НДСТ - (у 33,3 ± 17,2_ та (6,7 ± 9,1) % 

відповідно. 
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У пацієнтів основної групи (Q-ІМ на тлі НДСТ) зі зниженим рівнем 

альдостерону, перебіг захворювання яких ускладнювався розвитком 

постінфарктних аневризм, спостерігали ураження проксимальних відділів 

ВА. Вроджені аномалії ВА (ектопія ВА, агенезія периферичного відділу 

однієї з ВА, патологічна звивистість та м’язові «містки»), гемодинамічно 

незначущі локальні стенози поза інфарктзалежних зон та/або в дистальних 

відділах ВА були притаманні пацієнтам із НДСТ та високим нормальним 

вмістом альдостерону. 

Таким чином, в якості прогностичних критеріїв ускладненого перебігу 

гострих форм ІХС фенотипового та вісцерального рівня можна розглядати 

такі диспластичні стигми як: радіально-лакунарна райдужка ока та 

діагональна складка мочки вуха, а також симптом «блакитних склер», 

варикозне розширення вен нижніх кінцівок та легке утворення гематом при 

незначному пошкодженні.  

Середня тривалість ІХС до розвитку Q-IM у пацієнтів із НДСТ – (1,9 ± 

0,51) років – є достовірно більшою, ніж в осіб без НДСТ – (0,76 ± 0,24) років 

(р<0,05). Серед пацієнтів із синдромом НДСТ із відсутністю періоду від 

появи клінічних проявів ІХС до розвитку Q-IM, порушення ліпідного обміну 

не належали до вирішальних факторів ризику ІМ. 

Встановлений сильний прямий кореляційний зв’язок між числом 

фенотипових і вісцеральних стигм НДСТ та частотою виявлення ускладнень 

Q-ІМ (r=+0,91; р<0,05). Серед ускладнень Q-ІМ на тлі НДСТ достовірно 

переважали порушення ритму та провідності (шлуночкова екстрасистолія 

високих градацій за B. Lown, пароксизмальна ФП, фібриляція шлуночків та 

атріовентрикулярна блокада І ступеня) та частота формування 

постінфарктних аневризм, порівняно з пацієнтами з гострим Q-IM без НДСТ.  

Особливостями структурно-функціональних змін ЛШ у пацієнтів із 

Q-ІМ на тлі НДСТ є виражене достовірне зниження скоротливої здатності 

міокарда ЛШ (р<0,05) ,та переважно, ІІ тип ДДЛШ – псевдонормалізація. 
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Вроджені аномалії ВА у вигляді ектопії ВА, агенезії периферичного 

відділу однієї з ВА, патологічної звивистості та м’язових «містків» 

спостерігали лише в підгрупі пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ. В осіб із Q-ІМ на 

тлі НДСТ локальне стенозування ВА та атеросклеротичне ураження ВА зі 

стенозом ≤75 % виявляли достовірно частіше, ніж в осіб без НДСТ (р<0,05). 

Встановлено середній прямий зв’язок між числом стигм НДСТ та частотою 

виявлення локального стенозування ВА в пацієнтів із Q-ІМ на тлі НДСТ 

(r=+0,55; р<0,05). У пацієнтів із Q-ІМ на тлі НДСТ підвищений рівень 

альдостерону сироватки крові асоціювався з локальним стенозуванням ВА, 

яке розташовувалось у середніх та дистальних відділах ВА. 

Середній рівень альдостерону сироватки крові в пацієнтів із Q-ІМ на 

тлі НДСТ – (179,86 ± 19,21) пг/мл – виявився достовірно вищим, порівняно з 

хворими на Q-ІМ без НДСТ – (67,14 ± 14,31) пг/мл, (р<0,05).  

У пацієнтів із Q-ІМ на тлі НДСТ з підвищеним рівнем альдостерону 

сироватки крові порушення ритму виявляли у три рази частіше, ніж у 

пацієнтів із Q-ІМ на тлі НДСТ з нормальним рівнем альдостерону (p<0,05). 

Виявлення в пацієнтів з ІМ на тлі НДСТ виражених порушень ДФ ЛШ, 

які супроводжуються підвищеним рівнем альдостерону є прогностичним 

критерієм несприятливого перебігу ІМ. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА АСПЕКТИ ПРОГНОЗУ СТАБІЛЬНОЇ 

ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ НА ТЛІ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ 

ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 

 

4.1. Клінічні особливості стабільної ішемічної хвороби серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

Найбільша кількість пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ 

та без неї (підгрупи Іб і ІІб) мала тривалість ІХС від півроку до року (43,3 та 

33,3 % відповідно) та 1-5 років (26,6 та 30 % відповідно) (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 Тривалість ішемічної хвороби серця в пацієнтів зі стабільною 

ішемічною хворобою серця та постінфарктним кардіосклерозом. 

 

При аналізі підгруп Ів і ІІв (пацієнти з ІХС без ПІКС) виявилося, що 

майже всі (93,3 та 86,7 % відповідно) пацієнти мали тривалість ІХС більше 

року. До того ж, у Ів підгрупі було 5 (16,7 %) пацієнтів із тривалістю ІХС 10 

років і більше, тоді як у підгрупі ІІв – 10 (33,3 %) осіб (рис. 4.2). 

Кількість хворих, % 
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Рис. 4.2. Тривалість ішемічної хвороби серця в пацієнтів зі стабільною 

ішемічною хворобою серця без постінфарктного кардіосклерозу. 

 

4.2. Фенотипові та вісцеральні маркери дисплазії сполучної тканини 

в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, їхня прогностична 

значущість 

За результатами соматометричного дослідження та анкетування 

хворих, згідно розробленої нами анкети, встановлено, що в пацієнтів зі 

стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ (Іб підгрупа) середня кількість стигм 

складала 8,33 ± 0,32, а в пацієнтів ІІб підгрупи 4,42 ± 0,11. У пацієнтів зі 

стабільною ІХС без ПІКС (Ів підгрупа) – 8,3 ± 0,3, в той час як у ІІв підгрупі 

– 4,44 ± 0,16. Зокрема, серед пацієнтів Іб підгрупи, 2 пацієнти (6,7 %) мали 12 

маркерів, 2 (6,7 %) – 11 ознак, 10 ознак мали 3 пацієнти (10 %), у 5 осіб (16,7 

%) було виявлено 9 маркерів, у 8 (26,7 %) – 8 маркерів, 5 осіб (16,7 %) мали 7 

стигм НДСТ та 5 (16,7 %) – 6 ознак. У Ів підгрупі в одного пацієнта (3,3 %) 

спостерігали наявність 12 маркерів, у 3 (10 %) – 11 ознак, 10 ознак мали 4 

пацієнти (13,3 %), у 4 осіб (13,3 %) було виявлено 9 маркерів, у 7 (23,3 %) – 8 

маркерів, 6 осіб (20 %) мали 7 проявів НДСТ та 5 (16,7 %) – 6 ознак. 

Кількість хворих, % 
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За результатами якісного аналізу маркерів НДСТ у пацієнтів основної 

групи виявлено, що у всіх пацієнтів підгрупи Іб та в переважної більшості 

(93,3 %) пацієнтів підгрупи Ів були різноманітні мікроаномалії сполучної 

тканини кистей і стоп (рис. 4.3 та 4.4). Офтальмологічні стигми (радіально-

лакунарна райдужка, блакитні склери) спостерігали в 28 хворих (93,3 %) 

підгрупи Іб та в 26 пацієнтів (86,7 %) підгрупи Ів; мікроаномалії вушних 

раковин (діагональна складка мочки вуха, мала мочка) – у 27 хворих (90 %) 

підгрупи Іб та в 26 пацієнтів (86,7 %) підгрупи Ів; зміни з боку ротової 

порожнини (аномалії прикусу, схильність до раннього карієсу, діастема) були 

виявлені в 24 осіб (80 %) Іб та лише в 16 пацієнтів (53,3 %) Ів підгрупи. 

 

Рис. 4.3 Розподіл фенотипових та вісцеральних маркерів недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою 

серця та постінфарктним кардіосклерозом.  

Кількість хворих, % 
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Дещо рідше в пацієнтів Іб підгрупи спостерігали вісцеральні стигми – у 

19 пацієнтів (63,3 %) (аномалії форми жовчного міхура – 1, полікістоз нирок 

– 1, легке утворення гематом при незначному пошкодженні – 6, варикозне 

розширення вен нижніх кінцівок – 17). У підгрупі Ів був 21 такий пацієнт (70 

%) (перегини жовчного міхура – 1, деформація сечовивідних шляхів – 1, 

легке утворення гематом при незначному пошкодженні – 7, варикозне 

розширення вен нижніх кінцівок – 19). Маркери дизембріогенезу з боку 

шкіри та її придатків реєстрували в 17 хворих Іб підгрупи (56,7 %) та в 18 

хворих Ів підгрупи (60 %). Із найменшою частотою були зареєстровані 

аномалії СТ із боку будови тіла – 7 осіб Іб підгрупи (23,3 %) та 8 осіб Ів 

підгрупи (26,7 %), та краніоцефальної ділянки – по 3 пацієнта (10 %) обох 

підгруп. 

 

Рис. 4.4 Розподіл фенотипових та вісцеральних маркерів недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою 

серця без постінфарктного кардіосклерозу. 

Кількість хворих, % 
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Розподіл пацієнтів у підгрупах порівняння був наступним (див. рис. 4.3 

та 4.4). У 90 % пацієнтів підгрупи ІІб та 93,3 % ІІв були виявлені 

мікроаномалії сполучної тканини кистей і стоп. Мікроаномалії вушних 

раковин (діагональна складка мочки вуха) – у 20 хворих (66,7 %) підгрупи ІІб 

та в 19 пацієнтів (63,3 %) підгрупи ІІв. У меншої кількості хворих виявлені 

зміни з боку ротової порожнини (схильність до раннього карієсу, аномалії 

прикусу) – у 18 осіб (60 %) ІІб та в 16 пацієнтів (53,3 %) ІІв підгрупи. Стигми 

з боку очей (радіально-лакунарна райдужка, блакитні склери) спостерігали у 

8 хворих (26,7 %) підгрупи ІІб та в 9 пацієнтів (30 %) підгрупи ІІв. 

Вісцеральні стигми виявлені в 11 (36,7 %) пацієнтів ІІб підгрупи та в 13 

(43,3 %) пацієнтів ІІв підгрупи. Аномалії сполучної тканини шкіри та її 

придатків реєстрували в 7 хворих ІІб підгрупи (23,3 %) та в 6 хворих ІІв 

підгрупи (20 %). Аномалії будови тіла виявлені в 3 осіб ІІб підгрупи (10 %) та 

5 осіб ІІв підгрупи (16,7 %), а краніоцефальної ділянки – у 2 пацієнтів (6,7 %) 

та одного пацієнта (3,3 %) відповідно. 

Якісний аналіз маркерів НДСТ у пацієнтів основних підгруп (Іб та Ів) 

та підгруп порівняння (ІІб та ІІв) представлений у табл. 4.1. 

Серед фенотипових та вісцеральних стигм НДСТ в обох основних 

підгрупах переважали аномалії вушних раковин (діагональна складка мочки 

вуха), радіально-лакунарний тип райдужної оболонки ока, блакитні склери, 

медіальна та/або латеральна клинодактилія та перевага довжини четвертого 

пальця кисті над другим. 

Водночас як у пацієнтів підгрупи порівняння ІІб із найбільшою 

частотою виявлялись: медіальна та/або латеральна клинодактилія, аномалії 

вушних раковин (діагональна складка мочки вуха), уміння згорнути язик у 

трубочку та перевага довжини четвертого пальця кисті над другим. Серед 

пацієнтів ІІв підгрупи найчастіше виявлялись такі стигми: медіальна та/або 

латеральна клинодактилія, діагональна складка мочки вуха, варикозне 

розширення вен нижніх кінцівок та перевага довжини четвертого пальця 

кисті над другим. 
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До того ж, у пацієнтів основної підгрупи Іб достовірно частіше, ніж в 

осіб підгрупи порівняння ІІб, виявляли такі стигми НДСТ: блакитні склери,  

 

Таблиця 4.1 

Якісна характеристика маркерів  

недиференційованої дисплазії сполучної тканини  

у хворих основної групи та групи порівняння, абс (%) (n=120) 

Найменування ознаки 

Пацієнти основної 

групи зі стабільною ІХС 

на тлі НДСТ (n=60) 

Пацієнти групи 

порівняння 

зі стабільною ІХС без 

НДСТ (n=60) 

із ПІКС  

(Іб, n=30) 

без ПІКС 

(Ів, n=30) 

із ПІКС  

(ІІб, n=30) 

без ПІКС 

(ІІв, n=30) 

Фенотипові маркери 

Радіально-лакунарна 

райдужка 
26 (86,7 %)* 25 (83,3 %)# 10 (33,3%) 11(36,7 %) 

Блакитні склери 28 (93,3 %)* 23 (76,7 %)# 10 (33,3%) 7 (23,3 %) 

Аномалії вушних 

раковин 
27 (90 %)* 26 (86,7 %)# 20 (66,7%) 19(63,3 %) 

«Готичне» або високе 

піднебіння 
1 (3,3 %) - - - 

Діастема 8 (26,7 %)* 5 (16,7 %) 2 (6,7%) 2 (6,7 %) 

Схильність до раннього 

карієсу 
15 (50 %) 16 (53,3 %)# 9 (30%) 8 (26,7 %) 

Аномалії прикусу 11 (36,7 %) 10 (33,3 %) 8 (26,7%) 6 (20 %) 

Викривлення носової 

перегородки 
2 (6,7 %) 1 (3,3 %) - - 

Медіальна/Латеральна 

клинодактилія 
29 (96,7 %)* 28 (93,3 %)# 21 (70%) 22(73,3 %) 

Перевага довжини 4-го 

пальця кисті над 

другим 

24 (80 %)* 22 (73,3 %)# 12 (40%) 11(36,7 %) 
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Продовження табл. 4.1 

Сандалеподібна перша 

міжпальцева щілина 

стопи 

17 (56,7 %)* 18 (60 %) 8 (26,7%) 12 (40 %) 

Плоскостопість 3 (10 %) 2 (6,7 %) - - 

Коротка шия 4 (13,3 %) 2 (6,7 %) 1 (3,3 %) 1 (3,3 %) 

Сколіоз 2 (6,7 %) 3 (10 %) - 1 (3,3 %) 

Деформація грудної 

клітки 
1 (3,3 %) 1 (3,3 %) - - 

Підвищена еластич-

ність шкіри (3см) 
2 (6,7 %) 1 (3,3 %) - - 

Ангіоектазії 1 (3,3 %) - - - 

Уміння згорнути язик у 

трубочку 
12 (40 %) 15 (50 %) 16 (53,3 %) 9 (30 %) 

Вісцеральні маркери 

Варикозне розширення 

вен нижніх кінцівок 
17 (56,7 %)* 19 (63,3 %) 8 (26,7 %) 16(53,3 %) 

Легке утворення гема-

том при незначному 

пошкодженні 

6 (20 %) 7 (23,3 %) - - 

Зміна форми жовчного 

міхура 
1 (3,3 %) 1 (3,3 %) - - 

Полікістоз нирок 1 (3,3 %) 1 (3,3 %) - - 

Гастроезофагеальна 

рефлюксна хвороба 
1 (3,3 %) - - - 

Примітка. * – різниця достовірна між підгрупами Іб та ІІб, # – різниця 

достовірна між підгрупами Ів та ІІв (р<0,05) 

 

радіально-лакунарний тип райдужної оболонки ока, аномалії вушних 

раковин, діастема, сандалеподібна перша міжпальцева щілина стопи, 

медіальна/латеральна клинодактилія, перевага довжини четвертого пальця 

кисті над другим та варикозне розширення вен нижніх кінцівок.  
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У той час як у пацієнтів Ів підгрупи достовірно частіше, ніж в осіб 

підгрупи ІІв, виявлялись: радіально-лакунарний тип райдужної оболонки ока, 

блакитні склери, аномалії вушних раковин, діастема, схильність до раннього 

карієсу, медіальна/латеральна клинодактилія та перевага довжини четвертого 

пальця кисті над другим. 

У пацієнтів ІІб та ІІв підгруп не було виявлено «готичного» або 

високого піднебіння, викривлення носової перегородки, плоскостопості, 

деформації грудної клітки, підвищеної еластичності шкіри (3см), 

ангіоектазій, схильності до легкого утворення гематом при незначному 

пошкодженні, зміни форми жовчного міхура, полікістозу нирок та 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.  

У пацієнтів Іб підгрупи виявлений прямий сильний кореляційний 

зв’язок між числом маркерів НДСТ і частотою виявлення радіально-

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

кореляційні зв’язки середньої сили – між числом маркерів НДСТ та частотою 

виявлення блакитних склер (r=+0,7; р<0,05), сандалеподібної першої 

міжпальцевої щілини стопи (r=+0,62; р<0,05) та діагональної складки мочки 

вуха (r=+0,32; р<0,05). А в пацієнтів Ів підгрупи встановлені прямий сильний 

кореляційний зв’язок між числом стигм дизембріогенезу і частотою 

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

р<0,05); середньої сили – між числом стигм дизембріогенезу та частотою 

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

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

(r=+0,59; р<0,05). 

За кількістю систем зі стигмами НДСТ (кісткова система, очі, вушні 

раковини, суглоби, шкіра, ССС) пацієнти зі стабільною ІХС були розділені 

наступним чином (рис. 4.5, 4.6). 

В основних підгрупах (стабільна ІХС та ПІКС – Іб, та стабільна ІХС без 

ПІКС - Ів) найбільша кількість пацієнтів мала стигми НДСТ із боку 5 систем 

– 46,7 та 36,7 % відповідно; у той час як у підгрупах порівняння (ІІб та ІІв) – 
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із боку 3 систем – по 40 % у кожній із підгруп, комбінацій з ураженням 6 

систем у даних підгрупах взагалі не виявлено. 

 

Рис. 4.5. Кількість уражених систем у пацієнтів зі стабільною ішемічною 

хворобою серця та постінфарктним кардіосклерозом. 

 

Рис. 4.6. Кількість уражених систем у пацієнтів зі стабільною ішемічною 

хворобою серця без постінфарктного кардіосклерозу. 

Кількість хворих, % 

Уражені системи 

Кількість хворих, % 

Уражені системи 
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4.3. Характер ускладнень стабільної ішемічної хвороби серця 

Найбільший відсоток ускладнень після перенесеного Q-ІМ припадав на 

порушення ритму (табл. 4.2). Так, напади пароксизмальної надшлуночкової 

тахікардії були виявлені в 26,7 % пацієнтів Іб підгрупи та в 10 % пацієнтів Ів 

підгрупи; пароксизмальна форма ФП виявлена тільки в 30% пацієнтів Іб 

підгрупи. Хронічна постінфарктна аневризма ЛШ була виявлена тільки в 

пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ (13,3 % пацієнтів). У 

підгрупах порівняння ускладнення відмічалися значно рідше. 

Встановлені прямі кореляційні зв’язки середньої сили в пацієнтів із 

НДСТ Іб підгрупи між числом маркерів НДСТ та: частотою виявлення 

ускладнень (r=+0,67; р<0,05), пароксизмальної надшлуночкової тахікардії 

(r=+0,48; р<0,05) та ФП (r=+0,51; р<0,05). 

 

Таблиця 4.2 

Характер ускладнень стабільної ішемічної хвороби серця 

в основній групі та групі порівняння, абс (%) (n=120) 

Ускладнення 

Пацієнти основної групи  

зі стабільною ІХС на тлі 

НДСТ (n=60) 

Пацієнти групи порівняння 

зі стабільною ІХС без 

НДСТ (n=60) 

з ПІКС  

(Іб, n=30) 

без ПІКС  

(Ів, n=30) 

з ПІКС  

(ІІб, n=30) 

без ПІКС 

(ІІв, n=30) 

Пароксизмальна 

надшлуночкова 

тахікардія 

8 (26,7)* 3 (10) 1 (3,3) - 

Пароксизмальна 

форма ФП 
9 (30)* - - 2 (6,7) 

Постінфарктна 

аневризма серця 
4 (13,3)* - - - 

Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 
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4.4. Зміни інструментальних характеристик у пацієнтів зі 

стабільною ішемічною хворобою серця, їхнє прогностичне значення 

4.4.1. Структурно-геометричні особливості міокарда та 

внутрішньосерцевої гемодинаміки в пацієнтів зі стабільною ішемічною 

хворобою серця. У пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС та пацієнтів зі 

стабільною ІХС без ПІКС виявляли зміни ЕхоКГ показників, які показані в 

табл. 4.3. 

Збільшення середнього розміру ЛП спостерігали у всіх досліджуваних 

підгрупах, а збільшення КДР – тільки в пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС 

без НДСТ (ІІб). ТМШП та ТЗСЛШ у пацієнтів обох груп були незначно 

збільшеними. 

ФВ зменшена в пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ (Іб), 

у пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС на тлі НДСТ (Ів) та в осіб зі 

стабільною ІХС та ПІКС без НДСТ (ІІб). 

Слід відмітити, що зменшення ФВ в осіб із синдромом НДСТ 

указувало на виражене зниження скоротливої здатності міокарда ЛШ. Аналіз 

показників ДФ ЛШ у досліджуваних підгрупах показав, що для осіб зі 

стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ характерно достовірне збільшення 

співвідношення Е/А: Іб – 1,129 ± 0,143, а в підгрупі пацієнтів без НДСТ (ІІб) 

– 0,791 ± 0,072; збільшення співвідношення Е/е’ – 10,07 ± 0,45 та 8,42 ± 0,42 

відповідно; достовірне зменшення максимальної швидкості руху фіброзного 

кільця мітрального клапана в фазу швидкого наповнення ЛШ е’ – (6,14 ± 

0,29) см/с та (7,2 ± 0,37) см/с відповідно; часу ізоволюметричного 

розслаблення ЛШ IVRT: у Іб підгрупі – (79,9 ± 3,76) мс, порівняно з 

пацієнтами без НДСТ – (92,67 ± 4,61) мс, а також достовірне зменшення часу 

децелерації DT – (196,04 ± 7,34) мс та (223,52 ± 9,65) мс відповідно (р<0,05). 

У Ів підгрупі виявлено лише достовірне збільшення співвідношення Е/А – 

1,316 ± 0,229, проти 0,833 ± 0,061 у ІІв підгрупі, та збільшення 

співвідношення Е/е’ – 8,6 ± 0,44 та 7,15 ± 0,22 відповідно (р<0,05). 
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Таблиця 4.3 

Структурно-геометричні показники та показники внутрішньосерцевої 

гемодинаміки в пацієнтів основної групи та групи порівняння, M ± m (n=120) 

Показник 

Пацієнти основної групи  

зі стабільною ІХС на тлі 

НДСТ (n=60) 

Пацієнти групи порівняння 

зі стабільною ІХС без 

НДСТ (n=60) 

з ПІКС  

(Іб, n=30) 

без ПІКС  

(Ів, n=30) 

з ПІКС  

(ІІб, n=30) 

без ПІКС  

(ІІв, n=30) 

Діаметр аорти, мм 34,97 ± 0,79* 34,82 ±1,2 32,38 ± 0,64 33,32 ± 0,71 

Розкриття АК, мм 22,29 ± 1,32 18,9 ± 1,5 22,14 ± 1,48 22,57 ± 2,74 

ЛП, мм 42,11 ± 0,89 43,27 ± 1,66 44,51 ± 1,55 41,1± 1,16 

КСР, мм 40,73 ± 1,8 38,73 ± 3,11 41,34 ± 2,22 33,26 ± 0,51 

КДР, мм 54,76 ± 2,08 54,15 ± 2,35# 57,54 ± 2,65 48,58 ± 1,34 

КСО, мл 79,09 ± 7,53 70,6 ± 15,06 90,25 ± 15,32 49,3 ± 3,54 

КДО, мл
 

150,35 ± 9,54 144,9 ± 17,15 174,19 ± 19,21 115,9 ± 7,63 

УО, мл  65,16 ± 4,21 74 ± 4,34 78,14 ± 5,43 65 ± 11,4 

ФВ, %
 

48,75 ± 1,89 54,08 ± 3,18 50,71 ± 2,31 57,8 ± 1,84 

ТЗСЛШ, мм 11,45 ± 0,31 11,18 ± 055 11,69 ± 0,5 12 ± 0,49 

ТМШП, мм 11,43 ± 0,32 11,41 ± 0,58 12,58 ± 0,5 12,1 ± 0,57 

Е/А, од. 1,129±0,143* 1,316±0,229# 0,791±0,072 0,833±0,061 

IVRT, мс 79,9 ± 3,76* 94,17 ± 4,33 92,67 ± 4,61 103,33±4,08 

DT, мс 196,04±7,34* 239,11 ± 6,18  223,52 ± 9,65 244,76±6,03 

е’, см/с 6,14 ± 0,29* 7,14 ± 0,3 7,2 ± 0,37 7,98 ± 0,34 

Е/е’, од. 10,07 ± 0,45* 8,6 ± 0,44# 8,42 ± 0,42 7,15 ± 0,22 

Примітка. * – різниця достовірна між підгрупами Іб та ІІб, # – різниця 

достовірна між підгрупами Ів та ІІв (р<0,05) 

 

У переважної більшості пацієнтів обох підгруп – у 96 (80 %), 

незалежно від проявів НДСТ, виявлені порушення ДФ ЛШ (табл.4.4). 
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Переважаючим типом ДДЛШ у пацієнтів із НДСТ Іб підгрупи був тип 

ІІ (псевдонормалізація), а в пацієнтів Ів підгрупи – тип І (уповільнення 

релаксації). У той час, як у пацієнтів без НДСТ ІІб та ІІв підгруп переважав 

тип І (уповільнення релаксації). ДДЛШ за типом ІІІ (рестриктивний) 

виявляли лише в осіб зі стабільною ІХС та ПІКС. Серед пацієнтів основної 

групи достовірно частіше, ніж в осіб групи порівняння, виявляли ДДЛШ за 

типом ІІ (псевдонормалізація) (р<0,05). 

Аналіз трансмітральних потоків виявив, що в пацієнтів із НДСТ Іб 

підгрупи важкі типи ДДЛШ (псевдонормальний і рестриктивний тип) 

зареєстровані в 21 (70 %) випадку, проти 11 (36,7 %) у підгрупі ІІб. 

Відповідно, серед пацієнтів без НДСТ більше хворих із порушеною 

релаксацією і нормальним кровотоком - 19 пацієнтів (63,3 %) у ІІб та 27 

пацієнтів (90 %) - у ІІв підгрупах. 

Таблиця 4.4 

Типи діастолічної дисфункції 

в пацієнтів основної групи та групи порівняння, абс (%) (n=120) 

Типи діастолічної 

функції 

Пацієнти основної групи  

зі стабільною ІХС на тлі 

НДСТ (n=60) 

Пацієнти групи порівняння 

зі стабільною ІХС без 

НДСТ (n=60) 

з ПІКС  

(Іб, n=30) 

без ПІКС  

(Ів, n=30) 

з ПІКС  

(ІІб, n=30) 

без ПІКС  

(ІІв, n=30) 

Нормальний 2 (6,7) 5 (16,7) 7 (23,3) 10 (33,3) 

Тип І (уповільнення 

релаксації) 

7 (23,3) 14 (46,7) 12 (40) 17 (56,7) 

Тип ІІ 

(псевдонормалізація) 

18 (60)* 11 (36,7)# 10 (33,3) 3 (10) 

Тип ІІІ 

(рестриктивний) 

3 (10) - 1 (3,3) - 

Примітка. * – різниця достовірна між підгрупами Іб та ІІб, # – різниця 

достовірна між підгрупами Ів та ІІв (р<0,05) 
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Прямі кореляційні зв’язки середньої сили виявлені в пацієнтів із НДСТ 

Іб підгрупи між числом фенотипових маркерів НДСТ та частотою виявлення 

ДДЛШ за ІІ типом (r=+0,57; р<0,05). Таким чином, виявлення в пацієнтів із 

ПІКС на тлі НДСТ псевдонормального і рестриктивного типів ДДЛШ є 

прогностичним критерієм несприятливого перебігу ІХС. 

4.4.2. Особливості ураження вінцевих артерій у пацієнтів зі 

стабільною ішемічною хворобою серця. Кількість атеросклеротично 

уражених артерій, характер їхнього ураження, топіка ураження, 

наявність/відсутність вроджених аномалій ВА представлені в табл. 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Коронарографічні показники  

в пацієнтів основної групи та групи порівняння (n=120) 

Локалізація 

атеросклеротичного 

процесу 

Пацієнти основної групи  

зі стабільною ІХС на тлі 

НДСТ (n=60) 

Пацієнти групи порівняння 

зі стабільною ІХС без 

НДСТ (n=60) 

з ПІКС  

(Іб, n=30) 

без ПІКС  

(Ів, n=30) 

з ПІКС  

(ІІб, n=30) 

без ПІКС  

(ІІв, n=30) 

Дрібні гілки ВА, % 6,7 ± 9,1 10 ± 10,9 10 ± 10,9 13,3 ± 12,4 

Стовбур ПВА, % 46,7 ± 18,2 40 ± 17,9 63,3 ± 17,6 46,7 ± 18,2 

Стовбур ЛВА, % 20 ± 14,6 16,7 ± 13,6 13,3 ± 12,4 10 ± 10,9 

ОГ ЛВА, % 36,7 ± 17,6 43,3 ± 18,1 40 ± 17,9 40 ± 17,9 

ПМШГ ЛВА, % 36,7 ± 17,6* 33,3 ± 17,2 70 ± 16,7 30 ± 16,7 

Середня кількість 

атеросклеротично 

уражених артерій 

1,77 ± 0,21 1,02 ± 0,33# 2,03 ± 0,23 1,93 ± 0,22 

Примітка. * – різниця достовірна між підгрупами Іб та ІІб, # – різниця 

достовірна між підгрупами Ів та ІІв (р<0,05) 
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Коронарографічне обстеження показало, що між пацієнтами Іб та ІІб 

підгруп не було статистично достовірної різниці в середній кількості 

атеросклеротично уражених артерій. У 8 пацієнтів (26,7 %) підгрупи Ів були 

виявлені ангіографічно інтактні коронарні судини, що не спостерігалось у 

підгрупі ІІв. Тому середня кількість атеросклеротично уражених артерій у 

підгрупі Ів виявилась (1,02 ± 0,33), що достовірно менше, ніж у підгрупі ІІв 

(1,93 ± 0,22) (р<0,05). 

Також встановлено, що в пацієнтів Іб підгрупи достовірно рідше 

уражалась ПМШГ ЛВА, ніж у підгрупі порівняння (р<0,05). Вроджені 

аномалії ВА були виявлені тільки в пацієнтів основних груп: у 2 пацієнтів 

(6,7 %) підгрупи Іб та в 2 пацієнтів (6,7 %) підгрупи Ів (агенезія 

периферичного відділу однієї з ВА в 2 хворих, патологічна звивистість в 

одного та м’язові «містки» в одного хворого). Встановлено, що у хворих зі 

стабільною ІХС та ПІКС локальне стенозування ВА та атеросклеротичне 

ураження ВА зі стенозом ≤75 % виявлялись достовірно частіше, ніж в осіб зі 

стабільною ІХС та ПІКС без НДСТ (табл.4.6). 

Виявлений прямий зв’язок середньої сили між числом стигм НДСТ та 

частотою виявлення локального стенозування ВА в пацієнтів підгрупи Ів 

(r=+0,51; р<0,05). 

Слід відмітити, що гемодинамічно незначущі локальні стенози 

виявлені в 2 пацієнтів (6,7 %) підгрупи Іб та у 12 (40 %) підгрупи Ів. До того 

ж, ступінь стенозу ВА в цих пацієнтів був менше 40 %, із локалізацією в 

переважної більшості поза інфарктозалежними зонами та/або в дистальних 

відділах ВА – 2 пацієнти (6,7 %) підгрупи Іб, та 9 – (30 %) підгрупи Ів. 

Аналіз тривалості ІХС у пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС, та в 

пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС (Іб та ІІб і Ів та ІІв підгрупи) виявив, 

що різниця між підгрупами Іб і ІІб у кількості пацієнтів із відсутністю 

періоду від появи клінічних проявів ІХС до розвитку Q-IM, та з тривалістю 

ІХС 10 років і більше була несуттєвою. Слід відмітити, що в тих 2 пацієнтів 

підгрупи Іб, в яких виявили вроджені аномалії ВА, тривалість ІХС була 
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відсутня або невелика (до 6 місяців). Таким чином, у пацієнтів Іб підгрупи, 

що мали вроджені аномалії ВА, тривалість ІХС була мінімальна, проте 

атеросклеротично змінені ВА не були гемодинамічно значущими, та 

локалізувались поза інфарктзалежних зон та/або в дистальних відділах ВА. 

 

Таблиця 4.6 

Особливості стенозування вінцевих артерій  

у пацієнтів основної групи та групи порівняння, % (n=120) 

Характер стенозу 

ВА 

Пацієнти основної групи  

зі стабільною ІХС на тлі 

НДСТ (n=60) 

Пацієнти групи порівняння 

зі стабільною ІХС без 

НДСТ (n=60) 

з ПІКС  

(Іб, n=30) 

без ПІКС  

(Ів, n=30) 

з ПІКС  

(ІІб, n=30) 

без ПІКС  

(ІІв, n=30) 

Локальний тип 

стенозування 
66,7 ± 17,2* 83,3 ± 13,6 40 ± 17,9 73,3 ± 16,2 

Протяжний тип 

стенозування 
33,3 ± 17,2* 16,7 ± 13,6 60 ± 18,9 26,7 ± 16,2 

Стеноз ≤75 % 23,3 ± 15,4* 86,7 ± 12,4# 3,3 ± 6,6 63,3 ± 17,6 

Стеноз >75 % 76,7 ± 15,4* 13,3 ± 12,1# 96,7 ± 6,6 36,7 ± 17,6 

Примітка. * – різниця достовірна між підгрупами Іб та ІІб, # – різниця 

достовірна між підгрупами Ів та ІІв (р<0,05) 

 

При аналізі підгруп Ів і ІІв (пацієнти зі стабільною ІХС без ПІКС із та 

без НДСТ) виявилося, що в Ів підгрупі було 5 (16,7 %) пацієнтів із 

тривалістю ІХС 10 років і більше, у той час, як у підгрупі ІІв – 10 (33,3 %) 

осіб. До того ж, у 3 пацієнтів (10 %) підгрупи Ів з ангіографічно інтактними 

коронарними судинами тривалість ІХС складала 10 років і більше. А в 9 

пацієнтів Ів підгрупи з гемодинамічно незначущими локальними стенозами, 

що знаходились поза інфарктзалежних зон та/або в дистальних відділах ВА, 

тривалість ІХС була не більше 5 років. 
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4.5. Показники ліпідного профілю в пацієнтів зі стабільною 

ішемічною хворобою серця на тлі недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини 

У ході дослідження показників ліпідного обміну виявлено, що середній 

рівень загальних ліпідів та холестерину був у межах норми у всіх підгрупах 

дослідження, окрім пацієнтів ІІб підгрупи (стабільна ІХС та ПІКС без 

НДСТ), в яких середній рівень холестерину був незначно вище норми (табл. 

4.7). 

Таблиця 4.7 

Показники ліпідного профілю 

пацієнтів основної групи та групи порівняння (n=120) 

Показники 

Пацієнти основної групи  

зі стабільною ІХС на тлі 

НДСТ (n=60) 

Пацієнти групи порівняння 

зі стабільною ІХС без 

НДСТ (n=60) 

з ПІКС  

(Іб, n=30) 

без ПІКС  

(Ів, n=30) 

з ПІКС  

(ІІб, n=30) 

без ПІКС  

(ІІв, n=30) 

Загальні ліпіди, г/л 6,33 ± 0,19 6,47 ± 0,18 6,72 ± 0,21 6,52 ± 0,2 

Холестерин, 

ммоль/л 
4,42 ± 0,14* 4,96 ± 0,22 5,03 ± 0,12 4,85 ± 0,19 

β-ліпопротеїни, од 50,21 ± 1,28 53,34 ± 2,1 51,48 ± 1,13 52,21 ± 1,29 

Тригліцериди, 

ммоль/л 
1,61 ± 0,07 1,63 ± 0,1 1,56 ± 0,09 1,53 ± 0,08 

Примітка. * – різниця достовірна між основною підгрупою та 

підгрупою порівняння (р<0,05) 

 

Середній рівень загального холестерину був достовірно менший у 

пацієнтів Іб підгрупи, порівняно з пацієнтами ІІб підгрупи (р<0,05). А в 

пацієнтів Ів підгрупи (зі стабільною ІХС без ПІКС на тлі НДСТ) середній 

рівень холестерину статистично не відрізнявся від такого в пацієнтів ІІв 

підгрупи. Середні рівні β-ліпопротеїнів не виходили за межі нормативних 
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показників у всіх пацієнтів зі стабільною ІХС. Cередні рівні тригліцеридів у 

пацієнтів Іб та Ів підгруп не виходили за межі нормативних показників. 

Гіперхолестеринемію діагностували в (26,7 ± 8,1) % пацієнтів Іб 

підгрупи та в (30 ± 8,4) % ІІб підгрупи, а в підгрупах Ів та ІІв – (30 ± 8,4) % і 

(23,3 ± 7,7) % відповідно. Аналіз розподілу пацієнтів із гіперхолестеринемією 

за віковими групами виявив, що в найбільшої кількості пацієнтів (10 %) Іб 

підгрупи (стабільна ІХС та ПІКС на тлі НДСТ) гіперхолестеринемію 

діагностували у віці понад 69 років, у той час як у найбільшої кількості 

хворих (10 %) ІІб підгрупи її діагностували значно раніше – у віці 60-69 

років. Схожу картину спостерігали серед пацієнтів зі стабільною ІХС без 

ПІКС – у підгрупі Ів найбільша кількість хворих (13,3 %) мала 

гіперхолестеринемію у віці більше 69 років, у той час як у найбільшої 

кількості хворих (10 %) ІІв підгрупи її діагностували у віці 50-59 років. 

Підвищення рівня β-ліпопротеїнів реєстрували в осіб із НДСТ Іб 

підгрупи – (20 ± 7,3) % та в пацієнтів без НДСТ ІІб підгрупи – (6,7 ± 4,6) %, а 

в підгрупах Ів та ІІв – у (20 ± 7,3) % та (23,3 ± 7,7) % пацієнтів відповідно. 

Збільшений рівень тригліцеридів виявили в (26,7 ± 8,1) % пацієнтів Іб 

підгрупи та (33,3 ± 8,6) % – ІІб підгрупи; у підгрупах Ів та ІІв таких пацієнтів 

було (30 ± 8,4) % та (26,7 ± 8,1) % відповідно. Підвищений рівень загальних 

ліпідів був у (6,7 ± 4,6) % хворих Іб підгрупи та (13,3 ± 6,2) % пацієнтів ІІб 

підгрупи. У (16,7 ± 6,8) % пацієнтів Ів підгрупи та (20 ± 7,3) % хворих ІІв 

підгрупи виявляли збільшений рівень загальних ліпідів (див. табл. 4.7). 

Аналіз рівня холестерину в пацієнтів, що були розподілені за віковими 

групами встановив, що середні рівні холестерину серед пацієнтів 

наймолодших вікових груп (<40 років та 40-49 років) ІІб підгрупи були 

вищими, ніж у Іб підгрупі, але ця різниця не була достовірною (рис. 4.7). У 

той час як у таких пацієнтів найстарших вікових груп (60-69 років та >69 

років) середні рівні холестерину майже не відрізнялися. У хворих Іб підгрупи 

середній рівень холестерину мав тенденцію до підвищення зі збільшенням 

віку пацієнтів. 
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Рис. 4.7. Середній рівень холестерину в пацієнтів різних вікових груп зі 

стабільною ішемічною хворобою серця та постінфарктним кардіосклерозом. 

 

У пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС (підгрупа Ів – на тлі НДСТ та 

ІІв – без НДСТ) середній рівень холестерину був найвищим, і вищим за 

норму, у віковій групі 50-59 років (рис. 4.8).  

 

Рис. 4.8. Середній рівень холестерину в пацієнтів різних вікових груп зі 

стабільною ішемічною хворобою серця без постінфарктного кардіосклерозу. 
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А в пацієнтів найстарших вікових груп (більше 69 років) середні рівні 

холестерину не виходили за межі нормативних показників. Серед пацієнтів зі 

стабільною ІХС без ПІКС взагалі не було хворих, молодших 40 років. 

Під час аналізу рівня холестерину в пацієнтів, що були розділені за 

тривалістю ІХС, було виявлено, що в осіб зі стабільною ІХС та ПІКС на тлі 

НДСТ середній рівень холестерину був меншим у всіх групах крім пацієнтів 

із найбільшою тривалістю ІХС (більше 10 років), ніж у таких хворих без 

НДСТ (рис. 4.9). 

 

 

Рис. 4.9. Середній рівень холестерину в пацієнтів зі стабільною ішемічною 

хворобою серця та постінфарктним кардіосклерозом, залежно від тривалості 

ішемічної хвороби серця. 

 

Інша картина спостерігалась у пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС (Ів 

та ІІв підгрупи): у хворих зі стабільною ІХС без ПІКС на тлі НДСТ із 

відсутнім анамнезом ІХС до моменту першої госпіталізації з приводу даного 
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захворювання та з тривалістю ІХС 5-10 років середній рівень холестерину 

був більшим, ніж у пацієнтів підгрупи порівняння, проте ця різниця не була 

достовірною (рис. 4.10). У той час як середній рівень холестерину в пацієнтів 

із тривалістю ІХС < 0,5 років, 1-5 років та більше 10 років був менше в 

основній підгрупі, ніж у пацієнтів ІІв підгрупи. Слід зазначити, що серед 

пацієнтів із тривалістю ІХС 0,5 - 1 рік не було жодного хворого зі стабільною 

ІХС без ПІКС на тлі НДСТ. 

 

 

Рис. 4.10. Середній рівень холестерину в пацієнтів зі стабільною ішемічною 

хворобою серця без постінфарктного кардіосклерозу, залежно від тривалості 

ішемічної хвороби серця. 

 

Отже в якості прогностичних критеріїв несприятливого перебігу 

стабільної ІХС фенотипового рівня можна виділити такі диспластичні стигми 

як радіально-лакунарна райдужка ока, симптом «блакитних склер» та 

діагональна складка мочки вуха. 
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Особливостями перебігу стабільної ІХС у пацієнтів із ПІКС на тлі 

НДСТ є достовірно більш часте виявлення важких порушень ритму 

(пароксизмальна надшлуночкова тахікардія, ФП), хронічної постінфарктної 

аневризми серця, та ДДЛШ за ІІ типом, які, проте асоціювались із меншим 

рівнем загального холестерину сироватки крові. Між числом маркерів НДСТ 

та частотою виявлення ускладнень у пацієнтів із НДСТ Іб підгрупи 

виявлений прямий кореляційний зв’язок середньої сили (r=+0,67; р<0,05). 

Особливістю порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки в пацієнтів 

зі стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ є переважно ІІ тип ДДЛШ – 

псевдонормалізація. 

Вроджені аномалії ВА у вигляді агенезії периферичного відділу однієї з 

ВА, патологічної звивистості та м’язових «містків» спостерігалися лише в 

групі пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ. 

У пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ локальне 

стенозування ВА та атеросклеротичне ураження ВА зі стенозом ≤75 % 

виявляли достовірно частіше, ніж в осіб без НДСТ (р<0,05). В осіб зі 

стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ, в яких виявили вроджені аномалії ВА, 

тривалість ІХС була мінімальна, проте атеросклеротично змінені ВА не були 

гемодинамічно значущими та локалізувалися поза інфарктзалежними зонами 

та/або в дистальних відділах ВА. Встановлено середній прямий зв’язок між 

числом стигм НДСТ та частотою виявлення локального стенозування ВА у 

хворих зі стабільною ІХС без ПІКС на тлі НДСТ (r=+0,51; р<0,05). 

 

Результати даного розділу опубліковані в наступних роботах: 

1. Черних М. О. Хронічна ішемічна хвороба серця на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від фенотипових 

предикторів до особливостей гемодинаміки / М. О. Черних // Вісник 

морфології. – 2015. – № 2. – С. 476-480. 

2. Черних М. О. Особливості ураження коронарного русла у пацієнтів з 

ішемічною хворобою серця на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 
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тканини / М. О. Черних, О. В. Солєйко // Ліки України Плюс. – 2015. – № 3. – 

С. 22-25. 

3. Солєйко О. В. Постінфарктний кардіосклероз на тлі 

недиференційованої днсплазії сполучної тканини: клініко-біохімічні 

парадокси / О. В. Солєйко, М. О. Черних // матеріали наук.-практ. конф. з 

міжнародною участю [«Хронічні неінфекційні захворювання: заходи 

профілактики і боротьби з ускладненнями»], (Харків, 5 листопада 2015 р.). – 

Х., 2015. – С. 269. 

4. Солейко Е. В. Предикторы реабилитационного потенциала у 

пациентов с постинфарктным кардиосклерозом / Е. В. Солейко, М. А. 

Черных, Л. П. Солейко // материалы научно-практической конференции с 

международным участием [«Актуальные вопросы клинико-лабораторной и 

функциональной диагностики с клинической патофизиологией»] , 

(Самарканд, 10-11 ноября 2015 р.). – Самарканд, 2015. – С. 128. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

Серцево-судинна патологія є однією з провідних причин 

захворюваності, інвалідизації та смертності населення України [7]. Згідно зі 

статистичними даними, частка смертності від хвороб системи кровообігу в 

нашій державі за останні роки становить 62 - 67 %, у країнах 

пострадянського простору – 51 - 65 %, у США – 36 % [166]. Серед 

європейських країн Україна посідає одне з перших місць за показником 

смертності населення від ІХС. За даними офіційної статистики, в Україні 

зареєстровано понад 9 млн хворих на ІХС, з яких 36 % – пацієнти зі 

стенокардією [175]. Щорічно в Україні виявляють понад 50 тисяч випадків 

ІМ. При цьому статистика смертності від гострої форми ІХС залишається 

стабільно високою – від гострого ІМ умирають 30 % пацієнтів, у той час як у 

країнах Західної Європи – 5 % [54]. 

Слід зазначити, що комплекс профілактичних заходів, який наочно 

продемонстрував свою ефективність щодо зниження ускладнень ССЗ та 

смертності від них, не дозволяє в повному об’ємі вирішувати завдання їхньої 

первинної профілактики серед населення працездатного віку. Значною мірою 

це обумовлено складністю оцінки ступеня ризику розвитку ССЗ у молодому 

віці, у тому числі за допомогою розрахунку відносного ризику за шкалою 

SCORE. У значної кількості пацієнтів у молодому віці ІХС дебютує 

розвитком ІМ із високим рівнем догоспітальної летальності, у ряді випадків 

при цьому виявляють інтактні ВА [23]. 

Таким чином, питання профілактики і пошуку прогностичних маркерів 

гострих форм ІХС в осіб працездатного віку залишається актуальним. У 

зв’язку з цим оптимізація діагностики ІХС із метою запобігання розвитку 

ускладнень набуває соціальної та медичної значимості. 

Широке застосування в кардіологічній практиці коронароангіографіі, 

томографії, радіонуклідних методів діагностики ІХС та співставлення їх із 
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результатами патоморфологічних досліджень показали, що стенозуючий 

атеросклероз магістральних артерій серця – це закономірна, але не 

обов’язкова умова для формування симптомокомплексу, що характеризує 

клініку захворювання. Це вказує на те, що невідповідність між потребами 

міокарда в кисні і реальним рівнем його кровопостачання визначається не 

тільки ступенем стенозування ВА, але й комплексом загальних і місцевих 

факторів, які формуються безпосередньо в тканині [12, 20]. 

На перебіг ІХС, поряд із традиційними факторами ризику, значною 

мірою впливають супутні захворювання та стани третього порядку, зокрема 

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

[102]. Досить тривалий час вважалось, що НДСТ, в основному, проявляється 

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

досліджень стало відомо, що НДСТ має місце у всіх вікових групах [47, 72, 

98]. 

В основі НДСТ лежить молекулярна патологія, яка призводить до зміни 

структури і функції сполучної тканини. НДСТ являє собою унікальну 

онтогенетичну аномалію розвитку організму, яка належить до складних, 

недостатньо вивчених питань сучасної медицини. Незважаючи на високу 

поширеність даного синдрому в популяції та зростання питомої ваги 

вродженої патології у структурі захворюваності, аномалії розвитку СТ досі 

залишаються маловивченим напрямком, опрацювання якого знаходиться 

лише в стадії накопичення та аналізу фактів [34]. Зокрема, не вивчений у 

повному обсязі аспект впливу НДСТ на перебіг ІХС.  

Особливий інтерес проблема НДСТ становить для теоретичної та 

клінічної кардіології, оскільки ураження серця і судин є одним із найбільш 

частих і клінічно значущих проявів НДСТ [32, 105]. Слід відмітити, що саме 

ураження ССС при НДСТ, навіть як преморбідний фон, обумовлює тяжкість 

стану пацієнтів, впливає на їхню якість життя та прогноз. 

Однією з задач превентивної кардіології є виявлення предикторів 

несприятливого перебігу захворювання на ранніх стадіях розвитку 
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патологічного процесу. Дані нашого дослідження дозволили як визначити 

прогностичні критерії фенотипового та вісцерального рівня несприятливого 

перебігу гострого Q-ІМ та стабільної ІХС, так і виявити особливості 

гемодинаміки та характеру ураження ВА в пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ, та 

встановили діагностичну цінність рівня альдостерону в прогнозуванні 

перебігу інфаркту міокарда в пацієнтів із НДСТ.  

Дослідження фенотипових та вісцеральних стигм дисплазії в пацієнтів 

з ІХС показало, що у хворих Іа підгрупи (Q-ІМ на тлі НДСТ) середня 

кількість стигм складала 8,44 ± 0,29, а в пацієнтів ІІа (Q-ІМ без НДСТ) – 4,47 

± 0,12, у пацієнтів Іб підгрупи (стабільна ІХС та ПІКС на тлі НДСТ) – (8,33 ± 

0,32) стигм, а в пацієнтів ІІб підгрупи (стабільна ІХС та ПІКС без НДСТ) – 

4,42 ± 0,11. У пацієнтів Ів підгрупи (стабільна ІХС без ПІКС на тлі НДСТ) 

виявлено (8,3 ± 0,3) стигм, у той час як у ІІв підгрупі (стабільна ІХС без 

ПІКС та без НДСТ) – (4,44 ± 0,16) стигм. Слід відмітити, що середня 

кількість стигм у всіх підгрупах пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ складала більше 

восьми, і була суттєво більшою порогу стигматизації (6 і більше ознак). До 

того ж, в осіб із гострою формою ІХС на тлі НДСТ (Іа підгрупа) середня 

кількість стигм була дещо більшою, ніж у підгрупах зі стабільною ІХС на тлі 

НДСТ (Іб та Ів підгрупи), проте ця різниця мала лише характер тенденції. 

Можливо, це пояснюється меншим середнім віком пацієнтів Іа підгрупи – 

(55,87 ± 1,66) років, порівняно з підгрупами Іб та Ів – (58,27 ± 1,4) років, в 

яких проявлялася тенденція до зростання вираженості та кількості ознак 

НДСТ у низхідних колінах.  

Якісний аналіз стигм дизембріогенезу за топікою ураження в наших 

пацієнтів виявив наступні зміни. У всіх пацієнтів основної групи Іа та Іб 

підгруп, та в переважній більшості пацієнтів Ів підгрупи спостерігалися 

різноманітні мікроаномалії сполучної тканини кистей і стоп. Так, найчастіше 

виявляли медіальну/латеральну клинодактилію, перевагу довжини 

четвертого пальця кисті над другим, сандалеподібну першу міжпальцеву 

щілину стопи, а такі стигми як деформація грудної клітки, плоскостопість та 
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сколіоз виявляли в значно меншій кількості. В той же час, за даними А. В. 

Клеменова [51], Г. И. Нечаєвої та співавт. [30], І. П. Осипенко та співавт. 

[80], Є. М. Спіциної та співавт. [112] та Л. В. Єгорова та співавт. [141], серед 

фенотипових стигм на перше місце виходили аномалії кісткової системи, такі 

як астенічна конституція, деформація грудної клітки, плоскостопість, 

порушення постави та гіпермобільність суглобів, позитивний симптом 

зап’ястку та «готичне піднебіння». Це можна пояснити тим, що вищевказані 

дослідження проводились переважно або в змішаних групах, або в жіночій 

популяції, або серед пацієнтів, що не хворіли на ІХС. 

Серед пацієнтів із НДСТ у нашому дослідженні на другому місці за 

частотою виявлення були очні стигми (радіально-лакунарна райдужка, 

блакитні склери), мікроаномалії вушних раковин (діагональна складка мочки 

вуха, мала мочка) – у 41 особи Іа підгрупи (91,1 %), у 28 в Іб підгрупі (93,3 

%), та в 26 пацієнтів у Ів підгрупі (86,7 %). Зміни з боку ротової порожнини 

(аномалії прикусу, схильність до раннього карієсу, діастема) були виявлені в 

36 пацієнтів Іа підгрупи (80 %), у 24 осіб Іб підгрупи (80 %) та лише в 16 

пацієнтів Ів підгрупи (53,3 %). Стигми дизембріогенезу з боку шкіри та її 

придатків реєстрували в 27 хворих Іа підгрупи (60 %), у 17 хворих Іб 

підгрупи (56,7 %) та у 18 хворих Ів підгрупи (60 %). Із найменшою частотою 

були зареєстровані аномалії СТ з боку будови тіла та краніоцефальної 

ділянки.  

Отримані дані співзвучні з результатами досліджень А. В. Клеменова 

[51] та І. П. Осипенко та співавт. [80], в яких була виявлена достатньо велика 

кількість пацієнтів із радіально-лакунарним типом райдужної оболонки ока. 

За спостереженнями Р. Г. Оганова [78], у хворих на ІХС також відмічалась 

велика кількість таких фенотипових стигм НДСТ, як множинний карієс та 

діастема зубів верхньої щелепи. У дослідженнях Н. С. Краснопольської та 

співавт. [115] підвищена еластичність шкіри спостерігалась лише в 1,47 % 

обстежених пацієнтів із НДСТ та ПМК. За нашими даними, ця стигма також 
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виявлялась у малого відсотку пацієнтів – у 4,8 % хворих усіх підгруп 

основної групи. 

Дослідження останнього десятиріччя дозволяють стверджувати, що 

існує тісний взаємозв’язок між кількістю зовнішніх (фенотипових) ознак 

дисплазії сполучної тканини і частотою виявлення стигм дизембріогенезу 

внутрішніх органів, і, насамперед, серця та судин [105]. Також існує велика 

кількість стигм НДСТ, що проявляються ураженням бронхо-легеневої 

системи, шлунково-кишкового тракту та нирок. Серед вісцеральних маркерів 

НДСТ із боку серця (МСАС) найбільш вивченими залишаються ПМК, 

пролапси інших клапанів серця, АХ, мала аневризма міжпередсердної 

перетинки [104]. Слід зазначити, що найчастіше серед усіх МСАС при НДСТ 

трапляється саме ПМК. Із метою виключення гемодинамічного впливу 

ідіопатичного ПМК на показники систолічної та діастолічної функції ЛШ ми 

свідомо виключали пацієнтів із ПМК із когорти основної групи пацієнтів із 

НДСТ. 

У нашому дослідженні вісцеральні стигми дизембріогенезу були 

виявлені в дещо меншої кількості хворих, порівняно з фенотиповими 

стигмами, – у 21 пацієнта в Іа підгрупі (46,7 %), у 19 пацієнтів в Іб підгрупі 

(63,3 %), а серед осіб Ів підгрупи був 21 такий пацієнт (70 %). Серед 

вісцеральних маркерів НДСТ у пацієнтів всіх підгруп основної групи 

найчастіше спостерігали варикозне розширення вен нижніх кінцівок, легке 

утворення гематом при незначному пошкодженні, гастроезофагеальна 

рефлюксна хвороба, зміни форми та перегини жовчного міхура і полікістоз 

нирок. У пацієнтів Іа та Іб підгруп основної групи достовірно частіше, ніж в 

осіб підгруп порівняння (ІІа та ІІб підгрупи), виявляли варикозне розширення 

вен нижніх кінцівок (р<0,05). Слід зазначити, що поширеність варикозного 

розширення вен нижніх кінцівок у хворих із МСАС, за даними різних 

авторів, складає 4,8 – 12,9 % [52, 57, 71]. Проте в нашому дослідженні 

кількість таких пацієнтів була більшою (від 33,3 % в осіб з ІМ на тлі НДСТ 

до 63,3 % серед пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС на тлі НДСТ). 
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Варикозне розширення вен нижніх кінцівок розглядають не тільки як 

косметичний дефект, а й як потенційну загрозу розвитку раптової смерті, що 

обумовило розробку нової концепції етіопатогенеза даної патології. Dong-Ik 

Kim та співавт. [160] підтверджують теорію сполучнотканинної дисплазії в 

пацієнтів із варикозом вен нижніх кінцівок. Ними були виділені аномально 

експресовані гени при даному захворюванні, що мають істотну схожість із 

генами структурних білків типу колагену, еластину і тропоміозину, що 

призводить до порушення їхнього синтезу. Виявлення цих генів дозволяє 

встановити діагноз задовго до його клінічної маніфестації. Відомо, що в 

стінці «здорової» вени превалює колаген ІІІ типу, який забезпечує необхідну 

міцність і еластичність саме стінки венозної судини. За умов варикозного 

розширення вен відбувається значне збільшення колагену І типу. Одночасно 

з цим відбувається пригнічення синтезу колагену ІІІ типу гладком’язовими 

клітинами і фібробластами. Крім того, у стінці варикозної вени Dong-Ik Kim 

та співавт. [160] було виявлено зниження співвідношення колагену ІІІ типу 

до сумарної кількості колагену І, ІІІ і V типів. Загалом, зміни співвідношення 

колагену І та ІІІ типу характерні не тільки для судинної стінки варикозно 

розширених вен, а й для аномалій клапанів серця при НДСТ (деградація 

колагену І типу та накопичення колагену ІІІ типу) [109]. 

Наше дослідження встановило прямі кореляційні зв’язки в пацієнтів із 

Q-ІМ між числом маркерів НДСТ і частотою виявлення діагональної складки 

мочки вуха, блакитних склер, варикозного розширення вен нижніх кінцівок, 

радіально-лакунарного типу райдужної оболонки ока та легкого утворення 

гематом при незначному пошкодженні (р<0,05). У пацієнтів Іб підгрупи - між 

числом маркерів НДСТ і частотою виявлення радіально-лакунарного типу 

райдужної оболонки ока, блакитних склер, сандалеподібної першої 

міжпальцевої щілини стопи та діагональної складки мочки вуха (р<0,05). А в 

пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС (Ів підгрупа) встановлено кореляційні 

зв’язки між числом маркерів НДСТ і частотою виявлення радіально-

лакунарного типу райдужної оболонки ока, блакитних склер, діагональної 
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складки мочки вуха та варикозного розширення вен нижніх кінцівок (р<0,05). 

Отримані нами дані певною мірою співпадають із результатами 

В. Ф. Кубишкіна та співавт. [58] та О. А. Захар’ян [38], у роботах яких 

показана залежність між кількістю фенотипових маркерів НДСТ та важкістю 

перебігу варикозної хвороби вен нижніх кінцівок. 

Різноманітність ускладнень Q-ІМ обумовлена багатьма чинниками, що 

пов’язано як із розмірами ураження, так і з комбінацією несприятливих 

факторів (насамперед, станом міокарда на тлі атеросклерозу ВА, перенесених 

раніше захворювань міокарда, наявністю електролітних порушень тощо) 

[108, 115, 127]. В останні роки з’являються наукові спостереження щодо 

впливу «диспластичного фону» на перебіг ІХС.  

Аналіз результатів нашого дослідження встановив, що найбільший 

відсоток ускладнень Q-IM припадав на порушення ритму та провідності 

(46,7 %). Так, у пацієнтів Іа підгрупи основної групи переважали шлуночкова 

екстрасистолія високих градацій за B. Lown, пароксизмальна ФП, фібриляція 

шлуночків та атріовентрикулярна блокада І ступеня. Отримані нами дані 

співзвучні з проспективним трирічним спостереженням К. А. Солодухіна та 

співавт. [108], яке показало, що для ІХС на тлі НДСТ характерні вдвічі 

частіші порушення ритму та провідності, такі як надшлуночкові і шлуночкові 

порушення ритму та подовження інтервалу QT, що вимагають додаткової 

уваги клініциста. Зокрема, надшлуночкова екстрасистолія траплялась у 2,37 

раза частіше, шлуночкова екстрасистолія – у 2,52 раза, у тому числі високих 

градацій за B. Lown – у 3,56 раза, пароксизмальна надшлуночкова тахікардія 

– в 2,3 раза, і пароксизми мерехтіння (тріпотіння) передсердь – у 4,25 раза 

частіше. Особливу роль в їхньому формуванні в таких хворих відіграють, на 

думку авторів, МСАС та наявність ендотеліальної дисфункції.  

У той самий час для пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС нами 

встановлено, що найбільший відсоток ускладнень після перенесеного ІМ 

складали порушення ритму, як і в пацієнтів із гострим Q-IM. Так, напади 

пароксизмальної надшлуночкової тахікардії були виявлені в 26,7 % пацієнтів 
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зі стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ (Іб підгрупа) та в 10 % пацієнтів зі 

стабільною ІХС без ПІКС на тлі НДСТ (Ів підгрупа); пароксизмальна форма 

ФП виявлена в 30 % пацієнтів Іб підгрупи. У підгрупах порівняння 

спостерігалась інша картина – лише в одного пацієнта ІІб підгрупи (3,3 %) 

зареєстрували напад пароксизмальної надшлуночкової тахікардії, та в двох 

пацієнтів ІІв підгрупи (6,7 %) – пароксизмальну форму ФП.  

За результатами Г. И. Нечаєвої та співавт. [74], частота виявлення 

порушень ритму при НДСТ коливається в значних межах, залежно від 

методів діагностики та методик ідентифікації різних дослідників (від 15 до 

90 %). За даними Т. Ф. Перетолчиної [93], при електрокардіографічному 

дослідженні в 2/3 пацієнтів із НДСТ виявляються порушення ритму та/або 

провідності, а при Холтерівському моніторингу – навіть у 95 %. 

Зокрема, В. М. Яковлєв та співавтори [143] у хворих із НДСТ 

реєстрували порушення ритму та провідності в 64,4 % випадків. Клінічне 

значення аритмій було різним: в одних пацієнтів були порушення ритму, що 

викликали кардіальний дискомфорт, впливали на якість життя, проте суттєво 

не впливали на прогноз; у інших – як правило без чіткого зв’язку з 

суб’єктивною переносимістю – могли носити потенційно 

життєвонебезпечний характер; у частині випадків порушення ритму та 

провідності проявлялися раптовою серцевою смертю [131]. Ці дані в своїй 

роботі підтверджує і В. П. Конєв та М. А. Шилова [70], де вони відмічають, 

що важкі, загрозливі життю аритмії, які розвиваються на тлі малих аномалій 

серця, асоціюються з можливістю розвитку раптової серцевої смерті в 1,0 – 

2,5 % пацієнтів із НДСТ.  

У міру зростання кількості стигм НДСТ (10 та більше) у хворих Іа 

підгрупи основної групи ми спостерігали більш тяжкий характер ускладнень 

Q-IM: постінфарктна аневризма серця (11,1 %), розрив заднього папілярного 

м’яза (2,2 %) та розрив міжшлуночкової перетинки, що поєднувався з 

пароксизмальною формою ФП (2,2 %). До того ж, серед пацієнтів групи 

порівняння (ІІа підгрупа) таких ускладнень як постінфарктна аневризма 
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серця, розрив міжшлуночкової перетинки, розрив папілярних м’язів, 

кардіогенний шок та синдром Дреслера не було виявлено в жодного пацієнта. 

Виявлений сильний прямий зв’язок між кількістю фенотипових і 

вісцеральних стигм НДСТ та частотою виявлення ранніх ускладнень Q-IM у 

пацієнтів Іа підгрупи основної групи (r=+0,91; р<0,05).  

Серед пацієнтів зі стабільною ІХС хронічна постінфарктна аневризма 

серця була виявлена тільки в пацієнтів Іб підгрупи (13,3 %).  

Прямий кореляційний зв’язок середньої сили відмітили в пацієнтів Іб 

підгрупи між числом маркерів НДСТ та частотою виявлення ускладнень 

(r=+0,67; р<0,05). Зокрема, такі зв’язки спостерігали в цих пацієнтів між 

числом фенотипових маркерів НДСТ та частотою виявлення 

пароксизмальної надшлуночкової тахікардії (r=+0,48; р<0,05) та ФП (r=+0,51; 

р<0,05). 

У роботі Н. І. Соломахіної та співавт. [109] показано, що більш часте 

формування постінфарктних аневризм та більш низькі показники 

скоротливої здатності міокарда обумовлені аномальним співвідношенням 

колагенів І та ІІІ типу (зменшення відношення колагену І типу до ІІІ). Так, 

накопичення колагену ІІІ типу призводить до слабкості сполучнотканинного 

каркасу серця, адже цей тип колагену значно «слабший», порівняно з 

колагеном І типу.  

Відомо, що одним із головних факторів розвитку порушень ритму є 

ІХС [33]. Саме ішемія міокарда, його ушкодження і постінфарктне 

ремоделювання з розвитком СН є найбільш частими причинами виникнення 

електричної нестабільності міокарда [33]. У розвитку патологічного 

аритмогенезу основне значення має периінфарктна зона, що складається з 

елементів колагену, ділянок фіброзу і життєздатного міокарда, яка має, у 

силу своєї електричної неоднорідності, властивості уповільненого 

проведення імпульсу, тобто умови для формування аритмій за механізмом 

повторного входу – re-entry. Саме ця периінфарктна зона гетерогенного 

міокарда є морфологічним і електрофізіологічним субстратом для 
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формування шлуночкової аритмії. Наявність периінфарктної зони, яка 

визначається методом контрастного посилення магнітно-резонансної 

томографії серця, є потужним предиктором загальної смертності після ІМ 

[48]. Проте досі не існує єдиної думки про механізми розвитку порушень 

ритму серця при НДСТ. Зокрема, факторами, що сприяють аритмогенезу при 

НДСТ, є: неповноцінність позаклітинного матриксу; дисфункція міокарда 

ЛШ; аномалії клапанно-хордального апарату (ПМК, АХ, міксоматозна 

дегенерація стулок, мітральна регургітація); м’язові містки; додаткові шляхи 

проведення імпульсу; електролітні (гіпомагніємія) та гормональні 

(гіперпролактинемія, гіперальдостеронемія) зрушення [39, 143].  

Прогностично несприятливим видом аритмії є ФП. При аналізі причин 

виникнення ФП можна умовно виділити дві групи факторів: ті що 

безпосередньо провокують напад аритмії, і структурні основи 

електрофізіологічних явищ, що обумовлюють ФП. Останні асоціюються, у 

тому числі з особливим розташуванням волокон СТ і провідної системи в 

передсердях і гирлі легеневих вен [143]. Хоча до останнього часу наріжним 

каменем катетерної радіочастотної абляції ФП була ізоляція легеневих вен, 

сьогодні зоною основного інтересу може стати задня стінка ЛП. Проведена у 

хворих із ФП магнітно-резонансна томографія виявила присутність 

виключно локального фіброзу. До того ж, локалізація фіброзу в задній стінці 

ЛП виявляється у 100 % пацієнтів із ФП, і складає 57 % загального об’єму 

фіброзу [48]. Революційні дослідження групи вчених з університету штату 

Юта (2009-2013 рр.) під керівництвом N. Marrouch довели значення фіброзу в 

розвитку ФП. Багатофакторний аналіз ризику рецидивів ФП (вік, стать, СН, 

АГ, ЦД, вади серця, об’єм ЛП, тип ФП, тип катетерно-радіаційної абляції) 

довів, що єдиним предиктором рецидиву ФП є вихідна кількість фіброзу. 

Збільшення фіброзу на 1 % збільшує ризик рецидиву ФП на 6,3 % [48]. 

Встановлено, що при ІХС, яка поєднується з НДСТ, збільшується число 

випадків ФП, а також підвищується частота виявлення шлуночкової 

екстрасистолії і пароксизмальної шлуночкової тахікардії в порівнянні з 
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випадками ІХС, що протікає в ізольованій формі. Ми також можемо 

підтвердити думку про те, що наявність НДСТ у хворих на ІХС призводить 

до посилення ішемічного ремоделювання міокарда [61]. 

Таким чином, перебіг ІХС на тлі НДСТ є менш сприятливим стосовно 

частоти та характеру ускладнень ІМ, порівняно з пацієнтами без НДСТ. 

Традиційно розвиток ІХС пов’язують із гострим або хронічним 

атеросклеротичним процесом, що розвивається у ВА та обумовлює 

зменшення або припинення доставки кисню до міокарда [124]. А сам 

розвиток коронарного атеросклерозу, переважно, обумовлений кількісними 

змінами показників ліпідного профілю сироватки крові. У даний час 

експериментально встановлено, що ще задовго до появи морфологічних 

ознак атеросклерозу в міокарді відзначаються порушення ліпідного обміну, 

які здатні змінювати як біоенергетику і ультраструктуру кардіоміоцитів, так і 

транспортно-трофічне забезпечення їхньої функції. З’являються зміни 

ендотеліального шару мікросудин і реакція клітин інтерстицію, які 

секретують глікозаміноглікани і склеропротеїни. Стимулюючий вплив 

гіперхолестеринемії на клітини фібробластичного ряду, ендотеліоцити, 

гладкі міоцити стінки судин підтверджують дослідження на тканинних 

культурах. Таким чином, коронарна недостатність, зумовлена 

атеросклеротичним коронаросклерозом, не вичерпує все коло процесів, 

ініційованих в міокарді дисліпопротеїнемією [20, 26, 114]. 

Ураховуючи можливі зміни в показниках ліпідограми в пацієнтів із 

гострим Q-ІМ та стабільною ІХС, нами був проведений порівняльний аналіз 

рівнів загальних ліпідів, холестерину, тригліцеридів та β-ліпопротеїнів у 

пацієнтів із та без НДСТ. Так, у пацієнтів із гострим Q-IM у ході дослідження 

показників ліпідного обміну виявлено, що середні показники вмісту 

загальних ліпідів та β-ліпопротеїнів були в межах норми як у пацієнтів із 

НДСТ, так і без неї, у той час як середні рівні холестерину та тригліцеридів 

були дещо вищими від нормативних показників лише в пацієнтів без 

синдрому НДСТ, і складали (5,06 ± 0,09) ммоль/л та (1,74 ± 0,06) ммоль/л 
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відповідно. Статистично достовірна різниця між показниками ліпідного 

обміну виявлена тільки між середнім рівнем тригліцеридів у пацієнтів Іа 

підгрупи (Q-ІМ на тлі НСДТ) – (1,52 ± 0,05) ммоль/л, та ІІа підгрупи (Q-ІМ 

без НСДТ) – (1,74 ± 0,06) ммоль/л (р<0,05). Середній рівень холестерину в 

пацієнтів із відсутністю періоду від появи клінічних проявів ІХС до розвитку 

Q-IM був достовірно менший в основній групі, і складав (4,60 ± 0,13) 

ммоль/л, проти (5,07 ± 0,11) ммоль/л у групі порівняння (р<0,05). Отже ми 

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

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

порушення ліпідного обміну не належали до впливових факторів ризику ІМ. 

У пацієнтів зі стабільною ІХС спостерігали дещо іншу картину ліпідограми. 

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

був у межах норми у всіх підгрупах дослідження, окрім пацієнтів зі 

стабільною ІХС та ПІКС без НДСТ, в яких середній рівень холестерину був 

незначно вище норми – (5,03 ± 0,12) ммоль/л. До того ж, середній рівень 

загального холестерину був достовірно більший в ІІб підгрупі, і складав (5,03 

± 0,12) ммоль/л, проти (4,42 ± 0,14) ммоль/л у пацієнтів зі стабільною ІХС та 

ПІКС на тлі НДСТ (р<0,05). Аналіз рівня холестерину в пацієнтів, що були 

розділені за тривалістю ІХС, не виявив жодної статистично достовірної 

різниці між пацієнтами з НДСТ та без неї. Отже для пацієнтів зі стабільною 

ІХС не було встановлено чіткої різниці в рівнях показників ліпідного 

профілю між пацієнтами з та без НДСТ, окрім пацієнтів зі стабільною ІХС та 

ПІКС на тлі НДСТ, в яких рівень холестерину був меншим, ніж у таких без 

НДСТ.  

Отримані результати співзвучні з даними А. А. Семенкіна та співавт. 

[76], згідно яких для осіб із НДСТ характерні більш низькі значення 

загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності та 

тригліцеридів. 

В останнє десятиріччя проводилась велика кількість наукових 

досліджень, направлених на вивчення різноманітних біохімічних маркерів 
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синдрому НДСТ [9, 14, 44, 82, 119, 134, 138]. Зокрема, за даними 

А. М. Шилова і А. Ю. Свірідової [138], та І. П. Осипенко [82], велику роль в 

етіопатогенезі синдрому НДСТ відіграє дефіцит іонів магнію. У свою чергу, 

на концентрацію іонів магнію сироватки крові впливає велика кількість як 

екзогенних, так і ендогенних факторів, серед яких в контексті різних форм 

серцево-судинної патології розглядають один із найбільш потужних 

мінералокортикоїдних гормонів – альдостерон.  

Ці біохімічні дані наштовхнули нас на думку про необхідність 

детального аналізу змін рівня альдостерону сироватки крові в пацієнтів із 

гострим Q-IM на тлі НДСТ.  

У нашому дослідженні, за результатами імуноферментного аналізу 

сироватки крові, було встановлено, що середній рівень альдостерону в 

пацієнтів із Q-ІМ на тлі НДСТ – (179,86 ± 19,21) пг/мл – виявився достовірно 

вищим, порівняно з хворими на Q-ІМ без НДСТ – (67,14 ± 14,31) пг/мл, 

(р<0,05). Також у пацієнтів Iа підгрупи з підвищеним рівнем альдостерону 

сироватки крові порушення ритму реєстрували втричі частіше, ніж у 

пацієнтів цієї підгрупи з нормальним рівнем альдостерону (p<0,05). До того 

ж, у пацієнтів із НДСТ при збільшенні кількості стигм більш часто виявляли 

підвищений рівень альдостерону сироватки крові, проте ці зміни були 

недостовірними (p>0,05) та мали лише характер тенденції. Отримані дані 

підтверджують роботи І. П. Осипенко та співавторів [44, 105], в яких у 

пацієнтів із ПМК на тлі НДСТ було виявлено підвищення середнього рівня 

альдостерону сироватки крові, що корелювало зі ступенем ПМК. 

Слід відмітити, що несприятливі ефекти гіперактивованої ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи реалізуються за допомогою 

стимульованих рецепторів ангіотензину II 1-го типу, що виражається в 

провокації вазоконтрикції і запалення, у гіпертрофії і фіброзі серцевого м’яза 

та судин. Рецептори ангіотензину II 1-го типу, як і адренокортикотропний 

гормон, антидіуретичний гормон, катехоламіни, ендотелін, серотонін і рівні 

іонів К+ і Mg2+, є тригерами вивільнення альдостерону – регулятора водно-
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сольового обміну, здатного провокувати розвиток ремоделювання судин 

нирок і міокарда, підсилення проліферації фібробластів та біосинтез 

глікозаміногліканів [103, 154, 205, 215]. Так, у роботі І. П. Осипенко показано 

наявність зворотного зв’язку середньої сили (r=-0,47, p<0,05) між рівнями 

альдостерону та магнію сироватки крові, що пояснюється здатністю 

альдостерону знижувати рівень магнію сироватки крові [81]. Також у своїй 

роботі І. П. Осипенко [81] вказує, що в осіб із дезадаптаційним 

співвідношенням гормонів кори наднирників (високий рівень альдостерону 

та низька концентрація кортизолу) реєструвались важкі порушення ритму та 

провідності серця. Дане пояснення аритмогенезу ґрунтується на 

морфологічній основі. Розвиток у міокарді лівого шлуночка фіброзних змін 

та поява електричної нестабільності міокарда пояснюється впливом 

підвищеного рівня альдостерону [81, 82].  

Встановлено, що в пацієнтів із хронічною СН на тлі ІХС, поряд із 

підвищенням рівня альдостерону сироватки крові [180], порушується 

фізіологічна регуляція роботи мінералкортикоїдних рецепторів не тільки в 

міокарді [187], але й у макрофагах [190]. Патогенетично ключовим фактом є 

те, що альдостерон пов’язується не тільки зі своїми специфічними 

рецепторами в перерахованих вище органах, але і з фібробластами. 

Унаслідок надмірної активації фібробластів альдостероном посилюється 

синтез і накопичення колагену III («неправильного») типу, що підвищує 

жорсткість міокарда. Це супроводжується розвитком периваскулярного та 

інтерстиціального фіброзу міокарда, ремоделюванням серцевого м’яза і 

артеріальної судинної стінки [15, 176]. Фіброз міокарда – складний і 

комплексний процес, в якому беруть участь усі клітинні компоненти 

міокарда. Головну роль у фіброгенезі посідають фібробласти, збільшуючи 

продукцію колагену під впливом різних факторів, насамперед ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи (ангіотензину II) і прозапальних 

цитокінів (фіброгенного цитокина – трансформуючого фактора росту 

TGF-β1). Згодом у процесі розвитку фіброзу змінюється фенотип 
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фібробласта. У таких фібробластах збільшується кількість рецепторів до 

ангіотензину II і фіброгенного цитокіну TGF-β1 [156, 211], що призводить до 

активізації всієї ренін-ангіотензин-альдостеронової системи.  

Численні дослідження вказують на те, що дифузний кардіосклероз – це 

облігатний прояв патологічної перебудови міокарда при хронічній ІХС. 

Поєднання «стромогенного» і «замісного» компонентів у цьому процесі 

надає змінам інтерстицію ураженого міокарда поліморфного характеру [20]. 

Залежно від співвідношення рідини, аморфно-фібрилярних субстанцій і 

вже більш структурованих волокон колагену, мікрооточення капілярів і 

кардіоміоцитів варіює від простого набряку до скупчення 

багатокомпонентної маси, що ущільнюється та стає важко проникною для 

будь-яких речовин. Навіть з урахуванням значного переважання колагену над 

іншими компонентами структурна організація «строми», що формується 

таким чином, не завжди дозволяє кваліфікувати її як повноцінну СТ. Це дає 

підстави припускати, що атипові білково-полісахаридні комплекси, що 

фіксуються в тканині, та інші антигени місцевого і тканинного походження 

можуть служити мішенню для імунопатологічних процесів, що характерні в 

тому числі і при ІХС [50]. Таким чином, процес набуває статусу «хибного 

кола». 

Погіршення вазомоторної реактивності коронарних судин, зниження 

коронарного резерву та перфузії м’яза серця ведуть до загибелі частини 

кардіоміоцитів, прискорюючи процеси фіброзу стінки серця, що викликає не 

тільки порушення діастолічного розслаблення ЛШ (діастолічна дисфункція), 

а і розвиток його систолічної дисфункції. При «колагенізації» міокарда 

відбувається ізоляція кардіоміоцитів, збільшується відстань між ними і 

капілярами, що порушує живлення м’язових клітин і призводить до їхньої 

дистрофії, стимуляції апоптозу кардіоміоцитів. Таким чином, ремоделювання 

серцевого м’яза викликає не тільки гіпертрофія кардіоміоцитів, що 

обумовлена перевантаженням об’ємом і підвищенням судинного тонусу, а й 

фіброз, обумовлений надлишковим синтезом альдостерону [6, 176, 191].  
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Дослідження щодо впливу альдостерону на розвиток фіброзу серцевого 

м’яза та його ремоделювання, а також отримані нами результати стосовно 

підвищення середнього рівня альдостерону наштовхнули нас на думку про 

важливість проведення аналізу особливостей гемодинамічних змін у 

пацієнтів з ІХС та впливу різного рівня альдостерону на розвиток систолічної 

та діастолічної дисфункції ЛШ у пацієнтів із гострим Q-ІМ на тлі НДСТ.  

Збільшення показників КСР і КДР та зменшення ФВ в осіб із гострим 

Q-ІМ на тлі НДСТ (Іа підгрупа) указували на значне зниження скоротливої 

здатності міокарда ЛШ. Виявлена статистично достовірна різниця між 

значенням ФВ, показником відношення Е/А, відношення Е/е’, часом 

ізоволюметричного розслаблення ЛШ IVRT та часом децелерації DT у 

пацієнтів Іа підгрупи основної групи (Q-ІМ на тлі НДСТ) та групи 

порівняння (ІІа підгрупа – Q-ІМ без НДСТ): середнє значення ФВ у пацієнтів 

Іа підгрупи становило (42,37 ± 1,41) %, у той час як у ІІа підгрупі – (49,87 ± 

1,54) %; середній показник відношення Е/А для осіб Іа підгрупи був у межах 

(1,620 ± 0,107) од., а в ІІа підгрупі – (1,134 ± 0,108) од.; середній показник 

Е/е’ – 9,81 ± 0,36 та 8,74 ± 0,38 відповідно; середній час ізоволюметричного 

розслаблення ЛШ IVRT – (78,87 ± 3,00) мс та (95,91 ± 3,89) мс відповідно; 

середній час децелерації DT – (194,82 ± 5,68) мс та (236,11 ± 7,09) мс 

відповідно (р<0,05). 

Для пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ (Іб підгрупа) та 

для осіб зі стабільною ІХС без ПІКС на тлі НДСТ (Ів підгрупа), також було 

характерно зменшення ФВ, проте статистично достовірної різниці між цими 

показниками в пацієнтів Іб та Ів підгруп основної групи та ІІб та ІІв підгруп 

групи порівняння не було виявлено. Щодо показників Е/А та Е/е’, тут 

спостерігалася картина, аналогічна до підгруп із гострим Q-ІМ – достовірно 

більше співвідношення Е/А в підгрупах із НДСТ (Іб – 1,129 ± 0,143, Ів – 1,316 

± 0,229), порівняно з такими без НДСТ (ІІб - 0,791 ± 0,072, ІІв - 0,833 ± 

0,061), та Е/е’ в підгрупах із НДСТ (Іб – 10,07 ± 0,45, Ів – 8,6 ± 0,44), 

порівняно з такими без НДСТ (ІІб - 8,42 ± 0,42 та ІІв - 7,15 ± 0,22) (р<0,05). 
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Статистично достовірна різниця в показниках IVRT, DT та е’ виявлена тільки 

між підгрупами зі стабільною ІХС та ПІКС – (79,9 ± 3,76) мс, (196,04 ± 7,34) 

мс та (6,14 ± 0,29) см/с, відповідно в Іб підгрупі, (92,67 ± 4,61) мс, (223,52 ± 

9,65) мс та (7,2 ± 0,37) см/с у ІІб підгрупі (р<0,05).  

Слід відмітити, що середній діаметр висхідного відділу аорти в 

пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ – (34,97 ± 0,79) мм, хоча і 

не виходив за межі нормативних показників, однак був достовірно більшим, 

ніж у пацієнтів без НДСТ – (32,38 ± 0,64) мм. Ця діагностична знахідка є 

досить цікавою та вказує на присутність ще одного предиктора синдрому 

НДСТ, оскільки серед МСАС при НДСТ виділяють і таку вісцеральну стигму 

як розширення висхідного відділу аорти [104, 105]. 

При аналізі трансмітральних потоків привертає увагу той факт, що в 

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

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

(70 %) Іб, проти 18 пацієнтів (40 %) у ІІа та 11 (36,7 %) у ІІб підгрупах. Слід 

відмітити, що в пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС на тлі НДСТ та без неї 

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

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

(10 %) без НДСТ.  

Загалом, у пацієнтів усіх підгруп основної групи достовірно частіше, 

ніж в осіб підгруп порівняння, виявляли ДДЛШ за типом ІІ 

(псевдонормалізація) (р<0,05). Прямий кореляційний зв’язок середньої сили 

виявлений у пацієнтів Іб підгрупи (із НДСТ) між числом фенотипових 

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

За даними M. A. Garsia-Fernandez [169], J. E. Moller [188] та 

S. H. Poulsen [195], рестриктивний тип порушення діастолічного наповнення 

ЛШ при ІМ є потужним предиктором серцево-судинної смертності. Також 

дослідники вказують на наявність достовірного зв’язку між ДД ЛШ і 

розвитком СН, прогресуючої дилатації ЛШ. У роботі О. Н. Алейник та 

співавт. [34] продемонстровано негативний вплив розвиненої гострої СН на 
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процеси ремоделювання ЛШ. Так, у хворих, що мали набряк легень у 

гострому періоді ІМ, лінійні розміри (КДР, КСР) і обсяги (КСВ і КДО) 

виявилися значно вищими, ніж у хворих на ІМ без ознак лівошлуночкової 

недостатності. Тобто, наявність ДД ЛШ у хворих на ІМ, на тлі гострої 

лівошлуночкової недостатності чинить негативний вплив на процеси 

постінфарктного ремоделювання. 

Отримані нами результати співзвучні з даними М. Е. Євсєвьєвої та 

О. Н. Алейник [32], у роботі яких показано, що НДСТ серця є одним із 

факторів, що поглиблюює розвиток ДДЛШ у хворих на ІМ уже у відносно 

молодому віці. 

Таким чином, виявлення нами в пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ 

псевдонормального та рестриктивного типів ДДЛШ є прогностичним 

критерієм несприятливого перебігу ІХС. 

 Порівняльний аналіз рівнів альдостерону та показників систолічної та 

ДФ ЛШ у пацієнтів із гострим Q-IM на тлі НДСТ виявив, що в абсолютної 

більшості пацієнтів Іа та ІІа підгруп, незалежно від проявів НДСТ та рівня 

альдостерону, виявлені порушення ДФ ЛШ. До того ж, ДДЛШ за ІІ типом в 

осіб із підвищеним рівнем альдостерону та НДСТ виявили в 14 пацієнтів 

(46,7 %). А в двох пацієнтів (6,7 %) Іа підгрупи з максимальним рівнем 

альдостерону виявили ДДЛШ за ІІІ типом. Проте в трьох пацієнтів Іа 

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

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

± 2,72) %, та спостерігався розвиток постінфарктиних аневризм, що 

супроводжувався значним зниженням скоротливої здатності міокарда ЛШ та 

вираженою систолічною дисфункцію. У більшої половини пацієнтів (53,3 %) 

ІІа підгрупи (Q-ІМ без НДСТ) був нормальний рівень альдостерону, який 

асоціювався з ДДЛШ за І типом. У цій підгрупі були виявлені лише два 

пацієнти (6,7 %) із підвищеним рівнем альдостерону, в яких були важкі типи 

ДДЛШ (псевдонормальний та рестриктивний). Виявлений сильний прямий 

зв’язок між рівнем альдостерону та Е/А в пацієнтів Іа підгрупи (r=+0,73; 
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р<0,05); зворотні зв’язки середньої сили між рівнем альдостерону та IVRT 

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

вказують на те, що в пацієнтів із НДСТ підвищений рівень альдостерону 

асоціюється з виникненням ДДЛШ за ІІ типом. 

Отримані дані узгоджуються з існуючими дослідженнями щодо впливу 

замісного фіброзу на жорсткісні властивості міокарда при ІМ на тлі НДСТ 

[34]. Важливо, що фіброзування інтерстицію міокарда при ремоделюванні 

виникає не тільки в осередку ураження, а і в топографічно віддалених 

ділянках серця. Пов’язана з фіброзом зростаюча пружність міокарда значною 

мірою ускладнює наповнення камер під час діастоли; синтез позаклітинного 

матриксу з фактора компенсації на початкових стадіях захворювання 

перетворюється на важливу ланку патогенезу поступово наростаючої 

хронічної СН [34, 94].  

Надмірний розвиток фіброзу в міокарді хворих із хронічною СН 

відбувається внаслідок втрати фізіологічної реципрокної регуляції між 

факторами, що впливають на утворення колагену (ангіотензин II, ендотелін I, 

катехоламіни, альдостерон, транформуючий фактор росту TGF-β1, 

інсуліноподібний фактор росту) та інгібуючими факторами (простагландини, 

оксид азоту, натрійуретичний пептид) [109]. Гіперактивація альдостерону 

збільшує щільність рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типу до ангіотензину II і 

рецепторів до ендотеліну [152], що також виступає додатковим чинником, 

який стимулює біосинтез колагену, що в решті решт призводить до 

підвищення жорсткості міокарда та розвитку ДДЛШ. 

Прогресуюча перебудова міокарда при хронічній ІХС відбувається за 

участю взаємопов’язаних транспортно-трофічного, нейрогуморального та 

імунозапального факторів. Гуморально-залежний характер дифузного 

кардіосклерозу провокує якісні зміни новоствореного колагену і порушення 

структуризації його волокон. Фібротизація супроводжується змінами 

архітектоніки, механічних властивостей сполучнотканинного каркасу 

міокарда, біохімічних, біофізичних властивостей і трофічної функції 
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основної аморфної речовини, що стає основою зриву авторегуляторних 

механізмів підтримки гомеостазу внутрішнього середовища міокарда [20]. 

Зміни внутрішньотканинного середовища призводять до мобілізації 

всіх клітинних елементів фасцикули, у тому числі забезпечуючи гіпоксичну 

стимуляцію клітин фібробластичного ряду з вираженим зсувом в бік юних 

форм, які відрізняються високою активністю АТФ-ази. Вони інтенсивно 

продукують глікозаміноглікани і склеропротеїни, що порушує десмогенез і 

катаболізм якісно зміненого і надлишкового колагену, і стимулють дифузний 

кардіосклероз. Активуючись, фібробласти стають джерелом 

цитоспецифічних цитокінів, колонієстимулюючих факторів і факторів росту, 

нейротрансмітерів і нейропептидів, беруть участь у реалізації реакцій 

імунокомпетентних клітин. Це активує рецепторний апарат інтерстиціальних 

макрофагів, стимулює дегрануляцію мастоцитів, підвищує секреторну 

функцію ендотеліальних клітин гемомікроциркуляторного русла. Характерна 

лабілізація перицитів кровоносних капілярів, які, мігруючи в інтерстиції, 

трансформуються в міофібробласти [20, 185]. 

Крім збільшення концентрації колагену, на пасивні механічні 

властивості міокарда також впливає співвідношення різних типів колагену 

[189] та, перш за все I і III типів, які становлять не менше 95 % від всього 

колагену, і співвідношення яких у нормальному міокарді стабільно однакове, 

при цьому колагену I типу дещо більше. Однак, як показано в роботі 

Н. І. Соломахіної та співавт. [109], у міокарді пацієнтів із діастолічною 

хронічною СН виявлена диспропорція вмісту колагену I і III типів, при цьому 

достовірно більше колагену III типу, ніж колагену I типу при ендомізіальній 

локалізації (тобто в інтерстиції); а при перимізіальній і периваскулярній 

локалізаціях диспропорцій у вмісті колагенів I і III типів не виявлено. 

Інший механізм диспропорції у вмісті колагену в міокарді пацієнтів із 

діастолічною хронічною СН, що паралельно реалізується, пояснюються, 

очевидно, відносним збільшенням колагену III типу, вміст якого в інтерстиції 

прогресивно збільшується як під впливом альдостерону, так і з віком [109, 
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176]. Можливо, такий механізм розвитку ДДЛШ, обумовлений 

гіперальдостеронемією, мав місце в наших пацієнтів із НДСТ. 

Підтвердженням участі альдостерону в провокації фіброзу міокарда служать 

результати ефективної блокади його активності у хворих із СН, за якими 

було встановлено, що між рівнем амінотермінального пептиду проколагену 

III типу і концентрацією альдостерону є прямий кореляційний зв’язок, а 

антагоністи альдостерону суттєво знижують концентрацію Р-III-NP [148].  

Таким чином, на основі отриманих нами результатів щодо змін рівня 

альдостерону, ураховуючи роль альдостерону в патогенезі фіброзоутворення 

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

концепція патогенезу та прогнозу ускладнень Q-ІМ на тлі НДСТ у залежності 

від рівня альдостерону може виглядати наступним чином (рис. 5.1).  

 

 

Рис. 5.1 Концептуальна схема механізму розвитку та прогнозу 

ускладнень Q-інфаркту міокарда на тлі недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, у залежності від рівня альдостерону. 
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Підвищений рівень альдостерону (>160 пг/мл) у пацієнтів із гострим 

Q-ІМ на тлі НДСТ призводить до фіброзу міокарда [164, 212], який, у свою 

чергу, може обумовлювати порушення ритму і розвиток діастолічної 

дисфункції. А знижений рівень альдостерону (<10 пг/мл) у таких пацієнтів 

може сприяти розвитку постінфарктних аневризм і порушенню систолічної 

функції. 

Отримані нами дані про ускладнений перебіг гострого Q-ІМ на тлі 

НДСТ у пацієнтів із підвищеним рівнем альдостерону сироватки крові 

певною мірою узгоджуються з науковими працями B. Pitt та співавт. [202], в 

яких продемонстровано існування прямого зв’язку між рівнем 

циркулюючого альдостерону сироватки крові і ризиком серцево-судинної і 

раптової смерті, який суттєво знижується при блокаді мінералокортикоїдних 

рецепторів [163]. Зокрема, в останні роки обговорюється негативна роль 

альдостерону в пацієнтів із гострим ІМ [194], який є самостійним 

предиктором несприятливого прогнозу при короткотривалому 

спостереженні. Підвищення концентрації альдостерону та кортизолу в плазмі 

крові відразу ж після виникнення гострого ІМ – це спроба саморегуляції, 

спрямованої на підтримку кардіоваскулярного гомеостазу: активація 

мінералокортикоїдних рецепторів у дуже ранній період ІМ може успішно 

підтримувати величину серцевого викиду [6]. Ураховуючи ці дані, наших 

пацієнтів із дуже низьким рівнем альдостерону, що перенесли ІМ на тлі 

НДСТ, перебіг якого ускладнився формуванням постінфарктної аневризми, 

можна віднести до когорти дезадаптивних хворих, в яких саморегулюючий 

ефект серцево-судинної системи при ІМ вчасно не «включився», що, 

безумовно, необхідно ураховувати при призначенні диференційованої 

терапії. 

Атеросклероз коронарних артерій і порушення мікроциркуляції в 

міокарді викликають і підтримують одні й ті самі причини, які посилюють 

тканинний дисметаболізм, що розвивається в результаті патологічного 

впливу обмінних і нейрогуморальних чинників, що провокують ІХС. При 
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цьому страждає вся судинна система серця, а не якась окрема її ланка. Проте 

дані зміни розвиваються нерівномірно, і в ряді випадків ураження того чи 

іншого сегмента судинної системи серця може мати випереджальний 

характер. Зазвичай, таким сегментом стають субепікардіальні артерії, рідше – 

інтрамуральні судини. Зміни в обох судинних сегментах нашаровуються одна 

на одну в різних співвідношеннях, що визначає в якості патогенетичної 

основи ІХС або власне «коронарну хворобу серця», або кардіальний Х-

синдром [20, 85]. 

За даними В. А. Martin [186], G. Rigatelli [198] та A. Vink [210], 

проксимальні відділи ВА є частою локалізацією «м’яких», нестійких 

атеросклеротичних бляшок. Найбільша кількість бляшок утворюється в 

ПМШГ ЛВА. Початок атерогенезу як правило є безсимптомним, тоді як 

ерозія бляшки тісно пов’язана з клінічною маніфестацією коронарного 

синдрому – нестабільною стенокардією, ІМ, раптовою коронарною смертю.  

У нашому дослідженні в пацієнтів основної групи та групи порівняння 

з гострим Q-IM (Іа, ІІа підгрупи) та зі стабільною ІХС та ПІКС (Іб, ІІб 

підгрупи) атеросклеротичним процесом, дійсно, найчастіше уражалась 

ПМШГ ЛВА. Проте встановлено, що в пацієнтів основної групи (Іа та Іб 

підгрупи) достовірно рідше уражалась ПМШГ ЛВА – 18 пацієнтів в Іа та 11 

пацієнтів у Іб підгрупі, проти 33 та 21 пацієнтів із підгруп порівняння (ІІа та 

ІІб підгрупи) (р<0,05). Окрім цього, серед пацієнтів із Q-IM на тлі НДСТ 

спостерігали достовірно меншу середню кількість атеросклеротично 

уражених артерій (1,44 ± 0,16), ніж у хворих без НДСТ (1,96 ± 0,17) (р<0,05). 

Для пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС основної групи та групи порівняння 

(Іб та ІІб підгрупи) такої достовірної різниці не було встановлено. 

 Що ж до пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС основної групи та 

групи порівняння (Ів та ІІв підгрупи), то в них частіше уражалась ОГ ЛВА – 

13 та 12 пацієнтів відповідно. Слід відмітити, що середня кількість 

атеросклеротично уражених артерій у підгрупі Ів (1,02 ± 0,33) виявилася 

достовірно меншою, ніж у підгрупі ІІв (1,93 ± 0,22) (р<0,05), що обумовлено 
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наявністю в цій підгрупі пацієнтів з ангіографічно інтактними ВА. Вроджені 

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

артерій в 0,95 % пацієнтів, агенезія периферичного відділу однієї з вінцевих 

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

1,9 %).  

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

ВА та атеросклеротичне ураження ВА зі стенозом ≤75 % спостерігали 

достовірно частіше, ніж в осіб без НДСТ ІІа і ІІб підгруп (р<0,05). У 

переважної більшості пацієнтів зі стабільною ІХС без ПІКС Ів та ІІв підгруп 

(із та без НДСТ) відмічали локальне стенозування ВА та атеросклеротичне 

ураження ВА зі стенозом ≤75 % (включаючи випадки ангіографічно 

інтактних судин); до того ж, у підгрупі Ів стеноз ВА ≤75 % виявляли 

достовірно частіше ,ніж у ІІв. Нами вперше простежено прямий зв’язок 

середньої сили між числом стигм НДСТ та частотою виявлення локального 

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

підгрупи (r=+0,51; р<0,05). 

Гемодинамічно незначущі локальні стенози були виявлені в пацієнтів із 

НДСТ – у п’яти пацієнтів Іа підгрупи (11,1 %), у двох Іб підгрупи (6,7 %), та 

у 12 Ів підгрупи (40 %). До того ж, ступінь стенозу ВА у всіх цих пацієнтів 

був менший 40 %, із локалізацією в переважної більшості поза 

інфарктзалежних зон та/або в дистальних відділах ВА (чотири пацієнти Іа 

підгрупи (8,9 %), два – Іб підгрупи (6,7 %), та дев’ять – Ів підгрупи (30%)).  

Агрегація і аглютинація формених елементів крові та їхня адгезія до 

ендотеліоцитів в басейні стенозованої ВА спостерігали частіше, ніж поза 

ним, що може бути пов’язано з більш вираженою мікрорегіональною 

дискоординацією інтраміокардіального кровотоку і більш глибокими 

метаболічними зрушеннями в скоротливому міокарді, які, у свою чергу, 

створюють передумови для реологічних порушень аж до мікротромбозів 

дистальних відділів гемомікроциркуляторного русла [20]. 
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Аналіз тривалості ІХС та характеру ураження ВА в пацієнтів із гострим 

Q-IM та зі стабільною ІХС та ПІКС встановив, що відсоток пацієнтів із 

відсутністю періоду від появи клінічних проявів ІХС до розвитку Q-IM був 

достовірно менший (р<0,05) у підгрупі Іа, і складав 42,2 %, проти 66,7 % у 

підгрупі ІІа. Різниця між підгрупами Іб і ІІб за кількістю пацієнтів із 

відсутністю періоду від появи клінічних проявів ІХС до розвитку Q-IM та з 

великою тривалістю ІХС (10 років і більше), а також між пацієнтами Ів і ІІв 

підгруп за кількістю хворих із тривалістю ІХС до розвитку Q-IM 10 років і 

більше була несуттєвою. Слід відмітити, що в семи пацієнтів Іа підгрупи та 

двох пацієнтів Іб підгрупи, в яких виявили вроджені аномалії ВА, тривалість 

ІХС до ІМ була відсутня або невелика (до 6 місяців). Цікавими науковими 

паралелями є дані про те, що гіпоперфузія міокарда внаслідок аномальної 

будови ВА може проявлятися симптомами гострої і/або хронічної ішемії з 

розвитком таких небезпечних клінічних проявів, як раптова смерть, ІМ або 

застійна СН, у тому числі в осіб молодого віку [129]. 

Отже в пацієнтів із вродженими аномаліями ВА Іа та Іб підгруп 

тривалість ІХС до розвитку IM була мінімальна, проте атеросклеротично 

змінені ВА не були гемодинамічно значущими та локалізувалися поза 

інфарктзалежними зонами та/або в дистальних відділах ВА. 

Отримані нами дані певною мірою співпадають із даними інших 

авторів, в яких підкреслюється, що вроджені аномалії ВА варто розглядати 

як причину розвитку ІХС та ІМ, зокрема майже у чверті пацієнтів із 

клінічними проявами ІХС за відсутності атеросклеротичних змін ВА [60, 133, 

159]. 

Найбільш істотний вплив на відток крові з гемомікроциркуляторного 

русла міокарда має периваскулярний склероз. Залежно від вираженості змін 

новоутворені волокна колагену розташовуються ексцентрично або оточують 

мікросудини по всьому периметру, що спочатку підвищує ригідність їхніх 

стінок, а потім обмежує прохідність їхнього просвіту. Стінка судин 

імобілізується і піддається деформації, утворюючи в деяких випадках великі 
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фіксовані складки, що глибоко вдаються в просвіти судин. Ці зміни 

обмежують ємкість венулярних синусів і зменшують еластичність їхньої 

стінки. 

У результаті порушується здатність дистального відділу 

гемомікроциркуляторного русла ефективно регулювати тканинний кровоток і 

згладжувати коливання внутрішньосудинного тиску, обумовлені 

скороченням і розслабленням міокарда, шляхом депонування і евакуації 

венозної крові. Крім того, ригідність судинної стінки, обумовлена 

периваскулярним склерозом, ускладнює випорожнення венулярних синусів, 

що тягне за собою ретенцію насиченої метаболічними шлаками венозної 

крові, агрегацію її клітин і мікротромбоз із секвеструванням 

внутрішньосудинного простору. Таким чином, природне уповільнення 

кровотоку в дистальних відділах гемомікроциркуляторного русла і 

зростаючий разом з їхньою дренажною функцією вплив місцевих 

гуморальних факторів сприяють агрегації формених елементів крові, більш 

вираженою тут, ніж в інших мікросудинах [20]. 

Серед багатьох чинників розвитку атеросклерозу розглядається вплив 

високих концентрацій альдостерону, який разом з активованими 

мінералокортикоїдними рецепторами виступає в ролі основного тригеру 

активації запальних цитокінів [199], перекисного окислення ліпідів і 

зниження антиоксидантного резерву [186], зниження NO і продукції 

ендотеліальних клітин попередників, що супроводжується посиленням 

дисфункції ендотелію [151] і зниженням репаративних можливостей 

судинної сітки [193]. Мінералокортикоїдні рецептори представлені в 

макрофагах, а альдостерон підвищує активність NAD (P) H судинної 

оксидази і концентрацію в макрофагах ліпопротеїнів низької щільності. 

Макрофаги вивільняють металопротеази матриксу, а також тканинний 

фактор, дестабілізація атеросклеротичих бляшок яких за умов надлишку 

альдостерону призводить до уповільнення процесів регенерації. Це пов’язано 
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з ефектом пригнічення альдостероном вироблення в кістковому мозку 

стовбурових клітин – попередників ендотелію [149]. 

Порівняльний аналіз рівнів альдостерону та характеру ураження ВА в 

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

альдостерону в осіб із НДСТ – (179,86 ± 19,21) пг/мл – асоціювався з 

достовірно частішим (р<0,05) локальним стенозуванням ВА (у (66,7 ± 17,2) % 

пацієнтів), яке знаходилось переважно в середніх відділах ВА зі стенозом 

≤75 % (у (26,7 ± 16,2) % пацієнтів). У трьох пацієнтів із низьким рівнем 

альдостерону спостерігались ураження проксимальних відділів ВА та 

розвиток постінфарктиних аневризм. Вроджені аномалії ВА (ектопія ВА, 

агенезія периферичного відділу однієї з ВА, патологічна звивистість та 

м’язові «містки»), гемодинамічно незначущі локальні стенози поза 

інфарктзалежних зон та/або в дистальних відділах ВА були притаманні 

пацієнтам із НДСТ та високим нормальним вмістом альдостерону.  

 Отримані нами дані співпадають із даними R. Rocha та співавт. [150], в 

яких показано, що високий рівень альдостерону індукує процеси локального 

запалення в ендотелії середніх і дрібних ВА, посилює ішемію та некроз 

міокарда.  

Таким чином, у пацієнтів із Q-ІМ на тлі НДСТ виявлений достовірно 

вищий рівень альдостерону сироватки крові, який асоціювався з локальним 

стенозуванням ВА в їхніх середніх та дистальних відділах. Тому ми 

припускаємо, що підвищений рівень альдостерону виступає як додатковий 

чинник ураження ВА запального характеру, який прискорює розвиток 

атеросклеротичного процесу. У пацієнтів із Q-ІМ на тлі НДСТ із нормальним 

рівнем альдостерону в механізмі розвитку ІМ великого значення набувають 

вроджені аномалії ВА. Отже, навіть, в однорідній когорті хворих із Q-ІМ на 

тлі НДСТ можуть бути задіяні різні механізми виникнення гострого ІМ. 

Результати дослідження свідчать про необхідність проведення 

детального обстеження пацієнтів із гострим Q-ІМ та стабільною ІХС на тлі 

НДСТ, що включає в себе, поряд із загальноклінічними та лабораторними 
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методами обстеження, виявлення фенотипових та вісцеральних стигм НДСТ, 

визначення такого біохімічного маркеру НДСТ як альдостерон, та 

проведення коронарографії. Це дозволить, у свою чергу, прогнозувати 

несприятливий перебіг ІМ у пацієнтів із НДСТ, та в подальшому розробити 

нові підходи до диференційованої терапії даної когорти пацієнтів. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Зростання захворюваності на ішемічну хворобу серця, розширення її 

вікових меж, високий відсоток коморбідності значно збільшують смертність 

та інвалідизацію пацієнтів. Завдяки інноваціям у діагностиці ішемічної 

хвороби серця все частіше з’являються повідомлення про вагомий внесок у 

цю патологію неатеросклеротичних уражень вінцевих судин та їхніх 

вроджених аномалій. Актуальним на сьогодні є пошук факторів ризику і 

причин таких уражень. А одним із патогенетичних чинників може виступати 

синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини, в основі якого 

лежить патологія колагену. 

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

тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини характеризується 

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

пацієнтів відповідно, за відсутності їх у групі порівняння) і більшою 

частотою порушень ритму і провідності (в 1,75 та 6,67 раза відповідно, 

порівняно з пацієнтами без недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини). Наявність недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

збільшує тривалість стабільної стенокардії напруження до розвитку Q-

інфаркту міокарда на 1,14 року, а збільшення кількості її маркерів 

асоціюється зі збільшенням частоти ускладнень ішемічної хвороби серця: у 

хворих на Q-інфаркт міокарда встановлено сильний прямий кореляційний 

зв’язок (r=+0,91; р<0,05), у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою 

серця та постінфарктним кардіосклерозом – зв’язок середньої сили (r=+0,67; 

р<0,05).  

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

ішемічною хворобою серця та постінфарктним кардіосклерозом на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини достовірно переважає 

діастолічна дисфункція лівого шлуночка ІІ типу – псевдонормалізація 

(відповідно в 1,87 та 1,80 раза частіше, ніж у пацієнтів групи порівняння). А в 



136 

 
 

пацієнтів із Q-інфарктом міокарда – ще й виражене зниження скоротливої 

здатності міокарда лівого шлуночка: фракція викиду знижується до (42,37 ± 

1,41) %, проти (49,87 ± 1,54) % у групі порівняння. 

4. Ураження вінцевих артерій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця 

на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини проявляється 

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

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

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

гемодинамічно незначущими локальними стенозами (у 18,1 % пацієнтів), які 

знаходяться поза інфарктзалежними зонами та/або в дистальних відділах 

вінцевих артерій (у 14,29 %). Зі збільшенням кількості маркерів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини збільшується частота 

виявлення локального типу стенозування вінцевих артерій: встановлено 

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

р<0,05) та в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця без 

постінфарктного кардіосклерозу (r=+0,51; р<0,05). 

5. Ішемічна хвороба серця в пацієнтів із недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини перебігає без суттєвих порушень ліпідного 

обміну: середній рівень холестерину сироватки крові в пацієнтів із 

відсутністю періоду від появи клінічних проявів ішемічної хвороби серця до 

розвитку Q-інфаркту міокарда – (4,60 ± 0,13) ммоль/л, і в пацієнтів зі 

стабільною ішемічною хворобою серця та постінфарктним кардіосклерозом 

(4,42 ± 0,14) ммоль/л – менший, ніж у пацієнтів групи порівняння (на 9,3 % 

та 12,1 % відповідно). 

6. Встановлено підвищений середній рівень альдостерону сироватки 

крові в пацієнтів із Q-інфарктом міокарда на тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини (179,86 ± 19,21) пг/мл, що в 2,68 раза більше, 

ніж у хворих без недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Цей 

показник асоціюється з вираженими порушеннями діастолічної функції 



137 

 
 

лівого шлуночка ІІ типу (псевдонормалізація) та переважно локальним типом 

стенозування вінцевих артерій у середніх та дистальних відділах. 

7. В якості прогностичних критеріїв ускладненого перебігу ішемічної 

хвороби серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

(порушення ритму, провідності та формування постінфарктних аневризм) 

визначено маркери фенотипового (радіально-лакунарний тип райдужної 

оболонки ока, симптом «блакитних склер» та діагональна складка мочки 

вуха) і вісцерального рівня (варикозне розширення вен нижніх кінцівок та 

легке утворення гематом при незначному пошкодженні), а також високий та 

аномально низький рівень альдостерону сироватки крові, діастолічну 

дисфункцію лівого шлуночка ІІ типу (псевдонормалізація). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Із метою формування серед пацієнтів з ішемічною хворобою серця 

на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини груп ризику 

ускладненого перебігу даної патології, до програми клініко-

інструментального обстеження рекомендовано додати визначення 

фенотипових та вісцеральних маркерів недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини за оригінальною анкетою, розробленою на основі 

фенотипової карти М. J. Glesby. 

2. Для оцінки прогнозу ускладненого перебігу інфаркту міокарда в 

пацієнтів із недиференційованою дисплазією сполучної тканини 

рекомендовано визначення рівня альдостерону сироватки крові на 10-у добу 

від моменту гострої події. Нормальним вважати рівень альдостерону 10,0 – 

160,0 пг/мл. У разі підвищення рівня альдостерону понад 160,0 пг/мл − слід 

очікувати розвитку тяжких порушень діастолічної функції лівого шлуночка 

(переважно ІІ типу – псевдонормалізація), при аномально низькому (менше 

10,0 пг/мл) – виникнення постінфарктних аневризм лівого шлуночка. 

3. Хворим на ішемічну хворобу серця на тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини рекомендовано динамічне диспансерне 

спостереження з виконанням ЕКГ для виявлення аритмічного синдрому, Ехо-

КГ – для встановлення діастолічної дисфункції лівого шлуночка, а також 

визначення рівня альдостерону сироватки крові з метою, при необхідності, 

медикаментозної корекції. 
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Додаток А 

 

Анкета обстеження пацієнтів за темою дисертаційної роботи:  

«Ішемічна хвороба серця на тлі недиференційованої дисплазії  

сполучної тканини: особливості перебігу,  

аспекти діагностики та прогнозу». 

(зразок) 

ПІП ____________________________________________________________  

Дата народження ________ Адреса _________________________________  

І. Фенотипові маркери: 

ГОЛОВА 

1 Радіально-лакунарна райдужка + - 

2 Блакитні склери + - 

3 Близько або широко розміщені очі + - 

4 Короткі або вузькі очні щілини + - 

5 Міопія + - 

6 Відстовбурчені вуха + - 

7 Діагональна складка мочки вуха + - 

8 Мала мочка + - 

9 Беззавиткова раковина + - 

10 Відсутність козелка + - 

11 «Готичне» або високе піднебіння + - 

12 Ріст зубів поза зубного ряду + - 

13 Недорозвиток нижньої щелепи + - 

14 Діастема + - 

15 Схильність до раннього карієсу + - 

16 Викривлення носової перегородки + - 

17 Аномалії прикусу + - 

КИСТІ І СТОПИ 

18 Медіальна клинодактилія + - 

19 Латеральна клинодактилія + - 

20 Арахно клинодактилія + - 

21 4-й палець довший  2-го + - 

22 Короткі нігті + - 

23 Лейконіхії + - 

24 2-й палець стопи довший за 1-й + - 

25 Сандалеподібна перша міжпальцева щілина стопи + - 

26 Плоскостопість + - 
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Продовження додатку А 

БУДОВА ТІЛА 

27 Астенічна конституція + - 

28 Х або О подібні ноги + - 

29 Коротка шия + - 

30 Сколіоз + - 

31 Деформація грудної клітки + - 

32 Високий зріст + - 

33 Гіперлабільність суглобів (4шт.) + - 

ШКІРА 

34 Підвищена еластичність шкіри (3см) + - 

35 Ангіоектазії + - 

36 Келоїдні рубці + - 

37 Гінекомастія, додаткові соски + - 

38 Асиметрія МЗ  + - 

39 Вміння згорнути язик у трубочку + - 

II. Вісцеральні маркери: 

Серцево-судинна система: 

1 Аномально розташовані хорди + - 

2 Легке утворення гематом при незначному пошкодженні + - 

3 Варикозне розширення вен + - 

Система зовнішнього дихання: 

4 Полікистоз легень + - 

5 Спонтанні пневмоторакси нез’ясованої етіології + - 

6 Первинна емфізема легень + - 

7 Легенева гіпертензія + - 

Сечовидільна система: 

8 Нефроптоз + - 

9 Подвоєння нирки + - 

10 Деформація сечовивідних шляхів + - 

11 Полікістоз нирок + - 

12 Сечоводний рефлюкс + - 

Шлунково-кишковий тракт: 

13 Зміна форми жовчного міхура + - 

14 Перегини жовчного міхура + - 

15 Гастроезофагеальний рефлюкс + - 

 

 

Кількість фенотипових маркерів дисплазії сполучної тканини -  

 

Кількість вісцеральних маркерів дисплазії сполучної тканини -  
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