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Мета_ вивчити показники, що характеризують переносність фізичного навантаження пацієнтами, та біохімічні показники, щ~_ха~ак
теризують атерогенний потенціал крові, в перші 6 міс після розвитку інфаркту міокарда. Обстежено 76 пацієнтів (середнІи ВІК -
(52,2±1,2) року), які отримували базисну терапію згідно з уніфікованим протоколом. Усім пацієнтам було виконано ургентну ко~о.на
роангіографію та ствнтування інфарктзалежної вінцевої артерії. Пацієнтів розподілили на дві групи залежно від характеру реабІЛІТ~
ційних заходів: хворим 1-ї групи було призначено тренування на велоергометрі додатково до дистанційної ходьби та ком~ле~с1в 
лікувальної фізкультури; хворим 2-ї групи фізичну реабілітацію проводили лише у вигляді дистанційної ходьби та комплексІв тку
вальної фізкультури відповідно до часу з моменту виникнення гострого інфаркту міокарда. Тест із дозованим фізичним навантажен

ням проводили на 14-16-ту добу інфаркту міокарда та в динаміці 2,5; 4 та 6 міс. Біохімічні дослідження з оцінкою показників обміну 
ліпідів та якісного стану ліпапротеїнів визначали через 2 тиж після розвитку інфаркту міокарда та через 6 міс. У перші 6 міс після 
інфаркту міокарда реєстрували зростання рівня виконаної роботи і, відповідно, тривалості навантажувального тесту. Програма фізич
них тренувань на велоергометрі (тричі на тиждень) забезпечує значне зростання толерантності до фізичного навантаження при більш 
економічному його виконанні пацієнтами 1-ї групи порівняно з 2-ю. Ефект тренувань після їх припинення зберігається щонаймен~е 
2 міс. У ранній післяінфарктний період реєструється висока функціонально-метаболічна активність лейкоцитів, про що свідчить РІ~Т 
активності мієлопероксидази. Проведення повного курсу фізичної реабілітації більш виразно впливає на зниження вмісту продуктІв 
вільнорадикального окиснення білків у сироватці крові та ліпапротеїнах (сумарні й фракції ЛПНЩ та ЛПДНЩ. ЛПВЩ). Регулярні тре
нування в індивідуально розробленому режимі в найближчі 6 міс після перенесеного інфаркту міокарда на доповнення до сучасного 
лікування гострого коронарного синдрому є додатковою ефективною можливістю прискорення та збільшення зростання толерант~. 
ності до фізичного навантаження, в основі чого також можуть лежати зменшення інтенсивності оксидативиого стресу та запальноІ 
реакції, покращення якісного стану ліпопротеїнів, яке було продемонстровано. 

Вnлив феномена невідновленого кровотоку після 24 
черезшкірного коронарного втручання на найближ-
чий та довгостроковий nрогноз у nацієнтів з гострим 
інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST 
(за результами проспективного дослідження) 

в.й. Целуйко, М.М. Дьолог, О.А. Леоненко 

lnfluence of the phenomenon of no-reflow after percu
taneous coronary intervention on long-term prognosis 
in patients with ST elevation acute myocardial infarc
tion (results of а prospective study) 

V.l. Tseluyko, М.М. Doloh, О.А. Leonenko 

Мета - визначити вплив феномена невідновленого кровотоку (ФНК) після проведення черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ) 
на найближчий та до.вго~тр~ковий прогноз У пацієнтів з гострим інфарктом міокарда (ІМ) з елевацією сегмента ST. У дослідженні 
взяли участь 105 пацІ.єнтІв ВІКОМ 36-85 років (У середньому (60,40±2,03) року) з ІМ з елевацією сегмента ST. ЧКВ проводили відразу 
після встановле~.ня дІа~.~озу ~М. У с.ередньому через (7,6±1,2) год після появи перших симптомів. ФНК визначали після реканалізації 
інфарктзалежноІ артер11 як вІдсутнІсть оптимальної міокардіальної перфузії за допомогою шкали Myocardial blush grade (MBG ::; 2). 
Пацієнти (n=18; 17 •. 1 %), ~яки~ було зафіксовано ФНК, становили основну групу; пацієнти (п=87; 82,9 %), ангіографічні дані яких 
відповідали критерІям успІшноІ ЧКВ, становили контрольну групу. Комбінованою кінцевою точкою вважали нефатальний повторний 
ІМ, нефатальни.~ інсульт, серцево-судинну .с_мерть. та повторну госпіталізацію з приводу поновлення стенокардії протягом одного року 
після інтервенцІиного втручанн.я. В _о~новнІи груПІ статистично значуще частіше реєстрували післяінфарктну стенокардію (відношен
ня шансів (ВШ) 3,79; 95 % довІр:ии Інте~вал (ДІ) 1,~8-13,42; Р<0,05), гостру ліво- та/або правошлуночкову недостатність (ВШ 7,98; 
95% ДІ1,89-33,65; Р<0,05) та фІбриляцІю шлуночюв (ВШ 12,14; 95% ДІ2,03-72,67; Р<0,05). За результатами спостереження про
тягом (1 0,9±1,6) міс встановлено:. що частота настання комбінованої кінцевої точки у хворих основної групи статистично значуще 
вища, ніж у пацієнті~. контро~ьноІ групи (ВШ 3,~9; 95.% ДІ1,36-11,24; Р<0,05). Найбільший внесок у різницю між групами щодо 
комбінованої кінцевоІ точки вщзначено для розбІжносТІ за серцево-судинною смертю (ВШ 10,38; 95% д12,55-42,18; Р<0,05). ФНК у 
пацієнтів з ІМ з елевацією сегмента ST ~ісл.я ЧКВ У .. ~острий п~ріод пов'язаний з розвитком післяінфарктної стенокардїі, гострої ліво
та/або правошлуночкавої недостатносТІ, фІбриляцІІ шлуночюв У гострий період. Найсильніший зв'язок встановлено між розвитком 
ФНК у пацієнтів після інтервенційного втручання та серцево-судинною смертю протягом перших зо діб. 
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Аритмії серця І Cardiac arrhythmias 

Контроль синусового ритму, прихильність до река- 32 
мендецій з антикоагулянтної терапії та ризик серце
во-судинної смерті в пацієнтів з фібриляцією - тріпо
тінням передсердь неклапенного походження 

О.С.Сичов,А.О.&ородай,Е.С.&ородай 

Rhythm control, adherence to anticoagulation therapy 
and risk of cardiovascular death in patients with non
valvular atrial fibrillation-flutter 

O.S. Sychov, А.О. Borodai, E.S. Borodai 

Мета- оцінити ризик виникнення серцево-судинної смерті У клінічній практиці за умов прихильності до контролю синусового ритму 
та антикоагулянтної терапії в пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь (ФП-ТП) неклапаиного походження. у проспектив
ному обсерваційному дослідженні з медіаною спостереження 36,8 міс (нижній квартиль - 24,9 міс, верхній квартиль - 64,6 міс) 
обстежено 293 пацієнтів з ФП-ТП неклапаиного походження віком У середньому (60,5±10,4) року, серед яких 81 (27,65 %) жінка. 
Середня сума балів за шкалою CHA2DS2-VASc дорівнювала 2,25±1 ,46. Серцево-судинна смерть виникла у 20 (6,83 %) хворих протягом 
спостереження. 140 (52,83 %) пацієнтів були віднесені до групи контролю серцевого ритму, 125 (47,17 %) -до групи контролю час
тоти скорочень серця. При спостереженні лише в 1 (0,71 %) ~ацієнта із групи контролю ритму виникла серцево-судинна смерть, а в 
групі контролю частоти скорочень серця- У 15 (12,00 %) осІб (Р<0,001). За результатами опитування 138 (47,1 %) осіб були при
хильними до рекомендацій з антикоагулянтної терапії, а 155 (52,9 %) -неприхильними. Серед пацієнтів, які були прихильними до 
антикоагулянтної терапії, серцево-судинна смерть виникла У 4 (2,9 %) осіб порівняно з 16 (10,32 %) у групі неприхильних пацієнтів 
(Р=0,004). Була побудована модель багатофакторної регресії з корекцією за віком, стапю, наявністю цукрового діабету, а також 
інсульту й інфаркту міокарда в анамнезі, фракції викиду лівого шлуночка, функціонального класу серцевої недостатності за NYHA. у 
рамках цієї моделі незалежними предикторами зниження ризику виникнення серцево-судинної смерті у пацієнтів з ФП-ТП були 
інсульт в анамнезі (відносний ризик (ВР) 11 ,45; 95% довірчий ~.нтерв~ (ДІ) 2,44-53,7; Р=0,002), інфаркт міокарда в анамнезі (ВР 6,6; 
95 % дІ 1 ,7-25,4; Р=0,006), прихильність до антикоагулянтн01 терап11 (ВР O,Q7; 95 % ДІ 0,014-0,34; Р=0,001) і стратегія контролю 
ритму (ВР 0,06; 95% дІ 0,01-0,48; Р=0,008). Стратегія контролю ритму незалежно від прихильності до рекомендацій з антикоагулянт
ної терапії знижує ризик серцево-судинної смерті у пацієнтів з ФП-ТП. 

Антиаритмічна ефективність і безпечність преп~рат~в 43 Antiarrhythmic efficacy and safety of 1 с class anti-
1 с класу етацизину та пропафенону в пацІЄНТІВ arrhythmic agents ethacizin and propafenone 
з гіпертонічною хворобою й частими рецидивами in patients with arterial hypertension and frequent 
фібриляції передсердь recurrences of atrial fibrillation 

В.П. Іванов, т.д. данілевич V.P. lvanov, T.D. Danilevych 

Мета _ оцінити антиаритмічну ефективні~ть і без.~ечність препаратів 1 С класу етацизи~у й ~ропаф~нону в пацієнтів з гіпертоніч
ною хворобою та частими рецидивами фІбриляцн передсердь (ФП). Обстежено 146 осІб з ГІпертонІчною хворобою 11 стадії і час
тими рецидивами ФП. Вік пацієнтів - 37-86 р~ків (у сер~дньому (61 ,2~0,7) року). 6~ (46,6 %) обстежених становили чоловіки. 
Пацієнтам було призначено постійну антиари!мІчну т~раПІю. АнтиаритмІчну ефекти.~нІСть п~епаратів оцінювали за суб'єктивними 
відчупями пацієнтів- за допомогою самооц~нки .. пацІєн!.ом частоти на~адІв ФП та~~ перебІ~~· Терм.ін спостереження за хворими 
з моменту підбору їм ефективної антиаритмІЧНОІ те~апІІ стано~ив 6 МІС. Фактични~ середнІи термІн спостереження за хворими 
становив (8,2±0,4) міс. у цілому в 134 (91,8 %) пролІко~~них ВІдзна~али позитивн~и антиарит~ічн~й ефект протягом 6 міс ліку
вання. Так у 48 (З5, 8 %) випадках зареєстрова~о повнии 1 в 86 (64,2 Уо)- частковии антиа~итм1чнии ефект (Р<0,0001 ). Пропафе
нон проде'монстрував антиаритмічну ефективнІсть у 72_ (62,6 %) хворих. У 9 (7,8 %) па_цІєнтів спостерігали побічні реакції, які 
вимагали відміни препарату. Позитивний антиаритмІчнии ефект ет:цизин~ б~в визн~чении У 46 (62,2 %) хворих. Додаткове засто
сування бісопрополу підвищило ефективність етацизину ~о 76,2 ~о. ПобІЧНІ реакцІІ етацизину, які вимагали відміни препарату, 
були зареєстровані у 6 (8 1 %) пацієнтів. У цілому по груПІ спостерІг~и супєве зменшення частоти нападів аритмії, яке характе
ризувалося збільшенням ~асу між зареєстрованими сим~томними ~ПІзодами ФП У 5,7 раз~- від 12 до 80 діб (Р<0,0001 ). Крім того, 
на тлі позитивного часткового антиаритмічного ефек~у ВІдзначали Іс.тотне зменше.ння медІани тривалості симптоматичних епізодів 
У 5 разів - від 12 до 2 год (Р<О,ОО01 ). АнтиаритмІчна ефекти.вНІс.ть препарапв 1 С класу протягом 6 міс становила 91,8 %. 
Антиаритмічна ефективність пропафенону при невагусному варІантІ ~П с!ан~вила 67,2 %. Антиаритмічний ефект етацизину в 
цілому по групі протягом 6 міс зареєстровано у 62,2 % х~орих. ~ груПІ пацІєнтІв з ва~усним варіантом ФП він був високим і ста
новив 90 3 о1с рих з невагусною ФП- 41,9 %. У досЛІдженнІ доведена антиаритмІчна ефективність і безпечність етацизину й 

• о, У хво бою і пароксизмальною ФП 
пропафенону в пацієнтів з гіпертонічною хворо · 
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Вади серця І Heart diseases 

Результати балонної вальвулопластики клапанного 

стенозу легеневої артерії в пацієнтів першого року 

жипя 

А.В. Максименко, Ю.Л. Кузьменко, 

М.П. Радченко, А.А. Довгалюк, О.Р. Вітовська 

50 ВаІІооп pulmoпary valvuloplasty of valvular steпosis in 
patients of the first year of life 

A.V. Maksymenko, Yu.L. Kuzmenko, 
М.Р. Radchenko, А.А. Dovhaliuk, O.R. Vitovska 

Мета- оцінити ефективність балонної вальвулопластики клапанного стенозу легеневої артерії при ретроспективн~му .ана_лізі резуль
татів застосування цього методу в пацієнтів першого року життя з ізольованим стенозом легеневої артерії. За перюд ІЗ сІчня 2007 р. 
до грудня 2014 р. у ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» балонну ~ал.~вуло.
пластику при ізольованому стенозі клапана легеневої артерії проведено у 238 пацієнтів першого року життя (119 - чоловІЧОІ етап, 
119- жіночої). Медіана віку пацієнтів становила 42 (О; 365) дні, маса тіла- 1 ,7-11 ,4 кг (у середньому (4,60±1 ,81) кг). До процедури, 
за даними катетеризації серця, систолічний тиск у правому шлуночку становив у середньому (92,0±24,5) мм рт. ст., градієнт систо
лічного тиску на клапані легеневої артерії - (69,3±24,9) мм рт. ст., систолічний тиск у легеневій артерії - (22,5±8,47) мм рт. ст. 
Процедура була ефективною у 223 (93,7 %) із 238 пацієнтів. Ранньої летальності після балонної вальвулопластики не зареєстровано:. 
Ускладнення після проведення балонної вальвулопластики виникли у 4 (1,68 %) пацієнтів. у 15 (6,3 %) дітей результат балонн01 
вальвулопластики був субоптимальним. Середній період спостереження становив (5,2±2,1) року (від 2 до 9,7 року). Градієнт систо
лічного тиску на клапані легеневої артерії знизився у середньому до (20,6±13,4) мм рт. ст.; систолічний тиск у правому шлуночку 
зменшився до (48,2±13,8) мм рт. ст.; систолічний тиск у легеневій артерії зріс до (27,60±8,65) мм рт. ст.; рівень сатурації артеріальної 
крові зріс у середньому до (94,30±5,08) %. У 29 (12,2 %) хворих у подальшому виникла необхідність у повторних кардіохірургічних 
втручаннях. Балонна вальвулопластика клапана легеневої артерії є ефективним та безпечним методом рентгенендоваскулярного 
лікування ізольованого клапанного стенозу легеневої артерії. 

Спостереження з практики І Case report 

Особенности диагностики ишемической болезни 
сердца. Ложноположительнь1е и ложноотрицатель
ньІе пробь1 с физической нагрузкой 

В. В. Бугаєнко, Н.Ю. Чубко, А.В. Ць1ж, 
М.П.Слободяник 

57 Features of diagnosis of the ischemic heaгt disease. 
False-positive and false-negative exercise tests 

V.V. Bugayenko, N.Yu.Chubko, O.V. Tsyzh, 
М.Р. Slobodianyk 

В стат~е описан~І существующие шкаль1 балльной оценки, формульІ и методические подходьІ для оценки результатов проб с физи
ческои нагрузкои на в~лозргометре и тредмиле. Приведень1 результатьІ стресе-тестов с добутамином с регистрацией зхокардиограм
мьІ, мультиспирал~нои компьютерной коронарографии с определением содержания коронарного кальция с целью уточнения диа
гноза ишеми;ескои бо~езни сердца. ПредставленьІ три клинических случая ложноположительньІх и ложножноотрицательньІх проб 
с Ф~зическои _нагрузкои, демонстрирующие сложности, которь1е могут возникнуть при интерпретации результатов тестов с физиче
скои нагрузкои, и их причинь1. 

Гострий коронарний синдром, зумовлений м'язовим 
містком: електрокардіографічні та коронароангіогра
фічні ознаки 

Ю.Г. Кияк, М.П. Галькевич, О.Є. Лабінська, 
О.Ю. Барнеп 

66 Acute coronary syndrome caused Ьу myocardial 
bridging: electrocardiographic and angiographic evi
dence 

Yu.H. Kyyak, М.Р. Halkevych, О.Уе. Labinska, 
O.Yu. Barnett 

М'~зові міс~ки- це природ~ена. патол~.~ія вінцевих артерій, при якій деякі з них частково розташовуються в товщі міокарда, а не під 
еПІкардом, І за цих У.~ов ВІнцевІ артерІІ. перети~каються при скороченні лівого шлуночка. Наведено випадок гострого коронарного 
синдрому без елевац11 сегмента ST у пац1єнтки вІком 44 роки яка була госпітал 1·зована в ·1 нфарк · . . . ·· медич-

.. . • . . ' ТНе ВІДДІЛеННЯ ЛІКарНІ ШВИДКО\ НОІ допомоги з пщозро~ ~а ~ос.тр~и . 1 нфар.~т мю~~рда, однак під час коронарографії в неї було діагностовано м'язовий місток У 
передній міжшлуночковІи плц1 ЛІВО\ вІнцевоІ артерІІ, що і було причиною виникнення болю за грудниною. 

http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/on-line-services/electronic-document-delivery.html


Ukrainian Journal of Cardio/ogy 2/2018 13 

Огляди І Reviews 

Злектрокардиография в диагностике аритмогенной 
кардиомиопатии правого желудочка 

В.И. Березуцкий 

70 Electrocardiography in the diagnosis of arrhythmo
genic right ventricular cardiomyopathy 

V.l. Berezutsky 

Статья представляет собой обзор исследований, посвященньrх возможностям злектрокардиографии в диагностике аритмоген ной 
кардиомиопатии/дисплазии правого желудочка (АКДПЖ). Проанализированьr результатьr научньrх исследований, опубликованньrе 
за последние 5 лет в журналах, индексируемьrх наукометрическими базами Scopus, Web Of Sсіепсе и PubMed. Анализ показал, что 
ЗКГ играет важную роль в диагностике АКДПЖ. Наличие характерньrх для заболевания изменений ЗКГ (є-волньr, отрицательньrе 
зубцьr т, пролонгация комплекса QRS в отведениях aVR и V1) позволяет диагностировать АКДПЖ в половине случаев без исполь
зования ультразвуковь1х и томографических методов. Злектрофизиологические нарушения в миокарде при АКДПЖ регистриру
ются задолго до структурньrх, что определяет вьrсокую ценность ЗКГ для ранней диагностики заболевания. Разработаннь1е в 
последние годьr методики анализа ЗКГ значительно расширили возможности метода в дифференциальной диагностике и про
гнозировании течения дКДПЖ. Популяризация ЗКГ-методов диагностики АКДПЖ в среде практикующих врачей является 
необходимьrм условием раннего вьrявления столь опасного заболевания. 
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