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Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності - оригінальний консенсус-документ провідних експертів 
України з проблеми хронічної серцевої недостатності. Під час його підготовки було враховано зміст попереднього відповідного на

ціонального консенсус-документа (2012), а також основні положення нових рекомендацій з діагностики та лікування серцевої недо
статності Європейського товариства кардіологів (2016). Порівняно з попереднім відповідним документом, у національних рекомен

даціях 2017 р. більш деталізовано аспекти технології ведення пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю - від моніторингу 
ефективності та безпечності конкретних лікувальних підходів до практичних питань, які стосуються модифікації способу життя та 

самодогляду пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. Порівняно з попередніми рекомендаціями, більше уваги приділено висо

котехнологічним апаратним методам лікування таких пацієнтів, що нині набувають дедалі більшого поширення у європейських краї
нах і, як віриться, з часом посядуть належне місце й у вітчизняній практиці. У спеціальному розділі узагальнено поточні знання щодо 
клінічних підходів, здатних знижувати ризик виникнення серцевої недостатності в пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. 
Рекомендації є офіційним документом Асоціації кардіологів України, спрямовані на поліпшення діагностики та лікування хронічної 
серцевої недостатності у нашій країні й призначені для використання кардіологами, терапевтами, сімейними лікарями, а також викла
дачами вищих медичних навчальних закладів та установ. 

Оригінальні дослідження І Origina/ articles 

Атеросклероз, ішемічна хвороба серця І Atherosclerosis, ischemic heart disease 

Предиктори ранніх післяопераційних ускладнень 60 
після шунтування вінцевих артерій у пацієнтів 
зі стабільною ішемічною хворобою серця 

О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, 
Б.М. Тодуров 

Predictors of early postoperative complications in 
patients with stable coronary агtегу disease after coro
nary artery bypass grafting 

О.А. Yepanchintseva, O.J. Zharinov, 
К.О. Mikhaliev, В.М. Todurov 

Мета_ встановити предиктори виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця 
(ІХС) після ізольованого шунтування вінцевих артерій (ШВА). У обсерваційному одноцентровому дослідженні проаналізували дані, 
отримані при клінічному та інструментальному обстеженні 576 пацієнтів зі стабільною ІХС (середній вік (61±9) років; 491 (85,2 %) 
чоловік і 85 (14,8 %) жінок), послідовно обстежених та відібраних для ШВА. Аналізували демографічні, клінічні, параклінічні лабора
торні, ехокардіографічні, коронароангіографічні, інтра- та післяопераційні показники, а .так?ж оцінювали асоційовану зі станом 
здоров'я якість життя. Ранні післяопераційні ускладнення (P!lY) виникли У 112 (19,4 %) пац1єнпв. Найбільш частими РПУ були гостре 
пошкодження нирок (п=55; 9,5 %) і гостра серцева недостатність (п=49; 8,5 %). Двоє (0,4 %) пацієнтів пом.ер~и в ранній післяопера
ційний період. за даними уніваріантного аналізу, РПУ асоціювалися з такими ви.~щними показникам~: вІк; 1нд~кс маси тіла (ІМТ); 
функціональний клас серцевої недостатності за NYHA; постійна форма фІбриляцІІ пере~се~дь; тя~кии цукровии дІабет (ЦД); пору
шення фільтраційної функції нирок (за величиною розрахованої швидкості клубочко.воІ ф1льтрац11 .(ШКФ.)):. переднь?задній розмір 
лівого передсердя; індекс кінцеводіастопічного об'єму лівого шлуночка (ЛШ): систоЛІчна дисфу~кцІя ЛШ, ГІпертрофІя ЛШ; регурп
тація на аортальному і мітральному клапанах; трисудинне ураження вінцевого русла. У мультиварІ~нтному анаЛІзІ незале~ними пред
икторами РПУ були: ІМТ (на кожні додаткові 5 кгfм2 проти < 25,0 кг/м 2 як референтної категорн (р): вщношення шансІв (ВШ) 1,38 
(95% довірчий інтервал (ДІ) 1,06-1 ,79); Р=0,017); ступінь тяжкості ЦД (на кожну градацію ступеня2 тяжкостІ проти ВІ~сутносп ЦД (р): 
ВШ 1,75 (95% ДІ1,47-2,10); р<0,001); ШКФ (на кожне зниження на ЗО проти;::: 90 мл/(хв ·1.73 м) (р). ВШ 2,29 (95 ~о ДІ1,58-3,31), 
Р<0,001 ); а також фракція викиду ЛШ (< 40 % проти 40-49 % проти ;::: 50 % (р): ВШ 1,92 (95 % ДІ1 ,49-2,49): Р<О.ОО1 ). РПУ ПІСЛЯ 
ШВА асоційовані з численними клінічними характеристиками, які відображають коморбідну обтяженість пацієнтів зі стабільною ІХС. 
залучених до досліджуваної когорти. Незалежне прогностичне значення таких початкових показників, як ІМТ, ступінь тяжкості ЦД, 
ШКФ та фракція викиду ЛЩ слід ураховувати для стратифікації ризику перед проведенням ШВА. 
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Фізичні тренування як невід'ємна складова кардіо
~еабілітаційних заходів у пацієнтів у ранній після
Інфарктний період: клініко-функціональні паралелі 

Н.М. Терещенко 

76 

7 

Exercise training as an integral part of cardiac rehabili
tation in patients in the early post-infarction period: 
clinical and functional parallels 

N.M. Tereshchenko 

Мета-:- визначити ефективність програми фізичних тренувань (ФТ) у ранні терміни після інфаркту міокарда (ІМ) у пацієнтів з ургент
ним ВІДновленням коронарного кровообігу при спостереженні протягом 1 року. У дослідження залучено 91 хворого (віком у серед
ньому (52,~±1,5) року) з ІМ. Усім пацієнтам проведено ургентне стентування. Залежно від обсягу фізичної реабілітації хворих розді
л~ли на ДВІ групи: 1-шу групу становили 47 осіб, які пройшли курс ФТ, 2-гу- 44 пацієнти, які займалися дистанційною ходьбою та 
л~кувальною фізкультурою. Клініко-інструментальні та біохімічні обстеження проводили при виписуванні зі стаціонару (12-15-та доба 
ПІсля ІМ), через 4, 6 та 12 місяців після ІМ. у вихідному стані хворі обох груп не відрізнялися за клініко-анамнестичними показника
ми. При першому обстеженні рівень порогової потужності та вартість виконаної роботи за даними показника відношення <<Подвій
ного добутку,, до рівня виконаної роботи (ПД/А) в обох групах майже не відрізнялися. Після проведення ЗО ФТ порагава потужність 
У 1-й групі суттєво зросла. Через 1 рік після ІМ у 1-й групі рівень порогової потужності зростав при зниженні вартості роботи, у 2-й 
групі рівень потужності наблизився до даних першого обстеження при зростанні вартості. Така динаміка показників супроводжува
лася зниженням у 1-й групі кінцеводіастолічного та кінцевосистолічного об'ємів та їхніх індексів і зростанням фракції викиду лівого 
шлуночка через 1 рік із суттєвим зменшенням кількості пацієнтів із еегментарними порушеннями. У 2-й групі об'ємні показники 
змінилися незначно при деякому зростанні фракції викиду. Представлено дані велоергометрії у хворих залежно від часу проведення 
к?.Ронароангіографїі, кількості уражених артерій та повноти реваскуляризації в пацієнтів з різним обсягом програми кардіореабіліта
ЦІІ. Протягом року в 1-й групі спостерігали зниження вмісту ліпапротеїнів низької щільності після закінчення ФТ із цільовим рівнем 
через 1 рік, у 2-й групі після короткочасного зниження цей показник підвищився через 1 рік. Розвиток ІМ характеризувався підви
~енням продуктів перекисного окиснення ліпідів та білків зі зниженням активності ферментів антиоксидантного захисту, зниженням 
РІвня параоксонази-1 та підвищенням мієлопероксидази, лейкоцитарної еластази. Протягом 1 року в 1-й групі спостерігали позитив
и~ динаміку, однак у більшості випадків показники перевищували референтні значення. Встановлено зростання толерантності до 
ФІзичного навантаження з більш економними витратами одразу після закінчення ФТ та збереженням ефекту через 1 рік після ІМ з 
о.птимізацією процесів ремоделювання та відновленням кінезу. Ефект ФТ відзначено в пацієнтів з пізнім відкриттям інфарктзалежної 
в~н~евої артерії та неповною реваскуляризацією. на тлі ФТ виявлено позитивну динаміку показників атерогенного потенціалу крові, 
ЛІПІДного обміну, протеолітичних ферментів та антиоксидантного захисту. 

Аритмії серця І Cardiac arrhythmias 

Динаміка тромбу таjабо сладжу у вушку лівого 
nередсердя і відновлення синусового ритму в 
пацієнтів із фібриляцією - тріпотінням передсердь 
неклапанного походження при повторній через
стравохідній ехокардіографії 

О.С. Сичов, А.О. Бородай, Ю.В. Зінченко, 
Е.с. Бородай, С.І. Деяк 

86 Left atrial thrombus andjor sludge resolution and 
cardioversion in patients with non-valvular atrial fibril
lation- flutter at repeated transoesophageal echocar
diography 
O.S. Sychov, А.О. Borodai, Yu.V. Zinchenko, 
E.S. Borodai, S.l. Deyak 

Мета- оцінити частоту резолюції (розчинення) тромбу та сладжу у вушку лівого передсердя (ВЛП) при засто~~ванні антикоа~у
л~нтів, а також безпечність відновлення синусового ритму в ~ацієнтів з ознаками тром~оут.ворення при повт~рн1и. черезстр.авохщ
НІИ ехокарді аграфії. у проспективному обсерваційному досЛІдженнІ обст~же.~о З9 пацІ~НТІВ (~ .. них 11 (28,2 У~) ЖІнок) з фІбриля
ЦІєю -тріпотінням передсердь (ФП-ТП), у яких при першій черезстравохІДНІИ ехокардюграфІІ були виявленІ тромб або сл.ад~ у 
ВЛП. Середній вік становив (61 ,7±9,5) року, середній бал за шкалою CHA2DS2-VASc - 2,85±1,ЗО. Тромб У ВЛП мали 27 пац1є~пв, 
сладж у ВЛП спостерігали у 22 випадках причому в 10 (45,45 %) випадках його реєстрували одночасно з тромбами у ВЛП. ПІсля 
виявлення тромбу/сладжу пацієнтам пр~значали антикоагулянтну терапію, тривалі~тю в середньому (51,8±10,7) доби. з. метою 
розчинення тромбів 19 ( 48.72 %) пацієнтам було призначено варфарин, а 2~ (51 ,28 Уо) - НОАК .. У хворих! тромбами у гр;ПІ засто
сування варфари ну (п= 12 ) повторні тромби у ВЛП зареєстровано у 4 (ЗЗ,З Уо) в.ипадках, у груnІ НОАК (п-15)- у 5 (ЗЗ,З Уо). т.а~им 
чином, у цих двох групах лізис тромбів у ВЛП відбувся у 66,7 % випадків. У всІх випадках тромби бул~ зменшеними воразмІрІ та 
нерухомими у па · . . ння сл аджу в групі застосування варфари ну (п= 11) спостерІгали у 7 (6З,64 Уо) хворих, 

. . ЦІЄНТІВ зІ еладжем зникне . . . б 
У групІ НОАК (п=11) _у 6 (54.55 %). Карді о версія відбулася у 14 (56 %) пацІЄНТІВ ІЗ рез~дуальним тром о~/слад~ем, серед них у 
7- ~ резидуальним тромбом у ВЛП: у З випадках_ спонтанна кардіоверсія протягом ЗО дІб антикоагулян:ноІ терапІІ, 4 симптомним 
nащєнтам праве . ·ю Протягом зо діб спостереження випадюв тромбоемботчних ускладнень не було. 

. дено електричну кардюверсІ . . . 
Вс1 пацієнти бул ено·1· антикоагулянтної терапії РезидуальнІ тромби та/або сладж є частою знахІдкою 

и прихильними до признач · . . . 
при повторній черезстравохідній ехокардіографії. Кардіоверсія може розглядатися в частини пацІЄНТІВ ІЗ залишковими, нерухоми-
ми тромбами, прихильних до адекватної антикоагулянтної терапії. 
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Спостереження з практики І Case report 

Первинна кардіальна фіброма правого шлуночка в 93 Primary cardiac fibroma of the right veпtricle іп the 
дитини: клініко-патоморфологічний аналіз випадку child: сІіпісаІ апd pathomorphological aпalysis of case 
Ю.І. Кузик, 1.1. Гошовська, Б.А. Гоwовський Yu.l. Kuzyk, 1.1. Hoshovska, В.А. Hoshovsky 

Описано випадок кардіальної фіброми правого шлуночка серця в дівчинки віком 1 рік З місяці. Клінічно пухлина мала безсимптомний 
перебіг, який раптово перервався серцевою недостатністю із нападами шлуночкавої пароксизмальної тахікардії. При патоморфоло

гічному дослідженні виявлено фіброму типової гістологічної будови. Смерть дитини виникла під час хірургічного лікування, розпо
чатого за жипєвими показаннями, внаслідок серцевої недостатності, зумовленої кардіогенним шоком. Пухлини серця є рідкісною 
патологією дитячого віку, складною для вчасної діагностики та лікування. 
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