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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Патологія коронарних артерій у дітей – мало вивчений 

розділ дитячої кардіології, серцево-судинної хірургії та патологічної анатомії. 

Описані у вітчизняній та світовій літературі випадки не висвітлюють усіх можливих 

варіантів патології коронарних артерій у дитячому віці, а також не демонструють 

відповідні патоморфологічні зміни коронарних артерій, тому ці питання потребують 

подальшого дослідження. 

Найменш вивчені серед розмаїття природжених вад розвитку аномалії 

коронарних артерій (АКА), які хоч і є рідкісною патологією, однак мають суттєве 

клінічне значення. АКА в дітей можуть зумовлювати розвиток ішемії міокарда, 

об’ємне перенавантаження лівих або правих відділів із симптомами застійної 

серцевої недостатності, раптової серцевої смерті (Silverman N.H., 2015; Smettei O.A. 

et al., 2015). Унаслідок порушення кровоплину в дітей з АКА підвищений ризик 

розвитку артеріосклерозу в уражених коронарних артеріях, що призводить до їх 

розширення, виразкування інтими, дегенерації медії та петрифікації (Loukas M.  

et al., 2013). Частота виникнення АКА, їх структура та наслідки в Україні досі не 

проаналізовані. 

Крім природженої патології коронарних артерій до інфаркту міокарда в 

дитячому віці призводять і набуті захворювання – коронарити різноманітного 

ґенезу. Усі коронарити об’єднує загальна клінічна картина – розвиток гострого 

коронарного синдрому (Jacobs J.P. et al., 2015). У вітчизняній літературі відсутні 

дані про їх поширеність. У клінічній практиці діагноз коронариту встановлюють 

рідко у зв’язку з об’єктивними труднощами, що зумовлює необхідність розроблення 

та уточнення критеріїв патоморфологічної діагностики.  

Хвороба Кавасакі (ХК) визнана провідним чинником розвитку набутих 

захворювань серцево-судинної системи в дітей у Європі, Японії та Сполучених 

Штатах Америки, оскільки є більш поширеною, ніж гостра ревматична лихоманка 

(Singh S. et al., 2015). В Україні практичні лікарі та патологоанатоми рідко 

діагностують ХК. Причинами цього можуть бути низька настороженість лікарів, а 

також перебіг хвороби під «маскою» інших розповсюджених педіатричних 

захворювань (Іванів Ю. А., 2012; Ristovski L. et al., 2016). Кардіоваскулярні 

ускладнення є основною причиною летальності при ХК. Особливістю ХК є 

наявність аневризм коронарних артерій в поєднанні зі стенозами та ділянками 

облітерацій (Hayakawa I. et al., 2016; Rowley A.H. et al., 2017). Для покращення 

діагностики ХК використовують ряд лабораторних та інструментальних досліджень, 

однак патоморфологічні зміни коронарних артерій залишаються і надалі 

недостатньо вивченими (Lone Y.A. et al., 2017).  

Інформація про патоморфологічні особливості захворювань коронарних 

артерій необхідна для покращення якості діагностики та лікування коронарної 

патології. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради медичного факультету № 2 

Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) імені Данила 
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Галицького (протокол № 7 від 20.04.2016 р.). Дисертаційна робота є фрагментом 

планової науково-дослідницької роботи кафедри патологічної анатомії та судової 

медицини ЛНМУ імені Данила Галицького «Вивчення патоморфологічних, 

етіологічних та патогенетичних особливостей захворювань щитоподібної залози, 

серцево-судинної, травної, сечовидільної та репродуктивної систем і 

перинатального періоду з метою удосконалення їх морфологічної діагностики» 

(державний реєстраційний номер 0113U000205; термін виконання 2013-2017 роки). 

Мета роботи – підвищити точність патоморфологічної діагностики 

природжених та набутих захворювань коронарних артерій у дітей на підставі 

комплексу клінічних та патогістологічних ознак. 

Завдання дослідження: 

1. Провести аналіз автопсійного матеріалу для виявлення аномалій 

коронарних артерій у структурі природжених вад серця у дітей за 35-річний період 

(1981-2016 роки). 

2. Визначити патоморфологічні зміни захворювань коронарних артерій при 

набутій патології у дитячому віці та на їх основі розробити критерії діагностики. 

3. З’ясувати клінічні та патоморфологічні особливості орфанних 

захворювань коронарних артерій у дитячому віці. 

4. Розкрити основні патоморфологічні зміни коронарних артерій при 

окремих спадкових захворюваннях. 

5. Встановити головні патоморфологічні диференційно-діагностичні 

критерії захворювань коронарних артерій у дитячому віці. 

Об’єкт дослідження – захворювання коронарних артерій у дитячому віці. 

Предмет дослідження – зміни коронарних артерій при первинній та 

вторинній коронарній патології в дітей різних вікових груп. 

Методи дослідження. Для реалізації поставлених в роботі завдань 

застосовано наступні методи: проспективне дослідження автопсійного матеріалу у 

плодів, новонароджених, дітей різних вікових періодів; ретроспективне дослідження 

архівних даних від 1981 р. до 2013 р.; макроскопічне дослідження; гістологічне та 

гістохімічне дослідження; ангіографічне дослідження; методи математичної 

статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі на основі 

комплексного підходу з використанням сучасних патоморфологічних методів 

дослідження уперше проведено синтезоване дослідження рідкісних захворювань 

коронарних артерій у дитячому віці. При патоморфологічному дослідженні великого 

масиву даних визначені особливості клінічної та патоморфологічної картини 

орфанних захворювань коронарних артерій: природжених аномалій розвитку; 

коронаритів різноманітного ґенезу; хвороби Кавасакі; фібро-м’язової дисплазії 

коронарних артерій; ідіопатичної артеріальної кальцифікації. Визначено частоту та 

характер розподілу аномалій коронарних артерій у структурі природжених вад серця 

на автопсійному матеріалі за 35-річний період (від 1981 р. до 2016 р.). Доповнені 

знання патоморфології коронарних артерій при первинних та вторинних 

коронаритах у дитячому віці, зокрема при хворобі Кавасакі. Уперше досліджений 

новий феномен фібро-м’язової дисплазії з трансмуральним ураженням коронарних 
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артерій. Уперше описані звивисті коронарні артерії як унітарний синдром у плодів. 

Досліджені патоморфологічні зміни коронарних артерій з вираженою звивистістю. 

На основі комплексного підходу з використанням сучасних патоморфологічних 

методів дослідження проведена оцінка патогістологічних змін коронарних артерій 

при соматичних захворюваннях різноманітного ґенезу, в тому числі при окремих 

генетичних захворюваннях (муковісцидозі, мукополісахаридозі, гангліозидозі). 

Встановлені головні патоморфологічні диференційно-діагностичні критерії 

захворювань коронарних артерій у дитячому віці.  

Практичне значення одержаних результатів. За результатами наукового 

дослідження розроблено алгоритм патоморфологічного дослідження коронарних 

артерій у дитячому віці. Одержані дані мають безпосереднє значення для 

диференційної морфологічної діагностики коронарної патології. На підставі даних 

комплексних клініко-патоморфологічних досліджень захворювань коронарних 

артерій розроблено та отримано патенти на корисну модель: «Спосіб діагностики 

аномалій коронарних артерій на автопсійному матеріалі» (Патент на корисну модель 

№ 112374, Україна. МПК G01N 1/28 (2006.01). Заявл. 29.06.2016. Опубл. 12.12.2016. 

Бюл. № 23); «Контрастна маса для заповнення судин на автопсійному матеріалі» 

(Патент на корисну модель № 114472, Україна. МПК G01N 1/30 (2006.01). Заявл. 

08.09.2016. Опубл. 10.03.2017. Бюл. № 5). Отримано два свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір: «Феномен звивистості коронарних артерій як ізольований 

вроджений синдром у плодів» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 68756 від 24.11.2016 р.) та «Фібром’язова дисплазія коронарних артерій: новий 

варіант феномену» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70880 

від 13.03.2017 р.). 

Результати проведених досліджень впроваджені в навчальний процес кафедри 

патологічної анатомії та судової медицини ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ 

України; кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною 

ВДНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені                                

І.Я. Горбачевського» МОЗ України; кафедри патоморфології та судової медицини 

ДНВЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України; 

кафедри патологічної анатомії № 2 Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця МОЗ України; кафедри шкірних і венеричних хвороб з курсами 

патологічної анатомії та фтизіатрії ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» МОН України; у практичну діяльність Комунального закладу 

Львівської обласної ради (КЗ ЛОР) «Львівське обласне патологоанатомічне бюро» 

(«ЛОПАБ»); КЗ ЛОР Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».  

Особистий внесок здобувача. Загальне керівництво науковим дослідженням 

здійснено д.мед.н., професором, академіком НАМН України, членом-

кореспондентом НАН України Д. Д. Зербіно. Особистий внесок здобувача полягає у 

постановці мети та завдань дослідження, проведенні аналізу літератури з даної 

проблеми, виконанні патентно-інформаційного пошуку. Дисертантом самостійно 

здійснено створення груп досліджуваного матеріалу. Автором на підставі 

проведеного аналізу наукових джерел літератури визначені напрямки наукового 

пошуку. Особисто проведено роботу з архівними матеріалами КЗ ЛОР «ЛОПАБ», 
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проаналізовано базу даних протоколів патологоанатомічних досліджень померлих 

дітей. Увесь матеріал, представлений у роботі, опрацьований автором самостійно, 

разом з науковим керівником узагальнено результати дослідження, сформульовано 

висновки. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, викладено матеріал 

здобувача. Ангіографічне дослідження на автопсійному матеріалі проведено за 

участі та консультації старшого лаборанта кафедри нормальної анатомії ЛНМУ 

імені Данила Галицького Є. Ю. Максимчука. Автор висловлює подяку колегам за 

підтримку та допомогу в реалізації її творчих задумів. Матеріали даної роботи не 

були використані в інших дисертаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи разом з 

висновками викладені в матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції: 

«Морфологічні аспекти ангіології» (Тернопіль, 24-25 жовтня 2013 р.); ХV Конгресу 

Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Чернівці, 16-18 жовтня       

2014 р.); ХV Національного Конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня       

2014 р.); Конгресу ангіологів та судинних хірургів України (Київ, 21-22 травня    

2014 р.); Другої української науково-практичної конференції: «Хвороби-сирітки в 

кардіології» (Львів, 7-8 листопада 2014 р.); Девятнадцатой ежегодной сессии 

Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева с Всероссийской 

конференцией молодых ученых (Москва, 18-20 травня 2015 р.); Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної патоморфології та 

патофізіології» (Запоріжжя, 28-29 травня 2015 р.); ХІV З’їзду Всеукраїнського 

Лікарського Товариства та  VI Congress South-east European Medical Forum (Одеса,  

9-12 вересня 2015 р.); ХVI Національного Конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 

вересня 2015 р.); ХХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих 

вчених (Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.); ХVІ Конгресу Світової Федерації 

Українських Лікарських Товариств (Берлін-Київ, 8-23 серпня 2016 р.); ХVІI 

Національного Конгресу кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2016 р.); научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 115-летию со 

дня рождения академика Д. М. Голуба «Достижения и инновации в современной 

морфологии» (Мінськ, 30 вересня 2016 р.), науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми сучасної патологічної анатомії» (Київ, 26-27 квітня 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 32 наукові праці, в тому числі 

11 статей (дев’ять статей – у фахових наукових виданнях, рекомендованих ДАК 

України, з них сім статей у журналах, включених до міжнародних наукометричних 

баз; одна стаття – в іноземному виданні, одна стаття – в іншому виданні); 17 робіт – 

у матеріалах конгресів та науково-практичних конференцій; два патенти України на 

корисну модель та два свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів дослідження, п’яти розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, списку використаних 

джерел літератури та шести додатків. Дисертація викладена на 206 сторінках 

(основна частина – 123 сторінки), ілюстрована 52 рисунками, містить 12 таблиць. 

Список використаних джерел літератури налічує 178 праць, у тому числі, 135 – 

іноземних авторів. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Дисертаційне дослідження виконане на 

значному секційному матеріалі (8952 автопсійних випадки померлих дітей за 35-

річний період – від 1981 р. до 2016 р.), який включає не тільки архівні випадки, але 

також власний матеріал за три роки. Проведено макроскопічне та мікроскопічне 

дослідження коронарних артерій в 79 автопсійних випадках з патологією 

коронарних артерій та 30 випадках у групі порівняння. Усі випадки розподілені на 

три групи (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Матеріал дослідження 

Матеріал 

дослідження 

Кількість випадків 

Природжена 

патологія 

коронарних 

артерій    

(перша група) 

Набута 

патологія 

коронарних 

артерій     

(друга група) 

Соматичні 

захворювання 

без ураження 

коронарних 

артерій      

(третя група) 

Ретроспективний(n=66) 22 44 0 

Власний (n=43) 12 1 30 

Разом (n=109)  34  45 30 

 

Перша група – природжена патологія коронарних артерій (34 випадки; 31,2% 

від загальної кількості спостережень). Природжену патологію коронарних артерій 

розподілено на дві підгрупи: а) аномалії коронарних артерій – 25 випадків (73,53%); 

б) патологія коронарних артерій при спадкових орфанних захворюваннях – дев’ять 

випадків (26,47%): муковісцидозі (п’ять випадків), мукополісахаридозі VI типу, 

гангліозидозі GM1, фібро-м’язовій дисплазії, ідіопатичній артеріальній 

кальцифікації (по одному випадку). Друга група – набута патологія коронарних 

артерій (коронарити) (45 випадків; 41,28%). Третя група (група порівняння) – 

випадки, при яких смерть хворих спричинена соматичними захворюваннями 

різноманітного ґенезу без ураження коронарних артерій (30 випадків; 27,52%).  

Забір матеріалу для дослідження проведено у відповідності до морально-

етичних вимог. Комісією з біоетики ЛНМУ імені Данила Галицького порушень не 

виявлено (протокол № 8 від 19 жовтня 2015 р.). 

Ретроспективно проаналізовано протоколи патологоанатомічних досліджень 

Дитячої патологоанатомічної лабораторії КЗ ЛОР «ЛОПАБ» впродовж 32 років (від 

1981 р. до 2013 р.). Аналіз даних, отриманих в результаті вивчення медичної 

документації, проводився із застосуванням наступних методик: контент-аналізу 

медичних карт стаціонарних хворих; протоколів патологоанатомічного 

дослідження; виписки відомостей з первинного матеріалу; наступного групування 

отриманих результатів, на підставі чого була сформована база даних. 

Макроскопічне дослідження включало детальне визначення кількості 

коронарних гирл; топіки відходження; спрямування; гілкування; комунікацій 
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коронарних артерій. Ліва передня низхідна артерія на серійних поперечних зрізах 

була поділена на три сегменти за особливостями ангіоархітектоніки. Проксимальний 

та медіальний сегменти артерії були відмежовані один від одного першою 

септальною гілкою. Межа між медіальним та дистальним сегментами визначена як 

середина відстані від першої септальної гілки до верхівки. У правій коронарній 

артерії також досліджувалися три сегменти. Проксимальний сегмент визначався від 

гирла правої коронарної артерії до першої правошлуночкової гілки. Медіальний 

сегмент – від першої правошлуночкової до гострої маргінальної гілки. Дистальний 

сегмент спрямовувався до верхівки серця. Візуально встановлювали рівень, ступінь 

стенозу та товщину стінки. Ретельно досліджувалися вміст просвіту та стан інтими 

коронарних артерій. 

Мікроскопічне дослідження коронарних артерій проводилось на серійних 

зрізах із застосуванням загальних і спеціальних патогістологічних та гістохімічних 

методик: забарвлення гематоксиліном та еозином, трихромом за К. Массоном та за 

Ф. Маллорі (виявлення сполучної тканини); фукселіном за К. Хартом та резорцин-

фуксином за К. Вейгертом (ідентифікація еластичних волокон); пікрофуксином за    

І. Ван-Гізоном та азаном за М. Гейденгайном (ідентифікація колагенових волокон); 

методика елективного виявлення фібрину в модифікації Д. Зербіно, Л. Лукасевич; 

метахроматичне забарвлення толуїдиновим синім та альціановим синім за                

Д. Стідманом (виявлення кислих глікозаміногліканів); PAS-реакція з Шифф-

перійодною кислотою (виявлення нейтральних глікозаміногліканів). Дослідження 

проведено на мікроскопі Micros 20 (Австрія) при різних збільшеннях (окуляр 10, 

об’єктив 10-20-40). Мікрофотографування проводились за допомогою цифрової 

фотокамери Olympus Camedia C-480 ZOOM (Olympus cor., Японія). 

Ангіографічне дослідження коронарних артерій на автопсійному матеріалі 

здійснювали в декілька етапів. На першому етапі під час розтину вилучали серце 

цілим. Орган промивали у воді для очищення від згортків крові. Почергово в гирло 

лівої та правої коронарних артерій вводили підключичний полімерний катетер, 

діаметром 0,06 см, який фіксували шовковою ниткою до міокарда. Приготований 

водний розчин метиленового синього (0,5 мл) шприцем повільно вводили через 

катетер для візуалізації гілок лівої / правої коронарної артерії. Дрібні гілки артерії, із 

яких витікав синій розчин, прошивали шовковою ниткою. Запропонована 

контрастна маса для заповнення коронарних артерій на автопсійному матеріалі 

містила рентгеноконтрастний засіб «Тріомбраст», як барвник – метиленовий синій 

та як загущувач – желатин. Контрастну масу готували шляхом змішування у 

високому скляному лабораторному стакані (із шкалою 50,0 мл) однієї ампули 

«Тріомбрасту» та невеликої кількості метиленового синього (0,1 мг) до отримання 

насиченого синього кольору. Коли маса досягала однорідності, поступово додавали 

желатин (1,0 г) та перемішували до досягнення в’язкої консистенції. Після 

заповнення коронарного русла контрастною масою катетер перекривали, а серце 

промивали водою для очищення від залишків рентгенконтрастної рідини. На 

другому етапі серце переносили на стандартну стоматологічну рентгенівську плівку. 

Ангіографічне дослідження проводили на високочастотному дентальному рентген-

апараті «PLANMECA Intra» (виробник PLANMECA OY, Finland). Знімки робили у 
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прямій проекції за напруги 60,0 кВ, силі струму 7,0 мА, експозиції 0,16 с, відстані 

від трубки до об’єкта 7,0-9,0 см. Візуалізували ангіоархітектоніку коронарного 

русла, оцінювали ступінь прохідності коронарних артерій. Важливою перевагою 

запропонованої методики була можливість забарвити зрізи судинної стінки за 

стандартними гістологічними та гістохімічними методиками після проведеного 

ангіографічного дослідження. 

Статистичний аналіз проводився за допомогою прикладної програми 

«Microsoft Excel 2010». У випадку відповідності нормальному вигляду розподілу 

наводили значення обсягу вибірки (кількості спостережень), середніх арифметичних 

та показників варіабельності (помилки середніх). Для опису розподілів, які не були 

«нормальними», вказували значення медіани та інтерквартильний розмах. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Виявлені різні варіанти природженої та набутої патології коронарних артерій: 

аномалії розвитку; коронарити; хворобу Кавасакі; фібро-м’язову дисплазію; 

ідіопатичну артеріальну кальцифікацію; ураження коронарних артерій при окремих 

спадкових захворюваннях (мукополісахаридозі VI типу; гангліозидозі GM1; 

муковісцидозі). 

Аномалії коронарних артерій (АКА) діагностовано у 25 випадках. Групу 

дослідження становили 7 мертвонароджених плодів (в терміні гестації від 28 до 41 

тижня внутрішньоутробного розвитку; серед них 5 осіб чоловічої статі) та 18 

випадків смерті живонароджених дітей (серед них 9 осіб чоловічої статі). Вік дітей – 

від 3 діб до 14,5 років (Q25-Q75 0,39-8,12 місяців; медіана – 1,16 місяців). За 

матеріалами автопсійних досліджень з’ясовано, що більшість АКА діагностовані у 

грудному періоді (56,00±9,93%) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Розподіл дітей за віком (%) з аномаліями кількості, топіки 

відходження та спрямування коронарних артерій 
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За нашими дослідженнями АКА в дітей виявлені з частотою 0,28%. 

Ізольованих АКА – 7 випадків (28%); асоційованих з природженими вадами серця – 

18 випадків (72%). Частка АКА серед усіх природжених вад серця становила 4,46%.  

Діагностовано аномалії: кількості (єдина коронарна артерія; подвійна права 

коронарна артерія; додаткова коронарна артерія); топіки відходження (відходження 

коронарних артерій від єдиного коронарного синуса / заднього аортального синуса / 

лівого коронарного синуса / задньої заслінки клапана артеріального стовбура; 

відходження лівої коронарної артерії від легеневого стовбура; високе відходження 

гирла правої коронарної артерії); спрямування коронарних артерій (звивисті 

коронарні артерії). У частині випадків АКА були причиною розвитку серцевої 

недостатності та раптової коронарної смерті. 

Досліджені патоморфологічні зміни при «інфантильниму» варіанті синдрому 

Бланда-Уайта-Гарланда у хлопчика у віці 11 місяців: а) аномальне відходження лівої 

коронарної артерії від передньої стінки легеневого стовбура; б) вогнищева 

гіперплазія інтими лівої коронарної артерії; в) хронічні ішемічні зміни в серці з 

наявністю постінфарктного кардіосклерозу; г) збільшення розмірів та маси серця з 

виразною гіпертрофією усіх його відділів; дилатацією порожнин. 

Коронарити в дитячому віці були діагностовані лише в 45 автопсійних 

випадках з 8952 секцій. Групу дослідження становили 2 мертвонароджених плоди (в 

терміні гестації 24 та 37 тижнів внутрішньоутробного розвитку; чоловічої та жіночої 

статі) та 43 випадки смерті живонароджених дітей (серед них 24 особи чоловічої 

статі). Вік дітей – від 5 годин до 17 років 4 місяці (Q25-Q75 0,48-10,00 місяці; медіана 

– 2,4 місяці). Відмічено перевагу розвитку коронаритів у грудному періоді 

(75,56±6,41%) (рис. 2). 

Коронарити є виявом системного ураження артерій або ускладненням 

різноманітних захворювань. Як прояв інфекційних захворювань у наших 

дослідженнях коронарити діагностовано у 31 випадку (68,89±6,90%). 

 

 
 

Рисунок 2 – Розподіл дітей за віком (%) з патогістологічними ознаками 

коронаритів 
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Сепсис бактерійної етіології та генералізована вірусна інфекція були 

найчастішими причинами, при яких виявлено запалення артерій серця (38,71±8,75% 

та 22,58±7,51% відповідно). З меншою частотою коронарити діагностовано при 

генералізованій внутрішньоутробній (16,13±6,61%) та генералізованій гострій 

змішаній (вірусно-бактеріальній, бактеріально-грибковій) інфекціях (12,90±6,02%). 

Найчастішими етіологічними чинниками розвитку коронаритів визначені 

штами наступних бактерій – Klebsiella pneumoniae (протоколи автопсій 

№№44д/1991 р., 199д/1998 р., 403д/1998 р.); Pseudomonas aeruginosae (протокол 

автопсії №60д/1995 р.); бактерії роду Salmonella (протоколи автопсій №№290д/   

1995 р., 34д/1998 р.); Neisseria meningitidis (протокол автопсії №305д/2000 р.); 

Treponema pallidum (протокол автопсії №228д/1996 р.); грибки – Candida albicans 

(протоколи автопсій №№44д/1991 р., 403д/1998 р.); віруси – родини Herpesviridae 

(внутрішньоутробна інфекція) (протоколи автопсій №№334д/1997 р., 243д/2001 р.); 

Cytomegalovirus (протоколи автопсій №№177д/1996 р., 204д/1997 р., 254д/2001 р.); 

Varicella zoster (протокол автопсії 399д/1997 р.); родини Enterovirus (протокол 

автопсії №223д/2002 р.). 

Підсумовуючи наші дослідження патогістологічної структури уражених 

коронарних артерій при генералізованій інфекції бактерійної етіології, встановлені 

наступні патоморфологічні критерії діагностики коронариту: 1) у просвітах 

коронарних артерій різного калібру – гемолізовані еритроцити; фібринові глибки, 

тяжі; фібриново-лейкоцитарні мікротромби та змішані обтуруючі тромби; колонії 

бактерій; 2) набухання та проліферація ендотелію; 3) плазматичне просочування, 

фібриноїдний некроз стінок судин; розволокнення стінок дрібних судин;                                   

4) інфільтрація інтими судин лейкоцитами; 5) виразна лейкоцитарна інфільтрація на 

всю товщу стінки з некрозами; 6) мононуклеарна інфільтрація всіх шарів стінки;                

7) периваскулярні вогнищеві скупчення представлені лейкоцитами, лімфоцитами, 

гістіоцитами, еозинофілами; 8) вогнищеві периваскулярні некрози. 

Патогістологічні варіанти коронаритів при системному кандидозі:                           

1) генералізоване гнійно-некротичне запалення з наявністю ниткоподібних структур 

гриба в просвіті судин та проростанням їх стінок; 2) периваскулярна мононуклеарна 

інфільтрація з ниткоподібними структурами гриба.  

Патогістологічні ознаки коронариту при генералізованій інфекції вірусного 

ґенезу: 1) гігантоклітинна трансформація ендотелію; 2) дифузна проліферація, 

набухання ендотелію, ядра якого збільшені, заокруглені; деякі збільшені ядра мають 

базофільне ядерце (одне або два) з незначним просвітленням навколо нього;              

3) продуктивний ендартеріїт; 4) стінки судин потовщені, склерозовані, мають 

слабобазофільне забарвлення; 5) периваскулярна лімфоцитарно-гістіоцитарна 

інфільтрація; 6) фібриноїдний некроз, мононуклеарна інфільтрація інтрамуральних 

судин. 

Патогістологічні ознаки коронариту при генералізованій внутрішньоутробній 

інфекції (клінічно та морфологічно неідентифікованій): 1) у просвітах судин лейко- 

та еритростази, фібринові тромби; 2) виразний ендартеріїт (лімфоцитарно-

макрофагальна інфільтрація); 3) проліферація ендотелію, круглоклітинна 
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інфільтрація стінок; 4) поодинокі дрібновогнищеві периваскулярні скупчення 

лімфоцитів та нейтрофілів; 5) периваскулярний склероз. 

Розкриті патоморфологічні зміни коронарних артерій при вузликовому 

поліартеріїті: 1) стеноз просвіту; 2) нерівномірна проліферація субендотеліального 

шару; 3) лізис гладеньком’язових волокон; 4) вогнищева мукоїдизація в медії;          

5) фібриноїдний некроз стінки; 6) дифузне продуктивне запалення із поширенням в 

періадвентиційний шар (панартеріїт).  

Згідно наших досліджень, коронарит при хворобі Кавасакі (ХК) був 

діагностований у восьми випадках (шести клінічних та двох автопсійних). Частішим 

варіантом було поєднане ураження лівої та правої коронарних артерій. 

Кардіоваскулярні ускладнення при ХК: аневризми коронарних артерій (у п’ятьох 

хворих); серцево-судинна недостатність (у трьох); порушення серцевого ритму та 

провідності (у трьох); інфаркт міокарду (у двох); післяінфарктний кардіосклероз (у 

двох); міокардит (в одного); недостатність аортального та атріовентрикулярних 

клапанів (в одного). Один летальний випадок ХК був зумовлений розшаруванням 

стінки, тромботичною оклюзією коронарних аневризм з розвитком гострої 

лівошлуночкової недостатності. 

Особливості патогістологічних змін коронарних артерій при ХК: дифузні 

склероз та гіаліноз субендотеліального шару; множинні кистоподібні порожнини з 

мукоїдизацією; вогнищеві петрифікати в медії; деструктивні зміни еластичних 

волокон (рис. 3). 

 

 

      
 

Рисунок 3 – Дезорганізація еластичного каркасу лівої коронарної артерії: 

фрагментація; мультиплікація; гіпереластоз та гіперхромія. Забарвлення фукселіном 

за К. Хартом. Зб.: ок. 10, об. 4 (А); ок. 10, об. 40 (Б). Хлопчик П., 4 роки. Протокол 

автопсії № 19д / 2011 рік 

Б А 
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Досліджено шість автопсійних випадків з вираженою звивистістю коронарних 

артерій в дітей: п’ять випадків внутрішньоутробної загибелі плодів (три чоловічої і 

два – жіночої статі, в терміні гестації від 28 до 41 тижня внутрішньоутробного 

розвитку) та випадок смерті хлопчика у віці одного року. Антенатальна загибель 

плодів спричинена плацентарною недостатністю різного ґенезу та розладами 

пуповинного кровообігу. У хлопчика, віком один рік, розвинувся сепсис бактерійно-

грибкової етіології з септичними вогнищами в легенях, печінці та нирках. Дихальна 

недостатність – безпосередня причина смерті дитини. Наявність звивистих 

коронарних артерій у плодів, які загинули антенатально, свідчить про природжений 

ґенез даної судинної аномалії. Переважала виражена звивистість лівої передньої 

низхідної артерії (п’ять випадків). Патогістологічні зміни коронарних артерій у 

досліджених випадках: вогнищева гіперплазія інтими (рис. 4); фрагментація та 

вогнищева мультиплікація внутрішньої еластичної мембрани. Виявлені 

патогістологічні зміни дозволяють припустити, що виражена звивистість 

коронарних артерій у майбутньому можуть бути додатковим фактором утворення 

атеросклеротичних бляшок та розвитку ішемічної хвороби серця у дорослому віці. 

Особливістю наших досліджень є відсутність асоційованих вад, характерних для 

відомого синдрому звивистих артерій (Cubero A. et al., 2017). Тобто, описані нами 

ізольовані випадки звивистих коронарних артерій можна віднести до нового 

синдрому, раніше не описаного.  

 

 

   
 

 

Рисунок 4 – Вогнищева гіперплазія інтими лівої коронарної артерії із 

вираженою звивистістю (вказано стрілками). Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Зб.: ок. 10, об. 10. Мертвонароджений плід чоловічої статі, 39 тижнів 

гестації. Протокол автопсії № 290д / 2014 рік 
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Відкритий новий феномен фібро-м’язової дисплазії (ФМД) коронарних 

артерій в новонародженої дитини, в поєднанні з природженою вадою серця – 

атрезією гирла легеневої артерії. Особливістю описаного випадку є ураження 

коронарних артерій різного калібру від головних стовбурів до інтрамуральних гілок. 

ФМД коронарних артерій не була головним фактором танатогенезу, смерть дитини 

виникла внаслідок важкої природженої вади серця, несумісної із життям (атрезії 

гирла легеневої артерії). Досліджені відповідні патогістологічні зміни коронарних 

артерій: виражений фіброз стінки із формуванням подушкоподібних випинань та 

облітерацією судинного просвіту; нерівномірна гіперплазія гладком’язевих клітин 

субінтимального шару; муфтоподібна проліферація колагенових волокон в 

адвентиції та періадвентиційно. Патологічні зміни охоплювали всі шари коронарної 

артерї та розповсюджувалися періадвентиційно. Це можна трактувати як поєднання 

всіх чотирьох типів уражень одночасно – інтимальної, медіальної, адвентиційної та 

періадвентиційної фіброплазії (рис. 5). Даний феномен досі не описувався в жодних 

спостереженнях ФМД.  

 

    
 

Рисунок 5 – Ліва коронарна артерія з «подушкоподібними» випинаннями 

стінки, судинний просвіт зірчастої форми: а – виражена проліферація колагенових 

волокон інтими та медії. Забарвлення азаном за М. Гейденгайном. Зб.: ок. 10,             

об. 4 (А); ок. 10, об. 10 (Б). Хлопчик Г., 2 доби. Протокол автопсії № 159д / 1981 рік 

 

 

Досліджений випадок ідіопатичної артеріальної кальцифікації з ураженням 

коронарних артерій у мертвонародженого плода жіночої статі. Патогістологічні 

зміни коронарних артерій – концентрична проліферація інтими з множинними 

вогнищевими петрифікатами, розташованими по всьому периметру судин; склероз 

та мононуклеарна інфільтрація в медії; склероз адвентиції. 

Б А 

а 
а 
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Розкриті патоморфологічні зміни коронарних артерій при спадкових 

захворюваннях: мукополісахаридозі; гангліозидозі; муковісцидозі. Згідно з нашими 

дослідженнями при муковісцидозі в 11,90±5,00% випадків домінуючою клінічною 

проблемою були ознаки серцево-судинної недостатності. Патоморфологічні ознаки 

ураження серцево-судинної системи: великовогнищевий міокардіальний некроз та 

фіброз; дифузний інтерстиційний кардіосклероз; адвентиційний та 

періадвентиційний коронаросклероз. Мукополісахаридоз VI типу маніфестує з 

ураженням коронарних артерій. Позитивна метахроматична реакція у стінці 

коронарних артерій пов’язана з акумуляцією кислих глюкозаміногліканів. У фіналі 

захворювання ці зміни призводять до стенозу коронарних артерій та проявів 

серцево-судинної недостатності. Ураження коронарних артерій при гангліозидозі 

призводять до рефрактерної серцево-судинної недостатності. Ці зміни спричинені 

акумуляцією моносіалового гангліозида GM1. Патогістологічні зміни коронарних 

артерій при гангліозидозі GM1: облітерація просвіту; гіпертрофія медії; 

великовакуольна дистрофія гладких міоцитів.  

Згідно наших пошуків деякі захворювання коронарних артерій в дитячому віці 

дуже рідко виявляються. Тому їх потрібно, на нашу думку, віднести до орфанних 

захворювань. Такими «хворобами-сирітками» в дитячій кардіології є проаналізовані 

нами звивисті коронарні артерії як ізольована вада у плодів; синдром Бланда-Уайта-

Гарланда; фібро-м’язова дисплазія коронарних артерій; ідіопатична артеріальна 

кальцифікація. 

Результати наших досліджень показують, що патологія коронарних артерій в 

дитячому віці є рідкісною, однак має важливе медико-соціальне значення, оскільки є 

причиною розвитку серцевої недостатності та раптової коронарної смерті. Детальне 

дослідження коронарних артерій повинно бути складовою частиною автопсій, 

особливо у випадках раптової смерті, інфекційних захворювань та генералізованих 

васкулітів. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі вирішено актуальне та важливе наукове і практичне завдання – 

з’ясовані особливості клінічної та патоморфологічної картини орфанних 

захворювань коронарних артерій у дітей; визначено частоту та характер розподілу 

аномалій коронарних артерій у структурі природжених вад серця у дітей на 

автопсійному матеріалі за 35-річний період (1981-2016 роки); визначені основні 

патоморфологічні зміни захворювань коронарних артерій набутого ґенезу у 

дитячому віці; розкриті основні патоморфологічні зміни коронарних артерій при 

окремих спадкових захворюваннях; встановлені головні патоморфологічні 

диференційно-діагностичні критерії захворювань коронарних артерій у дитячому 

віці. 

1. На основі клініко-патоморфологічного аналізу ретроспективного та 

власного матеріалів аномалії коронарних артерій у дітей виявлені із частотою 4,46% 

серед усіх природжених вад серця. Більшість випадків аномалій коронарних артерій 
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діагностовані у грудному періоді (56,00±9,93%). Основними макроскопічними 

ознаками аномалій коронарних артерій є різна їх кількість (єдина коронарна артерія; 

подвійна права коронарна артерія; додаткова коронарна артерія); топіка 

відходження (відходження коронарних артерій від єдиного коронарного синуса / 

заднього аортального синуса / лівого коронарного синуса / задньої заслінки клапана 

артеріального стовбура; відходження лівої коронарної артерії від легеневого 

стовбура; високе відходження гирла правої коронарної артерії); спрямування 

(звивисті коронарні артерії).  

2. Коронарити в дитячому віці переважно діагностовані у грудному періоді 

(у 75,56±6,41% випадків). Як прояв інфекційних захворювань коронарит виявлено у 

68,89±6,90% випадків. Сепсис бактерійної етіології та генералізована вірусна 

інфекція були найчастішими причинами, при яких розвинувся коронарит 

(38,71±8,75% та 22,58±7,51% відповідно). З меншою частотою коронарит 

діагностований при генералізованій внутрішньоутробній (16,13±6,61%) та 

генералізованій гострій змішаній (вірусно-бактеріальній, бактеріально-грибковій) 

інфекціях (12,90±6,02%).  

3. Критерієм діагностики коронаритів при генералізованій інфекції 

бактерійної етіології є сукупність морфологічних ознак: у просвітах коронарних 

артерій різного калібру – гемолізовані еритроцити; фібринові глибки, тяжі; 

фібриново-лейкоцитарні мікротромби та змішані обтуруючі тромби; колонії 

бактерій; набухання та проліферація ендотелію; плазматичне просочування, 

фібриноїдний некроз стінок судин; розволокнення стінок дрібних судин; 

інфільтрація інтими судин лейкоцитами; трансмуральна лейкоцитарна інфільтрація 

стінки з некрозами.  

4. При системному кандидозі має місце генералізоване гнійно-некротичне 

запалення з наявністю ниткоподібних структур гриба в просвіті коронарних артерій, 

з проростанням стінок судин; при генералізованій інфекції вірусного ґенезу – 

гігантоклітинна трансформація ендотелію; дифузна проліферація клітин ендотелію 

зі збільшеними ядрами, які містять базофільне ядерце з просвітленням навколо 

нього; продуктивний ендартеріїт; периваскулярна лімфоцитарно-гістіоцитарна 

інфільтрація, які є об'єктивними діагностичними морфологічними маркерами 

ураження коронарних артерій. 

5. Встановлено, що інформативними відмітними морфологічними 

ознаками ураження коронарних артерій при хворобі Кавасакі є дифузні склероз та 

гіаліноз субендотеліального шару; множинні кистоподібні порожнини з 

мукоїдизацією та вогнищеві петрифікати в медії, поєднання розшарування стінки з 

тромботичною оклюзією коронарних аневризм та розвитком раптової коронарної 

смерті. 

6. Орфанні захворювання коронарних артерій, зокрема синдром звивистих 

коронарних артерій; фібро-м’язова дисплазія коронарних артерій; ідіопатична 

артеріальна кальцифікація мають природжений ґенез. Клініко-патоморфологічними 

ознаками синдрому звивистих коронарних артерій є відсутність асоційованих вад 

органів та систем; виражена звивистість передньої низхідної артерії; вогнищева 

гіперплазія інтими; фрагментація та вогнищева мультиплікація внутрішньої 
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еластичної мембрани. Особливістю фібро-м’язової дисплазії є ураження коронарних 

артерій різного калібру на протязі від головних стовбурів до інтрамуральних гілок; 

формування множинних аневризм без ознак розшарування; наявність інтимальної, 

медіальної, адвентиційної та періадвентиційної фіброплазії. Ідіопатична артеріальна 

кальцифікація характеризується концентричною проліферацією інтими з 

множинними вогнищевими петрифікатами, розташованими по всьому периметру 

судин; склерозом, мононуклеарною інфільтрацією в медії та склерозом адвентиції. 

7. При спадкових захворюваннях, зокрема при мукополісахаридозі VI типу 

визначалася позитивна метахроматична реакція у стінці коронарних артерій; 

патогістологічні зміни коронарних артерій при гангліозидозі GM1 

супроводжувалися облітерацією просвіту, гіпертрофією медії, великовакуольною 

дистрофією гладких міозитів; при муковісцидозі в 11,90±5,00% випадків мала місце 

серцево-судинна недостатність з великовогнищевим міокардіальним некрозом та 

фіброзом, дифузним інтерстиційним кардіосклерозом, адвентиційним та 

періадвентиційним коронаросклерозом. 
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патоморфологічної картини орфанних захворювань коронарних артерій у дітей. 

Визначено частоту та характер розподілу аномалій коронарних артерій у структурі 

природжених вад серця на автопсійному матеріалі за 35-річний період (з 1981 по 

2016 роки). Доповнені знання з патоморфології коронарних артерій при первинних 

та вторинних коронаритах у дитячому віці, зокрема при хворобі Кавасакі. Відкритий 

новий феномен фібро-мязової дисплазії з трансмуральним ураженням коронарних 

артерій. На основі комплексного підходу з використанням сучасних 

патоморфологічних методів дослідження проведена оцінка патогістологічних змін 

коронарних артерій при соматичних захворюваннях різноманітного ґенезу, в тому 

числі при окремих генетичних захворюваннях (муковісцидозі, мукополісахаридозі, 

гангліозидозі). Удосконалено методику посмертного ангіографічного дослідження 

судин – запропоновано нову контрастну суміш, що сприятиме кращій діагностиці в 

роботі лікарів-патологоанатомів. Встановлені головні патоморфологічні 

диференційно-діагностичні критерії захворювань коронарних артерій у дитячому 

віці.  

Ключові слова: коронарні артерії, дитячий вік, патоморфологія, аномалії, 

коронарити, хвороба Кавасакі. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бойко О.И. Патоморфология коронарных артерий у плодов, 

новорожденных, детей разных возрастных групп. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.02 «Патологическая анатомия». – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена изучению патоморфологических особенностей 

врожденных и приобретенных заболеваний коронарных артерий в детском возрасте. 

Выяснены особенности клинической и патоморфологической картины орфанных 
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заболеваний коронарных артерий у детей. Аномалии коронарных артерий у детей 

выявлены на основе клинико-патоморфологического анализа ретроспективного и 

собственного материалов в 25 случаях (0,26%) среди 8952 аутопсий (проведенных 

на базе КЗ ЛОР «Львовское областное патологоанатомическое бюро» за 35-летний 

период – от 1981 г. до 2016 г.). Группу исследования составили 7 мертворожденных 

плодов (в сроке гестации от 28 до 41 недели внутриутробного развития, среди них    

5 – мужского пола) и 18 случаев смерти живорожденных детей (среди них 9 –

мужского пола). Возраст детей на момент проведения аутопсии – от 3 суток до 14,5 

лет (Q25-Q75 0,39-8,12 месяцев; медиана – 1,16 месяцев). Большинство случаев 

аномалий коронарных артерий диагностированы в грудном периоде (56,00±9,93%). 

Доля аномалий коронарных артерий среди всех врожденных пороков сердца 

составляла 4,46%. Диагностированы аномалии: количества (единственная 

коронарная артерия; двойная правая коронарная артерия; дополнительная 

коронарная артерия); топики отхождения (отхождение коронарных артерий от 

единого коронарного синуса / заднего аортального синуса / левого коронарного 

синуса / задней заслонки клапана артериального ствола; отхождение левой 

коронарной артерии от легочного ствола; высокое отхождение устья правой 

коронарной артерии); направления коронарных артерий (извилистые коронарные 

артерии). 

Исследованы патоморфологические изменения при «инфантильном» варианте 

синдрома Бланда-Уайта-Гарланда у мальчика одиннадцати месяцев: аномальное 

отхождение левой коронарной артерии от передней стенки легочного ствола; 

увеличение размеров и массы сердца с выраженной гипертрофией всех его отделов, 

дилатацией полостей; хронические ишемические изменения сердца с наличием 

заместительного кардиосклероз; очаговая гиперплазия интимы левой коронарной 

артерий. 

Коронариты в детском возрасте диагностированы в 45 аутопсийных случаях. 

Группу исследования составили 2 мертворожденных плода (в сроке гестации 24 и 37 

недель внутриутробного развития; мужского и женского пола) и 43 случая смерти 

живорожденных детей (среди них 24 – мужского пола). Возраст детей – от 5 часов 

до 17 лет 4 месяца (Q25-Q75 0,48-10,00 месяцев; медиана – 2,4 месяца). Отмечено 

наибольшее развитие коронаритов в грудном периоде (75,56±6,41%). Как 

проявление инфекционных заболеваний коронарит обнаружено в 31 случае 

(68,89±6,90%). Сепсис бактериальной этиологии и генерализованная вирусная 

инфекция были наиболее частыми причинами развития коронарита (38,71±8,75% и 

22,58±7,51% соответственно). С меньшей частотой коронарит диагностирован при 

генерализованной внутриутробной (16,13±6,61%) и генерализованной острой 

смешанной (вирусно-бактериальной, бактериально-грибковой) инфекции 

(12,90±6,02%). Особенности патогистологических изменений коронарных артерий 

при болезни Кавасаки: диффузные склероз и гиалиноз субэндотелиального слоя; 

множественные кистоподобные полости с мукоидизацией, очаговые петрификаты в 

медии. Один летальный случай при болезни Кавасаки обусловлен: расслоением 

стенки; тромботической окклюзией коронарных аневризм; развитием острой 

левожелудочковой недостаточности. 
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Открыт новый феномен фибромышечной дисплазии коронарных артерий:       

а) фибромышечная дисплазия новорожденного ребенка – врожденный генез 

заболевания; б) формирование аневризм в коронарных артериях без признаков 

расслоения; в) патологические изменения сочетают четыре топики фиброплазии – 

интимальную, медиальную, адвентициальную и периадвентициальную;                     

г) поражение коронарных артерий различного калибра на протяженности от главных 

стволов до интрамуральных ветвей; д) казуистически редкая форма сочетания 

фибромышечной дисплазии коронарных артерий с врожденным пороком сердца – 

атрезией устья легочной артерии. 

На основе комплексного подхода с использованием современных 

патоморфологических методов исследования проведена оценка 

патогистологических изменений коронарных артерий при соматических 

заболеваниях различного генеза, в том числе при отдельных генетических 

заболеваниях (муковисцидозе, мукополисахаридозе, ганглиозидозе). Установлены 

главные патоморфологические дифференциально-диагностические критерии 

заболеваний коронарных артерий в детском возрасте. 

Ключевые слова: коронарные артерии, детский возраст, патоморфология, 

аномалии, коронариты, болезнь Кавасаки. 

 

 

SUMMARY 

 

Boiko O. I. Pathomorphology of the coronaty arteries in fetuses, infants, 

children of different age groups. – On the right of the manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences on the specialty 

14.03.02 «Pathological anatomy». – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 

Lviv, 2018. 

Dissertation is dedicated to the research of the pathomorphological features of 

congenital and acquired coronary artery diseases in childhood. The clinical and 

pathomorphological features of the orphan coronary artery diseases in children are 

clarified. The frequency and nature of the distribution of coronary artery anomalies in the 

structure of congenital heart defects in autopsy material over a 35-year period (from 1981 

to 2016) were determined. The knowledge of the pathomorphology of coronary arteries in 

primary and secondary coronaritis in childhood is supplemented, in particular, Kawasaki 

disease. The pathological changes in coronary arteries were evaluated in somatic diseases 

of various genesis, including some genetic diseases (cystic fibrosis, muco-

polysaccharidosis, gangliosidosis), based on a complex of modern pathomorphological 

methods. The technique of postmortem angiographic examination of blood vessels is 

improved. The new pouring mass is proposed, which will promote the better diagnostics in 

the practice of pathologists. The main pathomorphological differential diagnostic criteria 

have been established for coronary artery diseases in childhood. 

Key words: coronary arteries, childhood, pathomorphology, anomalies, coronaritis, 

Kawasaki disease. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АКА           –   аномалії коронарних артерій 

КЗ ЛОР      –   Комунальний заклад Львівської обласної ради 

ЛНМУ        –   Львівський національний медичний університет 

ЛОПАБ      –   Львівське обласне патологоанатомічне бюро 

ФМД          –   фібро-м’язова дисплазія 

ХК              –   хвороба Кавасакі 
 


