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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання займають вагоме місце серед 

причин дитячої смертності та інвалідності. Згідно з офіційними даними, спостерігається 

збільшення серцевої патології серед новонароджених (майже в 2 рази). Лише у 

Львівській області щороку народжується близько 25 000 – 30 000 дітей і приблизно у 

220-280 із них діагностують вроджені вади серця (ВВС). Серед причин смертності 

немовлят вроджені вади серця становлять близько 15 % (С. О. Сіромаха, К. В. Руденко, 

2014; M. H. Crawford, J. P. DiMarco, 2010; H. Dolk et al., 2011).  

Серед ВВС значну увагу привертає атріовентрикулярна комунікація (АВК), 

яка розвивається внаслідок аномального розвитку ендокарду, що призводить до 

неправильного прикріплення перегородок до нього та розщеплення стулок 

мітрального і тристулкового клапанів. Згідно з літературними даними частка АВК 

серед всіх вроджених вад серця становить 4-5 %. Ця вада характеризується 

широкою різноманітністю своїх анатомічних форм і, як правило, не має характерних 

для ВВС ранніх клінічних проявів, що спричинює труднощі для ранньої 

діагностики, яка в свою чергу, є визначальною для вирішення термінів подальшого 

оперативного втручання (О. П. Антонюк, О. З. Гнатейко, 2016; Р. Berillis, 2013).  

Нерідко у дітей з АВК можуть виникати брадиаритмії, існує ризик повної 

атріовентрикулярної (АВ) блокади (< 2 %). Деякі пацієнти з повною АВ-блокадою 

потребують встановлення постійного кардіовертера. Після операції часто 

спостерігаються залишкові явища у вигляді недостатності лівого 

атріовентрикулярного клапану та передсердної аритмії. У деяких випадках стає 

необхідним протезування атріовентрикулярного клапану у зв’язку з його повною 

недостатністю. У віддаленому післяопераційному періоді у дітей з АВК може 

розвиватися субаортальний стеноз (S. K. G. Koshy, H. K. Reddy, 2003; G. J. 

Hoohenkerk, E. F. Bruggemans, 2010). 

Нез’ясованим залишається питання щодо чинників, які зумовлюють різний 

клінічний перебіг та ступінь серцево-судинної недостатності (ССН) при однаковій 

анатомічній формі вади серця. Актуальною є проблема встановлення залежності 

клінічної картини у дітей з АВК від етіологічних чинників вади, оскільки відомо, що ця 

патологія у 50 % випадків поєднується з хромосомною патологією. Однією з основних 

причин вроджених вад серця є тератогенний вплив вірусів та генотоксичних чинників 

на кардіогенез. На сьогоднішній день генетичну природу ВВС доведено у 8 % 

випадків, 90 % – розглядається як мультифакторна патологія (S. Reuther, El. Metzke, 

2013; A. L. Szwast, B. S. Marino, 2011).  

Важливим маркером, за допомогою якого можна оцінювати клінічний перебіг 

АВК, є недиференційована дисплазія сполучної тканини (НДСТ), яка є достатньо 

широко розповсюджена серед дітей (Т. Д. Тябут, О. М. Каратыш, 2009; В. М. 

Дудник, О. О. Зборовська, 2015; A. Hirschy, A. Croquelois, 2010). Гістоембріональні 

особливості серця є підґрунтям для розвитку патології, зумовленої генетично 

детермінованою недосконалістю сполучнотканинного субстрату (О. Д. Луцик та 

співавт., 2003). Наявність колагену різних типів у тканинах серцево-судинної 

системи зумовлює різноманітність і високу частоту проявів захворювань цих 

органів у пацієнтів із НДСТ (Т. И. Кадурина, 2000; Р. Р. Шиляев, С. Н. Шальнова, 
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2003). Саме тому дослідження порушень у генах COL ІІІ типу та фактору росту 

TGF-β може надати розуміння про взаємозв'язок між ступенем прогресування 

недостатності атріовентрикулярних клапанів у різних пацієнтів із АВК та НДСТ.  

Залишається недостатньо вивченим питання віддалених післяопераційних 

ускладнень при різних анатомічних формах АВК залежно від поєднання вади з 

асоційованою та хромосомною патологією (В. І. Кравченко, І. М. Кравченко, 2016; 

S. Kaga, L. Zhan, E. Altaf, 2006). 

Виходячи з вищенаведеного, проблема ранньої діагностики та ефективного 

лікування ВВС залишається й надалі актуальною, а виконання комплексного 

дослідження та визначення маркерів, за допомогою яких можна оцінювати 

клінічний перебіг із аналізом різноманітних анатомічних форм АВК, супутньої 

патології, вивчення віддалених результатів хірургічної корекції мають велике 

значення для практичної охорони здоров’я.  

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

робота виконана в межах комплексної науково-дослідної роботи кафедри 

пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького на тему «Роль алельного поліморфізму генів 

біотрансформації ксенобіотиків в патогенезі порушень обмінних процесів при 

екопатології у дітей» (№ державної реєстрації 0114U001550). Автор є виконавцем 

фрагменту цієї теми. 

Мета дослідження: підвищити ефективність лікувально-профілактичної 

допомоги дітям раннього віку з атріовентрикулярною комунікацією шляхом 

впровадження рекомендацій і протоколів, розроблених на підставі вивчення 

чинників, які впливають на важкість перебігу захворювання, а також визначення 

оптимальних методів діагностики і термінів хірургічної корекції різних анатомічних 

форм цієї вади. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити частку АВК у структурі всіх вроджених вад серця серед 

дитячого населення Львівської області. 

2. Визначити частоту ізольованої та асоційованої із хромосомною патологією 

та іншими вродженими вадами, а також особливості клінічного перебігу різних 

анатомічних форм цієї вади.  

3. Проаналізувати віддалені результати оперативного втручання та частоту 

віддалених післяопераційних ускладнень. 

4. Визначити розподіл алелів та генотипів специфічних генетичних маркерів 

синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини – гена трансформуючого 

фактору росту TGF-β та гена COL ІІІ у пацієнтів з різними варіантами клінічного 

перебігу АВК та встановити зв'язок синдрому недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини із даною патологією. 

5. Розробити і впровадити практичні рекомендації щодо ранньої діагностики 

АВК та протокол ультразвукового обстеження, адаптований для діагностики 

пацієнтів з різними анатомічними формами досліджуваної вади; розробити протокол 

спостереження за дітьми у віддаленому післяопераційному періоді. 

Об'єкт дослідження: Атріовентрикулярна комунікація у дітей раннього віку.  

Предмет дослідження: особливості клінічного перебігу, алелі та генотипи 
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гена трансформуючого фактору росту TGF-β та гена COL ІІІ; параметри 

ехокардіографічних (Ехо-КГ) досліджень дітей даною вродженою вадою серця; та 

протоколи діагностики пацієнтів із АВК.  

Методи дослідження. Ретроспективне і епідеміологічне дослідження, клінічні 

(збирання даних анамнезу, об’єктивне обстеження), інструментальні (Допплер-

ехокардіографія, ЕКГ, рентгенографія органів грудної клітки), генетичні (колаген 

COLІІІ, TGF-β ), статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дана робота є першим 

вітчизняним дослідженням присвяченим вивченню клініко-гемодинамічних 

особливостей атріовентрикулярної комунікації, її поширеності у Львівській області і 

частоти поєднання з іншими вродженими вадами серця.  

Встановлено, що частка даної вади у структурі всіх вроджених вад серця у 

Львівській області істотно не відрізняється від світових даних і становить 2,07 % 

(1,66 % – повна форма; 0,41 % – неповна). З’ясовано, що наявність цієї вади 

найчастіше асоціюється із синдромом Дауна – у 42,45±4,19 % випадків, проте 

досить часто (у 7,19±2,19 %) АВК також поєднувалась із синдромом Едвардса, що 

відрізняється від даних літератури. 

Доведено відсутність вірогідної асоціації між специфічними генетичними 

маркерами синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

(трансформуючий фактор росту, TGF-β і колаген, COLІІІ) й АВК в 

післяопераційному періоді у дітей, які проживають на території Львівської області. 

Зокрема доведено, що частота алелів та генотипів локусів C-509T гена TGF-β1 і 

2209G>A гена COL3A1 у пацієнтів з АВК не можуть слугувати маркером клінічного 

перебігу та розвитку серцево-судинної недостатності, оскільки відповідні показники 

не відрізнялись залежно від ступеня недостатності мітрального клапана (1+, 2+). 

Отримано нові дані, що прогностичним чинником, який зумовлює трикратне 

(коефіцієнт співвідношення шансів (КСШ) = 3,1; довірчий інтервал (ДІ): 1,14-8,47; 

р=0,02) зростання ризику виникнення АВК типу В за Растеллі, є наявність алелю G 

локусу 2209G>A гена COL3A1.  

Наявність генотипу GG поліморфного локусу 2209G>A гена COL3A1 

асоціюється з більшим розміром дефекту міжшлуночкової перегородки (ДМШП) 

(КСШ = 2,89; ДІ: 0,66-12,5), проте, отриманий результат не був достовірним, що 

визначає потребу подальших досліджень. 

Отримано нові дані щодо особливостей гемодинаміки у дітей з повною АВК 

без синдрому Дауна, які визначають достовірно вищу потребу повторної операції 

(20,00±8,00 % проти 0 %; р=0,038). Радикальне хірургічне втручання не забезпечує 

корекції недостатності мітрального клапана, у віддаленому післяопераційному 

періоді недостатність різного ступеня зберігалася у 100 % дітей, зокрема, у 

36,54±6,68 % випадків середнього рівня (2+) й у 3,85 ± 2,67 % важкого ступеня (3+).  

Практичне значення одержаних результатів. На підставі отриманих даних 

розроблено комплексну методику ранньої діагностики АВК протягом перших 

місяців життя. Модифікація протоколів Ехо-КГ діагностики і спостереження у 

віддаленому післяопераційному періоді пацієнтів з різними анатомічними формами 

АВК допоможе вчасно виявляти ваду в ранньому віці та в оптимальні терміни 

скеровувати на хірургічну корекцію, а систематичне спостереження у віддаленому 
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післяопераційному періоді дасть можливість своєчасно виявляти гемодинамічні 

порушення та скеровувати на повторні оперативні втручання. 

Своєчасність виявлення вроджених вад серця й якість надання медичної 

допомоги можна покращити за допомогою цільового обстеження (профілактичні 

медогляди з консультацією кардіолога та Ехо-КГ) всіх дітей з рівнем сатурації крові 

менше 95 % у віці 6-24 год після народження. 

Дисертація є першим вітчизняним дослідженням, у якому розроблено 

алгоритм діагностики АВК в акушерському стаціонарі, розроблено протокол 

ехокардіографічної діагностики, спеціально модифікований до АВК, і протокол 

спостереження за дітьми з цією вадою у віддаленому періоді, що сприятиме 

вчасному виявленню вади та скеруванню на хірургічну корекцію.  

Впровадження в практику. Результати досліджень впроваджені в практику 

роботи Комунального закладу Львівської обласної ради обласної дитячої клінічної 

лікарні (КЗ ЛОР ЛОДКЛ) “ОХМАТДИТ”, у тому числі поліклінічного відділення КЗ 

ЛОР ЛОДКЛ ОХМАТДИТ та у КЗ Івано-Франківська міська дитяча клінічна 

лікарня. Також результати роботи введено у педагогічний процес кафедри 

пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою 

автора. Автор особисто здійснила патентно-інформаційний пошук, пошук та аналіз 

джерел наукової світової й вітчизняної літератури за темою роботи. Автором 

визначена мета, завдання, методи й обсяг досліджень. Самостійно розроблено карту 

для внесення клініко-діагностичних даних кожного пацієнта, особисто здійснено 

відбір груп, їх комплексне обстеження та лікування із контролем її ефективності, 

збір та ведення первинної документації. Здобувач брала участь у проведенні 

параклінічних та інструментальних дослідженнях і особисто аналізувала їх 

результати. Автор створила комп'ютерну базу даних пацієнтів та провела  

статистичний аналіз та узагальнення одержаних результатів, написала основні 

розділи дисертації, висновки та практичні рекомендації. Дисертантом 

обґрунтований та розроблений алгоритм обстеження хворих із різними 

анатомічними формами АВК, забезпечено впровадження його у клінічну практику, 

протокол ехокардіографічної діагностики та протокол спостереження у відділеному 

післяопераційному періоді. Оформлення дисертаційної роботи, автореферату і 

наукових статей здійснено дисертантом самостійно (керівнику роботи належить ідея 

дослідження). У публікаціях, які видані сумісно зі співавторами, основні ідеї та 

участь здобувача є провідною. Автор брала активну участь у представленні 

результатів роботи в матеріалах конференцій та доповідях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

досліджень обговорені на наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах, зокрема на: 

ХІІ міжнародній науковій практичній конференції «Achievement of High School» (м. 

Софія, 2016 р.); V міжнародній науково-практичній конференції «Стан та розвиток 

науки у ХХІ столітті» (м. Вінниця, 2016 р.); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Актуальные вопросы физиологии, патологии и организации 

медицинського обеспечения детей школьного возраста и подростков» (м. Харків, 

2016 р.). 
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Публікації. 

За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, з них 7 статей − у 

фахових журналах, рекомендованих ДАК України; 2 – у міжнародних журналах 

(одноосібні); 3 тез – в матеріалах наукових конференцій, з’їздів та симпозіумів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 193 сторінках 

машинописного тексту (з них основного тексту 127 сторінок), складається зі вступу, 

огляду літератури, розділу «Матеріали та методи дослідження», 3 розділів власних 

досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, практичних 

рекомендацій, висновків, списку 176 літературних джерел (73 – кирилицею та 103 – 

латиницею), 4 додатків. Роботу ілюстровано 21 таблицею та 28 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Роботу було проведено в декілька етапів 

на окремих незалежних вибірках.  

Перший етап дослідження присвячений виконанню ретроспективного аналізу 

поширеності вроджених вад серця у дітей Львівської області за семирічний період із 

2008 по 2014 роки. У вибірку включено 1685 дітей віком 0-17 років (із них 866 

хлопчиків та 819 дівчаток), які проживали у зазначений період на території 

Львівської області з діагностованою ВВС. 

Другий етап дослідження передбачав аналіз медичних карт амбулаторних 

хворих та медичних карт стаціонарних хворих 139 дітей із АВК, що обстежувалися 

та знаходилися на амбулаторному і стаціонарному лікуванні у КЗ ЛОР ЛОДКЛ 

«ОХМАТДИТ» за період вересень 1999 – травень 2017 років. Серед них 

виокремлено 65 дітей, у яких АВК діагностовано без асоційованої патології. Для 

проведення порівняльної оцінки їх було поділено на групи: А – діти з повною АВК 

(n=120) та В – діти з неповною АВК (n=19). У подальшому група А поділялась на 

підгрупи: А1 – діти з повною формою АВК та синдромом Дауна (n=59), А2– діти з 

повною формою АВК та без синдрому Дауна (n=61).  

Третім етапом стало проведення молекулярно-генетичних досліджень у 57 

дітей із АВК (основна група – 17 дітей із повною формою АВК та синдромом Дауна 

(n=17), 20 дітей з повною формою АВК та без синдрому Дауна (n=20), 19 дітей із 

синдромом Дауна без АВК (n=19)) та 30 дітей групи порівняння. 

Завершенням роботи стала розробка протоколу пульсоксиметричного 

скринінгу дітей із ВВС, протоколу ехокардіографічного обстеження адаптованого до 

АВК та протоколу спостереження у віддаленому післяопераційному періоді. 

У всіх дітей із АВК, що обстежувалися та знаходилися на амбулаторному й 

стаціонарному лікуванні у КЗ ЛОР ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» досліджено катамнез, 

особливості клінічної картини, результати рентгенографії органів грудної клітки, 

електрокардіографії та ехокардіографії. 

Інструментальними методами діагностики АВК були електрокардіографія, 

пульсоксиметрія та ехокардіографія. Ехо-КГ проводили на апараті Дженерал 

Електрик “Вівекс-Соно-Ехо”. За допомогою Ехо-КГ було діагностовано анатомічні 

форми АВК – повну та неповну, збалансовану та незбалансовану, визначено 

анатомічні форми за Растеллі. У пацієнтів із повною АВК визначалися первинний 

дефект міжпередсердної перегородки, дефект міжшлуночкової перетинки. Розміри 
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дефектів оцінювалися із апікальної та субкостальної чотирикамерної позиції під час 

систоли, коли обидві стулки атріовентрикулярного клапану були закритими. Також 

визначався ступінь недостатності атріовентрикулярного клапану.  

При проведенні молекулярно-генетичних методів дослідження 

використовували метод висолювання для виділення та очищення ДНК із ядерних 

клітин крові, полімеразну ланцюгову реакцію для ампліфікації геномних 

послідовностей, метод рестрикційного аналізу для ідентифікації мутацій, 

електрофоретичне фракціонування фрагментів ДНК та горизонтальний 

електрофорез для аналізу тотальної ДНК та продуктів ПЛР. 

Отримані первинні дані групувались у таблиці програм “Microsoft Excel” та 

“Statistica” у вигляді абсолютних величин із наступною математичною обробкою. 

При виконанні медико-статистичного аналізу здійснювався розрахунок середніх 

величин (Мean) та їх середніх похибок (М±m), відносних величин із похибкою (Р±mр) 

та визначення вірогідності різниці поміж аналізованими групами. При попарному 

порівнянні використовувався t-критерій Стьюдента, оскільки встановлено 

Гаусівський тип розподілу даних, а при порівнянні частот – ксі-квадрат. Перевірку 

статистичних гіпотез проводили на мінімальному рівні значущості р<0,05. 

При аналізі результатів молекулярно-генетичних досліджень використовували 

спеціальні методи. Частоти мутацій генів та теоретично очікуваний розподіл 

генотипів рахували за допомогою контингентних таблиць 2×2, обчислюючи 

критерій Пірсона 2, значення якого знаходили по формулі: 

2 
= Σ(О-Е)

2
/Е, де О – фактична частота, Е – очікувана частота.  

Статистичну значущість різниці між частотами вибірок оцінювали за 

допомогою критерію Фішера (Fisher exact test), використовуючи формулу:  

F=(φ1-φ2)²×n1n2/n1+n2, де φ1 і φ2 – кути в радіанах для частот порівняльних 

вибірок, n1 і n2 – об'єми вибірок. 

Величину відношення шансів ВШ (OR – Оdds Ratio) вираховували для 

порівняння частоти досліджуваного результату в експериментальній групі до 

частоти результату в контрольній групі, використовуючи формулу: 

  
де p1 і p2 – імовірність подій у кожній з вибірок, qх =(1- pх). 

Розрахунок коефіцієнта OR з 95 % довірчим інтервалом (CI – confidence 

interval) і P-значення проводили у програмі GraphPad Prism, версія 2 (GraphPad 

Software Inc., San Diego, USA). 

Відхилення розподілу генотипів, досліджуваних поліморфних варіантів ДНК 

від канонічного розподілу Харді-Вайнберга проводили в програмі для аналізу 

генетичних даних "GenePop" ("Genetics of Population"). Рівняння Харді-Вайнберга: 

для частот алелів p + q = 1, для частот генотипів p2 + 2pq + q2 = 1, де p – частота 

домінантного алеля, q – частота рецесивного алеля, p2 – частота гомозиготного 

домінантного генотипу, 2pq – частота гетерозиготного генотипу, q2 – частота 

гомозиготного рецесивного генотипу. 

Результати досліджень та їх обговорення.  

Аналіз результатів дослідження показав, що ВВС мають періодичність 
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підйомів захворюваності кожні два роки, частіше зустрічаються серед хлопчиків, 

ніж серед дівчаток – 51,39±1,22 % проти 48,61±1,22 % відповідно, що співпадає із 

даними інших авторів (В. М. Дудник, 2015). В останній 2014 рік досліджуваного 

періоду показник захворюваності складав 5,41 випадків/10тис.дит.нас. Хоча дані 

дослідження E. Hoffman, S. Kaplan, яке охоплювало результати 62 досліджень за 

останні 50 років, вказували на значно ширші межі частоти ВВС – 4-50 на 1000 

народжених живими. 

Територіями ризику Львівської області при ВВС встановлено м. Львів та 

Дрогобицький район, зонами підвищеного ризику Кам’янка-Бузький і 

Пустомитівський райони та територіями відносного благополуччя Самбірський, 

Сколівський, Турківський та Яворівський райони і м. Новий Розділ. Ці показники у 

контексті порівняння територій досліджувались вперше, тому немає можливості 

порівняти їх з іншими публікаціями. 

Найпоширенішими були вади: дефект міжшлуночкової перегородки – 

28,01±1,09 %, відкрите овальне вікно – 14,42±0,86 % та дефект міжпередсердної 

перегородки – 12,11±0,79 % випадків, що співпадає з даними інших дослідників (P. 

A. Calvert, 2011; В. М. Дудник, 2015). Понад третина дітей (37,03±1,18 %, n=624) з 

числа всіх хворих дітей із діагнозами ВВС Львівської області отримала статус 

інвалідів. Щорічно спостерігається загальна тенденція до зростання рівня 

інвалідності з причини ВВС (B.Alsoufi et al., 2010; V. A. Skybchyk, 2016).   

Частка АВК у структурі всіх вроджених вад серця становить, в середньому, 

2,07±0,92 %, з них повної форми АВК – 1,66+0,82 %, неповної – 0,41+0,41 %. При 

аналізі її поширеності серед дитячого населення Львівщини виявлена її хвилеподібна 

динаміка протягом 2008-2014 років із тенденцією до зростання: темп приросту за 7 

років становив 70,00 %. Всього за 7 років спостереження офіційно зареєстровано 34 

випадки АВК, що за показником захворюваності становить 0,10 випадків / 10тис. 

дитячого населення. Практично половина (47,06 %) всіх випадків АВК була 

зареєстрована у останні два роки (2013-2014 рр.) цього періоду. Частіше вона 

поширена серед дівчаток, ніж серед хлопчиків на 22,22 % – 0,11 випадків / 10тис. 

дівчаток, проти 0,09 випадків / 10 тис. хлопчиків відповідно. 

Понад двох третіх від усіх випадків АВК припадає на повну форму АВК – 

79,41±6,93 % проти 20,59±6,93 % неповної АВК. Якщо розглядати нозологічні 

форми АВК окремо, то можна відзначити, що повна форма АВК в 1,7 рази частіше 

зустрічається серед дівчат, ніж серед хлопців: 62,96±9,29 % проти 37,04±9,29 % 

відповідно. У той же час неповна форма АВК в 2,5 рази більш поширена серед 

хлопців, ніж серед дівчат: 71,43±17,07 % проти 28,57±17,07 % відповідно. 

Оцінюючи в цілому первинну реєстрацію АВК за територіями Львівської 

області, можна виділити території неблагополуччя – це північ та схід області, де у 

всіх районах були зареєстровані середні або високі рівні патології. Тоді як західну 

частину області можна вважати відносно благополучною територією через 

відсутність зареєстрованих випадків АВК. 

Під час проведення другого етапу дослідження нами було встановлено, що 

пренатально АВК діагностувалося у 25 випадках, що становить 17,99±3,26 %. Віком 

до 1 місяця ваду було діагностовано 69 (49,64±4,24 %) дітям, від 1 місяця до 1 року – 

34 (24,46±3,65 %) хворим. П’ятьом (3,60±1,58 %) дітям ваду було діагностовано 
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після 1 року та шістьом (4,32±1,72 %) – після 3 років, а саме у віці 4, 6 (трьом дітям), 

7 та 11,5 років. Серед пацієнтів, яким встановили діагноз протягом першого року 

життя переважали діти із синдромом Дауна, з повною формою АВК та з 

асоційованою патологією, адже наявність специфічного фенотипу та швидкий 

розвиток клінічної картини сприяли ранньому діагностичному пошукові. Неповні 

форми АВК із відсутньою/бідною клінічною картиною діагностувалися значно 

пізніше. Згідно нашого дослідження з АВК народилося 74 (53,24±4,23%) дівчинки та 

65 (46,76±4,23 %) хлопчиків. АВК лише у 59 (42,45±4,19 %) випадків поєднувалося 

із синдромом Дауна, хоча за даними літератури цей показник сягає 65 – 70 %. Із 

синдромом Едвардса (трисомія за 18 парою хромосоми) аналізована нозологія 

поєднувалася у 7,19±2,19 %. Із синдромом Ленса та Патау АВК зустрічалася у однієї 

дитини (0,72±0,72 %), а із синдромом Аарського – у двох (1,44±1,01 %). У чотирьох 

дітей при повній АВК діагностовано рідкісний синдром – гетеротаксії, аспленії, 

декстрокардії. Таким чином з числа аналізованих пацієнтів у 71 (51,08±4,24 %) 

дитини не було діагностовано генетичної патології. 

За поєднанням із хромосомною патологією діти з АВК були поділені на дві 

основні групи: І – діти з синдромом Дауна та ІІ – без генетичної патології. У 58 

(98,31±1,68 %) дітей із синдромом Дауна діагностувалася повна форма АВК та у 

однієї (1,69±1,68 %) – неповна АВК. Також з’ясувалося, що у групі І переважала 

збалансована форма АВК і становила 75,54±3,65 % (n=105) пацієнтів, водночас у 

групі дітей без генетичної патології теж переважала збалансована форма – у 47 

(66,20±5,61 %) дітей, яка є хірургічно більш сприятливою.  

У 74 (53,24±4,23 %) дітей АВК поєднувалася з іншими вадами розвитку серцево-

судинної системи. Серед асоційованої патології з АВК переважали дефект 

міжпередсердної перегородки (ДМПП ІІ) – 51 (36,69±4,09 %) та відкрита артеріальна 

протока (ВАП), яка зустрічалась 15 разів (10,79±2,63 %). Клапанний стеноз легеневої 

артерії (ЛА) та гіпоплазована дуга аорти були діагностовано у 8 та 7 пацієнтів 

(5,76±1,98 % та 5,04±1,85 %, відповідно). Гіпоплазія легеневої артерії зустрічалась у 4 

пацієнтів (2,88±1,42 %). Декстрокардія, синдром гетеротаксії, атрезія ЛА, подвійне 

відходження магістральних судин від правого шлуночка, коарктація аорти, 

діагностувались 3 рази (2,16±1,23 %). Єдиний лівий шлуночок та мальпозиція МА – 

по 2 (1,44±1,01 %) випадки. Інші вади поєднувалися із АВК по 1 (0,72±0,72 %) 

випадку. У ході дослідження з’ясувалося, що у дітей із синдромом Дауна АВК 

найчастіше поєднувалася із ДМПП ІІ – 32 (54,24±6,48 %) та ВАП – 10 (16,95±4,88 

%) випадків. 

У дітей без хромосомної патології найчастіше зустрічалася неповна форма 

АВК у поєднанні з такими аномаліями, як гіпоплазія легеневої артерії та коарктація 

аорти. 

Із метою диференціації клінічних проявів при різних формах АВК без 

асоційованої патології хворих було поділено на дві групи: А – діти з повною АВК 

(n=50) та В – діти з неповною АВК (n=15).  

     У таблиці 1 відображено частоту клінічних проявів при обох формах АВК без 

асоційованої патології – 65 (46,76±4,23 %) дітей. Серед клінічних симптомів, 

характерних для повної АВК, виявили у всіх (100 %) дітей зниження рівня сатурації 

крові <95 %. Насиченість крові киснем визначали згідно протоколу розробленого в 
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ході дослідження, який передбачав встановлення датчика на правій руці 

(предуктальний скринінг) а також на нозі (постдуктальний скринінг). 

Пульсоксиметричний скринінг вважався негативним (а тест – складеним), якщо 

показник сатурації на правій руці (ПР) чи нозі (Н) дорівнював або перевищував 95 % 

за умови відмінності між показниками на ПР і Н 3 % або менше.  

 

Таблиця 1 – Клінічні прояви при повній та неповній атріовентрикулярній 

комунікації без асоційованої патології 

Клінічні прояви 

Група А 

(n=50) 

Група В 

(n=15) 

абс.дані Р±mр,% абс.дані Р±mр,% 

Відсутність клінічних проявів 11 22,00±5,86 7 46,67±12,88 

Рівень сатурації крові <95% 65 100,00±0,00 0 0,00 

Розширення границь серця 

вправо 
47 94,00±3,36** 7 46,67±12,88 

Акцент ІІ тону на ЛА 35 70,00±6,48* 5 33,33±12,17 

Задишка, пітливість під час 

годування 
33 66,00±6,70* 5 33,33±12,17 

Систолічний шум по лівому 

краю грудини 
32 64,00±6,79 10 66,67±12,17 

Відставання у фізичному 

розвитку 
27 54,00±7,05* 3 26,67±11,42 

Часті ГРВІ 13 26,00±6,20 6 40,00±12,65 

Посилений верхівковий поштовх 6 12,00±4,60 3 20,00±10,33 

Ціаноз 6 12,00±4,60 0 0,00 

Розширення границь серця вліво 13 26,00±6,20 2 13,33±8,78 

Гепатомегалія 1 2,00±1,98 0 0,00 

Примітка: * р<0,05 – суттєвість різниці між показниками груп А і В; 

 ** р<0,01 – суттєвість різниці між показниками груп А і В. 

 

У понад половини дітей визначалось відставання у фізичному розвитку 

(54,00±7,05 %), а також задишка, пітливість під час годування у 33 (66,00±6,70 %) 

дітей, причому дані параметри зустрічались значно частіше у дітей даної групи А, 

ніж у групі В (р<0,05). Розширення границь серця вправо визначалося у більшості 

дітей групи А (94,00±3,36 %), що було в 2 рази частіше (р<0,01), ніж у дітей групи 

В, так само як і акцент ІІ тону на ЛА (70,00±6,48 % проти 33,33±12,17 % відповідно, 

р<0,05). Посилений верхівковий поштовх пальпувався у 6 дітей (12,00±4,60 %), 

систолічний шум 3/6 за шкалою Левіне вислуховувався на верхівці та проводився 

вліво від грудини у 32 (64,00±6,79 %) пацієнтів. Ціаноз спостерігався у 6 дітей 

(12,00±4,60 %). Зрідка визначалася гепатомегалія. Оскільки повна форма АВК 

частіше поєднувалася із синдромом Дауна, то для цих дітей був характерний 

фенотип хромосомної патології: типове плоске обличчя, монголоїдний розріз очей, 

диспластичні малі вушні раковини, диспластичний таз, клинодактилія мізинців, 
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поперечна складка на долонях. Із анамнезу відомо, що 13 (26,00±6,20 %) дітей 

практично щомісяця хворіли на гострі респіраторні інфекції, бронхіти та пневмонії. 

На рентгенівських знімках у дітей із повною формою АВК візуалізувалась 

кардіомегалія за рахунок збільшення обох відділів серця та посилення судинного 

рисунку. У дітей із неповною формою АВК спостерігалося збільшення правих 

відділів серця, а у дітей із мітральною недостатністю визначалося збільшення лівих 

камер серця. 

Усім пацієнтам проводили запис ЕКГ у динаміці. Незалежно від анатомічної 

форми АВК без асоційованої патології під час запису електрокардіограми у 61 

(93,85±2,98 %) пацієнта з АВК реєструвався синусовий ритм та у 9 (13,85±4,28 %) 

дітей неповна блокада правої ніжки пучка Гісса. У 1 дитини (1,54±1,53 %) 

реєструвалося подовження інтервалу P-R, що трактувалося як АВ блокада першого 

ступеня. У 62 (95,38±2,60 %) дітей визначалися загострені зубці Р із високою 

амплітудою (більше 2,5 мм), найчастіше у ІІ, ІІІ та у відведенні aVF, V1, що 

свідчило про гіпертрофію правого передсердя. 

     У 8 дітей (12,31±4,07 %) визначався широкий розщеплений зубець Р, особливо у 

ІІ та ІІІ відведеннях, що свою чергу вказувало на гіпертрофію лівого передсердя. У 7 

дітей (10,77±3,84 %) спостерігалися ознаки, притаманні збільшенню обох 

передсердь, про що свідчив великий двофазний зубець Р у відведенні II, V1, V5, V6. 

У майже всіх дітей (95,38±2,60 %) спостерігалось відхилення електричної осі вліво, 

про що свідчили додатній QRS у І відведенні та від’ємний QRS у aVF. У 17 

(26,15±5,45 %) пацієнтів визначалися rsR, RSR’ у V1, V2, що є ознакою гіпертрофії 

правого шлуночка. Відтак діагноз АВК можна запідозрити навіть лише за 

допомогою типової тільки для цієї вади ЕКГ. 

На сьогодні 2-D ехокардіографія вважається найбільш доступним методом 

діагностики повної та неповної форм АВК. При проведенні ехокардіографічного 

обстеження дітей із АВК виконувалась послідовність запропонованого «Протоколу 

ехокардіографічного обстеження адаптованого для дітей із АВК». 

Згідно протоколу зазначено, що найкраще атріовентрикулярні клапани 

візуалізуються з фронтальної субкостальної позиції «en face». Також із цієї позиції 

зручно визначати співвідношення лівого та правого шлуночків з метою визначення 

збалансованості форми АВК та тип АВК за класифікацією Растеллі. 

Розщеплення передньої стулки лівого атріовентрикулярного клапану 

оцінюється з верхівкової чотирикамерної позиції. Міжшлуночкову перегородку 

ретельно сканують з метою діагностики наявності та величини перимембранозного 

дефекту міжшлуночкової перегородки характерного для повної форми АВК. Із цієї 

позиції визначається чи клапан єдиний, чи має два окремі – лівий та правий, отвори. 

Із чіткої парастернальної позиції візуалізується недостатність на лівому 

атріовентрикулярному клапані та визначається ступінь його недостатності за 

допомогою Допплера. 

За допомогою Ехо-КГ було діагностовано анатомічні форми АВК без 

асоційованої патології – повну та неповну, збалансовану та незбалансовану, 

визначено анатомічні форми за Растеллі. Найчастіше зустрічалась повна форма АВК 

– у 50 (76,92±5,23 %) дітей, неповна форма зустрічалася значно рідше – у 15 дітей, 

що становило 23,08±5,23 % випадків. У дітей із повною формою АВК без 
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асоційованої патології переважала збалансована форма – 45 (90,00±4,24 %), 

незбалансована форма зустрічалась у 5 (10,00±4,24 %) дітей. 

У пацієнтів із повною АВК визначалися первинний дефект міжпередсердної 

перегородки та дефект міжшлуночкової перетинки. Розміри дефектів оцінювались з 

апікальної та субкостальної чотирикамерної позиції під час систоли, коли обидві 

стулки атріовентрикулярного клапану були закритими. Особливістю, яка 

притаманна лише для АВК, була наявність єдиного атріовентрикулярного клапану 

та розташування його право- та лівошлуночкових компонентів на одному рівні. Із 

субкостальної та коротко-верхівкової позиції можна було побачити розщеплення 

передньої стулки мітрального клапану. Водночас у 24 (48,00±7,07 %) пацієнтів, які 

мали повну форму АВК, фіксувалося аномальне прикріплення антеролатеральних 

папілярних м’язів дозаду від їх звичайного розташування, серед яких переважав 

єдиний клапан – у 8 (16,00±5,18 %) випадках. 

Із субкостальної та верхівкової чотирикамерної позиції оцінювалося прикріплення 

хорд передньої нависаючої стулки. З-поміж пацієнтів, які мали повну форму АВК без 

асоційованої патології, у 29 (58,00±6,98 %) – хорди передньої нависаючої стулки 

кріпилися до міжшлуночкової перегородки, що відповідало типу А за класифікацією 

Растеллі. Причому цей тип переважав у дітей із синдромом Дауна: серед них таких 

випадків було діагностовано 16, що становило 72,73±9,50 % від усіх пацієнтів із 

синдромом Дауна. У 14 (28,00±6,35 %) випадках зустрічався тип В – хорди нависаючої 

стулки кріпилися до правого боку перегородки. У 7 (14,00±4,91 %) випадках хорди 

нависаючої стулки кріпилися до папілярних м’язів на верхівці правого шлуночка (тип 

С). У зв’язку з тим, що основним ускладненням АВК, яке має вирішальне значення для 

визначення операбельності дитини, є наявність легеневої гіпертензії (ЛГ), важливо було 

визначити її ступінь, середній тиск в ній – понад 20 мм. рт. ст. 

Одним із основних неінвазивних методів діагностики ЛГ вважається Ехо-КГ. 

Визначення тиску в ЛА проводилася усім дітям при первинному Ехо-КГ обстеженні 

та в динаміці, проте в дослідженні враховувались лише діти без асоційованої 

патології (n=65): група А – діти з повною АВК (n=50) та В – діти з неповною АВК 

(n=15). У подальшому група А поділялась на підгрупи: А1 – діти з повною формою 

АВК та синдромом Дауна (n=22), А2 – діти з повною формою АВК та без синдрому 

Дауна (n=28). У дітей із групи А1, яким було встановлено діагноз до 1 року життя, 

легенева гіпертензія розвивалася скоріше – у віці 2-3 місяців та була на рівні 59-71 

мм рт. ст., і в середньому дорівнювала 65±4,3 мм рт. ст, що відповідало ІІ-ІІІ 

ступеню ЛГ. У пацієнтів із групи А2 легенева гіпертензія розвивалася пізніше, в 

середньому у віці 5-6 місяців. Тиск у легеневій артерії у цій групі був на рівні 35-48 

мм.рт.ст і відповідав І-ІІ ступеню ЛГ. У групі В з терміном діагностики до 1 року 

легенева гіпертензія не розвивалася, в середньому тиск у легеневій артерії становив 

20-22 мм.рт.ст. У двох дітей із підгрупи А2, діагноз яким було встановлено у віці 

після одного року (у 1,3 та 6 років), тиск у ЛГ становив 92 та 106 мм.рт.ст., 

відповідно. Цих пацієнтів було скеровано на катетеризацію правих камер серця з 

метою визначення їх операбельності, проте діагностовані зміни в легенях були 

незворотними, у зв’язку з розвитком синдрому Ейзенменґера. У групі дітей В, 

діагноз яким встановили у віці 1-3 роки та пізніше (n=5), тиск у легеневій артерії 

коливався в межах 43±5 мм.рт.ст. і відповідав І-ІІ ступеню ЛГ.  



Залежно від показів дітям виконували звуження легеневої артерії та 

одноетапну радикальну корекцію вади. Серед дітей із повною АВК без асоційованої 

патології та синдромом Дауна (підгрупа А1) троє (13,64±7,32 %) не були 

оперованими у зв’язку з відмовою батьків від проведення хірургічної корекції вади. 

Шістнадцяти (72,73±9,50 %) хворим із повною формою АВК та синдромом Дауна з 

метою захисту малого кола кровообігу від розвитку легеневої гіпертензії було 

проведено звуження легеневої артерії у віці 2-6 місяців; 12 з них у віці 2-3 років 

провели подальшу радикальну корекцію. Решті – 3 (13,74±7,32 %) хворим у віці 2-4 

роки було проведено радикальну хірургічну корекцію. У групі А1 після радикальної 

корекції вади, згідно з міжнародною класифікацією серцево-судинної недостатності 

NYHA, хворих І-го функціонального класу було 10 (45,45±10,62 %), ІІ-го – 3 

(13,74±7,32 %) дітей. У групі пацієнтів А2 із повною формою АВК без синдрому 

Дауна двоє (7,14±4,87 %) дітей виявилися неоперабельними після катетеризації 

правих камер серця у зв’язку із розвитком синдрому Ейзенменґера. Одній дитині з 

незбалансованою формою АВК радикальну корекцію вади не проводили, у зв’язку з 

несприятливою анатомією серця. 

П’ятьом (17,86±7,24 %) хворим було проведено звуження легеневої артерії у 

віці до 3 місяців та радикальну корекцію у віці 3 років, 20 (71,43±8,54 %) дітям було 

проведено одноетапну радикальну хірургічну корекцію вади у віці до 6 місяців. У 

групі А2 після радикальної корекції вади, згідно з міжнародною класифікацією 

серцево-судинної недостатності NYHA, хворих І-го функціонального класу було 14 

(50,00±9,45 %), ІІ-го – 5 (17,86±7,24 %) дітей.  

Практично усім дітям, крім однієї, з групи В (93,33±6,44 %) із неповною АВК 

була проведена радикальна одноетапна корекція вади у віці 2-6 років. Пацієнтам із 

пізнім (після 1 року) виявленням вади оперативне втручання проводили відразу 

після встановлення діагнозу. У групі В, згідно з міжнародною класифікацією 

серцево-судинної недостатності NYHA, 8 дітей (53,33±12,88 %) були у І 

функціональному класі, 6 дітей (40,00±12,65 %) – у ІІ. 

Згідно даних спостереження, у групі дітей із атріовентрикулярною 

комунікацію без асоційованої патології (n=65) не було зафіксовано випадків смерті 

від основного захворювання. Єдиний випадок смерті у цій групі констатувався у 15-

річного пацієнта з причини лімфоми кишківника.  

Водночас у підгрупі пацієнтів із асоційованою патологією (n=74) було 

зафіксовано 14 смертельних випадків (показник летальності 18,92 %). Серед них 8 

смертей було зафіксовано у віці до одного року (дві – у першу добу, по одній – в 1, 

2, 3, 4 місяці, дві – у 6 місяців) та шість – у віці від 1 до 7 років. 

У дітей, які померли у віці до 2-х місяців, із асоційованої патології 

визначались: гіпоплазія дуги аорти, клапанний стеноз ЛА, ДМПП ІІ, ВАП, відкрите 

овальне вікно. Двоє дітей, які померли від супутньої патології у віці 6 місяців, із 

асоційованої патології мали ДМПП ІІ+ВАП.  

У дітей всіх груп після проведеної радикальної хірургічної корекції (n=55), 3 

дітей із бандажем на ЛА із групи А1 у дослідженні не враховувалися, залишалась 

мітральна недостатність на рівні (1-2+). У 2 (3,64±2,52 %) хворих після радикальної 

корекції повної форми АВК розвинулися порушення серцевого ритму у вигляді 

брадиаритмій.  
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Встановлено, що особливості гемодинаміки у дітей з повною АВК без 

синдрому Дауна визначають достовірно вищу потребу повторної операції 

(20,00±8,00 % проти 0 %; р = 0,038): реоперація була проведена у п’ятьох з 25-ти 

оперованих із підгрупи А2, тоді як у підгрупі А1 реоперацій не було. У одного 

пацієнта з групи А2 після радикальної корекції повної форми вади розвинулася 

повна АВ блокада, що тривала до двох місяців після оперативного втручання, відтак 

стала причиною імплантації штучного водія ритму у віці 1,5 років. Одному пацієнту 

було проведено дві пластики мітрального клапану (у терміни 1 та 12 місяців) і в 

подальшому протезовано клапан (у віці 3,5 років). У трьох пацієнтів, у яких АВК 

асоціювалася з ДМПП ІІ, була проведена радикальна хірургічна корекція та 

пластика мітрального клапану. 

У віддаленому післяопераційному періоді (5 років) у 52 (100,00 %) дітей 

залишалася мітральна недостатність різного ступеня, зокрема у 19 (36,54 %) дітей 

середнього рівня – 2+ та у 2 (3,85 %) – 3+. У 40 (76,92 %) дітей виявлялась 

трикуспідальна недостатність, у 19 (36,54 %) дітей – легкого ступеня – 1+. У 4 (7,69 

%) дітей визначався решунт міжшлуночкової перегородки. 

У ході дослідження розроблено протокол спостереження за дітьми з АВК у 

віддаленому післяопераційному періоді, який передбачає, що частота необхідних 

ехокардіографічних обстежень залежить від наявності та важкості вищезгаданих 

порушень. Хірургічно кориговані вади без вагомих залишкових явищ необхідно 

спостерігати щонайменше що 2-3 роки, в разі наявності залишкових явищ і частіше.  

Третій етап дослідження представлено у розділі 5 «Молекулярно-генетичне 

дослідження локусів C2209G>A гена колагена ІІІ типу COL3A1 та C-509T гена TGF-

Β1». У результаті проведеного молекулярно-генетичного аналізу поліморфного локусу 

2209G>A (AluI) гена COL3A1 та проведених обчислень встановлено, що частоти гомо- 

та гетерозиготних генотипів у досліджуваній та контрольній групі практично співпали 

так само, як і при аналізі поліморфного локусу C-509T (Bsu36I) гена TGF-β1. 

Обчислені показники відношення шансів у групі дітей з АВК у порівнянні з групою без 

АВК залежно від комбінації генотипів/алелів наведено у табл. 2. 
 

Таблиця 2 – Частота генотипів/алелів поліморфного локусу C-509T гена TGF-

β1 у досліджуваній та контрольній групах 

Генотипи / 

алелі C-509T 

(Bsu36I) гена 

TGF-β1 

Частота, % 

χ
2
 p 

КСШ Дослідна група, 

діти з АВК  

(n = 37) 

Контрольна 

група 

(n = 30) знач. 95% CI 

CC  37,8 36,7 

0,13 0,93 

1,01 0,37 – 2,72 

CT  51,4 50,0 1,11 0,43 – 2,90 

TT 10,8 13,3 0,76 0,17 – 3,35 

C  63,5 61,7 
0,03 0,86 

1,07 0,53 – 2,14 

T  36,5 38,3 0,94 0,47 – 1,89 

Примітка: р – значущість відмінностей між контрольною і дослідною групами. 

У результаті проведених статистичних обрахунків встановлено, що 
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відмінності у співвідношенні генотипів/алелів C-509T гена TGF-β1 у дітей з АВК та 

синдромом Дауна в порівнянні з підгрупою дітей з АВК без синдрому Дауна не 

досягнули статистично вірогідних значень (p>0,05), як і показники співвідношення 

шансів КСШ. Обчислені показники відношення шансів у даних підгрупах залежно 

від комбінації генотипів/алелів наведено у табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Частота генотипів/алелів поліморфного локусу C-509T гена TGF-

β1 у групах дітей з АВК з синдромом Дауна та без синдрому Дауна 

Генотипи/алелі 

C-509T 

(Bsu36I) гена 

TGF-β1 

Частота, % 

χ
2
 p 

КСШ Діти з АВК та 

синдромом 

Дауна  

(n = 17) 

Діти з АВК і 

без синдрому 

Дауна 

(n = 20) 
знач. 95% CI 

CC  29,4 45,0 

0,96 0,62 

0,47 0,12 – 1,83 

CT  58,8 45,0 1,92 0,53 – 7,00 

TT 11,8 10,0 0,51 0,13 – 2,00 

C  58,8 67,5 
0,60 0,44 

1,75 0,47 – 6,45 

T  41,2 32,5 1,20 0,15 – 9,57 

 

Клінічний аналіз групи дітей з АВК показав, що у 32 дітей наявна повна 

форма АВК, а у 5 – неповна форма АВК. При порівнянні цих груп встановлено, що 

частота генотипу ТТ локусу C509T серед дітей з повною формою АВК становить 

12,5 % при повній відсутності ТТ-генотипу в групі дітей з неповною формою АВК. 

Обчислення показника відношення шансів виявило асоціацію алеля Т із зростанням 

ризику виникнення повної форми АВК у 2,56 рази при довірчому інтервалі 0,50 –

13,07.  

Відмінності у співвідношенні генотипів/алелів C-509T гена TGF-β1 та 

генотипів/алелів 2209G>A гена COL3A1 у дітей із вродженими вадами серця в 

порівнянні з контрольною групою не досягнули статистично вірогідних значень 

(p>0,05), як і показники відношення шансів OR. Не знайдено відмінностей і при 

аналогічних дослідженнях у дітей із повною формою АВК із синдромом Дауна в 

порівнянні з підгрупою дітей із повною формою АВК без синдрому Дауна.  

Частота генотипу ТТ локусу C-509T серед дітей із повною формою АВК 

становила 10,5 % при повній відсутності ТТ-генотипу в групі дітей з неповною 

формою АВК. Імовірним генетичним чинником, який зменшує ризик зростання 

величини дефекту міжшлуночкової перегородки є наявність генотипів GА/АA 

поліморфного локусу 2209G>A гена COL3A1 майже у 3 рази (КСШ=2,89; ДІ 0,66 – 

12,5). Наявність генотипу GG поліморфного локусу 2209G>A гена COL3A1 

асоціюється із більшим розміром ДМШП (КСШ=2,89; ДІ 0,66 – 12,5). Обчислення 

показника відношення шансів виявило асоціацію алеля Т із зростанням ризику 

виникнення повної форми АВК у 2,56 рази при довірчому інтервалі 0,50 –13,07. 

Таким чином, отримані дані вказують на те, що імовірним генетичним чинником, 

який збільшує ризик виникнення повної форми АВК є наявність генотипа ТТ 
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поліморфного локусу C-509T гена TGF-β1. 

Отримані результати доводять необхідність оптимізації підходів до 

пренатальної та ранньої постнатальної діагностики атріовентрикулярної комунікації 

з метою її ефективного лікування, зменшення ризику розвитку незворотних змін та 

зниження летальності. 

На основі проведеного аналізу та визначення пріоритету маркерів із 

врахуванням взаємовпливу медико-біологічних, клініко-лабораторних предикторів у 

діагностиці АВК, було розроблено алгоритм дій для раннього визначення даної 

патології. 

Вирішальним інструментальним діагностичним критерієм 

атріовентрикулярної комунікації має бути ехокардіографія з Допплер-аналізом, яка 

дозволяє чітко встановити анатомічний тип вади, ступінь легеневої гіпертензії та 

визначити оптимальні строки хірургічної корекції. 

 

ВИСНОВКИ 
1. Вроджені вади займають вагоме місце серед причин дитячої смертності та 

інвалідності. Згідно з офіційними даними, спостерігається збільшення серцевої 

патології серед новонароджених (майже в 2 рази) та її ролі у причинах смерті. Серед 

причин смертності немовлят ВВС становлять близько 15 %. Лише у Львівській 

області щороку народжується близько 25-30 тисяч дітей і приблизно у 220-280 з них 

діагностують вроджені вади серця. У популяції дітей Львівської області частка 

випадків атріовентрикулярної комунікації серед усіх вроджених вад серця становить 

2,68 ± 1,00 % (2014 рік) з майже однаковим розподілом за статтю – 51,39 ± 1,22 % у 

дівчат проти 48,61 ± 1,22 % хлопців.  

2. Для атріовентрикулярної комунікації є характерним поєднання з іншими вадами 

серця (53,24±4,23 % випадків) і хромосомною патологією (найчастіше – у 42,45±4,19 

% випадків вада поєднувалася із синдромом Дауна, а у 7,19 ± 2,19 % – із синдромом 

Едвардса), а також домінування повної форми атріовентрикулярної комунікації 

(траплялась в 6,3 рази частіше, ніж з неповна). У дітей із синдромом Дауна 

атріовентрикулярна комунікація найчастіше поєднувалася зі вторинним дефектом 

міжпередсердної перегородки, відкритою артеріальною протокою або відкритим 

овальним вікном, у дітей без хромосомної патології – з гіпоплазією легеневої артерії 

та коарктацією аорти. У дітей з повною атріовентрикулярною комунікацією, 

асоційованою із синдромом Дауна, легенева гіпертензія розвивалася скоріше – у віці 

2-3 місяців, тоді як у дітей без хромосомної патології – у віці 5-6 місяців.  

3. У всіх дітей після радикальної хірургічної корекції залишалась мітральна і 

трикуспідальна недостатність на рівні (1-2+), яка прогресувала в динаміці, що 

визначало потребу пожиттєвого диспансерного спостереження з метою своєчасної 

діагностики серцево-судинної недостатності та визначення показань і термінів 

повторних оперативних утручань. Повторної операції потребували 2 (3,63 %) дітей з 

підгрупи А1 (діти з повною формою атріовентрикулярної комунікації та синдромом 

Дауна) та 2 (3,63 %) дітей з підгрупи А2 (діти з повною формою 

атріовентрикулярної комунікації без генетичної патології). Мітральний клапан 

протезовано 2 (3,63 %) пацієнтам, а 2 (3,63 %) встановлено постійний кардіовертер у 

зв’язку з розвитком повної атріовентрикулярної блокади. 
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4. Відмінності у частотах алелів та генотипів локусів C-509T гена TGF-β1 та2209G>A 

гена COL3A1 у пацієнтів з атріовентрикулярною комунікацією з різним ступенем 

недостатності мітрального клапану (1+, 2+) не були вірогідними, а відтак не можуть 

слугувати маркером клінічного перебігу та розвитку серцево-судинної недостатності у 

дітей із атріовентрикулярною комунікацією, що підтверджує відсутність зв’язку між 

атріовентрикулярною комунікацією та синдромом недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини. Наявність генотипу GG поліморфного локусу 2209G>A гена 

COL3A1 асоціюється з більшим розміром ДМШП (OR=2,89; ДІ 0,66 – 12,5), який 

впливає на швидший розвиток клінічної картини АВК. Проте дана тенденція потребує 

подальших досліджень на більших досліджуваних вибірках.  

5. Запропонований алгоритм прогнозування і діагностики атріовентрикулярної 

комунікації в пологовому будинку, який передбачає пульсоксиметричний скринінг, із 

наступним проведенням Допплер-ехокардіографії, усім дітям з рівнем кисневої 

сатурації крові менше 95 %, дає можливість на ранніх етапах діагностувати анатомічну 

форму вади. Виконання розробленого протоколу спостереження у віддаленому періоді, 

сприяє якісній діагностиці залишкових явищ та вчасному виявленню показів до 

повторної операції. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для своєчасної діагностики ВВС в акушерському стаціонарі здійснювати 

скринінгове пульсоксиметричне обстеження всіх новонароджених у віці 6-24 год. 

Усіх дітей з рівнем сатурації менше 95 % скеровувати на Допплер-

ехокардіографічне обстеження. 

2. Із метою діагностики всіх анатомічних складових АВК під час Ехо-КГ 

обстеження дітей з відповідним діагнозом необхідно чітко дотримуватись вимог 

запропонованого протоколу ЕХО-кардіографічного обстеження, адаптованого до 

діагностики атріовентрикулярної комунікації. Це забезпечить якісну діагностику 

усіх анатомічних складових АВК, дозволить вчасно діагностувати ваду і дасть 

можливість визначити оптимальні терміни скерування на оперативне втручання 

залежно від анатомічного типу вади та її поєднання з генетичною патологією, а 

відтак дозволить запобігти розвиткові незворотних змін у легенях, мінімізувати 

післяопераційні ускладнення і покращити віддалені результати лікування АВК. 

3. У всіх дітей зі встановленим діагнозом АВК необхідно дотримуватися протоколу 

спостереження у віддаленому післяопераційному періоді, що дозволить вчасно 

діагностувати гемодинамічні зміни і скеровувати дітей на повторне хірургічне 

втручання у разі такої необхідності.  
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АНОТАЦІЯ 

Мальська А. А. Клінічні особливості перебігу та віддалені результати 

оперативного лікування атріовентрикулярної комунікації у дітей раннього 

віку. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10 – Педіатрія. Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018 рік. 

Дисертаційна робота присвячена новому напрямку вирішення актуальної 

проблеми щодо своєчасної і ефективної діагностики атріовентрикулярної 

комунікації (АВК), на основі вивчення її етіологічних та клінічних особливостей.  

На підставі отриманих даних розроблено комплексну методику ранньої 

діагностики АВК протягом перших місяців життя. Модифікація протоколів Ехо-КГ 

діагностики і спостереження у віддаленому післяопераційному періоді пацієнтів з 

різними анатомічними формами АВК допоможе вчасно виявляти ваду в ранньому віці 

та в оптимальні терміни скеровувати на хірургічну корекцію, а систематичне 

спостереження у віддаленому післяопераційному періоді дасть можливість своєчасно 

виявляти гемодинамічні порушення та скеровувати на повторні оперативні втручання. 

Своєчасність виявлення АВК та якість надання медичної допомоги можна покращити 

за допомогою цільового обстеження (профілактичні медогляди з консультацією 

кардіолога та Ехо-КГ) всіх дітей з рівнем сатурації крові менше 95 % у віці 6-24 год 

після народження. 

Ключові слова: діти, вроджені вади серця, атріовентрикулярна комунікація, 

синдром Дауна, асоційована патологія, ехокардіографія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мальская А. А. Клинические особенности течения и отдаленные 

результаты оперативного лечения атриовентрикулярной коммуникации у 

детей раннего возраста. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.10 – Педиатрия. Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МОЗ Украины, Львов, 2018 год. 

Диссертация посвящена новому направлению решения актуальной проблемы 

своевременной и эффективной диагностики атриовентрикулярной коммуникации 

(АВК), базируясь на изучении ее этиологических и клинических особенностей. В 

работе изучались клинико-гемодинамические проявления АВК, ее 

распространенность во Львовской области и особенности сочетания с другими 

врожденными пороками сердца (ВПС). 

Доказана диагностическая и прогностическая значимость скринингового 

исследования всех детей первых трех лет жизни на территориях повышенного риска 

Львовской области, что позволит улучшить своевременность выявления 

врожденных пороков и качество оказания медицинской помощи. Определено место 

данного порока в структуре всех врожденных пороков сердца и изучена частота 

сочетания АВК с хромосомными аномалиями. Выявлены и проанализированы 

факторы риска возникновения АВК. Определена эффективность оперативного 



вмешательства и частота послеоперационных осложнений в раннем и отдаленном 

периодах. Исследован выбор оптимальных методов реконструкции в зависимости от 

анатомического типа порока. Исследована связь АВК с генетическими аномалиями, 

особенно с синдромом Дауна. Определены генетические маркеры течения АВК в 

послеоперационном периоде в сыворотке крови (трансформирующий фактор роста 

TGF-β и коллагена COL – 3, 4). Установлено, что генетическое исследование 

полиморфного локуса C-509T гена TGF-β1 на наличие генотипа ТТ беременных из 

групп риска ВПС поможет предсказать развитие изменений в организме при полной 

форме АВК и своевременно провести весь необходимый комплекс лечебных 

мероприятий и снизить число летальных случаев и уровень инвалидности. 

На основании полученных данных разработана комплексная методика ранней 

диагностики АВК в течение первых месяцев жизни. Модификация протоколов Эхо-

КГ диагностики и наблюдения в отдаленном послеоперационном периоде за 

пациентами с различными анатомическими формами АВК поможет своевременно 

выявлять порок в раннем возрасте и в оптимальные сроки направлять на 

хирургическую коррекцию, а систематическое наблюдение в отдаленном 

послеоперационном периоде даст возможность своевременно выявлять 

гемодинамические нарушения и направлять на повторные оперативные 

вмешательства. Своевременность выявления АВК и качество оказания медицинской 

помощи можно улучшить с помощью целевого обследования (профилактические 

медосмотры с консультацией кардиолога и Эхо-КГ) всех детей с уровнем сатурации 

крови менее 95 % в возрасте 6-24 ч после рождения. 

Ключевые слова: дети, врожденные пороки сердца, атриовентрикулярная 

коммуникация, синдром Дауна, ассоциированная патология, эхокардиография. 

 

ANNOTATION 

Malska A. А. Clinical features of the course and long-term results of surgical 

treatment of atrioventricular canal defect in infants. – On the manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.10 – 

Pediatrics. Danylo Halytsky Lviv National Medical University Ministry of Health of 

Ukraine, Lviv, 2018. 

Thesis is dedicated to the new approach of timely and effective diagnosis of 

atrioventricular canal defect (AVCD) on the basis of studying etiological and clinical, 

features. 

On the basis of gained results the complex methodology of early diagnosis of 

AVCD during the first days of life has been developed. Modification of echocardiographic 

and the flow-up protocols assist in early detection of the defect and timely surgical 

correction. Systematic follow-up in late post-operative period will allow to detect 

hemodynamic changes in time and direct patients for reoperation. 

Timeliness of the detection of AVCD and medical assistance quality can be improved 

by target medical examination (prophylactic medical examination with the consultation of the 

cardiologist and echocardiography) of all children with the saturation level less than 95% in 

the age of 6-24 hours after birth. 

Keywords: children, congenital heart defects, atrioventricular canal defect, Down 

syndrome, associated pathology, echocardiography. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

АВ – атріовентрикулярний  

АВК – атріовентрикулярна комунікація 

ВАП – відкрита артеріальна протока 

ВВС – вроджені вади серця 

ДІ – довірчий інтервал  

ДМШП – дефект міжшлуночкової перегородки 

ДМПП – дефект міжпередсердної перегородки 

Ехо-КГ – ехокардіографічний метод  

КЗ ЛОР ЛОДКЛ – комунальний заклад Львівської обласної ради Львівська обласна 

дитяча клінічна лікарня 

КСШ – коефіцієнт співвідношення шансів 

ЛА – легенева артерія 

ЛГ – легенева гіпертензія 

СДСТ – синдром дисплазії сполучної тканини 

ССН – серцево-судинна недостатність 


