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АНОТАЦІЯ 

Мальська А. А. Клінічні особливості перебігу та віддалені результати 

лікування атріовентрикулярної комунікації у дітей раннього віку - 

Кваліфікаційна наукова праця 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. 

Дана робота є першим вітчизняним дослідженням, присвяченим 

вивченню клініко-гемодинамічних ознак атріовентрикулярної комунікації, її 

поширеності у Львівській області та особливостей поєднання з іншими 

вродженими вадами серця (ВВС). 

Актуальність. Вроджені вади серця належать до найпоширеніших вад у 

структурі всіх вроджених аномалій. Щорічно в світі народжується близько 1,35 

мільйона дітей з патологією розвитку серцево-судинної системи. За даними 

Міністерства охорони здоров’я в Україні на обліку перебуває майже 40 тисяч 

дітей із вродженою серцево-судинною патологією віком до 14 років. Причому, 

у пологовому будинку вроджені вади серця діагностуються лише в 47 %, а у 

дітей до одного року – у 93 % випадків. ВВС є частою причиною смерті плодів і 

дітей першого місяця життя. Атріовентрикулярна комунікація (АВК), згідно 

різних джерел, зустрічається у 2-6 % випадків серед всіх вроджених вад серця. 

Надзвичайно важливою є своєчасна діагностика даної патології у зв’язку із 

швидким розвитком незворотних змін у легенях, та як наслідок, 

неоперабельністю дитини. Важливим є пошук маркерів, що зумовлюють різний 

клінічний перебіг захворювання у пацієнтів із АВК. Недостатньо вивчені 

зв’язок дисплазії сполучної тканини із вродженими вадами серця, серед яких 

провідне місце обіймають дефект міжпередсердної перегородки (ДМПП), 

дефект міжшлуночкової перегородки (ДМПШ), пролапси клапанів, розширення 

аорти та легеневої артерії, тощо. 

Все вищезгадане і обумовило мету дослідження – підвищити 

ефективність лікувально-профілактичної допомоги дітям раннього віку з 
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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.       

Для реалізації цієї мети були вивчені особливості динаміки розвитку та частка 

АВК у структурі всіх вроджених вад серця серед дитячого населення Львівської 

області в розрізі районів. Визначалася частота ізольованої АВК та асоційованої 

із хромосомною патологією та іншими вродженими вадами. Досліджувалися 

особливості клінічного перебігу різних анатомічних форм АВК. 

Матеріали та методи. Проаналізовано віддалені результати 

оперативного втручання та частоту післяопераційних ускладнень у віддаленому 

періоді. Визначалися 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 встановлено зв'язок синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини із АВК. 

 На підставі вирішення поставлених завдань було розроблено і 

впроваджено практичні рекомендації ранньої діагностики АВК та протокол 

ультразвукового обстеження адаптований для діагностики пацієнтів з різними 

анатомічними формами АВК; розроблено протокол віддаленого спостереження 

у післяопераційному періоді. Статистичну обробку результатів проводили за 

допомогою програмного забезпечення STATISTICA 6.1 і Excel (Microsoft Office 

2016) згідно сучасних вимог.  

Роботу було проведено в декілька етапів. Перший етап присвячений 

ретроспективного аналізу поширеності вроджених вад серця та АВК, зокрема у 

1685 дітей віком 0-17 років (із них 866 хлопців та 819 дівчат) Львівської області 

за період з 2008 по 2014 роки, використовуючи статистичні дані МОЗ України 

та Державної служби статистики України.  

Другий етап дослідження передбачав аналіз медичних карт амбулаторних 

хворих та медичних карт стаціонарних хворих 139 дітей із АВК, що 
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обстежувалися та знаходилися на амбулаторному та стаціонарному лікуванні у 

КЗ ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» за період вересень 1999 – травень 2017 років. Група 

А - діти з повною АВК (n=120), у тому числі, підгрупа А1 – діти з повною 

формою АВК і синдромом Дауна (n=59), підгрупа А2 – діти з повною формою 

АВК без синдрому Дауна (n=61) і група В - діти з неповною АВК (n=19). З-

поміж них виокремлено 65 дітей, у яких АВК діагностовано без асоційованої 

патології .  

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 періоді . 

Результати досліджень. Аналіз результатів даного дослідження 

встановив хвилеподібну динаміку захворюваності на вроджені вади серця за 

аналізований період із чіткими періодами підйомів кожні два роки: у 2009, 2011 та 

2013 роках. ВВС у Львівській області частіше зустрічаються серед дітей чоловічої 

статі, ніж серед дітей жіночої статі - 51,39±1,22 % проти 48,61±1,22 % відповідно. 

У двох регіонах Львівщини зареєстрована найбільша частка виявлених вроджених 

вад серця у дітей: м. Львів - 36,44±1,17 % (n=614) і Дрогобицький район - 

11,28±0,77 % (n=190). У структурі всіх ВВС чільні місця посідали такі вади як : 

дефект міжшлуночкової перегородки - 28,01±1,09 %, відкрите овальне вікно - 

14,42±0,86 % та дефект міжпередсердної перегородки - 12,11±0,79 % випадків. 

Понад третина дітей (37,03±1,18 %, n=624) з числа всіх хворих дітей із ВВС 

Львівської області отримала статус інвалідів. Спостерігається загальна тенденція 

до зростання рівня інвалідності з причини ВВС впродовж років спостереження: 

від 14,58 % у 2008 році до 23,40 % випадків у 2014 році. Частка АВК у структурі 

всіх вроджених вад серця становить в середньому 2,07±0,92 %, з них повної 
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форми АВК - 1,66+0,82 %, неповної - 0,41+0,41 %. 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. Встановлено, що найвищі показники (більше 1,00) рівня АВК були у 

м. Червонограді – 1,99 випадків на 10 тис. дитячого населення міста. Найвищі 

показники виявлення випадків АВК було виявлено у два останні роки – 0,17 

випадків / 10 тисяч дитячого населення. У досліджуваних пацієнтів повна АВК 

зустрічалась у 6,3 рази частіше, ніж неповна. Пренатально АВК було 

діагностовано лише у 17,99 % пацієнтів, до 1 місяця у 67,63 %, у чверті (24,46 %) 

пацієнтів - від місяця до 1 року та у 7,91 % дітей - від 1 року до 11,5 років. 

Атріовентрикулярна комунікація частіше зустрічається у дівчат, ніж у хлопців 

(53,24 % проти 46,76 % відповідно). 

АВК найчастіше - у 42,45±4,19 % випадків поєднувалося із синдромом 

Дауна, проте досить часто - у 7,19±2,19 % також поєднувалась із синдромом 

Едвардса; у 1,44±1,01 % із синдромом Аарського; та у 0,72±0,72 % із 

синдромами Ленса та Патау; 51,08±4,24 % дітей не мали супутньої генетичної 

патології. 

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

серцево-судинної системи. У дітей із синдромом Дауна АВК найчастіше 

поєднувалася із ДМПП ІІ, ВАП та ВОВ, у дітей без хромосомної патології - із 

гіпоплазією легеневої артерії та коарктацією аорти. У 30,90% пацієнтів із АВК 

без асоційованої патології не було характерних клінічних ознак для ВВС, що 

було причиною пізньої діагностики вади. Повна АВК без асоційованої патології 

клінічно проявлялась у 54,00 % дітей відставанням у фізичному розвитку, у 

66,00 % - задишкою, пітливістю під час годування, у 70,00 % - прослуховувся 

акценту ІІ тону на легеневій артерії. Для пацієнтів з неповною АВК без 

асоційованої патології більш характерними були часті ГРВІ (40,00 %), 

систолічний шум по лівому краю грудини (26,67 %), задишка, пітливість під 

час годування та акцент ІІ тону на ЛА (33,33 %). 
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Рівень сатурації крові у всіх пацієнтів із повною АВК та без асоційованої 

патології був менше норми (100 %) і в середньому становив 93,8±0,8 % (у 

межах від 89 % до 96 %). Відтак дітям із сатурацією крові менше 95 % при 

народженні необхідно проводити Ехо-КГ діагностику з метою виключення 

імовірної патології з боку ССС. Серед пацієнтів, які мали повну форму АВК, тип 

А за класифікацією Растеллі був притаманним для дітей із синдромом Дауна 

(72,73±9,50 % від усіх пацієнтів із цим синдромом), тоді як тип В та С були 

характерними для пацієнтів без хромосомної патології. У дітей з повною АВК та 

синдромом Дауна легенева гіпертензія розвивалася раніше – у віці 2-3 місяців, на 

відміну від дітей без хромосомної патології, у яких легенева гіпертензія 

розвивалася у віці 5-6 місяців. Діти, які часто хворіють на ГРЗ, бронхіти, 

пневмонії, відстають в масі тіла та фізичному розвитку у грудному віці повинні 

бути обстежені кардіологом. Основним методом діагностики АВК є 

ехокардіографія, яка дозволяє чітко визначити всі компоненти вади, форму та 

вибрати подальшу тактику лікування та спостереження. Більшості пацієнтів із 

синдромом Дауна було проведено двоетапну хірургічну корекцію: звуження ЛА 

у віці 2-3 місяців з наступним проведенням радикальної операції у старшому віці 

(2-3 років) (р<0,05), тоді як пацієнтам без хромосомної патології було проведену 

одноетапну хірургічну корекцію. У групі дітей, яким було діагностовано АВК 

без асоційованої патології, не було зафіксовано випадків смерті від основного 

захворювання. Водночас у підгрупі пацієнтів з асоційованою патологією було 

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

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). Радикальне хірургічне втручання не 

забезпечує корекції недостатності мітрального клапана – у віддаленому 

післяопераційному періоді у 100% дітей залишалася різного ступеня 

недостатність на мітральному клапані: зокрема у 36,54±6,68 % дітей середнього 

рівня (2+) та у 3,85±2,67 % – важкого ступеня (3+). Водночас недостатність 

тристулкового клапану залишилась у 76,92±5,84 % оперованих дітей, а у 
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7,69±3,70% дітей визначався решунт міжшлуночкової перегородки.  

Вперше встановлено відсутність вірогідної асоціації в післяопераційному 

періоді між специфічними генетичними маркерами синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини (трансформуючий фактор 

росту, TGF-β і колаген, COLІІІ) й АВК 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+). 

 Вперше встановлено, 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, даний результат не був достовірним, що визначає потребу подальших 

досліджень. Отримані результати доводять необхідність оптимізації підходів до 

ранньої постнатальної діагностики атріовентрикулярної комунікації з метою її 

ефективного лікування, зменшення ризику розвитку незворотних змін та 

зниження летальності. 

Опрацьовано алгоритм дій для виявлення АВК в акушерському стаціонарі 

(додаток А), який передбачає пульсоксиметричний скринінг (додаток Б) з 

наступним виконанням Допплер-ехокардіографії (додаток В) усім дітям з 

рівнем сатурації крові менше 95 %. Виконання у чіткій послідовності 

протоколу ехокардіографічної діагностики АВК спеціалістами функціональної 

діагностики дасть можливість чітко діагностувати анатомічну форму вади. 

Запропонований протокол спостереження у віддаленому періоді (додаток Г) 

сприятиме діагностиці залишкових явищ та допоможе вчасно визначити 

показання до повторної операції. 
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SUMMARY 

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

treatment of atrioventricular canal defect in infants - Qualifying scientific work as a 

manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of medical sciences, specialty 14.01.10 - 

Pediatrics - Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Health 

of Ukraine, Lviv, 2017. 

This work is the first domestic research devoted to the study of clinical and 

hemodynamic signs of atrioventricular canal defect (AVCD), its prevalence in Lviv 

region and the peculiarities of the combination with other CHDs. 

Topicality. Congenital heart defects are among the most common defects in 

the structure of all congenital anomalies. Every year about 1.35 million children 

throughout the world are born with developmental defects of the cardiovascular 

system. According to the Ministry of Health of Ukraine, there are almost 40,000 

children with congenital cardiovascular disease under the age of 14 years registered. 

Moreover, the birth defects of the heart are diagnosed only in 47% in the maternity 

unit, and in 93% of cases - in children up to one year of age. CHD is a common 

mortality cause of fetuses and babies in the first month of life. Atrioventricular canal 

defect, according to various sources, occurs in 2-6% of cases among all birth defects. 

It is extremely important to timely diagnose this pathology, due to the rapid 

development of irreversible changes in the lungs, and as a consequence, the 

inoperability of the child. 

It is important to find markers that determine different clinical course of the 

disease in patients with AVCD. The association of undifferentiated connective tissue 

dysplasia with congenital heart defects is not sufficiently studied, among which the 

dominant position is occupied by atrial septal defect, ventricular septal defect, valve 

prolapse, enlargement of the aorta and pulmonary artery, etc. 

All of the aforementioned determined the objective of the study - to improve 

the effectiveness of treatment and preventive care for infants with atrioventricular 

canal defect (AVCD) based on studying the factors that affect the severity of the 
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disease, as well as the determining optimal diagnostic techniques and the timing of 

surgical correction of various anatomical types of the given defect. To realize this 

goal, the features of the dynamics of development and the share of AVCD in the 

structure of all congenital heart defects among the children's population of Lviv 

region in terms of districts were studied. The ratio of isolated AVCD and 

chromosomal pathology associated with it and other congenital malformations was 

determined. Features of the clinical course of various anatomical forms of AVCD 

were investigated. 

Materials and methods. The distant results of surgical intervention and the ratio of 

postoperative complications in the distant period were analyzed. The distribution of alleles 

and genotypes of specific genetic markers of undifferentiated connective tissue dysplasia 

syndrome - the gene of TGF-β transforming growth factor and the COL III gene in 

patients with different forms of the clinical course of AVCD was established and the 

association of the undifferentiated connective tissue dysplasia syndrome with AVCD was 

determined. The objective to solve given tasks was to develop and implement practical 

recommendations for the early diagnosis of AVCD and the ultrasound examination 

protocol adapted for the diagnosis of patients with different anatomical forms of AVCD; 

to develop a protocol of remote observation in the postoperative period. Statistical 

processing of the results was carried out using the software STATISTICA 6.1 and Excel 

(Microsoft Office 2016) in accordance with modern requirements. 

The work was divided into several stages. The first part is devoted to the 

implementation of a retrospective analysis of the incidence of congenital heart defects 

and AVCD, in particular [Q20-Q28], in 1685 children aged 0-17 (including 866 boys 

and 819 girls) in Lviv region within the seven-year period from 2008 to 2014, using 

statistical data of the Ministry of Health of Ukraine and State Statistics Service of 

Ukraine. 

The second stage of the study included the analysis of outpatient and inpatient 

medical records of 139 children with AVCD that were examined and admitted for 

outpatient and inpatient treatment at KZ LODKL OHMATDYT during the period 

from September 1999 to May 2017. Among them, 65 children were diagnosed with 



11 
 

AVCD without associated pathology and divided into groups and subgroups: group A 

- children with complete AVCD (n = 120), including subgroup A1 - children with 

complete form of AVCD and Down syndrome (n = 59), subgroup A2 - children with 

complete AVCD without Down syndrome (n = 61) and group B - children with 

incomplete AVCD (n = 19). 

The third stage was the conduct of molecular genetic studies among 57 

children from AVC (the experimental group - children with the complete form of 

AVCD and Down syndrome (n = 17), children with the complete form of AVC 

without Down syndrome (n = 20), children with Down syndrome without AVCD (n = 

19)) and 30 children in the control group.  

Results. The completion of the study was the development of the 

echocardiographic protocol adapted to diagnosing of AVCD and the follow-up 

protocol in the distant period. The analysis of the study results established the wave-

like dynamics of the incidence of congenital heart defects for the analyzed period 

with distinct periods of rise every two years: in 2009, 2011 and 2013. CHD in the 

Lviv region is more likely to be found among males than females - 51.39±1.22% 

compared to 48.61±1.22%, respectively. The largest proportion of detected 

congenital heart defects in children is registered in two areas of Lviv region: Lviv is 

36.44±1.17% (n = 614) and Drohobych district is 11.28±0.77% (n = 190). The central 

place in the structure of all the CHDs was occupied by the following diagnoses: 

ventricular septal defect - 28.01±1.09%, patent foramen ovale - 14.42±0.86%, and 

atrial septal defect - 12.11±0.79% of cases. More than a third of children 

(37.03±1.18%, n = 624) of all children diagnosed with CHD in Lviv region received 

the status of disabled person. There is a general tendency to increase the rate of 

disability due to the CHD over the years of observation: from 14.58% in 2008 to 

23.40% of cases in 2014. The share of AVCD in the structure of all congenital heart 

defects is, on average, 2.07±0.92%, of which the complete form of AVCD - 

1.66+0.82%, incomplete - 0.41+0.41%. The complete form of AVCD is 1.7 times 

more frequent among girls than among boys: 62.96±9.29% versus 37.04±9.29%, 

respectively. At the same time, the incomplete form of AVCD is 2.5 times more 
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prevalent among boys than among girls: 71.43±17.07% vs. 28.57±17.07%, 

respectively. It was established that the highest rates (more than 1.00) of the AVCD 

level were in Chervonograd – 1.99 cases per 10 thousand children population of the 

city. The highest rates of detection of AVC were recorded in the last two years - 0.17 

cases / 10,000 child population. 

Complete AVCD was found in 6.3 times more often than incomplete among 

patients under study. Prenatal AVCD was diagnosed only in 17.99% of patients, to 1 

month of age at 67.63%, in a quarter (24.46%) of patients - from month to year 1 and 

in 7.91% of children - from 1 year to 11, 5 years. Atrioventricular canal defect is 

more common in girls than in boys (53.24% vs. 46.76%, respectively). 

AVCD was most often combined with Down syndrome - in 42.45±4.19% of 

cases, but quite often it was also combined with Edwards syndrome - in 7.19±2.19%; 

in 1.44±1.01% with Aarskyy syndrome; and 0.72±0.72% of Lence and Patau’s 

syndromes; 51.08±4.24% of children did not have genetic pathology. 

In 74 (53.24±4.23%) children AVCD was combined with other defects of the 

cardiovascular system. In children with Down syndrome, AVCD was most often 

combined with atrial septal defect II, patent ductus arteriosus and open oval window, 

in children without chromosomal pathology - with pulmonary artery hypoplasia and 

aortic coarctation. In 30.90% of patients without AVCD without associated 

pathology, there were no specific clinical signs for the CHD, which was the cause of 

late diagnosis of defects. Complete AVCD without associated pathology clinically 

manifested itself in 54.00% of children by delay in physical development, 66.00% - 

by dyspnea, sweating during feeding, and 70.00% - diastolic shock on the pulmonary 

artery was heard. Frequent ARIs (40.00%), systolic murmur at the left edge of the 

sternum (26.67%), dyspnea, sweating during feeding, and diastolic shock on PA 

(33.33%) were more distinct in patients with incomplete AVCD without associated 

pathology. 

The level of blood saturation in all patients with complete AVCD without 

associated pathology was lower than normal (100%) and averaged 93.8±0.8% 

(ranging from 89% to 96%). Therefore, children with blood saturation less than 95% 
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should undergo Echocardiographic examination at birth in order to exclude the 

probable pathology of CVS. Among the patients who had the complete form of 

AVCD, type A according to Rastelli classification was characteristic of Down 

syndrome children (72.73±9.50% of all patients with this syndrome), whereas type B 

and C were characteristic of patients without chromosomal pathology. 

Pulmonary hypertension developed earlier in children with complete AVCD 

and Down syndrome - at the age of 2-3 months, in contrast to children without 

chromosomal pathology, who developed pulmonary hypertension at the age of 5-6 

months, respectively. 

Children who are often ill with ARI, bronchitis, pneumonia, and lag behind the 

body mass and physical development in infancy should be examined by a 

cardiologist. The main method of diagnosis of AVCD is echocardiography, which 

enables to clearly identify all the components of the defect, its shape and choose 

further treatment and surveillance approach. The majority of patients with Down 

syndrome had a two-stage surgical correction: narrowing of the PA at the age of 2-3 

months followed by radical surgery in older age (2-3 years) (p<0.05), while patients 

without chromosomal pathology had one stage surgical correction. In the group of 

children diagnosed with AVCD without associated pathology, there were no cases of 

death from the underlying disease. At the same time, there were 14 deaths (a 

mortality rate of 18.92%) in the subgroup of patients with associated pathology. 

It has been established that the peculiarities of hemodynamics in children with 

complete AVCD without Down syndrome determine significantly higher need for 

repeated surgery (20.00±8.00% vs. 0%, p = 0.038). Radical surgery does not provide 

correction for mitral valve insufficiency - in the remote postoperative period in 100% 

of children there was a varying degree of mitral valve insufficiency: in particular, 

medium stage – in 36.54±6.68% of children (2+) and severe stage – in 3.85±2.67% 

(3+). At the same time, the insufficiency of the tricuspid valve remained in 

76.92±5.84% of operated children, and recurring shunting of the interventricular 

septum was detected in 7.69±3.70% of children. 

For the first time, there was a lack of a possible association between specific 
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genetic markers of undifferentiated connective tissue dysplasia syndrome (TGF-β 

transforming growth factor and collagen, COLIIІ) and AVСD in the postoperative 

period among children living in Lviv region. In particular, it has been proved that the 

ratio of alleles and genotypes of C-509T locus of TGF-β1 gene and 2209G>A of 

COL3A1 gene in AVСD patients cannot serve as a marker for the clinical course and 

development of cardiovascular insufficiency, since the corresponding indices did not 

differ depending on the degree of mitral valve insufficiency (1+, 2+). 

For the first time, it was found that the prognostic factor that causes a threefold 

increase (odds ratio (OR)= 3.1; confidence interval [CI]: 1.14-8.47; p=0.02) in the 

risk of type B AVCD according to Rastelli is the presence of the allele of G locus of 

COL3A1 2209 G>A polymorphism. The presence of GG genotype of 2209G>A 

polymorphic locus of COL3A1 gene is associated with a larger size of ventricular 

septal defect (VSD) (OR= 2.89; CI: 0.66-12.5), however, the result was not 

significant, which determines the need for further studies. 

The obtained results prove the necessity of optimization of approaches to early 

postnatal diagnostics of atrioventricular communication with the purpose of its 

effective treatment, reducing the risk of development of irreversible changes and 

reducing mortality. 

The protocol for the detection of AVСD (addition A) in the obstetric hospital 

was developed, which involves pulse oximetric screening (addition B) with 

subsequent Doppler-echocardiography (addition C) for all children with a level of 

blood saturation less than 95%. Performing the protocol of echocardiographic 

diagnostics of AVС by specialists of functional diagnostics in a clear sequence will 

enable to diagnose anatomical form of defect clearly. The proposed protocol of 

monitoring in the long-term period (addition D) will help to diagnose the residual 

lesions and will be helpful in determining the indications for a repeated operation in a 

timely manner. 

Keywords: children, atrioventricular canal defect, Down syndrome, 

Associated pathology, echocardiography. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

АВ - атріовентрикулярний  

АВК – атріовентрикулярна комунікація 

АО стеноз - стеноз аорти 

АоК - аортальний клапан 

ВАП - відкрита артеріальна протока 

ВОВ – відкрите овальне вікно 

ВВС – вроджені вади серця 

ДКМП – дилятаційна кардіоміопатія 

ДМШП - дефект міжшлуночкової перегородки 

ДМПП - дефект міжпередсердної перегородки 

ЕКГ – електрокардіографічний метод 

Ехо-КГ – ехокардіографічний метод  

КА – коарктація аорти 

КЛА - клапан легеневої артерії 

ЛА – легенева артерія 

ЛГ - легенева гіпертензія 

ЛОДКЛ – Львівська обласна дитяча клінічна лікарня 

ЛШ - лівий шлуночок 

МАРС - малі аномалії розвитку серця 

МК - мітральний клапан 

МШП - міжшлуночкова перегородка 

МПП - міжпередсердна перегородка 

ПВМС – подвійне відходження магістральних судин 

ПШ – правий шлуночок 

ТК – трикуспідальний клапан 

ТФ – тетрада Фалло 

ТМС – транспозиція магістральних судин 
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СНДСТ - синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

ССН - серцево-судинна недостатність 

ЄШ – єдиний шлуночок 

anterior limbus – передня межа, край 

BMP - кісткові морфогенетичні протеїни 

inlet – вхідний отвір 

HWE - Hardy-Weinberg equilibrium: рівновага Харді-Вайнберга  

OR (odds ratio) – коефіцієнт відношення шансів  

PIIIP - амінопептид проколагену ІІІ 

TGF-β - трансформуючий фактор росту-β 
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ВСТУП 

 

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) та її ролі у причинах смерті. Серед причин смертності 

немовлят ВВС становлять близько 15%. Лише у Львівській області щороку 

народжується близько 25-30 000 дітей і приблизно у 220-280 з них діагностують 

вроджені вади серця [29, 106, 122, 129, 144, 145]. 

Особливе зацікавлення викликає вроджена вада серця – 

атріовентрикулярна комунікація, яка розвивається внаслідок аномального 

розвитку ендокарду, що веде 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 [160, 170].  

Причиною смерті при повній формі АВК є швидкий розвиток легеневої 

гіпертензії (ЛГ), яка спричинює незворотні зміни в легенях та унеможливлює 

хірургічне лікування даної вади. Показаннями до операції в ранньому дитинстві 

є серцева недостатність та значне відставання у фізичному розвитку дитини. На 

сьогоднішній день хворим проводять радикальну корекцію у віці 3-6 місяців. 

Раніше, при наявності важкої супутньої патології, яка значно погіршувала 

загальний стан дитини, накладали бандаж на легеневу артерію з метою 

запобігання розвитку легеневої гіпертензії, а радикальну корекцію проводили 

вже у старшому віці.  

Операбельними вважаються всі діти з АВК, у яких не розвинулась 

легенева гіпертензія. Однак, анатомічна будова і патологічні гемодинамічні 

потоки можуть спричиняти ушкодження міокарду на клітинному рівні. Тому 
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клінічний перебіг цієї вади, терміни виникнення ЛГ і серцево-судинної 

недостатності (ССН), а також імовірний ефект від операції є дуже 

індивідуальними [7, 34]. Відтак більш ранні терміни оперативного лікування є 

більш виправданими. Без хірургічної корекції до 6 місяців доживає 52 % хворих 

з АВК, до 12 місяців – 34 %, до двох років – 12 %, а до 5 років - лише 2 % 

хворих [12, 55, 122].  

За даними Hugh D. Allen, J Timothy Bricker, Michael D Freed [2], у США в 

2006 р. післяопераційна летальність становила близько 10 % у пацієнтів без 

асоційованої патології. Нерідко 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 АВ 

клапану та передсердні аритмії. У деяких випадках стає необхідним 

протезування лівого АВ клапану у зв’язку з його повною недостатністю. У 

віддаленому періоді може розвиватися субаортальний стеноз [56, 62]. 

Нез’ясованим залишається питання щодо чинників, які зумовлюють 

різний клінічний перебіг та ступінь 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 із хромосомною патологією. Однією із 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 % випадків розглядається у рамках 

мультифакторної патології [67, 78, 79].  

Таким чином, актуальним є пошук маркерів, що зумовлюють різний 

клінічний перебіг захворювання у пацієнтів із АВК. У літературі наявна 

інформація про зв’язок дисплазії сполучної тканини із вродженими вадами 

серця. Провідне місце серед сполучнотканинних дисплазій займають – дефекти 

міжпередсердної та міжшлуночкової перетинок, пролапси клапанів, аномальні 

хорди, розширення аорти та легеневої артерії, дистонія папілярних м’язів, 
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артеріальні, венозні та змішані ангіодисплазії, аневризми судин серця, 

порушення серцевого ритму та провідності, вегето-судинна дистонія,. 

Недиференційована дисплазія сполучної тканини діагностується тоді, коли у 

пацієнтів набір генетичних ознак не вкладається в жодне із диференційованих 

захворювань. Ця патологія поширена достатньо широко [95, 113, 131]. 

               Відомо, що гістоембріональні особливості серця є підґрунтям для 

розвитку патології, зумовленої генетично детермінованою недосконалістю 

сполучнотканинного субстрату (розвиток серця починається на 3-му тижні 

гестації із кількох ембріональних зачатків: мезенхіма — ендокард і судини, 

вісцеральна мезодерма — міокард та епікард, нейроектодерма — нервові вузли 

та волокна) (Луцик О.Д. та співавт., 2003).  Сполучнотканинну основу 

серцевого м’яза становить колаген I типу, до клапанів серця входить переважно 

колаген III і меншою мірою — ІІ типу. Аорта містить у рівній мірі колаген І 

(адвентиція, товсті волокна медії) і ІІІ (тонкі волокна інтими та тісно прилеглі 

до еластичних у медії) типів (Сулимов А.Ф. и соавт., 2004). Саме наявність 

колагену різних типів у тканинах ССС зумовлює різноманітність і високу 

частоту проявів захворювань цих органів у пацієнтів із дисплазією СТ 

(Кадурина Т.И., 2000; Шиляев Р.Р., Шальнова С.Н., 2003). Відтак актуальним є 

вивчення можливого виникнення вади у зв’язку із поєднанням вади із 

синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини (СНДСТ), а саме її 

впливу на розмір дефекту та ступінь недостатності атріовентрикулярних 

клапанів. 

Порушення синтезу колагену лежить в основі багатьох захворювань 

пов’язаних із синдромом дисплазії сполучної тканини, одним із яких є 

наявність вад клапанів серця. Саме тому дослідження порушень у генах COL ІІІ 

типу та фактору росту TGF-β може надати розуміння того чи різні ступені 

прогресування недостатності АВ клапанів у різних пацієнтів із АВК можуть 

бути пов’язані із СНДСТ. 

У літературі залишається недостатньо вивченим питання віддалених 

післяопераційних ускладнень при різних анатомічних формах АВК, в 
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залежності від поєднання вади із асоційованою та хромосомною патологією 

[144, 149]. З досвіду ведення пацієнтів із АВК на базі Комунального закладу 

Львівської обласної ради львівської обласної дитячої клінічної лікарні (КЗ ЛОР 

ЛОДКЛ) «ОХМАТДИТ» віддалений післяопераційний перебіг АВК у дітей 

різних груп відрізняється. У всіх дітей залишкові явища мінімальні – 

недостатність на мітральному клапані залишається 1+, тоді як у 4 (7,27 %) дітей 

прогресувала мітральна недостатність, що вимагало повторної пластики 

клапану, а 2 (3,63%) дітей було проведено протезування клапану, у зв’язку із 

значною недостатністю клапану та прогресуванням серцево-судинної 

недостатності.  

Виходячи з вищенаведеного проблема ранньої діагностики та 

ефективного лікування ВВС залишається і надалі актуальною, а виконання 

комплексного дослідження маркерів із аналізом різноманітних анатомічних 

форм патології, супутньої патології, вивчення віддалених результатів при 

різних техніках хірургічної корекції має велике значення для практичної 

охорони здоров’я. 

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

Дисертаційна робота виконана в межах 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» № 0114U001550, УДК: 616.71-

007.234:577.11:612.014. Автор є виконавцем фрагменту зазначеної 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. 
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Завдання дослідження: 

1. Сформулювати й окреслити особливості динаміки розвитку та частку 

АВК у структурі всіх вроджених вад серця серед дитячого населення Львівської 

області . 

2. Визначити частоту ізольованої й асоційованої із хромосомною 

патологією й іншими вродженими вадами АВК, а також особливості клінічного 

перебігу різних анатомічних форм АВК.  

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 АВК. 

5. Розробити і впровадити практичні рекомендації щодо ранньої 

діагностики АВК та протокол ультразвукового обстеження, адаптований  для 

діагностики пацієнтів з різними анатомічними формами АВК; 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 гена трансформуючого фактору росту TGF-β та гена COL ІІІ; 

параметри ехокардіографічних (Ехо-КГ) досліджень дітей із АВК; протоколи 

діагностики пацієнтів із АВК, які перебували на лікуванні й обстежувались у 

КЗ Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» протягом вересня 

1999 р. – травня 2017 рр. 

Методи дослідження. Клінічні (збір анамнезу, об’єктивне обстеження), 

лабораторні, інструментальні (Допплер-ехокардіографія, ЕКГ, рентгенографія 

органів грудної клітки), генетичні (колаген COLІІІ, TGF-β ), статистичні. 
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Наукова новизна одержаних результатів 

Дана робота є першим вітчизняним дослідженням присвяченим вивченню 

клініко-гемодинамічних особливостей атріовентрикулярної комунікації (АВК), 

її поширеності у Львівській області і частоти поєднання з іншими вродженими 

вадами серця (ВВС).  

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 в післяопераційному періоді 

між специфічними генетичними маркерами синдрому недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини (трансформуючий фактор росту, TGF-β і колаген, 

COLІІІ) й АВК 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 результати, 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 особливості гемодинаміки у дітей з повною 

АВК без синдрому Дауна, які визначають достовірно вищу потребу повторної 
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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 

ЕхоКГ 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 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 на 

територіях підвищеного ризику Львівської області.  

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.  

Результати досліджень впроваджені в практику роботи Львівської 

обласної дитячої лікарні КЗ ЛОР ЛОДКЛ “ОХМАТДИТ”, 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.  
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РОЗДІЛ 1 

СИНДРОМ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ 

ТКАНИНИ ТА ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ. 

 (огляд літератури) 

 

1.1. Поширеність та захворюваність атріовентрикулярної комунікації. Сучасні 

методи корекції, ускладнення та повторні операції 

 

Щороку у Львівській області народжується близько 28-30000 дітей і 

приблизно у 220-280 із них діагностуються вроджені вади серця [145]. Серцево-

судинні захворювання займають вагоме місце серед причин дитячої смертності 

та інвалідності.  

За даними Держкомстату України [145] частота вроджених вад серця 

варіює в широких межах – від 2,4 до 14,15 на 1000 новонароджених. У 

середньому 8 на 1000 новонароджених мають серцево-судинну аномалію. 

Проте, один з найбільших системних оглядів літератури опублікований у 2002 

році J. I. E. Hoffman, S. Kaplan [53], що охоплював результати 62 досліджень за 

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

народжених живими. 

Згідно офіційних даних, впродовж останнього десятиліття 

спостерігається збільшення серцевої патології серед новонароджених (майже в 

2 рази) та її ролі у причинах смерті (на 10 %). Серед причин смертності 

немовлят ВВС становлять близько 15 %. Природна летальність при всіх ВВС 

становить близько 40 %, а 70 % з них помирає протягом першого місяця життя, 

решта протягом першого року. 

У більшості країн світу, в тому числі і в Україні, близько 35 % смертей 

відбувається ще у ранньому неонатальному періоді (від народження до 6 днів). 

Після першого року життя летальність різко знижується. До 14 років помирає 

близько 9 % хворих. Із врахуванням внутрішньоутробних смертей плода, чи 

ранніх викиднів частота ВВС може сягати і 39,5 %, причому, чим менший 
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термін вагітності, тим більша імовірність присутності ВВС. Більшість дітей 

помирає пренатально у зв’язку з наявністю хромосомних захворювань та 

аномалій розвитку [17, 19, 65, 130]. 

Найбільш поширеними є вади так званої «великої шістки»: дефект 

міжшлуночкової перегородки, відкрита артеріальна протока, транспозиція 

магістральних судин серця, дефект міжпередсердної перегородки, тетрада 

Фалло та коарктація аорти.  

Особливе зацікавлення викликає група серцевих аномалій об’єднаних під 

однією назвою – дефекти атріовентрикулярного каналу, дефекти розвитку 

атріовентрикулярного валика, або атріовентрикулярна комунікація.  

Більшість авторів стверджує, що АВК у структурі вроджених вад серця 

зустрічається із частотою 3-6 % [1, 17, 65, 71, 136], хоча згідно з даними 

фетальної Ехо-КГ частота АВК у плоду сягає 17 % [19]. АВК є одним з 

основних компонентів гетеротаксичного синдрому та зустрічається у 80 % 

випадків гетеротаксій (частіше при аспленії, ніж поліспленії) [19, 65]. Діти із 

синдромом трисомії 21 пари у 40-45 % випадків мають ВВС [1, 65, 136], з них у 

40 % - АВК (переважно повна форма) [1, 19, 65, 136]. Згідно з даними 

молекулярного картування вважається, що ділянка 21-ї хромосоми 21q22.1-qter 

може бути задіяна у розвитку вад серця та ендокардіальних валиків [19, 136]. 

АВК характеризується широкою різноманітністю своїх анатомічних форм 

і як правило, не має характерних для ВВС ранніх клінічних проявів, що 

становить труднощі для ранньої діагностики, яка в свою чергу є визначальною 

для вирішення термінів подальшого оперативного втручання. Частина дітей з 

АВК може не мати характерних для ВВС скарг, відтак захворювання можна 

запідозрити лише при огляді лікаря. Насторожити повинен легкий систолічний 

шум над всією ділянкою серця та характерна лише для даної патології 

електрокардіограма на якій фіксується відхилення електричної осі вліво та 

ознаки перенавантаження правих камер серця.  
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1.1.1 Клінічні форми атріовентрикулярної комунікації: загальна 

морфологічна характеристика 

 

              Основними компонентами повної форми АВК є первинний дефект 

міжпередсердної перегородки (ДМПП) - «ostium primum» одразу вище АВ 

клапанів та дефект міжшлуночкової перегородки (ДМШП) у вхідній (inlet) 

частині шлуночка нижче АВ клапанів, а також розщеплення передньої стулки 

мітрального клапану. R. R. Dhannapuneni із співавторами вважають, що 

пацієнти з неповною формою АВК мають нормальну довжину МПП, а «ostium 

primum» АВК є результатом відсутності АВ перегородки та помірного дефекту 

у вхідній (inlet) частині МШП [22]. Даний дефект відповідно до морфологічних 

досліджень P. A. Penkoske може варіювати за розмірами, однак у середньому 

він більший у пацієнтів з повною формою АВК, ніж з неповною [42]. 

Відповідно до цього, такі функціональні та морфологічні дефекти перегородок 

утворюють міжпередсердні чи міжшлуночкові комунікації лише у частини 

дітей, оскільки важливе значення має також конфігурація та кріплення АВ 

клапанів. На сьогоднішній день досі існують суперечки, що є базовим у 

формуванні АВК: дефекти міжшлуночкової чи міжпередсердної перегородки 

чи дефекти АВ клапанів [32, 59, 88]. 

При АВК переважно присутні п’ять або більше АВ клапанних стулок 

різного розміру, однак часта варіабельність у товщині та розташуванні 

сухожилкових хорд та виступаючих зазубрених поверхонь стулок зумовлює 

різну клінічну картину. Так, у частині випадків розрізняли АВК, однак різне 

кріплення цих 5 стулок, різна товщина і кількість сухожилкових хорд на Ехо-

КГ давали помилкову доопераційну картину і остаточно виявлялися під час 

операції. При повній міжшлуночковій комунікації (повна форма АВК) 

найчастіше зустрічається 5 стулок (57 % випадків) [28]. 

Ліва передня стулка та ліва септальна стулка переважно варіюють у 

розмірах, з’єднаннях одна з одною, кутах примикання вздовж гребня МШП, 

відповідно формуючи один або два АВ клапанні отвори. 
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Ще у 1979 році G. P. Piccoli довів, що серце при АВК також 

характеризується відсутністю типової клиноподібної позиції аортального 

клапана між АВ клапанами. Натомість аортальний клапан дещо піднятий та 

відхилений допереду [4, 66, 98]. Окрім цього, вхідний тракт лівого шлуночка 

вкорочений по відношенню до довжини його вихідного тракту, що відповідно 

зумовлює зменшення довжини діафрагмальної поверхні стінки лівого шлуночка 

[66, 88, 96, 98, 115]. Таке видовження вихідного тракту лівого шлуночка через 

візуальну подібність до гуски відоме як «гусяча шия» та асоціюється із 

збільшенням ризику прогресування субаортального стенозу (рис.1.1). Вихідний 

тракт лівого шлуночка також звужений, однак на неоперованому серці він 

нечасто призводить до гемодинамічних порушень [115].  

 

Рисунок 1.1 - Зображення «гусячої шиї» на ехокардіографії 

[Ехокардіографія у дітей та дорослих із коригованими вродженими вадами 

серця, Бенджамін В.Айдем, Патрік В. Олеарі, Франк Четта, 2014р ]. Cetta F, 
Minich LL, Edwards WD, et al. Atrioventricular septal defects. In: Moss and Adams' 
Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents Including the Fetus and Young 

Adult, 7th ed, Allen HD, Shaddy RE, Driscoll DJ, Feltes TF (Eds), Lippincott 
Williams & Wilkins, Philadelphia 2007. 

 
Значно раніше, у 1962 році група вчених на чолі з L. H. Van Mierop 

встановили, що морфологічно АВК поділяється на повну та неповну форми. 

При неповній формі, на яку припадає 70 % випадків, наявний первинний 

дефект міжпередсердної перегородки (ДМПП), окремо розділені з мітральним 

клапаном (МК) та трикуспідальним клапаном (ТК) два АВ кільця – ліве та 

праве відповідно, розщеплення передньої стулки МК (повне або часткове) або 
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поширення перегородкової стулки ТК. Найчастіше поєднуються первинний 

ДМПП та розщеплення передньої стулки МК. На відміну від повної форми 

мембранозний дефект міжшлуночкової перегородки (ДМШП) відсутній або 

незначний. Дефект формується внаслідок нижчого розташування стулок АВ-

клапанів та вищого розташування півмісяцеподібного краю МШП, яка в свою 

чергу кріпиться до отворів АВ-клапанів лише по краях [88, 98]. 

Відстань між краєм МПП з боку півмісяцевих клапанів та АВ-клапанами 

(відповідно розмір міжпередсердної комунікації) може бути різним. Зазвичай 

міжпередсердна комунікація через ostium primum має середні розміри. Коли ця 

комунікація є незначною за розмірами, то дефект МПП має обмежену ділянку, 

яку у нормі займає АВ-перегородка [34]. Комунікація на практиці може бути 

ще меншою за рахунок прикріплення основи лівої верхньої стулки чи лівої 

нижньої стулки до краю виступаючої частини МПП. Зрідка, також може 

зустрічатися додатковий «парашут» з фіброзної тканини, який прикриває або 

обтурує частину дефекту. За таких умов, між двома передсердями виникає 

різниця тисків. 

Вчені провідних європейських клінік довели, що дефект у anterior limbus 

чи овальній ямці може бути асоційований з АВК із повною міжпередсердною 

комунікацією. Інколи limbus чи овальна ямка є повністю відсутніми – у такому 

випадку виникає спільне передсердя [12, 21, 26, 58]. 

У той же час, за даними M. Studer et al., встановлено, що зрідка, тканина 

АВ клапана повністю приєднана до краю МПП, і, незважаючи на дефект 

перегородки міжпередсердної комунікації, не виникає [28, 66]. При такому 

нетиповому варіанті також наявний характерний дефект inlet (базальної) 

частини МШП, що зумовлено значною міжшлуночковою комунікацією нижче 

стулок. Лівий АВ-клапан при цьому залишається функціональним, оскільки 

ліва нижня та верхня стулки по лівому їх краю кріпляться до МПП. Із 

вентрикулярного боку вада відповідатиме повній формі АВК, однак 

відрізнятиметься від неї за будовою вхідного (inlet) типу псевдомембранозного 

міжшлуночкового дефекту перегородки. 
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Різновидом неповної форми АВК є транзиторна, при якій, як свідчить 

публікація M. H. Crawford et al., малий мембранозний дефект ДМШП, як 

правило, облітерований додатковими хордальними перегородками, що 

кріпляться до МШП та зводять до мінімуму шунтування на вентрикулярному 

рівні [19, 24]. А L. L. Minich et al. стверджують, що при повній формі АВК МК 

та ТК зливаються у один спільний АВ-клапан із п’ятьма стулками, а високий 

мембранозний ДМШП та низький ДМПП формують значну міжшлуночкову та 

міжпередсердну комунікацію [69]. При цьому наявне аномально велике АВ-

кільце утворене клапаном, що складається з верхньої та нижньої стулки, які 

зв’язані залишками перегородок, та двома латеральними стулками, що 

кріпляться до бокових стінок кожного із шлуночків (М. П. Лимаренко та ін.) 

[136]. Оскільки клапан складається із єдиного кільця, замість терміну 

мітральний та тристулковий прийнято вживати термін правий та лівий 

компоненти АВ клапану. Різновидом повної АВК є проміжна форма, при якій 

наявне одне АВ кільце розділене тонкою тканиною з формуванням двох 

псевдоканалів з клапанами [65].  

 

 

Рисунок 1.2 - Морфологічні форми АВК 
[Ехокардіографія у дітей та дорослих із коригованими вродженими вадами 

серця, Бенджамін В.Айдем, Патрік В. Олеарі, Франк Четта, 2014р ] Cetta F, 
Minich LL, Edwards WD, et al. Atrioventricular septal defects. In: Moss and Adams' 
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Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents Including the Fetus and Young 
Adult, 7th ed, Allen HD, Shaddy RE, Driscoll DJ, Feltes TF (Eds), Lippincott 

Williams & Wilkins, Philadelphia 2007. 
 

На загал, морфологічно існує більше форм АВК у зв’язку із 

різноманітними варіантами кріплення хорд до міжшлуночкової перегородки, 

однак через відсутність клінічної значимості їх зазвичай не зазначають (рис. 

1.2.).  

Клінічний перебіг вади часто ускладнює асоційована з нею патологія. 

Зокрема, М. Studer у своєму дослідженні виділяє відкриту артеріальну протоку 

(ВАП) (10 % випадків), тетраду Фалло (6,5 %), повністю неприкритий 

коронарний синус з лівою верхньою порожнистою веною (completely unroofed 

coronary sinus with left SVC) (2,9 %), гетеротаксію (2,3 %), додаткову ліву 

верхню порожнисту вену з частково неприкритим коронарних синусом (4 %), 

частково неприкритий коронарний синус (1 %), [28, 70]. 

Повна та перехідна форми АВК мають фізіологію та клінічні ознаки 

ДМПП та ДМШП, неповна та транзиторна – ДМПП.  

Більшість первинних ДМПП є порівняно великими, тому дефект часто 

трактується як єдине передсердя. Кільце МК розташоване апікально (донизу) 

так, що МК та ТК розташовані на одному рівні. Через дефект зменшується 

відстань від кільця мітрального клапану до верхівки ЛШ, порівняно із 

відстанню від кільця аортального клапану до верхівки ЛШ, коли в нормі ця 

відстань є однаковою [19]. 

У зв’язку із втратою міокарду частини МШП також змінюється 

розташування провідної системи серця, що зумовлює специфічну для цієї вади 

ЕКГ. Розщеплена стулка МК спрямована в напрямі до середини МШП, що дає 

можливість диференціювати цей дефект при неповній АВК від такого ж 

дефекту при ізольованому розщепленні передньої стулки МК, коли 

розщеплення спрямоване у напрямі кільця аортального клапану. 

Різноманітність анатомічних форм вади у значній мірі утруднює ранню 

діагностику та, як наслідок, вчасну адекватну хірургічну корекцію. Про 
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важкість клінічного перебігу АВК свідчить той факт, що без хірургічної 

корекції до 6 місяців доживає 52 % хворих з АВК, до 12 місяців – 34 %, до двох 

років – 12 %, а до 5 років – лише 2 % хворих. 

Причиною смерті при АВК є швидкий розвиток легеневої гіпертензії 

(ЛГ), яка спричинює незворотні зміни в легенях та унеможливлює хірургічне 

лікування даної вади. 

 

1.1.2 Клінічні прояви та сучасна діагностика атріовентрикулярної 

комункації 

 

Пацієнтів без ДМШП (неповна форма АВК) та з відсутньою чи помірною 

регургітацією через лівий АВ-клапан часто діагностують у перші роки життя, 

однак клінічно вони залишаються асимптоматичними [91, 101]. Гіпотетично 

клінічна картина такої вродженої вади мала б бути подібною до пацієнтів із 

ДМПП за винятком присутнього систолічного шуму на верхівці при помірній 

регургітації через лівий АВ-клапан, відхилення електричної осі серця вліво та 

ознак гіпертрофії правих камер серця на ЕКГ [61].  

За даними B. W. Eidem, P. W. O’Leary, F. Cetta, при вираженій 

регургітації симптоми з’являються значно раніше на фоні прогресуючої 

серцевої недостатності [31]. У таких випадках пальпується посилений 

верхівковий поштовх та аускультативно вислуховується пансистолічний шум, 

також у пацієнтів виникає тахіпное та гепатомегалія.  

Повна форма АВК характеризується наявністю вираженої клініки вже 

протягом першого року життя, навіть перших місяців, внаслідок прогресуючої 

важкої серцевої недостатності, яка не піддається медикаментозному лікуванню. 

Клінічно це проявляється тахіпное та відставанням дитини у фізичному 

розвитку. В окремих випадках серцева недостатність є незначною і клінічно 

вада маніфестує через кілька років, однак це вже буде ознакою розвитку важкої 

легеневої гіпертензії та комплексу Ейзенменґера (Eisenmenger complex). При 

фізикальному обстеженні виявляється кардіомегалія з підвищеною активністю 
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шлуночків – ІІ тон на основі є розщепленим та фіксованим, з акцентом ІІ тону 

на легеневій артерії за рахунок підвищеного тиску у легеневій артерії. 

Систолічний шум вислуховується по всьому лівому краю грудини, із 

максимальною інтенсивністю на верхівці при значній регургітації через лівий 

АВ-клапан.  

Рентгенографія. У пацієнтів без ДМШП або значної регургітації через 

лівий АВ-клапан рентгенологічна картина аналогічна як при інших великих 

дефектах МПП. При помірній або значній регургітації через лівий АВ-клапан 

на рентгенограмі візуалізується кардіомегалія із середнім кардіоторакальним 

індексом 0<60, збільшенням ЛШ, ПШ, ПП та ознаками легеневої гіпертензії. 

Збільшення ЛП не спостерігається коли ostium primum є невеликим за 

розмірами. 

При повній формі АВК кардіомегалія та ЛГ є характерними для 

новонароджених та малих дітей із серцевою недостатністю. У старших 

пацієнтів, резистентність легеневих судин є значно вищою, кардіомегалія менш 

виражена, хоча центральні легеневі артерії залишаються великими, а легеневі 

поля чистими. 

ЕКГ та векторний аналіз. У більшості хворих на електрокардіограмі 

визначається синусовий ритм. Залежно від віку пацієнта у 18-70 % визначається 

подовження інтервалу P-R, у зв’язку з подовженим часом 

внутрішньопередсердного скорочення [161]. У 54 % пацієнтів визначаються 

зміни зубця Р, які свідчать про збільшення правого, лівого чи обидвох 

передсердь. Ongley et al. вважали при цьому діагностично важливим 

проведення векторного аналізу ЕКГ. Окрім цього, верхівковий кут QRS у 

передній площині може варіювати у межах від - 30 до 120 градусів і більшість 

верхівок, спрямовані у напрямі між 30 та 90 градусів [91].  

Ехокардіографічні ознаки АВК (2D, 3D, Fetal). Золотим стандартом 

діагностики АВК на сьогоднішній день залишається двовимірна 

ехокардіографія з доплерографією. Для оптимальної оцінки дефекту АВК 

найчастіше застосовують субкостальну чотирикамерну позицію. Додатково 
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інформацію можна одержати з сагітальної та трансезофагальної позиції; 

кольорова доплерометрія дозволяє візуалізувати шунти. 

На думку Benjamin W. Eidem, завданням ехокардіографії є визначення 

концепції «збалансованості» шлуночків. Якщо АВ перегородка рівномірно 

розділяє два шлуночки і камери ЛШ та ПШ є приблизно однаковими, то така 

форма вважається збалансованою. При незбалансованій формі менший із 

шлуночків є гіпопластичним, а більший домінантним. Незбалансована форма 

АВК зустрічається у 10-15% всіх випадків АВК, дві третіх з них – з 

домінантним ПШ [31]. В свою чергу, незбалансована форма із домінантним 

ЛШ, найчастіше поєднується із стенозом ЛА та атрезією клапану ЛА. 

Відносний розмір шлуночків найкраще вивчати з апікальної 

чотирикамерної позиції. Ця позиція також дозволяє візуалізувати відхилення 

МШП та МПП, що також вказує на незбалансовану форму АВК. Із 

субкостальної позиції АВ клапанів чітко видно пропорційне відношення 

клапанів до шлуночків. Визначення збалансованості АВК є вирішальним для 

визначення тактики оперативного втручання.  

З метою визначення механізму регургітації необхідно добре вивчити АВ 

клапан. Найкраще це робити із позиції «en face» (анфас) досягнутої із 

субкостального вікна шляхом ротації датчика за годинниковою стрілкою. Як 

тільки клапан видно en face, необхідно датчик повільно нахилити донизу та 

догори, щоб отримати короткий верхівковий вид клапану від нижнього краю 

МПП до верхнього краю МШП. З цієї позиції АВК можна класифікувати на 

типи А, В, С за Растеллі [21]. 

При повній формі АВК застосовується класифікація єдиного клапану за 

Растеллі. З моменту її публікації у 1968 році вона зазнала модифікацій та 

застосовувалася з прогностичною метою. На сьогоднішній день вона має 

швидше історичний характер, хоча інколи застосовується у кардіохірургії. 

Основні критерії класифікації, що базується на прикріпленні та ступеню 

нависання верхньої стулки АВ клапану, представлені у таблиці 1.1. 

У сучасних кардіохірургічних центрах застосовують трансезофагальну 
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Ехо-КГ для визначення просторової анатомії АВК та розташування ділянки 

ендокардіальних валиків відносно шлуночків. Можливість визначити 

розташування та передбачити відповідний розмір та орієнтацію АВ-клапанів 

дозволяє хірургам на доопераційному етапі обрати тип закриття дефекту та 

передбачити ступінь регургітації через АВ-клапан після корекції [37, 54, 57, 74, 

90, 92, 93, 97, 130, 165].  

Таблиця 1.1 - Класифікація повної форми АВК за Растеллі (Rastelli) 

Тип 
Анатомічна будова верхньої нависаючої стулки та хордальне 

прикріплення 

А Верхня нависаюча стулка приєднана до ЛШ та утворює комісуру з 

передньою стулкою ТК на МШП. Хорда приєднує медіальну частину 

стулки до гребня МШП. Загальна частота 89% [81]. 

В Верхня нависаюча стулка поширюється вправо до ПШ, зменшуючи 

відповідно передню стулку ТК та хордами кріпиться до папілярних 

м’язів на перегородковій поверхні ПШ. Внутрішньошлуночкове 

шунтування відбувається під верхньою нависаючою стулкою. Загальна 

частота 2%. 

С Верхня нависаюча стулка велика, не розщеплена і не прикріплена до 

гребня МШП («вільнофлотуюча»), а з’єднується із папілярними 

м’язами на вільній стінці ПШ. Передня стулка ТК є гіпоплазованою. 

Часто зустрічається з іншими вадами серця (тетрада Фалло, 

транспозиція великих судин, гетеротаксичні синдроми). Загальна 

частота 9%. 

 

Особливу увагу, на думку B. Craig та A. Machitt, заслуговує фетальна 

ехокардіографія, де визначення індексу AVL (відношення довжини МПП до 

МШП) на рівні 0,6 і вище достовірно вказує на наявність АВК у плода [23, 60]. 

Катетеризація серця. При наявності супутніх великих серцевих аномалій 

або труднощів у проведенні хірургічної корекції через судинно-легеневу 

патологію проводять катетеризацію серця [107]. З моменту опису Baron et al. у 
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1964 році даної техніки, Brandt, Bargeon, Macartney et al. знайшли їй вагоме 

практичне застосування. [6, 32, 46, 71, 59]. Обстеження дозволяє визначити 

напрямок та силу шунтування, легеневий та системний тиск, резистентність та 

потік, тиск у лівому та правому шлуночках, визначити розмір дефекту 

перегородок, ступінь недостатності вхідної частини МШП, видовження 

вихідного тракту ЛШ по відношенню до вхідного, високе стояння та зміщення 

до переду аортального клапану відносно АВ-клапанів, аномальний зв'язок 

передніх компонентів лівого АВ-клапана з аортою. При застосуванні апарату з 

високою роздільною здатністю можна візуалізувати стулки лівого АВ-клапану 

у русі, щоб чітко визначити ступінь, локацію та механізм регургітації через 

клапан. Одним із найважливіших завдань діагностики є виявлення можливої 

гіпоплазії одного із шлуночків, оскільки у такому випадку тактика 

оперативного лікування буде зовсім іншою ніж при збалансованій формі АВК 

[5, 30]. 

 

1.1.3 Оперативне лікування атріовентрикулярної комункації 

 

При неповній формі АВК легенева гіпертензія не розвивається у 

ранньому віці, відтак оптимальним терміном для хірургічної корекції 

вважається вік від 1 до 2 років. При вираженій регургітації через АВ-клапан з 

метою уникнення подальшого ушкодження тканини клапанів оперативне 

втручання проводять у більш ранньому віці. 

В Україні повну форму АВК у дітей із синдромом Дауна, як правило, 

оперують у два етапи: перший полягає у звуженні легеневої артерії у віці 3 

місяців, та подальша радикальна корекція у віці 2-3 років. Світова практика 

схиляється до одно етапної корекції у віці 2-3 міс у дітей із повною формою 

АВК із синдромом Дауна так само як і у дітей без генетичної патології. У 

випадку невчасної діагностики та запізнілих термінів скерування на оперативне 

втручання існує високий ризик розвитку легеневої гіпертензії, яка є причиною 

розвитку незворотних змін у легенях та унеможливлює проведення 



43 
 

оперативного втручання у таких дітей. 

Оперативне втручання націлене на (1) закриття міжпередсердного 

дефекту, який присутній завжди; (2) закриття міжшлуночкового дефекту (якщо 

він присутній); (3) запобігання ушкодження АВ-вузла та пучка Гіса; (4) 

формування чи пластику двох окремих, дієздатних, нестенозованих АВ-

клапанів.  

 На сьогодні існує велика різноманітність технік відновлення клапанів, 

що базуються на досвіді спеціалізованих центрів [22, 75]. Всі вони виконуються 

базуючись на наступних принципах:  

А. Для закриття великих дефектів перегородок застосовують одно чи 

двох «заплатні» методики [84]. 

Б. При вираженій мостоподібній лівій верхній стулці її розділяють, щоб 

полегшити реконструкцію, або залишають інтактною [35, 77, 92]. 

В. Уникнути ушкодження АВ-вузла та пучка Гіса можна виконуючи шви 

під час операції на ЛШ та лівій чи правій передсердній частині перегородки 

[70]. 

Г. Суміжні поверхні лівої верхньої та нижньої стулок можна зшити разом 

або лівий АВ-клапан залишити як трикуспідальну структуру [82, 152]. 

Д. «Латку» можна приєднати до тканин стулок звичайними швами або 

матрацним швом за «сендвіч»-методом для формування повноцінного АВ-

клапану [152]. 

При неповній АВК хірургічне лікування спрямовується на ліквідацію 

міжпередсердної комунікації та недостатності МК. ДМПП закривається 

клаптиком перикарду, уникаючи травматизації провідної частини міокарду, і, 

як наслідок, формується двостулковий МК [17, 54, 152].  

Згідно H. D. Allen, D. J. Driscoll, R. E. Shaddy 2008 [65] ризик 

післяопераційної смерті становить близько 3%. Також відзначається низький 

рівень розвитку післяопераційних аритмій. Післяопераційна повна блокада на 

сьогоднішній день вже майже не зустрічається
 
[25, 31, 65]. Незважаючи на це, 

нерідко можуть виникати брадиаритмії, включаючи дисфункцію синусового 



44 
 

вузла. Деякі пацієнти з повною АВ блокадою потребують встановлення 

постійного кардіовертера. Інколи може виникати тріпотіння передсердь [64, 

65]. 

Згідно з даними клініки Mayo госпітальна смертність після хірургічного 

лікування неповної форми АВК завжди була низькою та на сьогоднішній день 

складає менше 1% випадків [69, 82, 91]. Госпітальна смертність після 

хірургічного лікування без ускладнень повної форми АВК на початках сягала 

30-50%, однак значно знизилася завдяки кращому розумінню морфології цієї 

комплексної вади та застосуванню кращих хірургічних технік та значному 

прогресу у дитячій кардіохірургії [38, 105, 133, 176]. У провідних медичних 

закладах, що спеціалізуються на лікуванні вроджених вад серця смертність 

після адекватного хірургічного лікування повної форми АВК складає 3% [8, 24, 

76, 100], водночас згідно даних The Pediatric Cardiac Care Consortium при аналізі 

10 річної роботи 25 вибіркових медичних закладів, у яких в середньому за рік 

траплялося 3 випадки АВК аналогічний показник смертності склав 14% 

незалежно від наявності/відсутності синдрому Дауна [63]. 

Віддалені показники результатів лікування є досить обнадійливими. Так, 

згідно мета-аналізу 15-річне виживання таких дітей складає від 80% до 90% [24, 

64].  

Хірургічне лікування повної АВК краще проводити ще у ранньому 

дитинстві [17, 31, 54, 152]. З метою запобігання розвитку ЛГ операцію слід 

здійснити до досягнення дитиною 6 місяців – 1 року. Часто показами до 

операції ще в ранньому дитинстві є серцева недостатність та значне відставання 

у фізичному розвитку дитини. При повній АВК із значно вираженими 

симптомами рекомендується два варіанти хірургічного втручання: паліативне 

звуження ЛА та повна хірургічна корекція вади. Незважаючи на те, що повна 

хірургічна корекція є вибором номер один, прихильники накладення бандажу 

на ЛА вказують на високий ризик повної корекції АВК у немовлят до 6 місяців. 

Також звуження ЛА рекомендується дітям із масою тіла менше 5 кг до 2-5 

місячного віку [31, 64].  
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На думку H. L. Cheng, із збільшенням частоти виконання повної корекції 

АВК та значним покращенням результатів, радикальний тип оперативного 

втручання рекомендується дітям із клінічними ознаками АВК та відставанням у 

фізичному розвитку. Найкраще операцію виконати у віці 6-12 місяців [54].  

R. Calabro доводить, що у тому випадку, коли клінічні симптоми ССН при 

АВК не вдається контролювати, операцію виконують раніше. Основними 

цілями оперативного втручання при АВК є закриття ДМПП та ДМШП, 

пластика двох окремих та дієздатних клапанів із наявної стулкової тканини та 

корекція асоційованої патології [17].  

Виділяють певні проблеми при хірургічній корекції повної АВК. До них 

відносяться: парашутоподібна деформація мітрального клапану, мітральний 

клапан із подвійним кільцем, гіпоплазія ПШ чи ЛШ, тетрада Фалло, 

субаортальний стеноз [17, 25, 31, 54, 64].  

При парашутоподібному МК закривання розщепленої стулки МК може 

призвести до обструкції кільця МК. У випадку значної недостатності МК, 

протезування клапану може бути єдиним вирішенням проблеми [17]. 

Вчені H. L. Cheng та G. J. Hoohenkerk довели, що МК із подвійним 

кільцем зустрічається у 4% пацієнтів. Найкращим вирішенням проблеми є 

поєднане відкриття обох отворів [54, 64]. При гіпоплазії ПШ чи ЛШ 

проводиться двоетапна хірургічна корекція: звуження ЛА у ранньому віці (до 3 

місяців) та операція Фантена у майбутньому [17, 54, 64]. 

При тетраді Фалло міжшлуночкова перегородка розташована допереду, 

так що типовий мембранозний ДМШП розтягується допереду і догори в 

напрямі перимембранозної ділянки. Також визначається обструкція вихідного 

тракту ПШ. Таких «ціанотичних» хворих найкраще оперувати шляхом 

двоетапної корекції вади: накладання системного легеневого артеріального 

анастомозу та виконання повної хірургічної корекції у віці 2 - 4 роки [64]. 

При діагностиці субаортального стенозу в ході операції рекомендується 

його висічення. Субаортальний стеноз також може проявитися пізніше після 

виконання хірургічної корекції АВК, особливо неповної форми. Цей стеноз 
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також може бути наслідком некоригованого ДМШП та проявитися відразу 

після операції. Зазвичай операція полягає у місцевому висіканні м’язових 

тканин у вихідному тракті лівого шлуночка, однак у деяких випадках 

застосовується процедура Конна [17, 31, 54, 64]. 

 

1.1.4 Повторні оперативні втручання після хірургічної корекції 

атріовентрикулярної комунікації 

 

Пізні ускладнення, які вимагають повторних оперативних втручань 

залежать від морфологічного типу вади. У випадку неповної форми АВК 

пацієнти можуть потребувати реоперації у зв’язку із недостатністю чи стенозом 

лівого АВ клапану, субаортального стенозу чи залишкового ДМПП. За даними 

американського дослідження [16], яке проводили за участі 185 хворих після 

хірургічного лікування АВК, за якими спостерігали протягом 15 років після 

операції, реоперації вимагало 18 пацієнтів. З них 15 вимагало реоперації у 

зв’язку із мітральною недостатністю, 3 з них відновили, а 12 пацієнтам було 

проведено протезування клапану. 3 пацієнтів потребували реоперації у зв’язку 

із субаортальним стенозом. 86 % пацієнтів не потребували реоперації впродовж 

20 років. Реоперацію у зв’язку із недостатність лівого АВ клапану потребує 10-

15 % прооперованих пацієнтів. Фактори ризику реоперації включають значну 

залишкову недостатність на мітральному клапані, значно виражений 

диспластичний мітральний клапан та невдалу спробу при першому 

оперативному втручанні зашити розщеплену передню (септальну) стулку 

мітрального клапану. Повторна операція є можливою у випадку, коли дисплазія 

МК є незначно вираженою, або у тому випадку, коли регургітація відбувається 

не через розщеплену стулку. Ексцентричні комісуральні анулопластичні шви 

часто необхідні для корекції центральної регургітації. Протезування 

мітрального клапану є необхідним у випадку вираженої дисплазії тканини 

клапану [16, 20, 40, 50]. 

Реоперація, пов’язана із стенозом АВ клапану, є необхідною у двох 



47 
 

випадках. Перший – коли є звуження мітрального кільця через 

парашутоподібну деформацію підклапанного апарату чи у випадку гіпоплазії 

кільця лівого АВ клапану. У другому – коли у пацієнта відбулося відторгнення 

протезованого клапану в періоді новонародженості чи раннього дитинства. 

Технічно досить важко ліквідувати мітральний стеноз пов’язаний із 

протезованим клапаном. Необхідно малий клапан замінити більшим протезом, 

але нажаль немає надійної методики розширити мітральне кільце. Важливо 

ретельно обробити та вирізати фіброзну та стару простетичну тканину. Рідко в 

окремих випадках новіший та більший протез вшивається до лівого передсердя 

над власним мітральним кільцем.  

 Пізнє виявлення обструкції вихідного тракту лівого шлуночка пов’язане 

із субаортальним стенозом частіше зустрічається після корекції неповної форми 

АВК. Як правило, це пов’язано із тим, що під час звиклої корекції незначна 

частина вхідної вентрикулярної стулки не реконструйована і передня 

(септальна) стулка мітрального клапану нависає над лінією фіброзної тканини 

до гребня МШП. Незважаючи на те, що стандартна хірургічна корекція не 

модифікує подовжений та дещо звужений вихідний тракт лівого шлуночка це, 

на противагу до повної АВК при яких вкорочена вхідна перегородка, 

реконструюється за допомогою підклапанної латки, яка ефективно розширює 

вихідний тракт. Зменшити обструкцію лівого вихідного тракту можна кількома 

способами, включаючи, трансаортальне висічення фіброзної або фіброзно-

м’язової мембрани та розширення лівого вихідного тракту за допомогою латки 

(модифікована операція Конна). Описані також альтернативні підходи, такі як 

реконструкція вхідної вкороченої перегородки, септальна міотомія та 

апікоаортальні кондуїти [59, 69]. 

У пацієнтів із повною формою АВК повторні операції у віддаленому 

періоді проводяться приблизно у 17% пацієнтів протягом 20 років після 

проведення операції. Як правило, показами до реоперації є АВ регургітація як з 

правого так із лівого боку, стенози лівого АВ клапану (як власного так і 

протезованого), залишкові та повторні ДМШП та ДМПП.  
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Залишкова регургітація на лівому АВ клапані може бути наслідком 

неправильної хірургічної реконструкції. Важливою є роль трансезофагальної 

інтраопераційної ультразвукової діагностики, застосування якої дозволяє 

запобігати значній мітральній недостатності під час та після виконання 

операції. Недостатність тристулкового клапану у відділеному 

післяопераційному періоді зустрічається вкрай рідко як при неповній так і при 

повній формах АВК. Однак вона може виникати у випадку наявності ЛГ або ж 

у поєднання із тетрадою Фалло із дисфункцією ПШ, у зв’язку із персистуючою 

обструкцією його вихідного тракту чи легеневою недостатністю. 

 

1.2 Роль синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

(СНДСТ)  в розвмтку вроджених вад серця 

 

 Сполучна тканина — тканина живого організму, яка виконує опорну, 

захисну і трофічну функції. Складається з декількох видів клітин; переважно з 

фібробластів, волокон і основної тканинної речовини. Міжклітинна речовина 

добре виражена. Сполучна тканина виконує опорну, захисну і трофічну 

функції. Трофічна — бере участь в обміні речовин (кров, лімфа, жирова), тому 

в таких видах сполучної тканини багато міжклітинної речовини. Захисна — 

клітини здатні до фагоцитозу і беруть участь в процесах імунітету та зсідання 

крові. Опорна — утворює зв'язки, сухожилля, хрящі, (в таких видах сполучної 

тканини мало міжклітинної речовини, або вона щільна, наприклад кісткова, за 

рахунок наявності в ній солей, також в ній є волокна). Бере участь у загоюванні 

ран, бо має найвищу здатність до регенерації.  

Кількість і вигляд клітин та волокон, а також кількість і склад основної 

речовини у різних видів сполучної тканини відрізняються залежно від їхніх 

функції. Розрізняють декілька видів сполучної тканини: кісткову, хрящову, 

жирову та інші. До сполучної тканини відносяться також кров та лімфа. 

Сполучна тканина утворює строму практично всіх органів. Власне сполучна 

тканина складається з клітин (фібробластів) і міжклітинної речовини (волокна з 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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білків колагену й еластину); її поділяють на пухку та щільну. Пухка сполучна 

тканина з'єднує шкіру зі структурами, які лежать під нею, вкриває кровоносні 

судини та нерви. Щільна сполучна тканина утворює дерму, сухожилки, зв'язки. 

Значна кількість сполучної тканини міститься в серці, зокрема в основі 

клапанів серця знаходиться щільна волокниста сполучна тканина, навколо 

фіброзної основи ендокарду. До основи клапанів підходять сухожилкові хорди 

від сосочкових м’язів міокарда. Ендокард має типову будову і представлений 

ендотелієм, що лежить на базальній мембрані, під ендотеліальним шаром, 

утвореним пухкою сполучною тканиною, м’язово-еластичним шаром і 

тоненьким сполучнотканинним шаром, який межує з міокардом. В міокарді 

крім провідних кардіоміоцитів, кровоносних і лімфатичних судин, також 

містяться тонкі прошарки пухкої сполучної тканини і елементи щільної 

сполучної тканини: сухожильні кільця біля основи клапанів, сухожильні хорди. 

Між кардіоміоцитами розташовується пухка сполучна тканина у якій є 

ніжноволокнисті структури і клітинні елементи, серед яких переважають 

фібробласти. У сполучній тканині розташовуються судини, в основному, 

гемокапіляри з невеликою кількістю еритроцитів. [144]. 

Г. М. Нечаєва та співавт. довели, що дисплазія сполучної тканини серця є 

одним з ключових механізмів формування діастолічної серцевої недостатності, 

а Е. В. Земцовський у своїх працях вказує, що диспластичне серце є природною 

моделлю дисфункції міокарду, розвитку порушень провідності та ритму серця, 

причиною багатьох випадків раптової смерті серед населення дитячого та 

юнацького віку [127, 147]. 

СНДСТ – це генетично детерміноване порушення розвитку сполучної 

тканини, що характеризується дефектами волокнистих структур та основної 

речовини сполучної тканини, що веде до порушень системи гемостазу на всіх 

рівнях (тканинному, органному, організму) у вигляді морфологічних та 

функціональних порушень вісцеральних та локомоторних органів з 

проградієнтним перебігом, що визначає особливості прояву асоційованої 

патології, а також фармакокінетики та фармакодинаміки ліків [78, 109, 116, 118, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
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124, 128, 146, 148, 163, 174].  

Згідно з Омською класифікацією вродженої дисплазії сполучної тканини 

(1990) виділяють дві групи СДСТ. До групи диференційованої ДСТ належать 

такі вроджені рідкісні захворювання як синдром Марфана, Елерса-Данло, 

Альпорта, незавершеного остеогенезу та інші, які мають чітко визначену 

клінічну картину, характеризуються певним типом успадкування, 

встановленими генними та біохімічними дефектами [131, 173, 175].  

До групи недиференційованої ДСТ відносять не нозологічні форми чи 

захворювання, а швидше набір гетерогенних ознак (стигм), що не вкладається у 

жодне із диференційованих захворювань.  

Тривалий час вважалося, що недиференційована ДСТ клінічно 

маніфестує лише у дитячому та юнацькому віці [113, 114, 149, 162]. Однак, по 

мірі накопичення даних з різних досліджень даний синдром почали виділяти у 

всіх вікових групах [47, 131, 147]. Частота виявлення недиференційованої ДСТ 

за деякими даними серед людей молодого віку досягає 70-80 %, однак при 

застосуванні жорстких критеріїв (шість і більше стигм) частота 

недиференційованої ДСТ знижується до 20-25 %, водночас зростає їх клінічна 

значущість [117, 126, 132, 163].  

Незважаючи на розуміння механізмів виникнення та розвитку СДСТ, 

вченим за останні 20 років не вдалося виробити спільного консенсусу щодо 

підходів діагностики, лікування та реабілітації таких пацієнтів [15, 119, 121, 

124, 128, 131, 146, 154]. Критерієм відбору на думку більшості авторів є 

наявність у дитини стигм дизембріогенезу, водночас мінімальний поріг 

стигматизації коливається за даними літератури від 3 до 6 і більше [108, 116, 

121, 124, 128, 131, 132]. Частина науковців пропонує також виокремлювати 

критерії ступенів важкості СДСТ шляхом присвоєння відповідних балів 

виявленим стигмам або поділу ознак за важливістю на великі та малі, основні 

та додаткові [124, 128, 154, 167]. 

Актуальність даної проблеми визначається також накопиченням 

генетичних дефектів у генофонді населення, що веде до потенційного 
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збільшення кількості недиференційованих форм СДСТ [116, 121, 124]. Згідно з 

даними епідеміологічних досліджень частота звернень по медичну допомогу 

осіб з ознаками СНДСТ у 6 разів більша, ніж у інших категорій населення, а 

загальна смертність вища, ніж сумарна смертність від раку та захворювань 

органів дихання [124].  

У процесі росту дефекти сполучної тканини, яка входить у склад білків 

внутрішньоклітинного матрикса, ферментів, міжцелюлярного матрикса, 

накопичуються, що зумовлює значну поліморфність клінічних проявів СНДСТ 

на різних етапах життя [162]. Вияв синдрому часто залежить від характеру 

генної експресії, пенетрантності генів та факторів зовнішнього середовища. 

Встановлено, що чим більше ознак ДСТ наявно у індивідуума, тим раніше вони 

проявляються і очікується гірший прогноз [131]. Найбільш частими проявами 

СДСТ у дитячому та підлітковому віці є аномальна будова хребта, 

гіпермобільність суглобів, міопія та малі аномалії серця, серед яких найчастіше 

пролапс МК [110, 114, 135, 143].  

Особливість морфогенезу сполучної тканини полягає у її присутності при 

формуванні каркасу більшості органів, включаючи серце, на всіх етапах 

онтогенезу. Відповідно порушення формування сполучної тканини та розвиток 

її дисплазії призводить до формування первинно малих аномалій серця (МАС), 

які маніфестуючи зумовлюють більш серйозні порушення функціонування 

серцево-судинної системи [168, 169].  

Відповідно до клінічних проявів виділяють 4 основні фенотипи 

недиференційованого СДСТ: 1) елерсоподібний фенотип, що характеризується 

гіпереластичністю та тонкістю шкіри, геморагічним синдромом, скелетними 

дисплазіями, гіпермобільністю суглобів; 2) СЧШ-фенотип (серце, череп, 

шкіра), що характеризується пролапсом МК, наявністю псевдохорд, лицевим 

дизостозом, мікрогнатією, деформацією вушних раковин, гіпермобільністю 

суглобів, витонченням, субатрофією та еластичністю шкіри; 3) 

марфаноподібний фенотип з астенічною будовою тіла, доліхостеномелією, 

арахнодактилією, сколіозом, гіпермобільністю суглобів, ураженням клапанного 
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апарату серця, порушенням рефракції ока; 4) MASS-фенотип, при якому 

гіпермобільність суглобів поєднується із малими аномаліями серця (пролапсом 

клапанів, додатковими хордами) [120, 124, 131, 134]. 

Незважаючи на поліорганність уражень при СНДСТ провідною 

патологією, яка впливає на тривалість життя пацієнтів, є кардіоваскулярні 

стигми. Згідно проведених досліджень частота проявів СНДСТ прямо 

пропорційно корелює із частотою серцевої стигматизації. При збільшенні 

кількості фенотипічних проявів СДСТ від 3-4 до 10-12 частота серцевої 

стигматизації зростає з 40 % до 86,9 % [127]. 

Малі аномалії серця при СДСТ діагностуються у ранньому віці, однак із 

збільшенням віку частина з них має здатність до зворотного розвитку: 

нормалізація хорд МК та діаметру магістральних судин, закриття відкритого 

овального вікна, зникнення пролабування гребінчастих м’язів у ПП, 

нормалізація збільшеного євстахієвого клапану [54, 80, 142, 147]. Деякі малі 

аномалії серця можуть зберігатися протягом життя та мати самостійне клінічне 

значення: додаткові хорди ЛШ, що можуть зумовлювати екстрасистолію, 

відкрите овальне віконце, що призводить до парадоксальної емболії, асиметрія 

тристулкового та аортального клапану з розвитком у подальшому стенозу 

аорти, аневризма МПП з ризиком виникнення тромбоемболічних ускладнень. 

Прогресування міксоматозної дегенерації стулок та хорд може зумовити 

перфорацію стулок і/або розрив хорд МК у старшому віці [157]. 

Пролапс МК, як найчастіша вада при МАС, має характерні статеві 

особливості: у підлітковому віці співвідношення між дівчатами та хлопцями 

становить 3:1, в той час як у віковій групі до 50 років лише 2:1, що зумовлено 

значним впливом естрогенів на метаболізм колагену (підвищення його синтезу 

та деградації). Прогноз при пролапсі МК сприятливий, лише у окремих 

випадках при вираженій регургітації, витонченні та дегенерації стулок клапана 

показана консультація кардіохірурга.  

За даними гістологічних та імуногістохімічних досліджень встановлено, 

що приблизно у половини пацієнтів із пролапсом МК наявне міксоматозне 
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переродження провідної системи та внутрішньосерцевих нервових волокон в 

основі яких лежить дефект синтезу колагену ІІІ типу (ген COL3A1) [43]. 

Відповідно багато авторів у своїх дослідженнях вбачають зв'язок поміж 

порушенням ритму серця та пролапсом МК [139, 164, 172]. Частота 

шлуночкових екстрасистол у таких випадках складає 18-91% випадків, 

надшлуночкових – 16-80% [112]. 

У частини дітей із СДСТ проходять процеси ремоделювання серця за 

адаптативним та дезадаптативним типом з переважання дилатації на фоні 

активації симпато-адреналової системи та підвищення активації ренін-

ангіотензивної системи [144]. Тому, на сьогоднішній день патогенетична 

обґрунтована терапія СНДСТ полягає у введенні магнійвмісних препаратів. 

Поповнення дефіциту магнію у організмі призводить до зниження активності 

ферментів-металопротеїназ, зменшення дегідратації та пришвидшенню синтезу 

нових молекул колагену [171].  

 

1.3 Генотип гену, алельний розподіл TGF-β, COL3 

                                      

Фібрилярний колаген – головний протеїн сполучної тканини, що 

складається із трьох закручених спіралей та максимально чутливий до 

мутаційних змін. На сьогоднішній день, за даними V.W. Rodwell, відомо 28 

різних типів колагену, з яких на тип І, ІІ, ІІІ припадає 80-90% усього колагену в 

організмі людини [49].  

За даними сучасних досліджень, формування сполучної тканини серця 

плода під час вагітності відбувається за рахунок неструктурованого колагену, 

однак починаючи з 20 тижня гестації серцевий м’яз плода містить колаген І та 

ІІІ типу у співвідношенні 1,22-1,11:1,0. З 27 тижня вагітності кількість колагену 

ІІІ типу починає зростати, на відміну від колагену І типу, який після 

народження дитини поступово заміщується ІІІ типом [83, 68]. Відтак вже у 12 

річної дитини баланс поміж колагеном І та ІІІ типу складає 0,55:1,0 та 

відповідає дорослому [51]. У структурі серця колаген І типу відповідає за 
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ригідність, а колаген ІІІ типу за еластичність [13]. Зміна їх співвідношення, а 

також явище «перехресного зшивання» (cross-linking) їх ланцюгів відіграє 

важливу роль у гіпертрофії міокарду та відповідному ремоделюванні серця [25].  

Втрата еластичності клапанів, хорд, стулок, як виявили X. Liu, H. Wu, 

відбувається за рахунок порушень у будові колагену ІІІ типу з формуванням їх 

недостатності під час закладки органів серцево-судинної системи. Виникнення 

серцевих вад, зокрема ДМШП та ДМПП, патології АВ клапанів часто 

асоційоване з мутаціями у гені COL3A1, який кодує проколаген ІІІ типу та 

спричиняє IV тип синдрому Елерcа-Данло, великі і малі вади серця [95]. 

За даними Л. Н. Абакумової, на основі аналізу 1200 дітей із СНДСТ 

виявлено високий рівень стигм сполучнотканинного розвитку, без статистично 

достовірної різниці поміж групами із диференційованими та 

недиференційованими формами СНДСТ, які були асоційовані із змінами 

характерними для конкретного молекулярно-генетичного захворювання 

(хвороба Марфана, синдром Елерса-Данлоса), так і мутаціями у гені колагену 

альфа-1(V)(COL5A1), альфа-2(V)(COL5A2) та альфа-1(ІІІ)(COL3A1) [104, 137]. 

Byers (1993) встановив, що існує близько 25 відомих мутацій гену 

COL3A1, а Hartz (2013), здійснивши секвенування геному, визначив, що він 

мапується на хромосомі 2, локус 2q32.2 [16, 50]. Характерною особливістю 

COL3A1 є також нетипово висока частота мультиекзонних делецій. 

Ідентифіковані мутації виникають внаслідок порушення сплайсингу мРНК 

COL3A1 та маніфестують у вигляді різних клінічних фенотипів з порушенням 

будови сполучної тканини [79]. 

Перспективним є визначення рівня N-термінального амінопептиду 

проколагену ІІІ (PIIIP), який є важливим маркером тканинного фіброгенезу. 

Підвищення рівня PIIIP спостерігається при вроджених вадах серця та 

асоційоване із ступенем важкості гемодинамічних навантажень на серце та 

гіпоксії, а також рівнем фіброзу міокарду. Suqimoto et al. у своєму дослідженні 

вказує, що пацієнти з дефектом МШП, МПП, ТФ, Ао стенозом, коарктацією 

аорти та стенозом легеневої артерії мали достовірно вищі (p<0,05) показники 
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PIIIP у порівнянні з контрольною групою [52].  

В основі розвитку ВВС лежать мутації генів, відповідальних за синтез та 

розпад компонентів екстрацелюлярного матрикса сполучної тканини (таких як 

колагени різних типів, фібрилін, тенасцин), генів рецепторів факторів росту 

(TGF-β) та матричних металопротеїназ. З боку серцево-судинної системи вони 

найчастіше призводять до розширення вихідного відділу аорти, асиметрії 

аортального клапану, пролапсу трикуспідального клапана, малих аневризм 

МПП, виникнення діагональних, поперечних та множинних псевдохорд, 

незарощення овального вікна [144].  

Трансформуючий фактор росту-β (TGF-β) – мультифункціональний 

поліпептид, що контролює процеси проліферації, диференціації та інші функції 

у багатьох тканинах і клітинах організму. Дизрегуляція його активації часто 

призводить до апоптозу клітини [27, 45].  

E. M. Zeisberg у своєму дослідженні встановив, що розвиток хронічної 

серцевої недостатності у значній мірі асоційований з кардіальним фіброзом 

внаслідок появи фібробластів з ендотеліальних клітин. TGB-β стимулює запуск 

ендотеліально-мезенхімальної трансформації аналогічно як при формуванні 

АВ-перегородок у ембріональному серці [33]. Гіперплазія та міграція серцевих 

фібробластів у інтерстицій також залежить від багатьох факторів росту (в 

основному фібробластний фактор росту та TGF-β), фіброгенних цитокінів, IL-1 

та TNF-α [56].  

Ng et al. у експерименті на мишах виявили, що надмірна активація TGF-β 

веде до розвитку міксоматозної хвороби мітрального клапана [86]. 

Сигнальний шлях TGF-β відіграє важливу роль у ремоделюванні АВ-

каналу і його порушення призводять до формування дефекту подвійного входу 

у ЛШ (double-inlet left ventricle defect) [87]. 

Суперсім’я TGF-β складається із кількох підгруп, таких як 

активіни/інгібіни, кісткові морфогенетичні протеїни (BMP), фактори росту та 

диференціації, Мюллерівська інгібуюча субстанція (MIS) [94]. Багато 

дослідників вказують, що рівень експресії TGF-β під час ембріогенезу відіграє 
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важливу роль у регуляції клітинного росту, диференціації клітин, процесах 

міжклітинної взаємодії [3, 9, 10, 11, 18, 72, 89, 103, 102, 153]. Під час розвитку 

серця TGF-β1 первинно експресується в ендокарді, а згодом лише у 

ендотеліальних клітинах закладаючи основи клапанної структури серця [36, 85, 

103]. Ендокард та міокард вихідного тракту та АВ-ділянки експресують TGF-β2 

під час закладки серцевої тканини, а після ендотеліально-мезенхімальної 

трансформації TGF-β3 [36, 72, 102].  

 

Заключення. 

1. Особливість морфогенезу сполучної тканини полягає у її 

присутності при формуванні каркасу більшості органів, включаючи серце, на 

всіх етапах онтогенезу. Відповідно порушення формування сполучної тканини 

та розвиток її дисплазії призводить до формування первинно малих аномалій 

серця (МАС), які маніфестуючи зумовлюють більш серйозні порушення 

функціонування серцево-судинної системи. 

2. Враховуючи те, що у клапани, міокард та ендокард значною мірою 

складаються із сполучної тканини, доцільно дослідити зв'язок між СНДСТ та 

виникненням ВВС на прикладі АВК. Для підтвердження чи спростування цієї 

гіпотези за основу дослідження обґрунтовано взяти ген COL3A1, мутації у 

якому часто пов’язують із виникненням серцевих вад, зокрема ДМШП та 

ДМПП, патології АВ клапанів. Та трансформуючий фактор росту-β (TGF-β) – 

мультифункціональний поліпептид, що контролює процеси проліферації, 

диференціації та інші функції у багатьох тканинах і клітинах організму, зокрема 

і у серцевій. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Загальна характеристика груп дослідження 

 

Роботу проведено у декілька етапів. Результати кожного з досліджень 

доповнювали попереднє і слугували підставою для проведення наступного.  

Перший етап дослідження присвячений виконанню ретроспективного 

аналізу поширеності вроджених вад серця У дітей Львівської області за 

семирічний період з 2008 по 2014 роки. У роботі використовувались офіційні 

статистичні дані МОЗ України та Державної служби статистики України [125, 

145]. У вибірку включено всіх 1685 дітей віком 0-17 років (із них 866 хлопців та 

819 дівчат), які проживали у зазначений період на території Львівської області 

та мали діагностовану ВВС. 

Другий етап дослідження передбачав аналіз медичних карт амбулаторних 

хворих та медичних карт стаціонарних хворих дітей з АВК, що обстежувалися 

та знаходилися на амбулаторному та стаціонарному лікуванні у КЗ ЛОР 

ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» за період вересень 1999 – січень 2016 років. Проведено 

аналіз медичної документації 139 дітей, які лікувались у даній медичній 

установі за вказаний період: група А - діти з повною АВК (n=120), у тому числі, 

підгрупа А1 – діти з повною формою АВК і синдромом Дауна (n=59), підгрупа 

А2– діти з повною формою АВК без синдрому Дауна (n=61) і група В - діти з 

неповною АВК (n=19). Серед них виокремлено 65 дітей, у яких АВК не 

поєднувалась із іншими ВВС (без асоційованої патології).  

У подальшому група А поділялась на підгрупи: А1 – діти із повною 

формою АВК та синдромом Дауна (n=59), А2– діти із повною формою АВК без 

синдрому Дауна (n=61). 

Третій етап дослідження передбачало застосування молекулярно-

генетичних методів у 56 дітей із АВК (дослідна група), 19 дітей із синдромом 

Дауна без АВК та 30 дітей групи порівняння. В контрольну групу входити діти 
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без синдрому Дауна та ВВС. 

 

2.2 Методи дослідження 

 

2.2.1 Епідеміологічне дослідження 

 

Епідеміологічне дослідження проводилось шляхом вивчення поширеності 

вроджених вад системи кровообігу в дітей Львівської області з 2008 по 2014 

роки за допомогою ретроспективного методу та структурно-логічного аналізу. 

Обробка отриманих даних здійснювалася шляхом аналізу показників 

динамічних рядів (абсолютного приросту та темпу росту); а також шляхом 

порівняння отриманих значень на різних адміністративних територіях 

Львівської області. 

При виконанні епідеміологічного дослідження визначено рівень та 

розподіл ВВС у дітей на окремих адміністративних територіях Львівської 

області, середньообласні показники захворюваності, коефіцієнт співвідношення 

між показниками реєстрації даної патології в хлопців та дівчат, а також 

структуру захворюваності (%) у розрізі адміністративних територій. Для 

унаочнення отриманих результатів застосовано лінійні, стовпчикові діаграми та 

картограми. 

 

2.2.2 Клінічні методи досліджень 

 

У всіх дітей з АВК, що обстежувалися та знаходилися на амбулаторному 

та стаціонарному лікуванні у КЗ ЛОР ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» проаналізовано 

анамнез, об’єктивне обстеження. 

При аналізі клінічної картини при АВК, основним завданням було 

уточнення скарг та симптомів пацієнта, акцентувалась увага на діагностиці 

відставання у фізичному розвитку, наявності задишки, пітливості під час 

годування, ціанозу, гепатомегалії чи спленомегалії, посиленого верхівкового 
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поштовху, а також часті ГРВІ, бронхіти та пневмонії в анамнезі.  

Клінічне обстеження хворого відігравало важливу роль і мало на меті 

вчасну діагностику зміни аускультативної картини та розвитку ознак СН у 

хворого. При проведенні аускультації зверталась увага на наявність акценту ІІ 

тону на ЛА, систолічного шуму по лівому краю грудини чи на верхівці. 

За потреби до клінічного огляду залучались інші спеціалісти, зокрема 

генетики. Так, на підставі заключення генетика та аналізу ДНК визначалось 

поєднання АВК із хромосомною патологією: синдромом Дауна (трисомія по 21 

хромосомі), синдромом Аарського, синдромом Ленса, синдромом Едвардса 

(трисомія за 18 хромосомою) чи синдромом Патау. 

Також у дослідженні шляхом аналізу протоколів оперативного лікування 

вивчалися віддалені результати хірургічного лікування та частоту 

післяопераційних ускладнень. 

 

2.2.3 Інструментальні методи дослідження (Допплер-ехокардіографія, 

ЕКГ, рентгенографія органів грудної клітки) 

 

Усім пацієнтам проводили запис ЕКГ в динаміці за допомогою 6-

канального електрокардіографа, який функціонує в КЗ ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ». 

Даний апарат знімає показники у 12-ти відведеннях та має змогу передавати ці 

показники або на друк. Згідно технічних характеристик, даний пристрій 

завдяки сучасним цифровим процесорам та інтелектуально налаштованим 

фільтрам, надавав змогу записувати максимально чітку та точну лінію ЕКГ.  

Усім пацієнтам було проведено рентгенографію органів грудної клітки. 

Основним інструментальним методом діагностики АВК була 

ехокардіографія, яку проводили на апараті Дженерал Електрик “Вівекс-Соно-

Ехо”. 

Дане обстеження надавало необхідну інформацію щодо анатомії, 

включаючи позицію, венозний потік, сполучення передсердь і шлуночків та 

позицію великих магістральних судин. Було оцінено морфологію камер серця, 
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функцію шлуночків, наявність решунтів а також морфологію та функцію 

клапанів серця. Найбільш важливою була оцінка перенавантаження об’ємом, а 

саме – збільшення кінцеводіастолічного об’єму та ударного об’єму та 

перенавантаження тиском - гіпертрофія, збільшення тиску в шлуночках. 

Допплерівське дослідження надавало можливість оцінити гемодинаміку, 

визначити градієнт тиску у ділянці обструкції, тиск між правим шлуночком та 

легеневою артерією (визначеного шляхом обрахунку недостатності на 

трикуспідальному клапані), а також обчислити швидкості потоку крові.  

При виконанні досліджень враховувалось, що оцінка об’єму і функції 

лівого шлуночка може утруднюватися складною геометрією, особливо при 

системних правошлуночкових та одношлуночкових серцях. Трактувалось, що 

градієнти тиску визначені шляхом допплерівського обстеження не завжди 

можуть бути правдивими, особливо при обструкції вихідного тракту правого 

шлуночка, коарктації аорти та при стенозах клапанів.  

За допомогою Ехо-КГ було діагностовано анатомічні форми АВК – повну 

та неповну, збалансовану та незбалансовану, визначено анатомічні форми за 

Растеллі. У пацієнтів з повною АВК визначалися первинний ДМПП, ДМШП та 

розщеплення передньої стулки лівої частини АВ клапану. Розміри дефектів 

оцінювалася із апікальної та субкостальної чотирикамерної позиції під час 

систоли, коли обидві стулки атріовентрикулярного клапану були закритими. 

Також визначався ступінь недостатності атріовентрикулярного клапану.  

При первинному Ехо-КГ обстеженні та в динаміці усім дітям 

проводилося визначення тиску в ПШ, проте в дослідженні враховувались лише 

діти без асоційованої патології - 65 дітей. ЛГ трактувалась, як стан кровообігу в 

легенях, за якого систолічний тиск у легеневій артерії у дітей перевищує 30 мм. 

рт. ст. або середній тиск в ній - понад 20 мм. рт. ст. 

За допомогою зазначених інструментальних методів діагностики 

встановлювалась наявність асоційованої патології при атріовентрикулярній 

комунікації: ДМШП, ВОВ, ВАП, клапанний стеноз ЛА, гіпоплазована дуга 

аорти, гіпоплазія ЛА, декстрокардія, синдром гетеротаксії, гіпоплазія, атрезія 
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ЛА, подвійне відходження магістральних судин від правого шлуночка, ТФ, 

КоА, єдиний лівий шлуночок чи додаткова верхня порожниста вена. 

 

2.2.4 Молекулярно-генетичні методи дослідження передбачали 

використання наступних методів: 

 

 Метод висолювання для виділення та очищення ДНК із ядерних 

клітин крові [138]. 

 Полімеразна ланцюгова реакція для ампліфікації геномних 

послідовностей [151].  

 Метод рестрикційного аналізу для ідентифікації мутацій [39].  

 Електрофоретичне фракціонування фрагментів ДНК [166].  

 Горизонтальний електрофорез для аналізу тотальної ДНК та 

продуктів ПЛР [99].  

 

2.2.5 Статистичні методи аналізу даних 

 

Отримані первинні дані групувались у таблиці програм “Microsoft Excel” 

та “Statistica” у вигляді абсолютних величин з наступною математичною 

обробкою. При виконанні медико-статистичного аналізу здійснювався 

розрахунок середніх величин (Мean) та їх середніх похибок (М±m), відносних 

величин із похибкою (Р±рm) 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: 
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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 КГ, 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 [158, 159]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВРОДЖЕНИХ 

ВАД СЕРЦЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОТЯГОМ 2008-2014 РОКІВ 

 

3.1 Динаміка розвитку ВВС серед дитячого населення у розрізі районів 

Львівської області 

За результатами проведених нами досліджень виявлено хвилеподібну 

динаміку захворюваності на вроджені вади серця за аналізований період 

(табл.3.1, рис.3.1).  

 

Таблиця 3.1 - Рівень захворюваності ВВС у Львівській області протягом 

2008-2014 років 

Роки 
Абс. дані хворих на 

ВВС 

Захворюваність ВВС на 

10000 дитячого населення 

2008 258 5,03 

2009 265 5,25 

2010 187 3,76 

2011 289 5,90 

2012 153 3,16 

2013 272 5,63 

2014 261 5,41 

Разом 1685 4,88 

У середньому 241 4,88 

 

Так, простежується чітка періодичність захворюваності на ВВС з 

інтервалом 2 роки і підйомами у 2009, 2011 та 2013 роках – 5,25, 5,9, 5,63 

випадків на 10 тисяч дитячого населення відповідно [141]. У сумарній кількості 

всіх зареєстрованих ВВС їх частка складає майже половину – 49,02 % (n=826). 

Висота хвиль була в межах 56,9-78,16 %, що і є характерним для неепідемічних 

захворювань, хоча такі часті підйоми захворюваності більш притаманні для 
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інфекційних хвороб [113, 114, 125]. 

 

Рисунок 3.1 - Динаміка рівня захворюваності на ВВС у Львівській області 

протягом 2008-2014 років (на 10000 дитячого населення) 

 

У 2010, 2012, 2014 рр. відзначався відносний спад захворюваності на ВВС 

порівняно з попереднім роком. Лише у 2010 і 2012 рр. показники вроджених 

вад були значно нижчими (3,76 і 3,16 випадків/10тис.дит.нас. відповідно) від 

середньорічного показника за 2008-2014 роки, величина якого становила 4,88 

випадків/10 тис. дитячого нас. 

В останній 2014 рік досліджуваного періоду цей спад уже був незначний 

(4,06%) і показник захворюваності складав 5,41 випадків/10 тис. дитячого нас. 

проти 5,63 випадків/10 тис. дитячого нас. за минулий 2013 рік, що характеризує 

тенденцію до подальшого зростання захворюваності ВВС у Львівській області, 

і співзвучне з тенденцією до зростання даної патології й по Україні в цілому 

[125, 145].  

Оцінюючи статеву структуру захворювань на ВВС, встановлено, що 

вроджені вади серця у Львівській області дещо частіше зустрічаються серед 

хлопчачого населення, ніж серед дівчачого - 51,39±1,22% проти 48,61±1,22% 
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відповідно (табл.3.2, рис.3.2).  

 

Таблиця 3.2 - Розподіл ВВС за статтю в дітей Львівської області протягом 

2008-2014 років 

Роки Усього 

Показники ВВС  

серед хлопців 

Показники ВВС  

серед дівчат 

Коефіцієнт 

співвіднош

ення 

(хл:дівч) 
Абс. дані P±mр, % Абс. дані P±mр, % 

2008 258 135 52,33±3,11 123 47,67±3,11 1,10:1 

2009 265 141 53,21±3,07 124 46,79±3,07 1,13:1 

2010 187 105 56,15±3,63 82 43,85±3,63 1,28:1 

2011 289 148 51,21±2,94 141 48,79±2,94 1,05:1 

2012 153 76 49,67±4,04 77 50,33±4,04 1:1,01 

2013 272 134 49,26±3,03 138 50,74±3,03 1:1,03 

2014 261 146 55,94±3,07 115 44,06±3,07 1,27:1 

Разом 1685 866 51,39±1,22 819 48,61±1,22 1,06:1 

       

 

Рисунок 3.2 - Структура (%) розподілу за статтю захворюваності ВВС серед 

дитячого населення у Львівській області в середньому за 2008-2014 роки 

 

Хоча, у 2012 році кількість зареєстрованих вроджених вад була 

51,39%
48,61%

чоловіки жінки
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практично однаковою серед обох статей (коефіцієнт співвідношення 1:1,01), а у 

2013 році було навпаки – показник питомої ваги ВВС серед дівчат був вищий, 

ніж серед хлопців і складав 50,91±2,24% (n=253) проти 49,09±2,24% (n=244) у 

хлопців Львівщини. 

Щодо коефіцієнту співвідношення між показниками реєстрації ВВС у 

хлопців та дівчат, то протягом років спостереження в більшості випадків він 

коливався на користь хлопців і був у межах від 1,05:1 (2011 рік) до 1,28:1 (2010 

рік). У цілому за роки спостереження він становить 1,06:1 і є дещо нижчим, ніж 

у середньому по Україні (1,09:1), згідно даних Держкомстату України [125, 

145]. 

При аналізі показників рівня первинної захворюваності ВВС протягом 

семи останніх років (рис. 3.3) окремо серед хлопців і дівчат спостерігається ріст 

даної патології серед дівчачої половини дитячого населення по відношенню до 

чоловічої. Так, до 2010 року включно вроджені вади частіше в 1,05-1,23 рази 

виявляли серед хлопців, ніж серед дівчат Львівщини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Динаміка рівня розподілу за статтю захворюваності ВВС серед 

дитячого населення у Львівській області протягом 2008-2014 років (на 10 тисяч 

дитячого населення відповідної статі) 



67 
 

У 2011 році рівень діагностики ВВС практично зрівнявся в обох групах – 

5,90 випадків/10тис.дит.нас. у хлопців і 5,89 випадків/10тис.дит.нас. у дівчат. А 

вже в наступні 2012 і 2013 роки рівень цих захворювань був в 1,07-1,08 рази 

вищий серед дівчат, ніж серед хлопців. В останній рік досліджуваного періоду 

коефіцієнт співвідношення захворюваності ВВС серед хлопців і дівчат знову 

вертається до переважання чоловічої половини дитячого населення й становить 

1,21:1.  

Хвилеподібний характер захворюваності впродовж останніх семи років 

зберігається й окремо як серед ВВС у хлопців, так і серед дівчат Львівщини і 

корелює із загальними даними щодо рівня вроджених вад у цілому. 

Аналізуючи регіональні особливості реєстрації вроджених вад у дітей 

Львівщини, простежуються дві території, де кількість виявлених дітей з вадами 

сумарно складає майже половину (47,72 %) від усіх зареєстрованих випадків 

(рис. 3.4): Львів - 36,44±1,17% (n=614) і Дрогобицький район - 11,28±0,77% 

(n=190). 

 

Рисунок 3.4 - Структура розподілу в районах області (%) випадків реєстрації 

ВВС у дитячого населення Львівської області протягом 2008-2014 років 

 

Ще до «територій ризику», де показник частки вроджених вад є вищим за 
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4% (середній показник по області), можна віднести п’ять районів (Кам’янка-

Бузький, Сокальський, Пустомитівський та Жовківський райони і м. 

Червоноград), питома вага ВВС у них коливалась у межах від 4,04±0,48% до 

5,34±0,55%.  

На решті 18 адміністративних територій частка випадків ВВС була 

незначною, сумарно склала 28,37% з числа всіх зареєстрованих вад на 

Львівщині й варіювала в межах від 0,18±0,10% у м. Моршин (n=3) до 

3,86±0,47% у Стрийському районі (n=65), такий розподіл можна пояснити 

меншою кількістю населення на територіях даних областей. 

Розглядаючи кожний рік досліджуваного періоду окремо, слід відзначити 

нерівномірність реєстрації ВВС на окремих територіях. Так, у 2008 році лише 

п’ять адміністративних одиниць можна віднести до «територій ризику» - це м. 

Львів (32,95±2,93%), Дрогобицький (12,79±2,08%), Жовківський (5,81±1,46%), 

Стрийський (5,04±1,36) та Сокальський (4,65±1,31%) райони. Пустомитівський, 

Кам’янка-Бузький райони та м. Червоноград, які за загальними показниками 

були у «групі ризику», у 2008 році не перейшли 4% бар’єр за екстенсивними 

показниками захворюваності ВВС серед дитячого населення. Тоді як уже у 

2009 році м. Червоноград виходить на друге місце з показником 11,32±1,95% 

після м. Львова (49,43±3,07%), і Стрийський район (5,28±1,37%) посідає третє 

місце, а Дрогобицький район у цьому році навіть не входить у групу територій 

з вищим рівнем реєстрації ВВС у дітей (3,40±1,11%). На трьох 

адміністративних територіях (м. Моршин, м. Новий Розділ і Сколівський район) 

у 2009 році не було зареєстровано жодного випадку вроджених вад у дітей. 

Причому, у подальші роки в м. Моршин так і не проводилась більше реєстрація 

ВВС у дитячого населення, у м. Новий Розділ лише у 2013 році, з усіх 

подальших, було зареєстровано 8 випадків (2,94±1,02%), а в решті років – нуль 

випадків, і в Сколівському районі ВВС реєструвались у 2010, 2013 та 2014 

роках на незначному рівні в межах 1,47-2,14%. 

Особливістю 2010 року є те, що Дрогобицький район вийшов на перше 

місце за числом зареєстрованих випадків ВВС серед усіх адміністративних 
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територій Львівської області з показником (49,20±3,66%), хоча в подальші роки 

він посідав друге (2011 рік), четверте (2014 рік) і п’яте (2013 рік) місця або 

навіть не входив до числа «територій ризику» (2012 рік), конкуруючи, окрім 

Львова, з м. Червоноград, Городоцьким та Жовківським районами. Другою 

ознакою 2010 року є те, що в групу територій підвищеної захворюваності ВВС 

із високими показниками входять ще п’ять районів: Сокальський (9,63±2,16%), 

Кам’янка-Бузький (8,02±1,99%) та Мостиський (7,49±1,92%) райони, а також із 

дещо нижчими м. Червоноград і Стрийський район. Це може пояснюватись 

тим, що на 11 адмінтериторіях у 2010 році не було зареєстровано жодного 

випадку вроджених вад у дітей, при чому й у м. Львові також. Хоча, у всі інші 

роки досліджуваного періоду м. Львів посідає перше місце в структурі всіх 

територій Львівської області за числом зареєстрованих випадків ВВС у 

дитячого населення. 

У 2011 році крім м. Львова, який у цей рік мав найвищу реєстрацію ВВС з 

усіх років спостереження (58,48±2,90%), до територій із показниками, що 

перевищують середні дані по області щодо ВВС, належать лише три райони – 

Дрогобицький (7,61±1,56%), Пустомитівський (5,88±1,38%), Яворівський 

(5,19±1,30%). Причому Яворівський район лише в цьому році з усіх 

аналізованих увійшов до «територій ризику». У семи районах не було 

зареєстровано випадків ВВС серед дитячого населення (0-17 років). 

Рік 2012 є подібний до попереднього року за адміністративно-

територіальним розподілом екстенсивних показників ВВС серед дитячого 

населення з тією лише відмінністю, що до «територій ризику» належали, крім 

Львова (50,98±4,04%), ще п’ять районів – Борислав-Східниця (уперше й 

востаннє ввійшов до цієї групи), Сокальський, Кам’янка-Бузький, Стрийський і 

Пустомитівський із показниками в межах від 4,58±1,69% до 9,15±2,33%. У 

десяти районах були нульові показники реєстрації ВВС. 

Практично в усіх районах Львівської області (крім м. Моршин) у 2013 

році реєструвались випадки вроджених вад серед дитячого населення. Причому 

із шести «територій ризику», у трьох (Жовківський, Городоцький райони й м. 



70 
 

Львів) були досить високі показники 14,34-22,79%, а в інших трьох 

(Дрогобицький, Сокальський, Пустомитівський райони) – значно нижчі: 4,78-

5,51%.  

Останній 2014 рік аналізованого періоду характеризується подібною до 

минулого року структурою – сім територій з вищою за середню часткою 

показників ВВС серед усіх районів Львівщини, з них три з дуже високими 

показниками – м. Львів (34,10±2,93%), Жовківський район (12,64±2,06%), м. 

Червоноград (12,26±2,03%), і чотири з нижчими – Пустомитівський 

(6,51±1,53%), Дрогобицький (5,75±1,44%), Кам’янка-Бузький (5,36±1,39%) і 

Сокальський (4,98±1,35%). У семи районах у 2014 році вроджені вади серця в 

дітей не реєструвались – Борислав-Східниця, м. Моршин, м. Новий Розділ, 

Жидачівський, Мостиський, Перемишлянський та Радехівський райони 

Львівської області. 

Оскільки кількість населення, проживаючого в районах Львівської 

області, є різною, доцільний розрахунок рівня вроджених вад серця по 

відношенню до числа постійного дитячого населення кожної адміністративної 

території Львівщини. Як бачимо з картограми Львівської області України, 

зображеної на рис. 3.5, де наведено середні показники рівнів вроджених вад за 

2008-2014 роки, ситуація з рейтингування районів дещо змінилась. Високий 

рівень ВВС є притаманним для заходу та центру регіону й представлений на 

восьми територіях: м. Червоноград (8,55 вип/10тис.дит.нас.), Кам’янка-Бузький 

район (7,99 вип/10тис.дит.нас.), Дрогобицький район (7,54 вип/10тис.дит.нас.), 

м. Львів (6,77 вип/10тис.дит.нас.), Городоцький район (5,8 вип/10тис.дит.нас.), 

Сокальський район (5,61 вип/10тис.дит.нас.), Жовківський район (5,33 

вип/10тис.дит.нас.), Пустомитівський район (5,19 вип/10тис.дит. нас.). 

Відповідно до рейтингу «територій ризику», наведеного вище, додався ще 

Городоцький район, а м. Червоноград піднялося до першого місця проти 

третього за питомою вагою, опустивши м. Львів на четверту позицію за 

рівнями захворюваності проти першого місця при аналізі структури ВВС. 
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Рисунок 3.5 - Рівень захворюваності ВВС у дітей Львівської області протягом 

2008-2014 років (на 10000 дитячого населення відповідних адміністративних 

територіях) 

 

Середній рівень вроджених вад серця є представлений, в основному, на 

сході регіону, а також частково на південному сході та крайньому заході 

Львівщини і був у межах 2,46-4,42 вип/10тис.дит.нас. 

Показники рівня ВВС у 

районах Львівської 

області 

  

5,00-8,99 вип. 

/10тис.дит.нас. 

  

2,45-4,99 вип. 

/10тис.дит.нас. 

  

1,00-2,44 вип. 

/10тис.дит.нас. 
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Найнижчі рівні показників (у 2 і більше рази нижчі від середньообласного 

показника) ВВС у дітей визначалися в Перемишлянському (2,29 

вип/10тис.дит.нас.), Яворівському (2,10 вип/10тис.дит.нас.), Сколівському (1,94 

вип/10тис.дит.нас.) районах, м. Новий Розділ (1,91 вип/10тис.дит.нас.), 

Самбірському (1,51 вип/10тис.дит.нас.) та Турківському (1,33 

вип/10тис.дит.нас.) районах, що корелює з даними аналізу за екстенсивними 

показниками, де частка реєстрації ВВС у цих районах також була низькою. 

Встановлено, що на окремих адміністративних територіях протягом семи 

років захворюваність реєструвалась нерівномірно та можна виділити окремі 

особливості. Так, у м. Львові відзначалися високі показники вроджених вад серця 

практично кожного року досліджуваного періоду, окрім 2010 року, де не було 

зареєстровано жодного випадку ВВС, про що було вище згадано та 2013 року, де 

рівень ВВС був наближений (4,84 вип/10тис.дит.нас.), але не перевищував 

середнього показника по області за цей рік (5,63 вип/10тис.дит.нас.). В усі інші 

роки рівень ВВС у Львові перевищував середній показник по області у 1,27-2,23 

рази, проте перше місце за рівнем ВВС серед усіх районів він посідав лише у 2011 

році (13,14 вип/10тис.дит.нас.). 

Друге місце серед «територій ризику» належить Кам’янка-Бузькому 

району, в якому всі роки (окрім 2011 року) відзначався вище середнього рівень 

вроджених вад серця у дітей з інтенсивними показниками в межах від 6,24 до 

12,29 вип/10тис.дит.нас. Причому, в останні три роки в цьому районі відзначена 

чітка тенденція до зростання захворюваності ВВС (рівень збільшився в 1,57 

рази).  

Сокальський район за роки спостереження мав перевищення за 

показниками щорічних середньообласних даних п’ять років із семи (4,21-9,16 

вип/10тис.дит.нас.), не досягнув «критичної точки» лише в 2009 та 2011 роках, 

хоча в останні три роки поширеність ВВС також була на високому рівні із 

зростанням у 1,66 рази, тому його можна поставити на третє місце в рейтингу 

«територій ризику». 

Наступним, на що ми звернули увагу, при вивченні структури вроджених 
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вад, це розподіл за статтю на окремих адміністративних територіях. 

Порівнюючи частку ВВС у хлопчиків з числа всіх зареєстрованих випадків у 

кожному окремому районі з тотожними середніми даними по області 

(51,39±1,22%), відмітили перевищення даного показника в чотирнадцяти 

районах, з них у трьох – понад 57%: Сколівський (60,00±12,65%), 

Дрогобицький (57,89±3,58%) і Радехівський (57,14±10,80%) райони. В інших 

одинадцяти – екстенсивні показники ВВС були в межах від 51,47±6,06% 

(Кам’янка-Бузький район) до 55,00±11,12% (м. Борислав).  

Відповідно в одинадцяти районних одиниць Львівської області показники 

реєстрації вроджених вад у дівчаток дещо перевищували аналогічний середній 

показник по області (48,61±1,22%), у тому числі в п’яти районах дана ознака за 

питомою вагою була вищою 53%: м. Моршин (66,67±27,22%), м. Червоноград 

(56,67±5,22%), Жовківський (56,18±5,26%), Сокальський (55,26±5,70%), 

Перемишлянський (53,85±13,83%) райони. 

У більшості районів, як і в області в цілому, частка вроджених вад у 

чоловіків є вищою, ніж у жінок, проте є сім районів, де ситуація з показниками 

реєстрації ВВС навпаки. А саме питома вага зареєстрованих уроджених вад у 

дівчат була вищою, ніж серед хлопчиків у 2 рази в м. Моршині, у 1,31 рази в м. 

Червоноград, у 1,28 рази в Жовківському, у 1,24 рази в Сокальському, у 1,17 

рази в Перемишлянському районах, у 1,09 рази в Самбірському, та в 1,04 рази в 

Городоцькому районах. На трьох територіях – м. Новий Розділ, Золочівський і 

Турківський райони, частка ВВС серед хлопчиків та дівчаток була однаковою – 

50%.  

При аналізі питомої ваги зареєстрованих випадків ВВС у хлопчиків по 

районах серед усіх випадків уроджених вад у хлопчиків Львівської області 

(рис.3.6), виявлено певні особливості.  
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Рисунок 3.6 - Структура розподілу (%) випадків реєстрації ВВС у хлопців 

Львівської області протягом 2008-2014 років 

 

Чільне місце в даній структурі посідає м. Львів, де зареєстровано більше 

третини всіх випадків у хлопчиків Львівщини (36,72±1,64%, n=318). Суттєво 

вище середньообласного показника (4%) є частка ВВС у Дрогобицькому районі 

(12,70±1,13%, n=110). Ще в п’яти районах дані показники незначно 

перевищують «критичний рівень»: Пустомитівський район (4,73±0,72%), 

Жовківський район і м. Червоноград (по 4,50±0,70%), Кам’янка-Бузький і 

Стрийський райони (по 4,04±0,67%). На решті адміністративних територій 

екстенсивні показники вроджених вад були нижчими за «граничну межу», у 

двох із них – дуже близькими до неї: Сокальському (3,93±0,66%) і 

Городоцькому (3,23±0,60%) районах. У 12 районах низькі значення показників 

питомої ваги вроджених вад серця серед хлопців була в межах від 1,04±0,34% 
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(Сколівський район) до 2,54±0,53% (Яворівський район). І в чотирьох із них - 

навіть нижчими за 1%: у Перемишлянському та Турківському районах (по 

0,69±0,28%), у місті Новий Розділ (0,46±0,23%) та місті Моршин (0,12±0,12%). 

Дещо інша ситуація з реєстрації випадків уроджених вад у дівчат за 

окремими районними одиницями Львівщини (рис.3.7). Перше й друге місця 

питомої ваги ВВС по окремим районам серед усіх випадків уроджених вад в 

області в дівчат співпадає з такими самими показниками в хлопчиків – м. Львів 

(36,14±1,68%, n=296) та Дрогобицький район (9,77±1,04%, n=80).  

 

Рисунок 3.7 - Структура внутрішньообласного розподілу (%) випадків 

реєстрації ВВС у дівчаток Львівської області протягом 2008-2014 років. 

 

Показники ВВС у дівчат Пустомитівського району, який у хлопчиків був 

на третьому місці в структурі вроджених вад, опустились до шостого місця в 

рейтингу (4,76±0,74%), а показники м. Червонограду навпаки піднялись до 

третього (6,23±0,84%) проти четвертого в хлопчиків. Вище 4% бар’єру, крім 

цих районів, ще були чотири територіальні одиниці – Жовківський район 
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(6,11±0,84%), Сокальський район (6,11±0,84%), Пустомитівський район 

(4,76±0,74%) та Кам’янка-Бузький район (4,03±0,69%).  

У Стрийському (3,66±0,66%) та Городоцькому (3,54±0,65%) районах дані 

показники були наближеними до «критичного рівня». Значно нижче 4% бар’єру 

питома вага ВВС у дівчат Львівщини мала місце у 11 районах у межах від 

1,10±0,36% (м. Борислав і Радехівський район) до 2,32±0,53% (Золочівський і 

Яворівський райони). 

У п’ятьох районах менше 1% складає частка випадків ВВС з числа всіх 

зареєстрованих уроджених вад у дівчат Львівської області. Чотири з них 

співпадають із такими же даними серед хлопців – це Перемишлянський район 

(0,85±0,32%), Турківський район (0,73±0,30%), м. Новий Розділ (0,49±0,24%), 

м. Моршин (0,24±0,17%), а також ще Сколівський район (0,73±0,30%), який за 

показником ВВС у хлопчиків перейшов 1% межу. 

Оскільки розподіл населення Львівської області за статтю є 

нерівномірний, нами зроблено аналіз інтенсивних показників рівня вроджених 

вад серця у дітей та підлітків (рис. 3.8). 

Згідно представлених даних, високі показники рівня вроджених вад серед 

хлопчиків були на чотирьох адміністративних територіях: Дрогобицький район 

(8,64 вип/10тис.дит.нас.), Кам’янка-Бузький район (7,88 вип/10тис.дит.нас.), м. 

Червоноград (7,21 вип/10тис.дит.нас.) та м. Львів (6,82 вип/10тис.дит.нас.). 

Аналізуючи середній вік діагностики ВВС у дітей Львівської області, 

встановлено, що середній вік дітей із даною патологією складає 7,02±0,11 років. 

Вище середнього показника по області ці дані є на 13 адміністративних 

територіях. Причому, найстарший середній вік (11,68±1,03 років) постановки 

діагнозу ВВС був у дітей м. Моршина, яке має найменшу кількість дитячого 

населення й найвищі рівні реєстрації ВВС у рік, коли вона проводилась (2008 

рік), при нульовій діагностиці в подальші роки, що дозволяє рекомендувати 

звернути посилену увагу системи охорони здоров’я саме на це місто. 
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Рисунок 3.8 - Рівень розподілу ВВС дитячого населення за статтю на окремих 

адміністративних територіях Львівської області в середньому за 2008-2014 роки 

  
Середній вік діагностики ВВС у межах 9 років (від 8,99±1,34 до 9,80±0,63 

років) спостерігався в шести районах – Жидачівському, Пустомитівському, 

Самбірському, Дрогобицькому, Городоцькому й Мостиському. У межах семи 

років (від 7,23±0,55 до 7,85±0,71 років) діагноз уроджених вад був поставлений 

у наступних шести районах – Старосамбірському, Бродівському, Жовківському 

районах, м. Бориславі, Яворівському та Радехівському районах (рис. 3.9).  

Дані цих вищеаналізованих 10 районів, окрім Дрогобицького, 

Пустомитівського та Жовківського, за рівнем захворюваності на ВВС ніколи не 

належали до «територій ризику», їх показники були нижчі середніх критичних 

значень, при пізній первинній діагностиці ВВС. Це може свідчити про 

відсутність збалансованої ефективної системи планових періодичних медичних 

оглядів молодшого дитячого населення на дошкільному етапі на цих 

територіях.  
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Рисунок 3.9 - Показники середнього віку (років) виявлення ВВС у дитячого 

населення на окремих адміністративних територіях Львівської області в 

середньому за 2008-2014 роки 

 

Щодо інших 12 територіальних одиниць Львівської області, де середній 

вік постановки діагнозу ВВС не доходив до 7 років і був у межах від 5,39±0,80 

років (Перемишлянський район) до 6,95±0,62 років (Сокальський район), слід 

виділити ті території, які у вищенаведених даних фігурували як «території 

ризику» чи зони із підвищеним ризиком виникнення ВВС у дітей.  

До них належить м. Львів з одним із найнижчих показників середнього 

віку виявлення ВВС (5,75±0,16 років), м. Червоноград (6,26±0,39 років), 

Кам’янка-Бузький (6,85±0,47 років) і Сокальський (6,95±0,62 років) райони. 

Високий рівень виявлення вроджених вад серця у такому віці свідчить про 

екологічну й соціальну неблагополучність даних територій, але разом з тим і 
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про якісну налагоджену систему ранньої діагностики вроджених вад системи 

кровообігу при періодичних медичних оглядах. 

Також необхідно окремо виділити три території відносного благополуччя 

за попередніми обрахунками, які водночас мають і ранній вік виявлення ВВС. 

До них відносяться м. Новий Розділ, де середній вік діагностики вроджених вад 

був 6,00±1,33 років, Сколівський (6,17±0,72 років) та Турківський (6,67±0,84 

років) райони. Оскільки за даними інтенсивних і екстенсивних показників ці 

три території мали низькі показники реєстрації вроджених вад серця впродовж 

2008-2014 років, відтак можемо припустити наявну благополучну екологічну та 

соціальну ситуацію на цих територіях і підтвердити свою гіпотезу про важливу 

роль налагодженої системи моніторингу своєчасної діагностики ВВС у дітей.  

 

3.2 Особливості розподілу дітей із вродженими вадами серця залежно 

від нозологічних форм у Львівській області протягом 2008-2014 років 

 

У досліджуваних дітей найчастіше діагностувались наступні 19 

вроджених вад серця [125]. Чільне місце (майже третину) серед усіх діагнозів, з 

якими реєструвались вроджені вади серця у дітей Львівщини, посідає дефект 

міжшлуночкової перегородки (ДМШП) - 28,01±1,09% випадків (рис.3.10). 

Друге і третє місця з невеликим відривом між собою у 2% обіймають  - 

відкрите овальне вікно (ВОВ) - 14,42±0,86% випадків та дефект 

міжпередсердної перегородки (ДМПП) - 12,11±0,79% випадків. Ці три діагнози 

в сумі становлять понад половину (54,54%) від усіх діагнозів групи ВВС. І ще 

чотири діагнози за питомою вагою перевищують середній рівень (5,26%) 

реєстрації нозологічних одиниць ВВС: відкрита артеріальна протока (ВАП) - 

8,84±0,69%, патологія аортального клапану (патологія АоК) - 7,48±0,64%, 

патологія мітрального клапану (патологія МК) - 7,36±0,64%, патологія клапану 

легеневої артерії (патологія КЛА) - 6,53±0,60% випадків. 

Решта 12 діагнозів вроджених вад серця не перевищують рубіж 

середнього значення, з них у п’яти – екстенсивні показники були в межах від 
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1,60±0,31% (атріовентрикулярна комунікація до 3,09±0,42% («Тетрада Фалло» 

(ТФ)), а в семи – не перевищували 1%.  

 

 

Рисунок 3.10 - Структура (%) розподілу діагнозів ВВС у дитячого населення 

Львівської області в середньому за 2008-2014 роки 

 

При розгляді динаміки вроджених вад серця протягом семи років, 

відзначено певні особливості. Так, чотири провідних діагнози, а саме: ДМШП, 

ВОВ, ДМПП, ВАП, обіймають перші місця протягом усіх років спостереження 

практично в тому самому порядку, як і в середньому за весь період. Зокрема, 

ДМШП – перше місце в структурі всіх ВВС в усі роки, крім 2010 і 2012 років, 

де цей діагноз посідав друге місце, його показники були в межах 18,72±2,85% - 

34,49±2,96% зі значним зростанням у останні роки спостереження. ВОВ 

поперемінно займав другі та треті місця, окрім 2013 року – четверте місце й 
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2012 року вийшов на позицію першого місця з показником 32,68±3,79% 

випадків. Діагноз ДМПП подібно до ВОВ коливався на другому й третьому 

місцях, окрім 2010 року – п’яте місце, причому в останні два роки посідав другі 

місця зі значеннями 13,41-13,46% випадків. Переважно четверті та п’яті місця 

займав діагноз ВАП в усі роки, крім 2013 року третє місце зі значенням 

12,50±2,01% випадків серед усіх ВВС у дітей Львівської області. 

Високі рівні реєстрації серед діагнозів ВВС шість років із семи 

досліджуваних були «Патології клапану легеневої артерії», окрім 2012 року, 

коли показники знаходились у межах від 5,75±1,44% до 7,49±1,92% випадків. 

П’ять років із семи – у діагнозу «Патологія аортального клапану» (2008 і 2012 

роки - низька питома вага серед усіх ВВС), рамки показників – від 5,35±1,65% 

до 11,76±1,90% випадків. Причому, показники обидвох діагнозів у останні два 

роки зросли, перейшовши серединну позначку всіх діагнозів. 

Три із семи років досліджуваного періоду високі екстенсивні показники 

визначалися у діагнозу «Патологія мітрального клапану», причому у 2010 році 

він посів перше місце серед усіх діагнозів ВВС зі значенням 30,48±3,37% 

випадків.  

Лише один рік із семи мали одинакові високі показники в структурі ВВС 

два діагнози «Стеноз аорти» (АО стеноз) та ТФ, і обоє у 2008 році – по 

5,43±1,41% випадків, у решті років їх показники були нижчі за середнє число. 

Решта дітей із цією патологією зустрічалась рідко, і їх частка не 

перевищувала критичне середнє значення 5,26% в жодний із семи років. 

Більшість періоду спостереження мінімальні рівні, при яких показники 

були в 2 і більше рази нижчими за середнє значення для всіх ВВС, визначались в 

наступних діагнозів: АВК, «Єдиний шлуночок» (ЄШ), «Подвійне відходження 

магістральних судин від правого шлуночка» (ПВМС від ПШ), «Транспозиція 

магістральних судин Д» (ТМСд), «Транспозиція магістральних судин» (ТМС), 

«Дилятаційна кардіоміопатія» (ДКМП), АВКн і «Коарктація аорти» (КА). Їх 

показники були в межах від 0,35±0,35% до 2,62±1,29% випадків.  

 Деякі діагнози не було зареєстровано в жодної дитини в певні роки 
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періоду 2008-2014 років. Так, діагноз «Аортальна недостатність» не був 

зареєстрований у жодної дитини у 2010, 2012, 2013, 2014 роках, діагноз 

«Декстрокардія» - у 2010, 2011, 2013, 2014 роках, АВКн – у 2010 та 2012 роках, 

ДКМП – у 2010 та 2011 роках, ЄШ та ПВМС від ПШ – у 2010 році, ТМСд і КА 

– у 2012 році. 

Розподіл діагнозів ВВС у дітей за статтю представлений у таблиці 3.3, з 

якої видно, що більшість патологій (12 із 19) частіше зустрічаються у чоловічої 

статі дитячого населення порівняно із жіночою.  
 

Таблиця 3.3 - Розподіл за статтю (%) патологій ВВС у дитячого населення 

Львівської області за 2008-2014 роки 

Діагнози 

Загальна 
Кількість 

Хлопці Дівчата 

абс. 
дані 

P±mр, % 
абс. 
дані 

P±mр, % 
абс. 
дані 

P±mр, % 

ДМШП 472 28,01±1,09 230 48,73±2,30 242 51,27±2,30 
ВОВ 243 14,42±0,86 129 53,09±3,20 114 46,91±3,20 
Патологія Ао 

клапану 
126 7,48±0,64 93 73,81±3,92 33 26,19±3,92 

ДМПП 204 12,11±0,79 90 44,12±3,48 114 55,88±3,48 
Патологія МК 124 7,36±0,64 61 49,19±4,49 63 50,81±4,49 
ВАП 149 8,84±0,69 59 39,60±4,01 90 60,40±4,01 
Патологія 

клапану ЛА 
110 6,53±0,60 47 42,73±4,72 63 57,27±4,72 

Ао стеноз 47 2,79±0,40 32 68,09±6,80 15 31,91±6,80 
КоА 44 2,61±0,39 30 68,18±7,02 14 31,82±7,02 
ТФ 52 3,09±0,42 29 55,77±6,89 23 44,23±6,89 
ТМС 31 1,84±0,33 20 64,52±8,59 11 35,48±8,59 
АВК 27 1,60±0,31 10 37,04±9,29 17 62,96±9,29 
ТМСд 11 0,65±0,20 8 72,73±13,43 3 27,27±13,43 
ПВМС від ПШ 12 0,71±0,20 6 50,00±14,43 6 50,00±14,43 
ДКМП 8 0,47±0,17 5 71,43±17,07 3 28,57±17,07 
ЄШ 8 0,47±0,17 5 71,43±17,07 3 28,57±17,07 
АВКн 7 0,42±0,16 5 62,50±17,12 2 37,50±17,12 
Ао недостатн. 7 0,42±0,16 5 62,50±17,12 2 37,50±17,12 
Декстрокардія 3 0,18±0,10 2 66,67±27,22 1 33,33±27,22 
Разом 1685 100,00 866 51,39±1,22 819 48,61±1,22 

 

Значно виражена різниця (у два й більше рази) у сторону хлопців є 
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представлена в діагнозах: патологія Ао клапану - у 2,82 рази частіше 

зустрічається в хлопців, ніж у дівчат, ТМСд – у 2,67 рази, АВКн та Ао 

недостатність – у 2,5 рази, КоА – у 2,14 рази, Ао стеноз – у 2,13 рази та 

декстрокардія – у 2 рази. Навпаки, частіше зустрічались в дівчат, ніж у хлопців 

наступні шість патологій: АВК – у 1,7 рази, ВАП – у 1,53 рази, Патологія 

клапану ЛА – у 34 рази, ДМПП – у 1,27 рази, ДМШП – у 1,05 рази та Патологія 

МК – у 1,03 рази. Із однаковою частотою реєструвалась лише одна патологія з 

числа вроджених вад серця: ПВМС від ПШ – по 6 випадків кожна у обох 

статей. 

Із наведених даних рисунків 3.11 та 3.12 видно, що у обох статей перші 

два місця посідають ДМШП: 26,56±1,50% у хлопців (n=230), 29,55±1,59% у 

дівчат (n=242), і ВОВ: 14,90±1,21% (n=129) й 13,92±1,21% (n=114) відповідно.  
 

 

Рисунок 3.11 - Структура (%) розподілу діагнозів ВВС серед хлопців Львівської 

області в середньому за 2008-2014 роки 
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Причому, у дівчат на другому місці також є й ДМПП, яке у хлопців є на 

четвертому місці. Третє місце вже різне: у хлопців це - Патологія Ао клапану 

(10,74±1,05%), а в дівчат – ВАП (10,99±1,09%). Тоді як ВАП у хлопців обіймає 

лише шосте місце (6,81±0,86%), а патологія Ао клапану в дівчат – п’яте 

(4,03±0,69%). 

 

Рисунок 3.12 - Структура (%) розподілу діагнозів ВВС серед дівчат Львівської 

області в середньому за 2008-2014 роки 

 

Спільні патології для обох статей, окрім вищенаведених, які є за 

екстенсивними показниками вище граничного рубежу (5,26 %) середнього 

показника всіх ВВС були наступними: Патологія МК та Патологія клапану ЛА. 

Решта патологій у структурі всіх ВВС були нижче граничної межі. Менше 1% 

частка патологій припадала на 7 захворювань у хлопців та дівчат, причому 

останнє місце посідала патологія – Декстрокардія (0,23±0,16% (n=2) у хлопців 
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та 0,12±0,12% (n=1) у дівчат).  

Згідно отриманих даних, частина дітей Львівської області з вродженими 

вадами розвитку серця була прооперована в різних країнах світу (Рис. 3.13). 

Усього з числа всіх дітей із діагнозом ВВС, що були зареєстровані протягом 

семи років, було прооперовано 25,16±1,06% (n=424) дітей у восьми країнах 

світу. 

 

Рисунок 3.13 - Структура (%) розподілу прооперованих дітей Львівської області 

з ВВС у середньому за 2008-2014 роки 

 

В Україні фігурувала найбільша кількість прооперованих – 82,08±1,86%, 

тоді як на решту сім країн припадало лише 17,92±1,86% операцій. Причому, в 
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жодної операції на дану патологію поміж досліджуваних. Серед міст України, 

найбільш поширеними щодо операцій дітей з ВВС були Київ, Львів, Харків і 

Одеса. 

Друге місце за кількістю проведених операцій посідає США – 7,55±1,28% 

(n=32), і майже половина з них була проведена в 2014 році - 46,88±8,82%. На 

третьому місці – Франція (7,08±1,25%, n=30) із аналогічно значною кількістю 

прооперованих у 2014 році - 43,33±9,05%. У решті п’яти країнах частка 

проведених операцій у дітей з діагнозами ВВС не перевищувала 2%, та у трьох 

із них за всі роки спостереження було прооперовано лише по одній дитині – це 

Чехія (2009 рік), Німеччина і Іспанія (2014 рік). 

У результаті проведеного лікування понад третина дітей (37,03±1,18%, 

n=624) з числа всіх хворих дітей із діагнозами ВВС Львівської області 

отримали статус інвалідів (рис.3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.14 - Частка дітей із інвалідністю серед всіх ВВС 
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хлопці – 54,17±1,99% проти 45,83±1,99% дівчат-інвалідів Львівської області в 

цілому за 2008-2014 роки. 

Середня частота реєстрації всіх дітей-інвалідів Львівщини протягом 2008-

2014 років була на рівні 14,29±1,40% (n=624). Високі дані частки дитячої 

інвалідності були відзначені у 2008, 2009, 2013 та 2014 роках, коли екстенсивні 

показники перевищували критичне значення середнього числа. Мінімальне 

число дітей-інвалідів реєструвалось у 2011 році з показником 0,16±0,16% (n=1). 

Спостерігається загальна тенденція до зростання рівня інвалідності 

впродовж років спостереження. Так, у останні три роки сумарна частка дітей-

інвалідів становила майже 60 % (59,62±1,96%, n=372), у тому числі 2012 рік – 

13,62±1,37%, 2013 рік – 22,60±1,67%, 2014 рік – 23,40±1,69% випадків з числа 

всіх зареєстрованих інвалідів Львівської області за весь досліджуваний період. 

 

3.3 Особливості поширення атріовентрикулярної комунікації серед 

дитячого населення Львівської області протягом 2008-2014 років 

 

У результаті проведеного аналізу виявлена хвилеподібна динаміка 

поширеності АВК серед дитячого населення Львівщини протягом 2008-2014 

років із тенденцією до зростання: - темп приросту за 7 років становить 70 % 

(табл.3.4, рис. 3.15). Підйоми захворюваності на АВК були у 2008-2009 (0,10 та 

0,12 вип./10тис.дит.нас.) та 2013-2014 роках (0,17 вип./10тис.дит.нас.), 

зниження – у 2010-2012 рр. (0,04-0,06 вип./10тис.дит.нас.). Найвищі показники 

виявлення випадків АВК було зафіксовано у два останні роки – 0,17 випадків / 

10 тисяч дитячого населення.  

Всього за 7 років спостереження зареєстровано 34 випадки АВК, що за 

показником захворюваності становить 0,10 випадків / 10000 дитячого 

населення.  

Практично половина (47,06 %) всіх випадків АВК була зареєстрована у 

останні два роки (2013-2014рр.) цього періоду. 

Понад двох третіх від усіх випадків АВК припадає на повну форму АВК – 
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79,41±6,93 % проти 20,59±6,93 % неповної АВК (рис.3.16). 

 

Таблиця 3.4 – Поширеність АВК у дитячого населення Львівської області 

протягом 2008-2014 років (випадків/10000 дит.нас.) 

Роки 
АВК 

У тому числі 

АВК повна АВК неповна 

абс. дані рівень абс. дані рівень абс. дані рівень 

2008 5 0,10 4 0,08 1 0,02 

2009 6 0,12 5 0,10 1 0,02 

2010 2 0,04 2 0,04 0 0,00 

2011 3 0,06 2 0,04 1 0,02 

2012 2 0,04 2 0,04 0 0,00 

2013 8 0,17 5 0,10 3 0,07 

2014 8 0,17 7 0,14 1 0,03 

Разом 34 0,10 27 0,08 7 0,02 

 

 

 

Рисунок 3.15 - Структура розподілу АВК серед дитячого населення Львівської 

області протягом 2008-2014 років (%) 
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Рисунок 3.16 - Структура розподілу форм АВК серед дитячого населення 

Львівської області (%) 
 

Якщо захворюваність на повну форму АВК реєстрували кожного року 

протягом аналізованого періоду, то неповної форми не було зареєстровано 

жодного випадку у 2010 та 2012 роках. Найбільше випадків повної форми АВК 

діагностувалось у 2014 році (n=7), неповної – у 2013 році (n=3). 
 

Таблиця 3.5 – Питома вага АВК (%) у структурі всіх вроджених вад серця 

серед дитячого населення Львівської області протягом 2008-2014 років  

Роки 
АВК 

У тому числі 

АВК повна АВК неповна 

абс. P±mр, % абс. P±mр, % абс. P±mр, % 

2008 5 1,94±0,86 4 1,55±0,77 1 0,39±0,39 

2009 6 2,26±0,91 5 1,89±0,84 1 0,38±0,38 

2010 2 1,07±0,75 2 1,07±0,75 0 0 

2011 3 1,04±0,60 2 0,69±0,49 1 0,35±0,35 

2012 2 1,31±0,92 2 1,31±0,92 0 0 

2013 8 2,94±1,02 5 1,84±0,81 3 1,10±0,63 

2014 8 3,07±1,07 7 2,68±1,00 1 0,38±0,38 

Загальна 34 2,02±0,34 27 1,60±0,31 7 0,42±0,16 

У середньому 5 2,07±0,92 4 1,66+0,82 1 0,41+0,41 

Повна АВК 
79,41% 

Неповна АВК 
20,59% 
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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 % (табл. 3.5). 

Найвищі показники АВК серед всіх ВВС було зареєстровано у 2014 році: 

3,07±1,07 %, а найнижчі – у 2010 році: 1,07±0,75 % випадків. Частка повної 

АВК серед всіх ВВС також була найбільшою у 2014 році - 2,68±1,00 %, 

найнижчою – у 2011 році: 0,69±0,49 % випадків. У 2011 році теж спостерігалась 

найнижча питома вага неповної АВК серед всіх ВВС - 0,35±0,35 % випадків, в 

той же час найвища частка даної патології була зареєстрована у 2013 році - 

1,10±0,63 % випадків. 

Оцінюючи розподіл за статтю патології АВК, встановлено, що вона 

частіше поширена серед дівчачого населення, ніж серед хлопчачого на 22,22 % 

- 0,11 випадків / 10тис. дівчачого нас. проти 0,09 випадків / 10 тис. хлопчачого 

нас. відповідно (табл.3.6, рис.3.17). 

 

Таблиця 3.6 - Розподіл за статтю патологій АВК у дитячого населення 

Львівської області у 2014 році (на 10000 відповідного дитячого населення) 

Діагнози 
Загальна кількість Хлопці Дівчата 

абс. дані рівень абс. дані рівень абс. дані рівень 

АВК, у т.ч. 34 0,17 15 0,09 19 0,11 

АВК повна 27 0,14 10 0,06 17 0,10 

АВК неповна 7 0,03 5 0,03 2 0,01 
 

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. 
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Рисунок 3.17 - Структура розподілу форм АВК за статтю серед дитячого 

населення Львівської області (%) 

 

Аналізуючи особливості територіального розподілу за районами та 

великими містами Львівської області, встановлено, що найвищі показники 

(більше 1,00) рівня АВК були у м. Червонограді – 1,99 випадків на 10 тис. 

дитячого населення міста (табл. 3.7).  

На другому місті за частотою АВК були у м. Бориславі – 1,31, на 

третьому – у Стрийському – 1,28 та Старосамбірському районах – 1,27, на 

четвертому – у Перемишлянському районі – 1,23 випадків/10тис.дит. населення 

відповідних районів Решта показників були нижче 1 випадку на 10000 дит.нас. 

відповідної території. Найменші показники реєстрації АВК відмічені у 

Самбірському районі – 0,46 випадків/10тис.дит.нас (n=1). Хоча за абсолютними 

даними по одному випадку АВК також було зареєстровано у Бориславі, 

Бродівському, Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, 

Перемишлянському, Пустомитівському, Радехівському, Самбірському та 

Сколівському районах. Проте, враховуючи різну кількість населення на даних 

територіях, їх показники захворюваності відрізнялись. Найбільша кількість за 

абсолютним числом випадків АВК відмічалась у м. Львові – 10 випадків, при 

інтенсивному показнику нижче середнього - 0,77 вип./10тис.дит.нас.  

 

 

37,04% 

62,96% 

Хлопці Дівчата  
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71,43% 
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Таблиця 3.7 – Районний розподіл показників реєстрації (випадків на 10 

тисяч дитячого населення відповідної території) АВК серед хлопців і дівчат 

Львівської області за 2008-2014 роки 

Території області 
всього хлопці дівчата 

абс. дані рівень абс. дані рівень абс. дані рівень 

м. Львів 10 0,77 4 0,60 6 0,95 

Борислав, Східниця 1 1,31 0 0,00 1 2,68 

м. Червоноград 3 1,99 1 1,29 2 2,73 

Бродівський 1 0,78 0 0,00 1 1,59 

Дрогобицький 2 0,56 2 1,10 0 0,00 

Золочівський 1 0,72 0 0,00 1 1,47 

Кам'янка-Бузький 1 0,82 1 1,58 0 0,00 

Миколаївський 1 0,76 0 0,00 1 1,55 

Перемишлянський 1 1,23 0 0,00 1 2,51 

Пустомитівський 1 0,45 1 0,89 0 0,00 

Радехівський 1 0,96 0 0,00 1 1,96 

Самбірський 1 0,46 1 0,90 0 0,00 

Сколівський 1 0,90 1 1,77 0 0,00 

Сокальський 2 1,03 1 1,01 1 1,06 

Старосамбірський 2 1,27 1 1,25 1 1,31 

Стрийський 3 1,28 1 0,83 2 1,75 

Яворівський 2 0,72 1 0,70 1 0,74 

У середньому між 

даними районами 
2 0,94 0,88 0,70 1,12 1,19 

 

На другому місті за частотою АВК були у м. Бориславі – 1,31, на 

третьому – у Стрийському – 1,28 та Старосамбірському районах – 1,27, на 

четвертому – у Перемишлянському районі – 1,23 випадків/10тис.дит. населення 

відповідних районів Решта показників були нижче 1 випадку на 10000 дит.нас. 
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відповідної території. Найменші показники реєстрації АВК відмічені у 

Самбірському районі – 0,46 випадків/10тис.дит.нас (n=1). Хоча за абсолютними 

даними по одному випадку АВК також було зареєстровано у Бориславі, 

Бродівському, Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, 

Перемишлянському, Пустомитівському, Радехівському, Самбірському та 

Сколівському районах. Проте, враховуючи різну кількість населення на даних 

територіях, їх показники захворюваності відрізнялись. Найбільша кількість за 

абсолютним числом випадків АВК відмічалась у м. Львові – 10 випадків, при 

інтенсивному показнику нижче середнього - 0,77 вип./10тис.дит.нас.  

Стосовно гендерного розподілу слід відмітити, що у всіх районах, де були 

зафіксовані випадки АВК серед обох статей, рівень даної патології був вищий у 

дівчат, ніж у хлопців. У п’яти районах Львівської області АВК у дівчат не 

реєструвалось, але були випадки серед хлопців, а саме: у Дрогобицькому, 

Кам’янка-Бузькому, Пустомитівському, Самбірському та Сколівському 

районах. У той же час, за сім років спостереження не було зареєстровано 

жодного випадку АВК у хлопців на 6-ти територіальних одиницях області: у м. 

Борислав, Бродівському, Золочівському, Миколаївському, Перемишлянському 

та Радехівському районах.  

Найвищі рівні серед хлопців були зареєстровані у Сколівському – 1,77, 

Кам’янка-Бузькому районах – 1,58, м. Червоноград – 1,29 та 

Старосамбірському районі – 1,25 вип./10тис.хлопчачого нас. Серед дівчат 

територіями ризику можна вважати м. Червоноград – 2,73, м. Борислав – 2,68, 

Перемишлянський - 2,51, Радехівський – 1,96, Бродівський – 1,59, 

Миколаївський – 1,55, Золочівський – 1,47 та Старосамбірський райони – 1,31 

вип./10тис.дівчачого нас. 

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 (рис. 

3.18). Тоді як західну частину області можна вважати відносно благополучною 

територією: у більшості районів АВК не реєструвалась – це Мостиський, 
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Городоцький та Жовківський райони. Окрім цього, ще у трьох районах області 

не було зареєстровано жодного випадку АВК за 7 років. Це – Буський, 

Жидачівський та Турківський райони.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.18 - Розподіл показників АВК у дітей між районами Львівської 

області (на 10000 дитячого населення відповідної території) 

 

Питома вага інвалідності була вищою серед дівчат, ніж серед хлопців на 

18,43 % (рис. 3.19). Причому найбільша різниця (25,00 %) поміж часткою 
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інвалідності у хлопців та дівчат була при неповній АВК, тоді як при повній - 

менш виражена (7,85 %). Найбільша частка інвалідів з причини АВК мала місце 

серед дівчат із повною АВК – 64,71±11,59 % випадків серед всіх патологій 

повної АВК у дівчат. Найменша частка інвалідності з причини АВК була у 

хлопців із неповною АВК – 40,00±21,91 % випадків серед всіх патологій 

неповної АВК у хлопців. 

 

 

Рисунок 3.19 - Питома вага виникнення інвалідності серед хлопців та дівчат із 

АВК у Львівській області (%) 

 

Аналізуючи річну динаміку встановлення інвалідності дітям Львівської 

області з причини АВК встановлено, що найвища питома вага інвалідності була 

у 2010 році – 100 % (всі випадки – повна АВК), а найнижча – у 2013 році – 

25,00±15,31 % (всі випадки – повна АВК) (табл. 3.8). Повна форма АВК у 2009 

та 2010 роках призвела у всіх випадках до інвалідності, а неповна – у 2008, 2011 

та 2014 роках. У 2012 році жодна дитина із повною АВК не отримала статусу 

інвалід, а при неповній формі АВК – у 2009 та 2013 роках. 
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Таблиця 3.8 – Питома вага встановлення інвалідності у дітей із повною та 

неповною АВК у Львівській області протягом 2008-2014 років (%) 

Роки 

Усі АВК АВК повна АВК неповна 

Хво- 

рі 

з 

них 

інв. 

P±mр, % 
Хво- 

рі 

з 

них 

інв. 

P±mр, % 
Хво- 

рі 

з 

них 

інв. 

P±mр,% 

2008 5 4 80,00±17,89 4 3 75,00±21,65 1 1 100 

2009 6 5 83,33±15,21 5 5 100,00 1 0 0 

2010 2 2 100,00 2 2 100,00 0 0 0 

2011 3 2 66,67±27,22 2 1 50,00±35,36 1 1 100 

2012 2 0 0,00 2 0 0,00 0 0 0 

2013 8 2 25,00±15,31 5 2 40,00±21,91 3 0 0 

2014 8 5 62,50±17,12 7 4 57,14±18,70 1 1 100 

Разом 34 20 58,82±8,44 27 17 62,96±9,29 7 3 42,86± 
18,70 

У сере-
дньому 

5 2,86 
 

4 2,43 
 

1 0,43 
 

 

Висновки до розділу 3 

1. Встановлено хвилеподібну динаміку захворюваності на вроджені 

вади серця за аналізований період із чіткими періодами підйомів кожні два 

роки: у 2009, 2011 та 2013 роках. 

2. ВВС у Львівській області частіше зустрічаються серед хлопчиків, 

ніж серед дівчаток - 51,39±1,22% проти 48,61±1,22% відповідно. 

3. У двох регіонах Львівщини зареєстрована найбільша частка 

виявлених вроджених вад серця у дітей: м. Львів - 36,44±1,17 % (n=614) і 

Дрогобицький район - 11,28±0,77 % (n=190). 

4. У структурі всіх ВВС чільні місця посідали: дефект 

міжшлуночкової перегородки - 28,01±1,09 %, відкрите овальне вікно - 

14,42±0,86 % та дефект міжпередсердної перегородки  - 12,11±0,79 % випадків. 



97 
 

5. Понад третина дітей (37,03±1,18%, n=624) з числа всіх хворих дітей 

із діагнозами ВВС Львівської області отримала статус інвалідів. 

6. Спостерігається загальна тенденція до зростання рівня інвалідності 

з причини ВВС впродовж років спостереження: від 14,58 % у 2008 році до 23,40 

% випадків у 2014 році. 

7. 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 % . 

8. 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. 

9.  Встановлено, що найвищі показники (більше 1,00) рівня АВК були 

у м. Червонограді – 1,99 випадків на 10 тис. дитячого населення міста. Найвищі 

показники виявлення випадків АВК було зафіксовано у два останні роки – 0,17 

випадків / 10 тисяч дитячого населення.  

  

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора: 

1. Мальська А. А. Міжрайонні особливості динаміки розвитку 

вроджених вад системи кровообігу серед дитячого населення Львівської області 

/ А. А. Мальська // Вісник Вінницького Національного Медичного 

університету. - 2016. - № 2(20). - С. 493-497. 

2. Гнатейко О. З. Частота динаміки вроджених вад серця у 

Львівському регіоні за 2008-2014 рр, / О. З. Гнатейко, О. Б. Куриляк, А. А. 

Мальська // Acta Medica Leopolensia. – 2015. - № 4  - С. 54-58. 

3. Гнатейко О. З. Місце атріовентрикулярної комунікації у структурі 

вроджених вад серця у Львівській області за 2004-2008 / О. З. Гнатейко, О. Б. 

Куриляк, А. А. Мальська // Таврійський медико-біологічний вісник. - 2009. - 

Vol. 12, № 2(46). – С. 45-46.  
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДДАЛЕНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ 

АТРІОВЕНТРИКУЛЯНОЮ КОМУНІКАЦІЄЮ  

 

4.1 Аналіз анамнезу дітей з атріовентрикулярною комунікацією 

 

Під час проведення дослідження нами було проаналізовано медичні карти 

амбулаторних хворих та медичні карти стаціонарних хворих 139 дітей з АВК, 

що обстежувалися та знаходилися на амбулаторному та стаціонарному 

лікуванні у КЗ ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» за період вересень 1999 – травень 2017 

рр. Зокрема вивчалися терміни діагностики АВК, про що зображено на рисунку 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Терміни діагностики атріовентрикулярної комунікації (%) 

 

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 після 1 року та шістьом 
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(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 дослідження із АВК народилося 74 (53,24±4,23 %) дівчинки та 65 

(46,76±4,23 %) хлопців (рис. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Розподіл атріовентрикулярної комунікації за статтю 

 

Із даних анамнезу відомо, що у 58 (41,73±4,18 %) жінок були загрози 

переривання вагітності у першому триместрі, а 30 (21,58±3,49 %) жінок хворіли 

гострими респіраторними захворюваннями більше трьох разів протягом всього 

періоду вагітності. Середня маса при народженні 111 дітей (79,86±3,40 %) із 

терміном гестації понад 37 тижнів становила 3104±482 грами. Найбільше дітей 

- 59 пацієнтів (42,45±4,19 %) були народжені від першої вагітності, тоді як від 

другої – 48 (34,53±4,03 %), від третьої - 21 (15,11±3,04 %), від четвертої – 7 

(5,04±1,85 %), від п’ятої – 3 (2,16±1,23 %) та від шостої вагітності – одна 
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дитина (10,72±0,72 %). 

У зв’язку із тим, що АВК – це вада серця, яка часто поєднується із 

хромосомною патологією, то одним із завдань було вивчення генетичних 

аспектів даної патології. У таблиці 4.1 відображено частоту поєднання АВК із 

хромосомною патологією. 

 

Таблиця 4.1 - Хромосомна патологія у пацієнтів із атріовентрикулярною 

комунікацією 

Хромосомна патологія 
Абсолютні 

числа 
Р±mр, % 

Синдром Дауна (трисомія по 21 хромосомі) 59 42,45±4,19 

Синдром Едвардса (трисомія за 18 хромосомою) 10 7,19±2,19 

Синдром Аарського 2 1,44±1,01 

Синдром Ленса  1 0,72±0,72 

Синдром Патау 1 0,72±0,72 

Гетеротаксія, аспленія, декстрокардія 4 2,88±1,42 

 

Згідно нашого дослідження АВК лише у 59 (42,45±4,19 %) випадків 

поєднувалося із синдромом Дауна, хоча за даними літератури цей показник 

сягає 65-70 % [34, 144]. 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. 

Доведено, що це генетичне захворювання щеплене з Х-хромосомою, 

спричинене мутацією гену ZIC3. Таким чином з-поміж аналізованих пацієнтів 

71 (51,08±4,24 %) дітей не мали хромосомної патології. 

За поєднанням із хромосомною патологією діти із АВК були поділені на 

дві основні групи: І – діти із синдромом Дауна та ІІ – без генетичної патології. 

У 58 (98,31±1,68 %) дітей із синдромом Дауна визначалась повна форма АВК та 
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в однієї (1,69±1,68 %) – неповна АВК У дітей 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. 

Слід зазначити, що серед 139 проаналізованих історій хвороб в одній 

родині в обох дітей віці було діагностовано повну та неповну форму АВК, а в 

іншій родині шляхом екстракорпорального запліднення народилася двійня із 

синдромом Дауна та із збалансованою та незбалансованою формою АВК, обоє 

дітей померли. 

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

серцево-судинної системи. У таблиці 4.2 зображено частоту поєднання АВК із 

іншими ВВС. 

 

Таблиця 4.2 - Асоційована патологія із атріовентрикулярною 

комунікацією 

Асоційована патологія Абсолютні числа Р±mр, % 
ДМПП ІІ / ВОВ 51 36,69±4,09 
ВАП 15 10,79±2,63 
Клапанний стеноз ЛА 8 5,76±1,98 
Гіпоплазована дуга аорти 7 5,04±1,85 
Гіпоплазія ЛА 4 2,88±1,42 
Декстрокардія 3 2,16±1,23 
Атрезія ЛА 3 2,16±1,23 
Подвійне відходження маг. судин від ПШ 3 2,16±1,23 
Коарктація аорти 3 2,16±1,23 
Єдиний ЛШ 2 1,44±1,01 
Мальпозиція МА 2 1,44±1,01 
Тетрада Фалло 1 0,72±0,72 
Синус дефект ЧАДЛВ 1 0,72±0,72 
Атрезія ЛА 2 тип 1 0,72±0,72 
Атрезія ЛА 1 тип 1 0,72±0,72 
Єдиний ПШ 1 0,72±0,72 
Спільне передсердя 1 0,72±0,72 
Тотальний аномальний дренаж лег. Вен 1 0,72±0,72 
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Серед асоційованої патології при АВК переважали ДМПП ІІ – 51 

(36,69±4,09 %) та ВАП, яка зустрічалась 15 раз (10,79±2,63 %). Клапанний 

стеноз 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 ПШ, коарктація 

аорти, діагностувались по 3 рази (2,16±1,23 %). Єдиний ЛШ та мальпозиція МА 

- по 2 (1,44±1,01 %) випадки. Інші вади поєднувалося 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 в поєднанні із такими аномаліями, як 

гіпоплазія легеневої артерії та коарктація аорти. У таблиці 4.3 показано 

супутню патологію та стигми дисембріогенезу у дітей із АВК. 

 

Таблиця 4.3 – Супутня патологія у дітей із АВК 

Супутня патологія Абсолютні числа Р±mр, % 
Кишкова непрохідність 3 2,16±1,23 
Атрезія 12-типалої кишки 3 2,16±1,23 
Затримка мовного розвитку 3 2,16±1,23 
Множинні стигми дизембріогенезу 2 1,44±1,01 
Гідронефроз 2 1,44±1,01 
Синдактилія пальців руки 1 0,72±0,72 
Розщелина м’якого піднебіння 1 0,72±0,72 
Заяча губа 1 0,72±0,72 
Вроджений гіпотиреоз 1 0,72±0,72 
Атрезія хоан носа 1 0,72±0,72 
Гіпоплазія трахеї і бронхів 1 0,72±0,72 
Вроджений стридор 1 0,72±0,72 
Пахова кила 1 0,72±0,72 
Вроджений дакріоцистит 1 0,72±0,72 
Міотонічний синдром 1 0,72±0,72 
Гідроцефальний синдром 1 0,72±0,72 
Вроджена катаракта 1 0,72±0,72 
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Часто АВК поєднувалась із іншими вродженими вадами розвитку, 

найчастіше із атрезією 12-типалої кишки та гідронефроз по 3 випадки (2,16 % ) 

відповідно. 

Для визначення типових клінічних діагностичних проявів для АВК, 

оцінювали дітей без асоційованої патології - 65 (46,76±4,23 %) дитини. З метою 

диференціації клінічних проявів при різних формах АВК без асоційованої 

патології хворих було поділено на дві групи: А - діти із повною АВК (n=50) та 

В - діти із неповною АВК (n=15).  

У таблиці 4.4 відображено частоту клінічних проявів при обох формах 

АВК без асоційованої патології.  
 

Таблиця 4.4 - Клінічні прояви при повній (n=50) та неповній (n=15) 

атріовентрикулярній комунікації без асоційованої патології  

Клінічні прояви 
Група А Група В 

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% 0 

 
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 

 
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. 

 

            Серед клінічних симптомів, характерних для повної АВК виявили у всіх 

(100%) дітей зниження рівня сатурації крові <95%.  Визначення сатурації 
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проводилось згідно із запропонованими рекомендаціями щодо 

пульсоксиметричного скринінгу новонароджених для виявлення вроджених вад 

серця (Додаток Б), в якому зазначено наступне: новонароджені, які не 

вимагають кисневої терапії і не мають симптомів, повинні пройти 

пульсоксиметричний скринінг після  24 годин життя. Немовлята, які вимагають 

кисневої терапії, повинні пройти скринінг через 2-4 години після відміни 

додаткового кисню. Датчик повинен бути встановлений на правій руці 

(предуктальний скринінг) так, щоби джерело і детектор світла знаходились на 

однаковому рівні з обох сторін долоні нижче 4 або 5 пальця. Також на нозі 

(постдуктальний скринінг) – датчик необхідно встановити на стопу так, щоби 

джерело і детектор світла знаходились на однаковому рівні з обох сторін долоні 

нижче 4 або 5 пальця. Пульсоксиметричний скринінг вважається негативним (а 

тест –  складеним), якщо показник сатурації на правій руці (ПР) чи нозі (Н) 

дорівнює або перевищує 95 % за умови відмінності між показниками на ПР і Н 

3 % або менше. Якщо показник сатурації на ПР або Н становить 90-94% або 

якщо відмінність між показниками перевищує 3 %, то скринінг необхідно 

повторити через 1 годину.  Якщо показник сатурації на ПР або Н становить 90-

94% або якщо відмінність між показниками перевищує 4%, тест уважається не 

складеним, а скринінг позитивним. Якщо рівень кисневої сатурації на ПР або Н 

становить 89 % або менше– тест вважається не складеним, скринінг – 

позитивним, а подальші дії передбачають скерування дитини у відповідний 

медичний заклад для виконання Допплер-ехокардіографії з метою виключення 

ВВС. 

У понад половини дітей відставання у фізичному розвитку (54,00±7,05 

%), а також задишку, 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 мало місце 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, 
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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, поперечна складка на долонях. З 

анамнезу відомо, що 13 (26,00±6,20 %) дітей практично щомісяця хворіли на 

гострі респіраторні інфекції, бронхіти та пневмонії. 

У групі дітей із неповною АВК без асоційованої патології (група В) 7 

пацієнтів (46,67±12,88 %) були клінічно асимптомні протягом перших місяців 

життя, що було в 2 рази менше, ніж у групі А (р>0,05). У всіх дітей рівень 

сатурації крові був вищим ніж 96 %. У 10 дітей (66,67±12,17 %) при 

аускультації прослуховувався систолічний шум по лівому краю, а у 4 

(26,67±11,42 %) хворих – систолічний шум на верхівці, у 3 (20,00±10,33 %) - 

посилений верхівковий поштовх та у 5 (33,33±12,17 %) – акцент ІІ тону на ЛА. 

Також у 5 (33,33±12,17 %) визначалися задишка, пітливість під час годування. 

Матері 6 (40,00±12,65 %) дітей скаржилися на часті (мінімум 1 раз на місяць) 

респіраторні інфекції та швидку втому під час годування. Чотири випадки 

(26,67±11,42 %) відставання у фізичному розвитку діагностувались у групі 

дітей із неповною АВК. Відтак можна стверджувати, що діти які часто мають 

бронхолегеневі захворювання у першому півріччі повинні бути обстежені на 

предмет ВВС. 

 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 в динаміці (рис. 4.3). Незалежно від 
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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 (НБПНПГ).  

 

 

Рисунок 4.3 - Електрокардіограма хворого із АВК 

 

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 відведені 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 %) 

спостерігалося 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. 
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На сьогодні 2-D ехокардіографія 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» в додатках. Згідно протоколу 

зазначено, що найкраще атріовентрикулярні клапани візуалізуються із 

фронтальної субкостальної позиції «en face», а також з цієї позиції зручно 

визначати співвідношення лівого та правого шлуночків у дітей із АВК, з метою 

визначення сбалансованості форми АВК та тип АВК за класифікацією Растеллі.  

Із верхівкової чотирикамерної позиції також добре візуалізується обидва 

атріовентрикулярні клапани, які знаходяться на одному рівні виключно при 

АВК. Також із цієї позиції зручно розглядати великий первинний дефект 

міжпередсердної перегородки та напрям скиду крові на ньому.  

Розщеплення передньої стулки лівого атріовентрикулярного клапану теж 

оцінюється із верхівкової чотирикамерної позиції. Міжшлуночкову 

перегородку ретельно сканують з метою діагностики наявності та величини 

перимембранозного дефекту міжшлуночкової перегородки характерного для 

повної форми АВК. З цієї позиції визначається чи клапан – єдиний, чи має два 

окремі - лівий та правий отвори. Чітка парастернальна позиція – повздовжня. 

Зокрема з цієї позиції візуалізується недостатність на лівому 

атріовентрикулярному клапані та визначається ступінь його недостатності за 

допомогою Допплера. 

Довга парастернальна позиція також зручна для діагностики видовженого 

та звуженого вихідного тракту лівого шлуночка, що може визначатися до 

операції, проте більш характерна після хірургічної корекції. Звуження 

вихідного тракту лівого шлуночка більш характерне для неповної форми АВК, 

що пояснюється кріпленням стулок мітрального клапану до гребня 

міжшлуночкової перегородки, а також кріпленням додаткових хорд до 

перегородки та дислокацією папілярних м’язів до переду. 

За допомогою Ехо-КГ було діагностовано анатомічні форми АВК без 
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асоційованої патології – повну та неповну, збалансовану та незбалансовану, 

визначено анатомічні форми за Растеллі (рис. 4.4).  

 

 

Рисунок 4.4 - Ехокардіограма хворого із повною формою АВК (апікальна 

позиція) 

З верхівкової чотирикамерної позиції визначаються домінантний та 

недомінантний шлуночки з метою діагностики збалансованої та не 

збалансованої форми АВК. Якщо обидва шлуночки рівноцінно розділяють 

вхідну атріовентрикулярну частину, то це збалансована форма АВК. При 

незбалансованій формі АВК один шлуночок є гіпоплазованим в порівнянні із 

іншим. З цієї позиції також добре визначається мальпозиція міжшлуночкової та 

міжпередсердної перегородок при повній формі АВК. 

Найчастіше зустрічалася 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. Частоту атріовентрикулярної комунікації за формами показано на 

рисунку 4.5.  
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Рисунок 4.5 - Частота атріовентрикулярної комунікації без асоційованої 

патології за анатомічними формами (n=65) 

 

У дітей з повною формою АВК без асоційованої патології переважала 

збалансована форма – 45 (90,00±4,24 %), незбалансована форма зустрічалася у 5 

(10,00±4,24 %) дітей (рис. 4.6). 

З коротковерхівкової осі, роблячи  сагітальний зріз - чітко виводиться 

кількість та величина дефектів міжпередсердної перегородки у дітей із АВК. За 

допомогою кольорового Допплеру визначається кількість величина дефекту\ів 

та напрям скиду крові.  У пацієнтів з повною АВК визначалися первинний 

дефект міжпередсердної перегородки, дефект міжшлуночкової перетинки, 

розщеплення передньої стулки лівого АВ клапану. Розміри дефектів 

оцінювалася з апікальної та субкостальної чотирикамерної позиції під час 

систоли, коли обидві стулки атріовентрикулярного клапану були закритими. 

Особливістю, яка притаманна лише АВК, була наявність єдиного 

атріовентрикулярного клапана та розташування його право- та 

лівошлуночкових компонентів на одному рівні. Із субкостальної та коротко-

верхівкової та короткої парастернальної осі добре візуалізувати передню стулку 

мітрального клапану у вихідному тракті лівого шлуночка в діастолу для 

77% 

23% 

Повна АВК Неповна АВК 
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діагностики розщеплення передньої стулки мітрального клапану, яке 

характерне для обох анатомічних форм АВК. Із короткої парастернальної осі 

можна чітко вивести та побачити поділ передньої стулки мітрального клапану 

на два окремі компоненти. 

У пацієнтів із АВК розщеплення стулки мітрального клапану скероване в 

напрямі до міжшлуночкової перегородки, тоді як у пацієнтів із ізольованим 

розщепленням передньої стулки мітрального клапану спрямоване до вихідного 

тракту лівого шлуночка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 - Розподіл повної форми атріовентрикулярної комунікації без 

асоційованої патології на збалансовану та незбалансовану (%) 

 

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 – 

8 (16,00±5,18 %) випадків. Частоту анатомічних форм АВК за Растеллі показано 

на рисунку 4.7. 

Із субкостальної та верхівкової чотирикамерної позиції оцінювалося 

збалансована 

форма 
90% 

незбалансован

а форма 
10% 
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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 

%) випадків зустрічався тип В – хорди нависаючої стулки кріпилися до правого 

боку перегородки. У 7 (14,00±4,91 %) випадків хорди нависаючої стулки 

кріпилися до папілярних м’язів на верхівці правого шлуночка (тип С). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.7 - Частота анатомічних форм атріовентрикулярної комунікації без 

асоційованої патології за класифікацією Растеллі (n= 50) 

 

Також визначався ступінь недостатності атріовентрикулярного клапану. 

У середньому він коливався в межах 1 - 2 +. 

При неповній формі АВК без асоційованої патології (n=15) визначали та 

вимірювали розміри дефекту міжпередсердної перегородки. Дефект 

локалізувався у нижній частині міжпередсердної перегородки, розміром від 0,3 

до 1,0 см. Атріовентрикулярні клапани розташовувалися на одному рівні, тоді 

58,00% 28,00% 

14,00% 

повна А повна В повна С 
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як у нормі тристулковий клапан повинен розташовуватися ближче до верхівки. 

У всіх дітей (100 %) візуалізувалася розщеплена передня стулка мітрального 

клапану. У двох (13,33±8,78 %) дітей мітральний клапан складався із двох 

кілець. У 12 дітей (80,00±10,33 %) дітей із неповною формою АВК визначалася 

недостатність мітрального клапану різних ступенів (від 1+ до 2+).  

У зв’язку із тим, що основним ускладненням АВК, яке має вирішальне 

значення для визначення операбельності дитини, є наявність легеневої 

гіпертензії, важливо було визначити її ступінь. Легенева гіпертензія, або 

легенева артеріальна гіпертензія - стан кровообігу в легенях, за якого 

систолічний тиск у легеневій артерії у дітей перевищує 30 мм. рт. ст. або 

середній тиск в ній - понад 20 мм. рт. ст. 

Одним з основних неінвазійних 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 із повною АВК (n=50) та В - діти із 

неповною АВК (n=15). У подальшому група А поділялась на підгрупи: А1 – 

діти із повною формою АВК та синдромом Дауна (n=22), А2– діти із повною 

формою АВК та без синдрому Дауна (n=28). На таблиці 4.5 показано терміни 

діагностики АВК за формами та за термінами діагностики. 

 

Таблиця 4.5 - Терміни діагностики АВК за формами у дітей без 

асоційованої патології 

Терміни 

діагностики 

Група А 

Повна форма (n=50) Група В 

Неповна форма 

(n=15) 

А1 

Із синдромом 

Дауна (n=22) 

А2 

Без синдрому 

Дауна (n=28) 

Пренатально 2 1 0 

До 1 місяця 16 11 3 
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До 1 року 3 14 7 

Після 1 року 0 1 2 

Після 3 років 1 1 3 

  

У таблиці 4.6 показано ступені легеневої гіпертензії по групах в 

залежності від тиску в ЛА. 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.  

 

Таблиця 4.6 - Ступені легеневої гіпертензії у різних групах дітей без 

асоційованої патології із терміном діагностики до 1 року 

Групи 
Тиск на легеневій артерії 

(М±m, мм.рт.ст.) 

Ступінь легеневої 

Гіпертензії 

А1 (n=21) 
59 - 71 мм.рт.ст 

(65±4,3) 
ІІ-ІІІ  

А2 (n=26) 
35 - 48 мм.рт.ст 

(41±3,2) 
І-ІІ 

В (n=10) 
20 - 22 мм.рт.ст 

(21±1,2) 
0-І 

 

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 із розвитком синдрому Ейзенменґера. 
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 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.  

 

4.2 Післяопераційні ускладнення атріовентрикулярної комунікації 

 

 У дослідженні шляхом аналізу протоколів проведеного оперативного 

втручання та амбулаторних карт вивчалися результати віддаленого 

хірургічного лікування і частота післяопераційних ускладнень [140]. У 

залежності від форми АВК, дітям виконували звуження легеневої артерії та 

одноетапну радикальну корекцію вади. На таблиці 4.7 показано типи 

хірургічних корекцій при різних формах АВК.  

Таблиця 4.7 - Типи хірургічних корекцій при різних формах 

атріовентрикулярної комунікації без асоційованої патології 

Типи 

хірургічної 

корекції 

АВК 

Групи дітей із АВК за формами та хромосомною патологією 

А1 (n=22) А2 (n=28) В (n=15) 

К-сть Р±mр, % К-сть Р±mр, % К-сть Р±mр, % 

Не 

оперовані 
3 13,74±7,32 3 10,71±5,85 1 6,67±6,44 

Звуження 

легеневої 

артерії 

16 72,73±9,50 5 17,86±7,24 - - 

Радикальна 

хірургічна 

Корекція 

після 

бандажу 

ЛА 

12 75,0±10,83* 5 100,00* - - 
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Одноетапна 

хірургічна 

корекція 

3 13,74±7,32  20 

 

71,43±8,54 

 

14 93,33±6,44 

Примітка: * - показники пораховано від осіб, яким проводили бандаж ЛА 

(група А1=16; група А2=5) 

 

Серед дітей із повною АВК без асоційованої патології та синдромом 

Дауна (підгрупа А1) троє (13,64±7,32 %) не були оперованими із різних причин: 

батьки відмовилися 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 дітей 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 із 

незбалансованою формою АВК радикальну корекцію вади не проводили, у 

зв’язку із 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 було – 5 (17,86±7,24 %).  

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

Кількість проведених оперативних втручань атріовентрикулярної 

комунікації згідно місця проведення наведено в таблиці 4.8. 
 

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 з асоційованою патологією (n=74) було 

зафіксовано 14 смертельних випадків (показник летальності 18,92 %). З-поміж 

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. 

 

Таблиця 4.8 - Кількість проведених оперативних втручань 

атріовентрикулярної комунікації без асоціацій згідно місця проведення 

Місце проведення  А1 (n=22) А2 (n=28) В (n=15) Разом 

НПМЦДКК, Україна* 5 8 1 14 

НІССХ, Україна** 1 0 3 4 

ЛОКЛ, Україна 13 14 8 35 

КЗ ЛОР ЛОДКЛ 

ОХМАТДИТ (бандаж 

на ЛА) 

6 3 0 9 

Франція 0 1 0 1 

м. Москва, Росія 0 1 0 1 

м. Краснодар, Росія 0 0 1 1 

м. Вроцлав, Польща 0 1 1 2 
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Примітки: 

          1. *НПМЦДКК - Науково-практичний медичний центр дитячої 

кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України; 

2. **НІССХ - Національний інститут серцево-судинної хірургії імені 

М.М. Амосова НАМН України. 

 

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

визначались: гіпоплазована дуга аорти, клапанний стеноз ЛА, ДМПП ІІ, ВАП, 

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

асоційованої патології мали ДМПП ІІ+ВАП та ВАП+ВОВ. Види та 

поширеність асоційованої патології у померлих дітей з АВК наведено в таблиці 

4.9. 

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 (табл. 4.10).  

 

Таблиця 4.9 - Види та поширеність асоційованої патології у групі 

померлих дітей з АВК (n = 14) 

№ Асоційована патологія Абс. числа % 
1.  ДМПП ІІ / ВОВ 9 64,29 
2.  ВАП 6 42,86 
3.  Гіпоплазована дуга аорти 3 21,43 
4.  Клапанний стеноз ЛА 2 14,29 
5.  Атрезія ЛА 2 14,29 
6.  Декстрокардія, синдром гетеротаксії, 

правий ізомеризм 
1 7,14 

7.  Гіпоплазія ЛА 1 7,14 
8.  Подвійне відходження магістральних 

судин від ПШ 
1 7,14 

9.  Синдром гетеротаксії, лівий ізомеризм 1 7,14 
10.  Єдиний ЛШ 1 7,14 
11.  Мальпозиція МА 1 7,14 
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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 з підгрупи А2, тоді як у підгрупі А1 реоперацій не було. У одного 

пацієнта із 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 

корекція та пластика МК. У одного з них діагностовано АВ блокада ІІІ ступеня 

і встановлено кардіовертер.  

 

Таблиця 4.10 – залишкові явища після оперативного втручання у групі 

прооперованих дітей з АВК (n = 55) 

Віддалені результати оперативного 

втручання 
Абс. числа % 

Недостатність МК +0,5 25 45,45±6,71 
Недостатність МК +1 20 36,36±6,49 
Недостатність МК +1,5 2 3,64±2,52 
Недостатність МК +2 6 10,91±4,20 
Недостатність МК +3 2 3,64±2,52 
Недостатність ТК +0,5 5 9,09±3,88 
Недостатність ТК +1 16 29,09±6,12 
Недостатність ТК +1,5 3 5,45±3,06 
Недостатність ТК +2 2 3,64±2,52 
Недостатність ТК +3 0 0,00 
СН 1 13 23,64±5,73 
СН 2 6 10,91±4,20 
ЛГ 4 ступ. 1 1,82±1,80 
ЛГ ІІІ 1 1,82±1,80 
ЛГ ІІ 2 3,64±2,52 
ЛГ І 6 10,91±4,20 
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Передня стулка фіброзно змінена 6 10,91±4,20 
Гіпертрофія правих камер серця 2 3,64±2,52 
Гіпертрофія лівих камер серця 3 5,45±3,06 
Помірно розширені праві камери 3 5,45±3,06 
Мінімальний решунт ДМШП 3 5,45±3,06 
Імплантація штучного водія ритму 2 3,64±2,52 
Брадиаритмія 2 3,64±2,52 
Деформована септальна стулка 2 3,64±2,52 
Задня стулка обмежено рухома 1 1,82±1,80 
Передня стулка пролабує 1 1,82±1,80 

 

Отже, діти із повною атріовентрикулярною комунікацією та синдромом 

Дауна не вимагали реоперації, на відміну від дітей без синдрому Дауна. Троє 

дітей із групи А2 були неоперабельними, у зв’язку із пізньою діагностикою та 

розвитком незворотних змін у легенях. У більшості дітей після оперативного 

втручання залишалась серцево-судинна недостатність І функціонального класу 

(NYHA адаптованої до немовлят) різного ступеня та помірна недостатність на 

мітральному клапані. 

 

4.3 Віддалені результати оперативного лікування дітей із 

атріовентрикулярною комунікацією 

 

Згідно рекомендацій Європейської асоціації кардіологів (2010) щодо 

ведення пацієнтів із оперованою і не оперованою АВК диспансерне 

спостереження повинно бути пожиттєвим. Частота необхідних 

ехокардіографічних обстежень залежить від наявності та важкості залишкових 

явищ. Хірургічно кориговані вади без вагомих залишкових явищ необхідно 

спостерігати щонайменше кожні 2–3 роки, а в разі наявності залишкових явищ 

1 раз на два роки. Для більшості пацієнтів із неускладненою оперованою АВК 

немає необхідності обмежувати фізичні навантаження, незважаючи на те, що у 

більшості з них буде визначатися зниження толерантності до фізичних 

навантажень [112].  
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Через 1 рік після оперативного лікування ретроспективно було 

проаналізовано 55 карт амбулаторних хворих та оцінено залишкові явища на 

обох атріовентрикулярних клапанах. У таблиці 4.11 представлені зміни на 

клапанах діагностовані шляхом Ехо-КГ 1 рік після проведеного оперативного 

втручання. Встановлено, що недостатність мітрального клапану спрогресувала 

з 0,5+ до 1+ у 10 пацієнтів, а у двох пацієнтів недостатність на МК 

спрогресувала до 2+. У 5 дітей з’явилась +0,5 недостатність на МК, яка не 

визначалась відразу після хірургічної корекції, у двох дітей недостатність 

спрогресувала до 1+. 

Через 5 років після оперативного лікування ретроспективно було 

проаналізовано 52 карти амбулаторних хворих та оцінено залишкові явища на 

обох атріовентрикулярних клапанах. Інформація про 2 хворих була відсутньою. 

У таблиці 4.12 представлені зміни на клапанах діагностовані за допомогою Ехо-

КГ 5 років після проведеного оперативного втручання. Встановлено, що у 2 

дітей недостатність на МК 1+ та 1.5+ була 1+, 1,5+ визначалась у 8 (7,92 %) 

дітей, 2+ - у 19 (18,81 %) дітей.  

Таблиця 4.11 – Віддалені результати – 1 рік після оперативного лікування 

у групі прооперованих дітей із АВК (n = 55) 

Результати оперативного втручання Абс. Числа Р±m, % 
Недостатність МК +0,5 15 27,27±6,01 
Недостатність МК +1 30 54,55±6,71 
Недостатність МК +1,5 2 3,64±2,52 
Недостатність МК +2 8 14,55±4,75 
Недостатність МК +3 0 0,00 
Недостатність ТК +0,5 10 18,18±5,20 
Недостатність ТК +1 18 32,73±6,33 
Недостатність ТК +1,5 3 5,45±3,06 
Недостатність ТК +2 2 3,64±2,52 
Недостатність ТК +3 0 0,00 
Фіброзно змінена передня стулка 8 14,55±4,75 
Решунт ДМШП 2 3,64±2,52 
Деформована септальна стулка 2 3,64±2,52 

 

Залишкова недостатність на ТК 1+ діагностувалась у 41 (40,59 %) дитини, 
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1,5+ - у 4 (3,96 %) дітей, 2+ - у 3 (2,97 %) та 3+ - у однієї дитини (0,99 %) 

відповідно. Фіброзні зміни передньої стулки діагностовані у 16,83±3,72 % 

пацієнтів. Двом дітям було протезовано МК у зв’язку із вираженою 

недостатністю клапану (3+). 

Встановлено, що 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 %). У 40 (76,92 %) дітей 

виявлялася трикуспідальна недостатність, у 19 (36,54 %) дітей – легкого 

ступеня – 1+. У 4 (7,69 %) дітей визначався решунт міжшлуночкової 

перегородки (табл. 4.12). 
 

Таблиця 4.12 – Віддалені результати – 5 років після оперативного 

лікування у групі прооперованих дітей із АВК (n = 52) 

Результати оперативного втручання Абс. числа Р±m, % 
1 2 3 

Недостатність МК +0,5 1 1,92±1,90 
Недостатність МК +1 28 53,84±6,32 
Недостатність МК +1,5 3 5,77±3,23 
Недостатність МК +2 19 36,54±6,68 
Недостатність МК +3 2 3,85±2,67 
Недостатність ТК +0,5 15 28,85±6,28 
Недостатність ТК +1 19 36,54±6,68 
Недостатність ТК +1,5 3 5,77±3,23 
Недостатність ТК +2 2 3,85±2,67 
Недостатність ТК +3 1 1,92±1,90 
Фіброзно змінена передня стулка 17 32,69±6,51 
Решунт ДМШП 4 7,69±3,70 
Деформована септальна стулка 2 3,85±2,67 
Протез мітрального клапану  2 3,85±2,67 

 

  В тракті дослідження розроблено протокол спостереження за дітьми з 

АВК у віддаленому післяопераційному періоді (Додаток Г), який предбачає, що 

частота необхідних ехокардіографічних обстежень залежить від наявності та 

важкості вищезгаданих порушень. Хірургічно кориговані вади без вагомих 
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залишкових явищ необхідно спостерігати щонайменше що 2-3 роки, в разі 

наявності залишкових явищ і частіше.  

При обстеженні оцінюється ступінь недостатності/стенозу АВ клапанів. 

Визначається наявність решунтів, можлива обструкція вихідного тракту лівого 

шлуночка, легенева гіпертензія та дисфункція шлуночків. 

Недостатність лівого АВ клапану є найбільш частою проблемою у 

післяопераційному періоді і це найбільш часта причина реоперації. 

Важка (3+) недостатність лівого АВ клапану діагностується у 20% 

пацієнтів відразу після операції. У 25% із цих пацієнтів компетентність клапану 

нормалізується з часом. Відтак 10-15% пацієнтів вимагають реоперації з часом, 

у зв’язку із прогресуючою недостатністю лівого АВ клапану. Як правило, 

важливим предиктором розвитку важкої недостатності АВ клапану є наявність 

важкої недостатності АВ клапану відразу після хірургічної корекції. Однак це 

ще потребує подальшого дослідження.  

Інші фактори ризику важкої недостатності АВ клапану включають: 

значну інтраопераційну клапанну недостатність, дисплазію лівого АВ клапану 

та неспроможність закрити розщеплену стулку лівого АВ клапану. Стеноз 

частіше розвивається на гіпопластичному, диспластичному, з подвійним 

кільцем чи парашутоподібному мітральному клапані, і діагностується після 

закриття ДМПП. 

 

Висновки до розділу 4 

1. У досліджуваних пацієнтів повна АВК зустрічалась у 6,3 рази 

частіше, ніж неповна. Пренатально АВК було діагностовано лише у 17,99 % 

пацієнтів, до 1 місяця у 67,63 %, у чверті (24,46 %) пацієнтів - від місяця до 1 

року та у 7,91 % дітей - від 1 року до 11,5 років. 

2. Атріовентрикулярна комунікація частіше зустрічається у дівчат, ніж у 

хлопців (53,24 % проти 46,76 % відповідно). АВК найчастіше - у 42,45±4,19 % 

випадків поєднувалося із синдромом Дауна, проте досить часто - у 7,19±2,19 % 

також поєднувалась із синдромом Едвардса (1,44±1,01 %) 
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3. У 74 (53,24±4,23 %) дітей АВК поєднувалася із іншими вадами 

розвитку серцево-судинної системи. У дітей із синдромом Дауна АВК 

найчастіше поєднувалася із ДМПП ІІ, ВАП та ВОВ, тоді як за даними 

літератури із Тетрадою Фалло; у дітей без хромосомної патології - із 

гіпоплазією легеневої артерії та коарктацією аорти. 

4. У 30,90 % пацієнтів із АВК без асоційованої патології не було 

характерних клінічних ознак для ВВС, що було причиною пізньої діагностики 

вади. Повна АВК без асоційованої патології клінічно проявлялась у 54,00 % 

дітей відставанням у фізичному розвитку, у 66,00 % - задишкою, пітливістю під 

час годування, у 70,00 % - прослуховувся акценту ІІ тону на легеневій артерії. 

Для пацієнтів з неповною АВК без асоційованої патології більш характерними 

були часті ГРВІ (40,00 %), систолічний шум по лівому краю грудини (26,67 %), 

задишка, пітливість під час годування та акцент ІІ тону на ЛА (33,33 %). 

5. Рівень сатурації крові у всіх пацієнтів із повною АВК та без 

асоційованої патології був менше норми (100 %) і в середньому становив 

93,8±0,8 % (у межах від 89 % до 96 %). Відтак дітям із сатурацією крові менше 

95 % при народженні необхідно проводити Ехо-КГ діагностику з метою 

виключення імовірної патології з боку ССС.  

6. Серед пацієнтів, які мали повну форму АВК, тип А за класифікацією 

Растеллі був притаманним для дітей із синдромом Дауна (72,73±9,50 % від усіх 

пацієнтів із цим синдромом), тоді як тип В та С були характерними для 

пацієнтів без хромосомної патології. 

7. У дітей з повною АВК та синдромом Дауна легенева гіпертензія 

розвивалася раніше – у віці 2-3 місяців, на відміну від дітей без хромосомної 

патології, у яких легенева гіпертензія розвивалася у віці 5-6 місяців. 

8. Типова лише для АВК ЕКГ дає змогу поставити діагноз лише на її 

основі, що є важливим діагностичним інструментом, особливо в умовах 

відсутності ехо-діагностики в районних лікарнях. Стандартом діагностики АВК 

є ехокардіографія, яка дозволяє чітко визначити всі компоненти вади, форму та 

вибрати подальшу тактику лікування та спостереження. 
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9. Більшості пацієнтів із синдромом Дауна було проведено двоетапну 

хірургічну корекцію: звуження ЛА у віці 2-3 місяців з наступним проведенням 

радикальної операції у старшому віці (2-3 років) (р<0,05), тоді як пацієнтам без 

хромосомної патології було проведену одноетапну хірургічну корекцію. 

10. У групі дітей, яким було діагностовано АВК без асоційованої 

патології, не було зафіксовано випадків смерті від основного захворювання. 

Водночас у підгрупі пацієнтів з асоційованою патологією було зафіксовано 14 

смертельних випадків (показник летальності 18,92 %). 

11.  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). Радикальне хірургічне втручання не забезпечує корекції 

недостатності мітрального клапана – у віддаленому післяопераційному періоді 

у 100 % дітей залишалася різного ступеня недостатність на мітральному 

клапані: зокрема у 36,54±6,68 % дітей середнього рівня (2+) та у 3,85±2,67 % – 

важкого ступеня (3+).  

 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора: 

1. Мальська А. А. Структура вроджених вад серця серед дитячого 

населення Львівщини / А. А. Мальська // Acta Medica Leopolensia. – 2016. - № 2. 

– С. 32-39. 

2. Мальська А. А. Аналіз стану здоров’я у дорослих із коригованою 

вродженою вадою серця (на прикладі атріовентрикулярної комунікації) / А. А. 

Мальська // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». – 2017. - № 4 (12). 

– С. 28-32. 

3. Гнатейко О. З. Дорослі із коригованими вродженими вадами серця / 

О. З. Гнатейко, О. Б. Куриляк, А. А. Мальська // Таврійський медико-

біологічний вісник. - 2009. - Vol. 12, № 2(46). – С. 55-56. 
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РОЗДІЛ 5 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКУСІВ C2209G>A 

ГЕНА КОЛАГЕНА ІІІ ТИПУ COL3A1 ТА C-509T ГЕНА TGF-Β1  

 

5.1 Молекулярно-генетичне дослідження поліморфного локусу 

C2209G>A гена колагена ІІІ типу COL3A1 

 

Для перевірки гіпотези щодо ролі генетичної компоненти у розвитку АВК 

виконано низку молекулярно-генетичних досліджень у групі дітей з АВК, групі 

контролю (діти без вроджених вад серця та іншої діагностованої патології), 

групі порівняння (діти з хромосомною патологією, трисомія за хромосомою 21 

без АВК). Проведено молекулярно-генетичне дослідження поліморфних 

локусів 2209G>A (AluI) гена колагена ІІІ типу COL3A1 (номер поліморфізму в 

базі даних NCBI – rs1800255). Досліджувані варіанти гена: Ala698Thr (заміна 

амінокислоти аланіну на амінокислоту треонін в положенні 698). У результаті 

ПЛР реакції синтезуються 2209G>A (AluI) генотипи: GG-генотип 192 п.н., GА -

генотип 192 п.н., 171 п.н. та 22 п.н., АА-генотип 171 п.н. та 22 п.н. відповідно 

[20]. Електрофореграму молекулярно-генетичного дослідження поліморфізму 

2209G>A (AluI) наведено на рис. 5.1. 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Електрофореграма рестрикційного аналізу продуктів ПЛР 

поліморфізму 2209G>A (AluI) гена COL3A1 (2% агарозний гель): 1- маркери 

молекулярної ваги; 4 - Wild-type GG-генотип (171п.н., 22п.н.); 2, 6, 7 - AA-

192 п.н. 
171 п.н. 
 

    1         2            3              4             5             6             7 
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генотип (192п.н.); 3, 5 – AG-генотип (192п.н., 171п.н., 20п.н.) 
 

У результаті проведеного молекулярно-генетичного аналізу ДНК у 37 

осіб дослідної групи (діти з АВК) та 30 осіб контрольної встановлено генотипи 

щодо поліморфного локусу 2209G>A (AluI) гена COL3A1. Однонуклеотидний 

поліморфізм зумовлений заміною аланіну на треонін, який зумовлює зміну 

сайту рестрикції для рестриктази AluI. Можливі генотипи були: АА, Аа, аа для 

AluI, де А позначає відсутність, а (G) присутність сайту рестрикції. Результати 

молекулярно-генетичного аналізу локусу 2209G>A (AluI) гена COL3A1 у 

дослідній групі та серед практично здорових дітей, без порушень роботи серця 

та системи кровообігу. 

Встановлено розподіл генотипів за поліморфним варіантом 2209G>A 

(AluI) гена COL3A1 в дослідній та контрольній групах та підтверджено його 

відповідність рівновазі Харді-Вайнберга. 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. Встановлені частоти генотипів поліморфного 2209G>A (AluI) гена 

COL3A1 у дітей з АВК та в контрольній вибірці наведені у таблиці 5.1.  

 

Таблиця 5.1 – Частота генотипів/алелів поліморфного локусу 2209G>A 

гена COL3A1 у досліджуваній та контрольній групах 

Генотипи/алелі 
2209G>A 

(AluI) гена 

COL3A1 

Частота, % 

χ
2 p 

КСШ Дослідна 

група. 

діти з 

АВК,  
n = 37 

Контрольна 

група, 
n = 30 знач. 95% CI 

GG  37,8 26,7 

2,55 0,28 

2,06 0,78 – 5,42 

GA  43,2 40,0 0,83 0,33 – 2,08 

AA  18,9 33,3 0,55 0,20 – 1,47 

G  59,5 46,7 3,13 0,08 1,77 0,94 – 3,33 
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A  40,5 53,3 0,57 0,30 – 1,07 

 

Примітка: р – значимість відмінностей між контрольною і дослідною групами, 

(КСШ) – коефіцієнт співвідношення шансів 

 

Слід підкреслити, що дослідження даного локусу проведено вперше в 

Україні і отримані показники є важливими також для генетичної 

характеристики досліджуваної популяції [142].  

Як свідчать результати, наведені у табл. 5.1, відмінності у частотах 

низькофункціонального А алелю локусу 2209G>A гена COL3A1 та різних 

генотипів у досліджуваній групі дітей з АВК у порівнянні з контролем не 

досягнули вірогідних значень (р>0,05). Обчислення показника відношення 

шансів показало відсутність достовірного зростання ризику чи протективного 

ефекту у жодного з генотипів/алелів локусу 2209G>A. Отримані дані вказують, 

що при жодному із алелів чи генотипів поліморфного локусу 2209G>A гена 

COL3A1 не виявляється асоціацій з виникненням АВК у дітей.  

Група дітей з АВК включала в себе дітей із синдромом Дауна та без 

синдрому Дауна (ізольована вада серця). Зважаючи на це, видавалось за 

доцільне розділити загальну досліджувану групу на підгрупи: діти із 

ізольованою АВК (n=20) та діти з АВК і синдромом Дауна (n=17) та порівняти 

їх щодо клінічних та генетичних особливостей (рис. 5.2) 

 

Діти з АВК (n=37) 
 
 

Ізольована АВК  
n=20 

АВК поєднана із синдромом Дауна 
n=17 

 
Рисунок 5.2 - Поділ групи дітей з вродженими вадами системи кровообігу на 

підгрупи 

 

Частоти різних генотипів та алелів локусу 2209G>A гена COL3A1 у дітей 
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з АВК із синдромом Дауна в порівнянні з підгрупою дітей із АВК без синдрому 

Дауна наведено у табл. 5.2. 

 
Таблиця 5.2 – Частота генотипів/алелів поліморфного локусу 2209G>A 

гена COL3A1 у групах дітей з ізольованою АВК та АВК з синдромом Дауна 

Генотипи/алелі 
2209G>A (AluI) 
гена COL3A1 

Частота, % 

χ
2 P 

Діти з АВК та 

синдромом 

Дауна,  
 n = 17 

Ізольована 

форма АВК, 
n = 20 

GG  35,3 40,0 

0,19 0,91 GA  47,1 40,0 

AA  17,6 20,0 

G  58,8 60,0 
0,01 0,92 

A  41,2 40,0 

 

Як свідчать результати наведені у таблиці 5.2 розподіл генотипів/алелів 

поліморфного локусу 2209G>A гена COL3A1 практично співпадає у групах 

дітей з ізольованою АВК та АВК з синдромом Дауна.  

Також, ми порівняли дані, отримані у пацієнтів з синдромом Дауна з АВК 

та без АВК, оскільки залишається нез’ясованим питання чому при наявності 

одного і того ж хромосомного дефекту (трисомія по 21 хромосомі) в одних 

дітей є важкі природжені дефекти серцево-судинної системи, а інших вони 

відсутні. Припускаємо, що це може зумовлюватися алелями цілого ряду генів. 

Частоти різних генотипів та алелів локусу 2209G>A гена COL3A1 у дітей із 

синдромом Дауна з АВК та без АВК у табл. 5.3. 

Як свідчать результати, наведені у табл. 5.3, відмінності у розподілі 

різних генотипів та алелів локусу 2209G>A гена COL3A1 у дітей із синдромом 

Дауна з АВК та без АВК були в межах статистичної похибки. Не виявлено 

відмінностей у розподілі алелів та генотипів локусів C-509T гена TGF-β1 та 

2209G>A гена COL3A1 серед пацієнтів з трисомією по 21 парі хромосом та 

АВК у порівнянні з дітьми з цією патологією без АВК. 
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Таблиця 5.3 – Частоти різних генотипів та алелів локусу 2209G>A гена 

COL3A1 у дітей із синдромом Дауна з АВК та без АВК 

Генотипи/алелі 
2209G>A (AluI) 
гена COL3A1 

Діти з трисомією по 21 хромосомі 

χ
2 p Діти з АВК,  

 n = 17 
Без АВК 

n = 19 

GG  38,3 52,6 

2,34 0,31 

GA  44,4 21,1 

AA  16,7 26,3 

G  61,1 63,2 

A  38,9 36,8 

  

Показником, який може визначати важкість перебігу АВК та передбачити 

наростання серцево-судинної недостатності є величина розміру дефекту 

клапану - ДМПП та ДМШП. Припускаємо, що генетичні особливості, які 

зумовлюють синтез та особливості колагену, а як наслідок - сполучної тканини, 

можуть виявляти асоціації із величиною дефекту вродженої вади. Проведено 

порівняння особливостей розподілу генотипів/алелів поліморфного локусу 

2209G>A гена COL3A1 у дітей з АВК залежно від розміру ДМПП і ДМШП. 

Усіх осіб з АВК було розділено на підгрупи: діти з ДМПП < 7 та ДМПП > 7, а 

також ДМШП < 7 і ДМШП > 7. Отримані результати та показники відношення 

шансів у даних підгрупах наведено у табл. 5.4 та 5.5. 

Як свідчать результати статистичної обробки, частота генотипу АА 

локусу 2209G>A серед дітей з ДМШП <7 становить 23,5% при 11,8% в групі 

дітей з ДМШП >7. Обчислення показника відношення шансів виявило 

тенденцію до зменшення величини дефекту міжшлуночкової перегородки 2,31 

рази у пацієнтів з генотипом АА, проте значення довірчого інтервалу 0,36 – 

14,72 було не достовірним. 
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Таблиця 5.4 – Частота генотипів/алелів поліморфного локусу 2209G>A 

гена COL3A1 у дітей з АВК залежно від ДМПП 

Генотипи/алелі 
2209G>A 

(AluI) гена 

COL3A1 

Частота, % 

χ
2 p 

КСШ 
ДМПП <7, 

n = 20 
ДМПП >7, 

n = 17 
знач. 95% CI 

GG  30,0 47,1 

1,19 0,55 

0,48 0,13 – 1,86 

GA  50,0 35,3 1,83 0,49 – 6,90 

AA  20,0 17,6 1,17 0,22 – 6,14 

G  55,0 64,7 
0,72 0,4 

0,67 0,26 – 1,71 

A  45,0 35,3 1,50 0,59 – 3,84 
 

Таблиця 5.5 – Частота генотипів/алелів поліморфного локусу 2209G>A 

гена COL3A1 у дітей з АВК залежно від розміру ДМШП 

Генотипи/алелі 
2209G>A 

(AluI) гена 

COL3A1 

Частота, % 

χ
2 p 

КСШ діти з 
ДМШП <7, 

n = 17 

діти з 
ДМШП >7, 

n = 17 знач. 95% CI 

GG  23,5 47,1 

2,25 0,32 

0,35 0,08 – 1,51 

GA  52,9 41,2 1,61 0,41 – 6,24 

AA  23,5 11,8 2,31 
0,36 – 
14,72 

G  50,0 67,6 
2,19 0,14 

0,48 0,18 – 1,28 

A  50,0 32,4 2,09 0,78 – 5,59 
 

Частота А алелі 2209G>A гена COL3A1 у дітей з ДМШП <7 сягнула 

50,0% при 32,4% у групі дітей з ДМШП >7 (КСШ=2,09; ДІ 0,78 – 5,59). Таким 

чином, отримані дані вказують, що 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). І, зворотній зв'язок: наявність генотипів 
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GА/АA поліморфного локусу 2209G>A виявляє протективний дефект щодо 

розміру дефекту МШП. Дана тенденція потребує подальших досліджень на 

більших вибірках пацієнтів з АВК та різними розмірами вродженого дефекту. 

Імовірно, таким чином даний генотип GG зумовлюватиме й швидший розвиток 

клінічної картини АВК. 

З метою виявлення можливих асоціацій між встановленим генотипом 

гена COL3A1 та клінічними особливостями перебігу АВК, проведено 

обрахунки поширеності різних варіантів генотипів у підгрупах пацієнтів з 

єдиним АВ клапаном, серед дітей з асоційованою патологією, залежно ступеня 

від недостатності мітрального клапану, та у підгрупах з АВК типу А, В, С 

відповідно класифікації Растеллі. Дані обчислення були проведені у порівнянні 

з контрольною групою та підгрупами між собою. У результаті проведених 

обчислень в дослідженій групі АВК встановлений генотип локусу 2209G>A 

гена COL3A1 не виявляє асоціацій з єдиним АВ клапаном і ступенем 

недостатності мітрального клапану (табл. 5.6). 
 

Таблиця 5.6 – Частота генотипів/алелів поліморфного локусу 2209G>A 

гена COL3A1 у дітей з АВК залежно від ступеню недостатності мітрального 

клапана 

Генотипи/ 
алелі 

2209G>A 
(AluI) гена 

COL3A1 

Частота у дослідній 

групі дітей з АВК, % 
χ

2 p 
КСШ 

НМК 2+ 
n = 10 

НМК 1+ 
n = 46 знач. 95% CI 

GG  50,0 41,3 

0,95 0,62 

1,42 0,36 – 5,60 

GA  40,0 34,8 1,25 0,31 – 5,08 

AA  10,0 23,9 0,35 0,04 – 3,11 

G  70,0 58,7 
0,88 0,35 

1,64 0,58 – 4,66 

A  30,0 41,3 0,61 0,21 – 1, 73 

Примітка: р – значимість відмінностей між контрольною і дослідною групами, 

(КСШ) – коефіцієнт співвідношення шансів, НМК – ступінь недостатності 

мітрального клапану 
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Відмінності у частотах алелів та генотипів локуса 2209G>A гена COL3A1 

між пацієнтами з АВК з різним ступенем недостатності МК (1+, 2+) не були 

вірогідними, а відтак не можуть слугувати у якості маркера клінічного перебігу 

та розвитку серцево-судинної недостатності у дітей з АВК. 

Усі пацієнти з АВК були розділені у підгрупах типу А, В і С відповідно 

до класифікації Растеллі: 18 дітей відносилися до типу А; 13 осіб до типу В і 

семеро до типу С. Найбільш значущі відмінності у частотах генотипів 

встановлено між підгрупами А та В відповідно до класифікації Растеллі (табл. 

5.7) та у порівнянні типу В з контролем (табл. 5.8).  
 

Таблиця 5.7 – Частота генотипів/алелів поліморфного локусу 2209G>A 

гена COL3A1 у дітей з АВК типу А та В відповідно класифікації Растеллі 

Генотипи/алелі 
2209G>A (AluI) 
гена COL3A1 

Частота у дітей з АВК, % 

χ
2 P Тип А 

 n = 18 
Тип В 
 n = 13 

GG  38,9 46,2 

5,75 0, 06 GA  27,8 53,8 

AA  33,3 0,0 

G  52,8 73,1 
2,62 0,11 

A  47,2 26,9 
 

Таблиця 5.8 – Частота генотипів/алелів поліморфного локусу 2209G>A 

гена COL3A1 у дітей з АВК типу В, відповідно класифікації Растеллі та 

контролі 

Генотипи/алелі 
2209G>A 

(AluI) гена 

COL3A1 

Частота, % 

χ
2 p 

КСШ діти з 
АВК, тип В 

n = 13 

контрольна 

група, 
n = 30 знач. 95% CI 

GG  46,2 26,7 

4,61 0,03* 

2,36 0,61 – 9,16 

GA  53,8 40,0 1,75 0,47 – 6,50 

AA  0 33,3 0,07 0,00 – 1,.34 
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G  73,1 46,7 
5,11 0,02* 

3,10* 1,14 – 8,47 

A  26,9 53,3 0,32 0,12 – 0,88 
 

Як свідчать результати наведені у табл. 5.8, прогностичним чинником 

який зумовлює трикратне (КСШ=3,1 при ДІ 1,14 – 8,47, р=0,02) зростання 

шансів виникнення АВК типу В за Растеллі є наявність алелю G локусу 

2209G>A гена COL3A1. Дана закономірність була підтверджена і при 

порівнянні групи пацієнтів з АВК типу В за Растеллі з групою порівняння (діти 

із хромосомною патологію без АВК). 

 
5.2 Молекулярно-генетичне дослідження поліморфного локусу C-509T 

гена TGF-β1 

 

Проведено молекулярно-генетичне дослідження поліморфного локусу C-

509T гена TGF-β1 (номер поліморфізму в базі даних NCBI – rs1800469). В 

результаті ПЛР реакції синтезуються C-509T (Bsu36I) генотипи: СС-генотип 

273 п.н. та 257 п.н., СТ -генотип 530 п.н., 273 п.н. та 257 п.н., ТТ-генотип 530 

п.н. відповідно [81]. Електрофореграму молекулярно-генетичного дослідження 

поліморфізму C-509T (Bsu36I) наведено на рисунку 5.3.  

 

  

Рисунок 5.3 - Електрофореграма рестрикційного аналізу продуктів ПЛР 

поліморфізму C-509T (Bsu36I) гена TGF-β1 (2% агарозний гель): 2, 5 - Wild-type 
СС-генотип (257п.н., 273п.н.); 1, 6 - ТТ-генотип (530п.н.); 3, 4, 7, 8, 9 – ТС-

генотип (530п.н., 273п.н., 257п.н.) 
 

530 п.н. 
273 п.н. 
257 п.н. 
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У результаті проведеного молекулярно-генетичного аналізу ДНК у 56 

осіб дослідної групи та 30 осіб контрольної встановлено генотипи щодо 

поліморфного локусу C-509T (Bsu36I) гена TGF-β1.  

Встановлено розподіл генотипів за поліморфним варіантом C-509T 

(Bsu36I) гена TGF-β1 в дослідній та контрольній групах та підтверджено його 

відповідність рівновазі Харді-Вайнберга.  

У результаті проведеного молекулярно-генетичного аналізу 

поліморфного локусу C-509T (Bsu36I) гена TGF-β1 та проведених обчислень, 

встановлено, що частоти гомо- та гетерозиготних генотипів у дослідній та 

контрольній групі практично співпали. Встановлений розподіл генотипів 

локусу C-509T (Bsu36I) гена TGF-β1 у дітей з АВК у порівнянні з контролем 

наведено на рисунку 5.4. Обчислені показники відношення шансів у групі дітей 

з АВК у порівнянні з групою без АВК залежно від комбінації генотипів/алелів 

наведено у табл. 5.9. 

 

Рисунок 5.4 - Розподіл генотипів поліморфного C-509T (Bsu36I) гена TGF-β1 у 

дітей з АВК в порівнянні з контрольною групою 

 

Група дітей з АВК включає в себе дітей із синдромом Дауна та без 

синдрому Дауна. Ми порівняли між собою підгрупу дітей з АВК та синдромом 

Дауна та підгрупу дітей з АВК без синдрому Дауна. 
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У результаті проведених статистичних обрахунків встановлено, що 

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. 5.10. 

 

Таблиця 5.9 - 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, 

(КСШ) – коефіцієнт співвідношення шансів 

 
Таблиця 5.10 – 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 
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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 осіб наявна повна 

форма АВК, а у 5 осіб 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. Враховуючи, що група дітей з 

неповною формою АВК була малою, вважаємо за доцільне провести 

молекулярно-генетичні дослідження поліморфного локусу C-509T гена TGF-β1 

на більшій вибірці осіб. 

З метою виявлення можливих асоціацій між встановленим генотипом 

C509T гена TGF-β1 та клінічними особливостями перебігу АВК, проведено 

обрахунки поширеності різних варіантів генотипів у підгрупах пацієнтів з 

єдиним АВ клапаном, серед дітей з асоційованою патологією, залежно ступеню 

від недостатності мітрального клапану, та у підгрупах з АВК типу А, В, С 

відповідно класифікації Растеллі. Дані обчислення були проведені у порівнянні 

з контрольною групою та підгрупами між собою. У результаті проведених 

обчислень в дослідженій групі АВК встановлений генотип локусу C-509T гена 

TGF-β1 не виявляє асоціацій із з єдиним АВ клапаном, ступенем недостатності 

мітрального клапану. 

Відмінності у частотах алелів та генотипів локуса C509T гена TGF-β1 між 

пацієнтів з АВК із різним ступенем недостатності МК (1+, 2+) не були 

вірогідними, а відтак не можуть слугувати у якості маркера клінічного перебігу 

та розвитку серцево-судинної недостатності у дітей із АВК. 
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Висновки до розділу 5 

1. Вперше встановлено розподіл алелів та генотипів локусів C-509T 

гена TGF-β1 та 2209G>A гена COL3A1 серед пацієнтів з АВК (синдромальні та 

ізольовані випадки ), дітей у контрольній групі та групі порівняння.  

2. Встановлено, що величина дефекту міжшлуночкової перегородки у 

дітей з АВК виявляє асоціацію з наявністю генотипів GА/АA поліморфного 

локусу 2209G>A гена COL3A1.  

3. Не виявлено відмінностей у розподілі алелів та генотипів локусів C-

509T гена TGF-β1 та 2209G>A гена COL3A1 серед пацієнтів з трисомією по 21 

парі хромосом та АВК у порівнянні з дітьми з цією патологією без АВК. 

4. 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. 

5. Відмінності у частотах алелів та генотипів локусів C-509T гена 

TGF-β1 та 2209G>A гена COL3A1 у пацієнтів з АВК з різним ступенем 

недостатності МК (1+, 2+) не були вірогідними, а відтак не можуть слугувати у 

якості маркера клінічного перебігу та розвитку серцево-судинної недостатності 

у дітей з АВК. 

6. Прогностичним чинником який зумовлює трикратне зростання 

ризику виникнення АВК типу В за Растеллі є наявність алелю G локусу 

2209G>A гена COL3A1, (коефіцієнт співвідношення шансів [КСШ] = 3,1; 

довірчий інтервал [ДІ]: 1,14-8,47; р=0,02). 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора: 

 1. Мальська А. А. Молекулярно-генетичне дослідження локусу C2209G>A 

гена колагена ІІІ типу (COL3A1) у дітей із атріовентрикулярною комунікацією / 

А.А. Мальська, Г.В. Макух // Одеський медичний журнал – 2017.- № 6(164). – 

С. 5-10. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Вроджені вади серця є найпоширенішими в структурі всіх вроджених вад 

розвитку [40, 41]. Із позицій доказової медицини стосовно поширеності ВВС у 

світовому масштабі, за даними зарубіжних вчених [14, 41, 73], щорічно в світі 

народжується близько 1,35 мільйона дітей з аномаліями розвитку серцево-

судинної системи. Частота народження немовлят з даною патологією 

коливається від 6 до 12 випадків на 1000 живонароджених [14, 29, 122].  

За даними Міністерства охорони здоров’я в Україні [125, 145] на обліку 

перебуває майже 40 тисяч дітей із вродженою серцево-судинною патологією 

віком до 14 років. Причому, в пологовому будинку вроджені вади серця 

діагностуються лише в 47 %, а у дітей до одного року – у 93 % випадків. ВВС є 

частою причиною летальності плодів і дітей першого місяця життя [48, 129]. У 

ранньому неонатальному періоді без надання хірургічної допомоги помирають 

35-50 % дітей зі складними ВВС, до 1 місяця життя - 51,7 %, до 1 року – 55-70 

%. За даними різних років, ВВС у структурі дитячої смертності становлять від 

8,2 до 16,6 % [122, 125, 145]. 

Особливе зацікавлення викликає вроджена вада серця – 

атріовентрикулярна комунікація і яка є відносно рідкісною патологією і 

зустрічається всього лише в 2-6% випадків серед всіх вроджених вад серця, яка 

має багато анатомічних форм та часто не має характерних для ВСС клінічних 

ознак [111, 150]. Згідно з дослідженнями зарубіжних вчених, ризик 

післяопераційної смерті після хірургічного лікування неповної форми АВК є 

невисоким і становить близько 1-3% [64, 69], тоді як після хірургічного 

лікування повної форми АВК - 3-10% [8, 24, 64]. Хірургічну корекцію повної 

АВК краще проводити в ранньому дитинстві [17, 20]. Із метою запобігання 

розвитку легеневої гіпертензії операцію слід здійснити до досягнення дитиною 

6 місяців - 1 року. У таких випадках віддалені результати лікування АВК є 

сприятливими. Так, згідно мета-аналізу 15-річне виживання таких дітей 

становить від 80% до 90% [24, 64]. Саме тому своєчасне раннє виявлення даної 
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патології є важливим і сприяє профілактиці ускладнень та дає змогу врятувати 

95% дітей шляхом проведення хірургічної корекції. У літературі залишається 

недостатньо вивченим питання віддалених післяопераційних результатів при 

різних анатомічних формах АВК. 

Окрім того, нез’ясованими залишаються питання щодо чинників, які 

зумовлюють різний клінічний перебіг та ступінь ССН при однаковій 

анатомічній формі вади серця. Надалі лишається актуальною проблема 

встановлення залежності клінічної картини у дітей з АВК від етіологічних 

чинників вади, оскільки відомо, що ця патологія у 50% випадків поєднується із 

хромосомною патологією. На сьогоднішній день генетична природа ВВС 

доведена у 8% випадків, 90 % випадків розглядається у рамках 

мультифакторної патології.  

Таким чином, важливим є пошук генетичних маркерів, що зумовлюють 

різний клінічний перебіг захворювання у пацієнтів із АВК. Недостатньо 

вивчена інформація про зв’язок синдрому недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини із вродженими вадами серця, серед яких провідне місце 

обіймають ДМПП, ДМПШ, пролапси клапанів, аномальні хорди, розширення 

аорти та легеневої артерії, тощо. 

Все вищеперераховане обумовило мету дослідження: підвищити 

ефективність лікувально-профілактичної допомоги дітям раннього віку з 

атріовентрикулярною комунікацією (АВК) 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. 

Для реалізації цієї мети було вивчено частку та динаміку розвитку АВК у 

структурі всіх вроджених вад серця серед дитячого населення Львівської 

області в розрізі районів; визначено частоту ізольованої АВК та асоційованої з 

хромосомною патологією та іншими вродженими вадами; визначено 

особливості клінічного перебігу при різних анатомічних формах АВК.  
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Також було проаналізовано віддалені результати оперативного лікування 

та частоту післяопераційних ускладнень у віддаленому періоді. Визначено 

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 АВК. 

Проаналізовано віддалені результати хірургічного лікування та частоту 

післяопераційних ускладнень у ранньому та віддаленому періодах. 

Для вирішення поставлених завдань було розроблено практичні 

рекомендації ранньої діагностики АВК (див. додаток А) та протокол 

пульсоксиметричного скринінгу (див. додаток Б), ультразвукового обстеження 

(див. додаток В) адаптований для діагностики пацієнтів з різними 

анатомічними формами АВК та протокол віддаленого спостереження за дітьми 

із АВК у віддаленому післяопераційному періоді (див. додаток Г). 

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програмного 

забезпечення STATISTICA 6.1 і Excel (Microsoft Office 2016) згідно сучасних 

вимог. 

Роботу було поділено на декілька етапів. Перша частина присвячена 

виконанню ретроспективного аналізу поширеності вроджених вад серця [Q20-

Q28] у 1685 дітей віком 0-17 років (із них 866 хлопців та 819 дівчат) Львівської 

області за семирічний період з 2008 по 2014 роки, використовуючи статистичні 

дані МОЗ України та Державної служби статистики України [125, 145].  

Друге дослідження передбачало аналіз медичних карт амбулаторних 

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

обстежувалися та знаходилися на амбулаторному та стаціонарному лікуванні у 

КЗ ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» за період вересень 1999 – травень 2017 років. З-

поміж них виокремлено 65 дітей, у яких АВК діагностовано без асоційованої 

патології та було поділено на групи і підгрупи: група А - діти з повною АВК 

(n=120), у т. ч. підгрупа А1 – діти із повною формою АВК та синдромом Дауна 



142 
 

(n=59), підгрупа А2 – діти із повною формою АВК та без синдрому Дауна 

(n=61) та підгрупа В - діти із неповною АВК (n=19).  

Третім етапом стало проведення молекулярно-генетичних досліджень 

поміж 57 дітьми із вродженими вадами серця (дослідна група - діти із повною 

формою АВК та синдромом Дауна (n=18), діти із повною формою АВК та без 

синдрому Дауна (n=20), діти із синдромом Дауна (n=19)) та 30 дітей 

контрольної групи. Метою цього етапу дослідження була розробка алгоритму 

ведення пацієнтів з АВК при різних її формах на підставі врахування чинників 

ризику несприятливого перебігу АВК. 

Аналіз результатів дослідження показав, що ВВС мають періодичність 

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 [105, 123, 143]. В останній 2014 рік 

досліджуваного періоду показник захворюваності складав 5,41 

випадків/10тис.дит.нас. Хоча дані дослідження E. Hoffman, S. Kaplan [53], 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 [141]. 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 узгоджується з даними інших 

дослідників [70, 78, 123]. 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 [77, 82, 145]. 
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У досліджуваних пацієнтів повна АВК зустрічалась у 6,3 рази частіше, 

ніж неповна [61]. При тому, дослідження L. H. Van Mierop [88, 98] 

стверджують, що неповна АВК у 2,3 рази частіше мала місце, ніж повна. 

Атріовентрикулярну комунікацію було діагностовано переважно до 1 місяця 

(67,63 %), у чверті (24,46 %) пацієнтів - від місяця до 1 року та у 7,91 % дітей - 

від 1 року до 11,5 років, що співпадає з даними інших вчених. 

Атріовентрикулярна комунікація діагностувалася у дівчат майже із однаковою 

частотою як у хлопців (53,24 % проти 46,76 % відповідно), притому, що 

вроджені вади в цілому все ж частіше зустрічаються у хлопців. 

У майже половині випадків (42,45±4,19 %) АВК поєднувалося із 

синдромом Дауна, але достатньо часто поєднувалась із синдромом Едвардса і 

лише у кількох досліджуваних були синдром Аарського, Ленса та Патау.  

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

серцево-судинної системи. У дітей із синдромом Дауна АВК найчастіше 

поєднувалася із ДМПП ІІ, ВАП та ВОВ, у дітей без хромосомної патології з 

гіпоплазією легеневої артерії і коарктацією аорти. У той же час М. Studer у 

своєму дослідженні серед вроджених вад серця, асоційованих з АВК, також 

виділяє відкриту артеріальну протоку, тетраду Фалло, гетеротаксію [70]. 

Атріовентрикулярна комунікація не має чітких клінічних діагностичних 

критеріїв, що значно утруднює її ранню діагностику. Насторожити можуть 

лише наявність хромосомної патології, обтяженість антенатального анамнезу 

(загрози переривання вагітності у матері у І триместрі, часті гострі респіраторні 

вірусні інфекції під час вагітності, маса тіла при народженні менше трьох 

кілограм із терміном гестації більше 37 тижнів) та скарги матері на відставання 

дитини у фізичному розвитку, часті гострі вірусні інфекції, бронхіти та 

пневмонії, що виявлялися у більшості дітей. З-поміж пацієнтів, які мали повну 

форму АВК, тип А за класифікацією Растеллі був притаманним для дітей із 

синдромом Дауна (72,73±9,50 % від усіх пацієнтів із цим синдромом), тоді як 

типи В та С були характерними для пацієнтів без генетичних аномалій, що 

співзвучне із дослідженнями інших науковців [30, 136], так само як і те, що у 
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дітей з повною АВК та синдромом Дауна легенева гіпертензія розвивалася 

скоріше – у віці 2-3 місяців, на відміну від дітей без хромосомної патології, у 

яких легенева гіпертензія розвивалася у віці 5-6 місяців. 

За даними зарубіжних авторів неповна форма АВК з відсутньою або 

помірною регурґітацією через лівий АВ-клапан часто діагностують в перші 

роки життя, однак клінічно вони залишаються асимптоматичними [91, 101]. 

Гіпотетично клінічна картина такої вродженої вади мала б бути подібною до 

пацієнтів з відкритим овальним вікном за винятком наявного систолічного 

шуму на верхівці при помірній регурґітації через лівий АВ-клапан, та 

відхиленням електричної осі серця вліво та ознак гіпертрофії правих камер 

серця на ЕКГ.  

За даними B. W. Eidem, P. W. O’Leary, F. Cetta, при вираженій регурґітації 

симптоми з’являються значно раніше на фоні прогресуючої серцевої 

недостатності [31]. У таких випадках пальпується посилений верхівковий 

поштовх та аускультативно вислуховується голосистолічний шум, а також 

тахіпное та гепатомегалія.  

У дітей з повною формою АВК без асоційованої патології переважала 

збалансована форма – 45 (90,00±4,24 %), незбалансована форма зустрічалася у 5 

(10,00±4,24 %) дітей. 

На думку Benjamin W. Eidem, найважливішим завданням ехокардіографії є 

визначення концепції «збалансованості» шлуночків. Якщо АВ перегородка 

рівномірно розділяє два шлуночки і камери ЛШ та ПШ є приблизно однаковими, 

то така форма вважається збалансованою. При незбалансованій формі менший із 

шлуночків є гіпопластичним, а більший домінантним. Незбалансована форма 

АВК зустрічається у 10-15% всіх випадків АВК, дві третіх з них – з домінантним 

ПШ [31]. В свою чергу, незбалансована форма із домінантним ЛШ, найчастіше 

поєднується із стенозом ЛА та атрезією клапану ЛА. 

Більшості пацієнтів із синдромом Дауна було проведено хірургічне 

втручання в два етапи – звуження ЛА у віці 2-3 місяців з подальшим 

проведенням радикальної хірургічної корекції (р<0,05), тоді як пацієнтам без 
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даного синдрому було проведено одноетапну хірургічну корекцію. У групі 

дітей, яким була діагностовано АВК без асоційованої патології не було 

зафіксовано випадків смерті від основного захворювання. Водночас у підгрупі 

пацієнтів з асоційованою патологією було зафіксовано 14 смертельних випадків 

(показник летальності 18,92 %). У провідних медичних закладах, що 

спеціалізуються на лікуванні вроджених вад серця смертність після адекватного 

хірургічного лікування повної форми АВК складала 3 % [8, 24, 76, 100], тоді як 

згідно даних The Pediatric Cardiac Care Consortium при аналізі 10 річної роботи 

25 вибіркових медичних закладів, у яких в середньому за рік траплялося 3 

випадки АВК, аналогічний показник смертності склав 14% незалежно від 

наявності чи відсутності синдрому Дауна [63]. 

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). Радикальне хірургічне втручання не 

забезпечує корекції недостатності мітрального клапана – у віддаленому 

післяопераційному періоді у 100% дітей залишалася різного ступеня 

недостатність на мітральному клапані: зокрема у 36,54±6,68 % дітей середнього 

рівня (2+) та у 3,85±2,67 % – важкого ступеня (3+). Водночас недостатність 

тристулкового клапану залишилась у 76,92±5,84 % оперованих дітей, а у 

7,69±3,70 % дітей визначався решунт міжшлуночкової перегородки. Відтак усі 

діти з АВК вимагають пожиттєвого диспансерного спостереження з метою 

діагностики прогресування серцево-судинної недостатності та визначення 

показів та термінів проведення реоперації [139, 140].  

Такі дані обґрунтовують необхідність по життєвого диспансерного 

спостереження з метою вчасного скерування на повторну хірургічну корекцію. 

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 
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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+).  

. 
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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 25-30 000 дітей і приблизно у 

220-280 з них діагностують вроджені вади серця У популяції дітей Львівської 

області частка випадків атріовентрикулярної комунікації (АВК) серед усіх 

вроджених вад серця (ВВС) 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 атріовентрикулярної комунікації, 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 втручань. Повторної операції потребували 2 

(3,63 %) з підгрупи А1 (діти з повною формою атріовентрикулярної комунікації 

та синдромом Дауна) та 2 (3,63%) А2 (діти з повною формою 
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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. 

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 та 

підтверджують 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 - Ехокардіогарфії, 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. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для своєчасної діагностики ВВС в акушерському стаціонарі слід 

здійснювати скринінгове пульсоксиметричне обстеження всіх новонароджених 

у віці 6-24 год. Усіх дітей з рівнем сатурації менше 95% скеровувати на 

Допплер-ехокардіорафічне обстеження. 

2. Для діагностики всіх анатомічних складових АВК, під час ЕхоКГ 

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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Додаток А 

Алгоритм послідовності обстеження дітей для раннього виявлення АВК 

Пренатальна 

допомога 
 

Постнатальна допомога 

   

Протокол 

дій згідно 

Наказу  

№ 764 [155] 

 Оцінка стану новонародженого у пологовому будинку 

 

Мати / родичі з групи ризику ВВС 

   

 Огляд 

 

Пульсоксиметрія 

 

 Сатурація < 95% 

 

 

Виключено легеневу та іншу патологію.  

 

 

Виявлено ознаки ВВС 

 

Ехо-КГ 

 

 АВК 

  

Скерування до кардіолога, визначення оптимальних термінів 

операції 

 

Скерування в кардіохірургію 
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 Операція 

  повна форма до 6 міс.\ неповна у віці 1-3 роки 

  

  

Диспансерне спостереження в кардіолога 1 раз на 1- 2 роки 
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Додаток Б 

Рекомендації щодо пульсоксиметричного скринінгу новонароджених для 

виявлення вроджених вад серця (ВВС) 

 

ВВС є найбільш частою вродженою патологією із часткою у структурі 

смертності новонароджених близько 30 %.  

Критичні вроджені вади серця у новонароджених включають в себе усі 

вади, які призведуть до смерті дитини, у випадку не надання ургентної 

хірургічної допомоги. Згідно з літературними даними вважається, що у 8 дітей 

із 1000 новонароджених діагностується вроджена вада серця.  Приблизно  у 3-4 

з них діагностують критичні вади серця.  

Вроджені критичні вади серця можна поділити на 2 основні групи – ті, які 

виявляються значним ціанозом (обструкція правих відділів серця), а також 

вади, які маніфестують шоком (обструкція лівих відділів). Щоби вижити усім 

дітям з критичними вродженими вадами серця потрібна відкрита артеріальна 

протока до моменту оперативного втручання.  

Відомо, що рання діагностика критичних вроджених вад серця значно 

покращує прогноз та знижує смертність немовлят із ВВС. Існуючі скринінгові 

стратегії ранньої діагностики ВВС, включаючи антенатальне ультразвукове 

обстеження і стандартне об’єктивне обстеження новонародженого, не 

виявляють критичних вроджених вад серця до моменту виписки із 

акушерського стаціонару в одній третій випадків. Відтак, частина таких 

немовлят помирають або у них розвивається гостра серцева недостатність. 

Усі діти, після 6 години життя до виписки з акушерського стаціонару 

повинні пройти скринінг на ВСС. Лікарі повинні дотримуватись єдиного 

уніфікованого протоколу пульсоксиметрії. При встановленні низького рівня 

кисневої сатурації крові, обов’язковим є виконання Допплер-

ехокардіографічного обстеження.  
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1. Необхідні засоби та умови для проведення скринінгу 

 

 Пульсоксиметр(и)  

 Датчики одноразового\багаторазового використання для 

новонароджених 

 1 одноразовий датчик для кожного немовляти\один датчик 

багаторазового використання й антисептик рекомендований для стерилізації 

обладнання 

 Ковдри для зігрівання немовляти та блокування стороннього світла 

 Батьки для заспокоєння дитини під час скринінгу 

 

2. Правильне встановлення датчика 

 

 Виберіть місце прикріплення датчика на долоні або зап’ястку правої 

руки і будь-якій стопі. 

 Установіть датчик так, щоби джерело світла на ньому знаходилось 

навпроти детектора над артерією.  
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 Деякі виробники позначають місце розташування джерела і детектора 

світла на датчику.  

 Зафіксуйте захисну смужку (манжетку) над установленим датчиком. 

Уникайте перетискання кінцівки датчиком. 

 

 

 

3. Під час пульсоксиметрії: 

 Застосовувати новий одноразовий датчик для кожного малюка. За 

наявності датчиків багаторазового використання – використовуйте антисептик, 

якщо датчик застосовується повторно, – брудні датчики можуть давати 

неправильні дані та переносити інфекції. 

 Одноразові спеціальні муфти повинні використовуватись для 

фіксації датчика ззовні. Вони захищають його від дії світла, яка впливає на 

показники монітора. 

 Найкращими місцями для проведення пульсоксиметрії є долоні та 

стопи. 

 Для скринінгу немовлят завжди потрібно використовувати датчик, 

призначений виключно для немовлят, і в жодному випадку не для дорослих. 

 Датчик слід накладати щільно (не повинно бути проміжків між 

датчиком і шкірою немовляти). 

 Джерело і детектор світла на встановленому датчику мають 

знаходитись навпроти один одного. 

 Речовини із темною пігментацією такі як кров, можуть 
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перешкоджати отриманню правильних даних. 

 Впевніться, що шкіра є сухою і чистою перед тим, як накладати 

датчик. 

 Колір шкіри та жовтяниця не впливають не результати обстеження. 

 Рухи, тремтіння та плач можуть впливати на результати 

обстеження, відтак обстеження необхідно проводити у стані цілковитого 

спокою і використовувати пульсоксиметр, який є резистентним до такого 

впливу. Заспокоюйте дитину та забезпечте участь родини у цьому процесі для 

максимального комфорту дитини. 

 За можливості обстежуйте дитину поки вона не спить 

 Пульсоксиметри мають різні індикатори готовності до роботи. 

Впевніться, який індикатор початку роботи є у вашому моніторі. 

 

Під час пульсоксиметрії не рекомендується: 

 Використовувати датчики для дорослих в немовлят. 

 Для отримання коректних результатів, необхідне адекватне 

кровопостачання – ніколи не визначайте сатурацію на тій самій кінцівці, де 

встановлена манжетка для вимірювання тиску. 

 Піддавати датчик дії яскравого або інфрачервоного світла. 

Включені лампи фототерапії чи хірургічні лампи можуть перешкоджати 

отриманню коректних результатів. Щоби запобігти цьому, використовується 

захисна муфта, яка фіксується над датчиком. 

 

Важливо! 

 Для визначення сатурації необхідний пульс. Дані пульсоксиметрії 

не є коректними у дітей з аритмією або шоком.  

 ЗАПАМЯТАЙТЕ: немає пульсу – немає пульсоксиметрії. 

 Дані пульсоксиметрії не є миттєвими. Дані, що з’являються на 

моніторі – це середнє значення кількох вимірювань протягом кількох останніх 
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секунд. 

Послідовність проведення пульсоксиметричного скринінгу: 

 

 

Протокол потрібно застосовувати для усіх асимптоматичних (без ознак 

серцево-судинної та легеневої патології) новонароджених, який необхідно 

виконувати через 6-24 годин після народження. 
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Новонароджені, які не вимагають кисневої терапії і не мають симптомів, 

повинні пройти пульсоксиметричний скринінг після  24 годин життя.  

Немовлята, які вимагають кисневої терапії, повинні пройти скринінг 

через 2-4 години після відміни додаткового кисню. 

Права рука (предуктальний скринінг) - установіть датчик на праву 

долоню так, щоби джерело і детектор світла знаходились на однаковому рівні з 

обох сторін долоні нижче 4 або 5 пальця. Накладіть захисну муфту. 

Нога (постдуктальний скринінг) - установіть датчик на стопу так, щоби 

джерело і детектор світла знаходились на однаковому рівні з обох сторін долоні 

нижче 4 або 5 пальця. Накладіть захисну муфту. 

Пульсоксиметричний скринінг вважається негативним (а тест –  

складеним), якщо показник сатурації на правій руці (ПР) чи нозі (Н) 

дорівнюватиме або перевищить 95 % за умови відмінності між показниками на 

ПР і Н 3 % або менше. 

Якщо показник сатурації на ПР або Н становить 90-94% або якщо 

відмінність між показниками перевищує 3 %, то скринінг необхідно повторити 

через 1 годину.  

Якщо показник сатурації на ПР або Н становить 90-94% або якщо 

відмінність між показниками перевищує 4%, тест уважається не складеним, а 

скринінг позитивним. 

Якщо рівень кисневої сатурації на ПР або Н становить 89 % або менше– 

тест вважається не складеним, скринінг – позитивним, а подальші дії 

передбачають скерування дитини у відповідний медичний заклад для виконання 

Допплер-ехокардіографії з метою виключення ВВС. 
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Додаток В 

Протокол ехокардіографічного обстеження дітей із АВК 

Дані пацієнта 

 Дата проведення обстеження 

 ПІП дитини 

 Дата народження, вік дитини 

 Вага (кг), зріст (см) 

 АТ, сатурація, ЧСС 

 Діагноз 

Послідовність проведення обстеження: 

1. Субкостальна позиція 

Датчик необхідно тримати справа від монітору і трансдюсерний маркер 

зліва від пацієнта 

І. Фронтальний\поперечний\сагітальний зрізи  

Із фронтальної субкостальної позиції «en face», з якої добре визначаються 

атріовентрикулярні клапани зручно визначати співвідношення лівого та 

правого шлуночків у дітей із АВК. 

З цієї позиції також важливо оцінювати анатомію клапану повертаючи 

датчик за годинниковою стрілкою із чотирикамерної субкостальної позиції. Як 

тільки клапан візуалізується з позиції «en face» тоді датчик необхідно 

повернути повільно нижче та вище, щоб отримати багато коротковерхівкових 

позицій клапану із нижнього краю міжпередсердної перегородки до верхнього 

краю міжшлуночкової перегородки. З цієї позиції добре визначати тип АВК за 

класифікацією Растеллі. Ця класифікація застосовується тільки для повної 

форми АВК, має прогностичне значення та базується на визначенні способу 

кріплення та ступеня нависання передньої стулки.  

Ця класифікація є важливою для хірургів, тоді як для ехокардіографістів 

значимим є визначення морфології клапану. При типі А повної АВК передня 

нависаюча стулка рівно розподілена між двома вхідними трактами обох 

шлуночків. Хорди кріпляться до центру правого та лівого компонентів 
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нависаючої стулки до передньоверхньої частини міжшлуночкової перегородки. 

Комісура між цими двома компонентами лежить вище перегородки.  

При типі В – передня нависаюча стулка ділиться нерівно та її комісура і 

папілярні м’язи лежать в межах правого шлуночка. Передня нависаюча стулка у 

пацієнтів із типом С повністю неподільна без центральної комісури. Кріплення 

хорд папілярних м’язів рівномірно поділено між двома шлуночками, проте 

відсутнє кріплення до передньозадньої частини перегородки. Відтак ця 

неподілена передня нависаюча стулка описується як – «вільнофлотуюча». 

 

 

Фронтальна позиція застосовується з метою оцінки анатомічного 

співвідношення кардіальних структур та внутрішніх органів: печінка, нижня 

порожниста вена – справа від хребта, черевна аорта – зліва відповідно. 

Виокремлюються можливі анатомічні положення: звичайне – situs solitus, та 

зворотне/дзеркальне - situs inversus, а також невизначене положення – situs 

ambiguous. 

А. Для коректного виведення позиції необхідно поставити датчик на 

живіт у епігастральній ділянці у поперечній/трансверзальній позиції з метою 
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локації черевної аорти та нижньої порожнистої вени (НПВ), а також визначення 

розташування вісцеральних органів. Датчик повинен бути скерованим справа-

наліво. Скануючи задню поверхню отримуємо можливість візуалізації імовірної 

рідини у плевральних порожнинах. 

Б. З метою коректної візуалізації можливого місця перериву НПВ 

необхідно повернути датчик сагітально та сканувати НПВ аж до правого 

передсердя. Необхідно використати пульсуючий Допплер на НПВ для оцінки 

венозного кровоплину. 

В. Необхідно впевнитися що це лівокардія, знайшовши верхівку серця і 

спрямувавши датчик вліво. 

Г. Сканувати необхідно повільно та ретельно ззаду наперед і навпаки, 

починаючи від задніх печінкових вен до передніх з метою візуалізації правого 

шлуночка та легеневих вен. Необхідно локалізувати коронарний синус та 

оцінити функцію правого шлуночка. 

ІІ. Лівий передній косий зріз  

А. Для візуалізації правих верхніх легеневих вен сканувати потрібно 

пошарово ззаду наперед. 

Б. Даний рух необхідно повторити із використанням Допплера із верхівки 

серця. Допплер необхідно застосувати на вихідному тракті лівого шлуночка і 

аорті наскільки можливо високо. 

В. Використовуючи функцію збільшення – «зум», необхідно ретельно 

просканувати міжпередсердну перегородку для виявлення дефекту 

 міжшлуночкової перегородки та виявлення її розміру. 

ІІІ. Коротковерхівкова вісь – сагітальний зріз  

Це найзручніша позиція для чіткого виведення кількості та величини 

дефектів міжпередсердної перегородки у дітей із АВК. За допомогою 

кольорового Допплеру чітко визначається кількість величина дефекту\ів та 

напрям скиду крові. 
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Первинний дефект міжпередсердної перегородки типовий для неповної 

форми АВК як правило великий і дуже добре візуалізується як із субкостальної 

позиції, так із парастернальної та чотирикамерної апікальної позиції. 

А. Для візуалізації ВПВ та НПВ, які впадають у праве передсердя вздовж 

міжпередсердної перегородки необхідно сканувати датчиком ззаду наперед. 

Важливо візуалізувати євстахієвий клапан НПВ та виміряти розмір дефекту 

міжпередсердної перегородки. Послідовно необхідно скерувати датчик до 

лівого плеча, щоб оцінити задню стінку ЛШ та верхівку серця. 

Повторно необхідно збільшити зображення на міжпередсердній 

перегородці. 

Б. Потрібно встановити Допплер на вихідний тракт правого шлуночка та 

легеневої артерії якнайдалі. 

В. Важливо встановлювати Допплер на низхідну аорту усім пацієнтам з 

метою визначення пульсуючого кровоплину. 

ІV. Правий передній косий зріз (ППКЗ) 

Необхідно застосувати постійний кольоровий Допплер у вихідному тракті 

ПШ. 

 З метою візуалізації можливих шунтів необхідно повторити передньо-
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лівий косий зріз (ЛКПЗ) у сагітальній проекції із використанням кольорового 

Допплера. 

 

2. Верхівкова чотирикамерна позиція 

 

 

З цієї позиції визначаються домінантний та недомінантний шлуночки з 

метою діагностики збалансованої та не збалансованої форми АВК. Якщо 

обидва шлуночки рівноцінно розділяють вхідну атріовентрикулярну частину, 

то це збалансована форма АВК. При незбалансованій формі АВК один 

шлуночок є гіпоплазованим в порівнянні із іншим. З цієї позиції також добре 

визначається мальпозиція міжшлуночкової та міжпередсердної перегородок 

при повній формі АВК. 

Із верхівкової чотирикамерної позиції також добре візуалізується обидва 

атріовентрикулярні клапани, які знаходяться на одному рівні у випадку АВК. В 

нормі трикуспідальний клапан завжди знаходиться дещо вище мітрального. 
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Також із цієї позиції зручно розглядати великий первинний дефект 

міжпередсердної перегородки та напрям скиду крові на ньому.  

Із застосуванням Допплеру з цієї позиції добре оцінювати ступінь 

недостатності на обох АВ клапанах. Проте слід пам’ятати, що при наявності 

великого дефекту міжпередсердної перегородки, який здійснює «декомпресію» 

лівого передсердя, ступінь регургітації на мітральному клапані може бути 

нижчим ніж насправді. 

Розщеплення передньої стулки лівого атріовентрикулярного клапану теж 

оцінюється із цієї позиції. Міжшлуночкову перегородку слід ретельно 

просканувати з метою діагностики наявності та величини перимембранозного 

дефекту міжшлуночкової перегородки характерного для повної форми АВК. З 

цієї позиції визначається чи клапан – єдиний, чи має два окремі - лівий та 

правий отвори. 

А. з цієї позиції найкраще оцінювати чотири камери серця. З метою 

візуалізації передсердь, коронарного синусу, АВ клапанів, вушка серця 

необхідно зробити задній зріз. Датчик поверніть до переду і зробіть передній 

зріз для того, щоб побачити звідки виходять магістральні судини. Необхідно 

виключити можливі дефекти АВ каналу – розщеплення передньої стулки МК, 

оцінити функцію АВ клапанів – визначити ступінь недостатності, імовірний 

стеноз та пролабування їх стулок; оцінити анатомію зв’язкового апарату АВ 

клапанів та м’язові дефекти ДМШП. 

Б. Вищезгадане сканування необхідно повторити із кольоровим 

Допплером із застосуванням функції «зум» на кожному клапані. 

В. Пульсуючий Допплер необхідно використати для оцінки АВ клапанів 

скануючи проксимально і дистально до півмісяцевих клапанів. Необхідно 

провести всі вимірювання на обох атріовентрикулярних клапанах і визначити – 

регургітацію та градієнт тиску на трикуспідальному клапані та тиск у правому 

шлуночку. 

Г. З метою визначення градієнту тиску у ПШ через потік регургітації 

необхідно поставити постійний Допплер на ТК. 
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3. Парастернальна позиція  

Чітка парастернальна позиція – повздовжня. З цієї позиції візуалізується 

недостатність на лівому атріовентрикулярному клапані та визначається ступінь 

його недостатності за допомогою Допплера. 

Довга парастернальна позиція також зручна для діагностики видовженого 

та звуженого вихідного тракту лівого шлуночка, що може визначатися до 

операції, проте більш характерне після хірургічної корекції. Звуження 

вихідного тракту лівого шлуночка більш характерне для неповної форми АВК, 

що пояснюється кріпленням стулок мітрального клапану до гребня 

міжшлуночкової перегородки, а також кріпленням додаткових хорд до 

перегородки та дислокацією папілярних м’язів до переду. 

 

 

А. Для діагностики гіпертрофічної кардіоміопатії та пролапсу МК – 

щонайменше 10 секунд необхідно сканувати ЛП, МК та АоК. 

Послідовно скануйте до верхівки, візуалізуючи можливі апікальні 

дефекти міжпередсердної перегородки, та догори для виявлення дилатованого 
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кореня аорти. 

Б. Необхідно просканувати ті самі структури із кольоровим Допплером 

для виключення можливої реґурґітації на МК, АоК, м’язові дефекти 

міжшлуночкової перегородки. 

В. Важливо визначити градієнт тиску за допомогою Допплера на дефекті 

міжшлуночкової перегородки. 

Г. Необхідно виміряти корінь аорти, включаючи кільце, синус 

Вальсальви, синотубулярні сполучення та висхідну аорту. 

Д. На мітральному та аортальному клапані необхідно застосувати 

функцію «зум» та колір. 

 

4. Висока парастернальна вісь  

А. Із сагітального довго верхівкового доступу необхідно зробити 

сагітальний зріз для візуалізації легеневої артерії та низхідної аорти. Повторіть 

сканування у кольорі. 

Б. За умови виявлення ВАП необхідно визначити її розмір у форматі 2D 

та градієнт тиску на ній. 

В. Необхідно виміряти та оцінити гілки легеневої артерії. 

С. Оцініть будову та функцію клапану легеневої артерії. 

 

5. Коротка парастернальна вісь  

З цієї позиції добре візуалізувати передню стулку мітрального клапану у 

вихідному тракті лівого шлуночка в діастолу для діагностики розщеплення 

передньої стулки мітрального клапану, яке характерне для обох анатомічних 

форм АВК. Із короткої парастернальної осі можна чітко вивести та побачити 

поділ передньої стулки мітрального клапану на два окремі компоненти. 
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Такий розподіл зумовлює вигляд трикутної будови отвору мітрального 

клапану, замість типового «риб’ячого рота». У пацієнтів із АВК розщеплення 

стулки мітрального клапану скероване в напрямі до міжшлуночкової 

перегородки, тоді як у пацієнтів із ізольованим розщепленням передньої стулки 

мітрального клапану спрямоване до вихідного тракту лівого шлуночка. 

Розщеплення спричинює регургітацію на клапані через неправильну коаптацію 

в цьому місці. Ця недостатність прогресує із віком пацієнта. 

Аномалії лівого атріовентрикулярного клапану значно частіше виникають 

при неповній формі АВК. Частина тканини може поділяти мітральний клапан 

на два отвори, формуючи мітральний клапан із подвійним отвором. Така 

анатомічна будова описана приблизно у 3-5% відсотків пацієнтів. Площа 

подвійного отвору мітрального клапану завжди менша, відтак мітральний 

клапан із подвійним отвором – завжди асоціюється із стенозом, стулки його 

потовщені та мають обмежену діастолічну екскурсію. 

Також із цієї позиції діагностується парашутоподібна деформація 

мітрального клапану. В цьому випадку хорди мітрального клапану кріпляться 

лише до одного папілярного м’язу, таким чином створюючи вигляд 

парашутоподібного мітрального клапану. Єдиний домінуючий папілярний м’яз 
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може створювати рестрикцію лівого отвору, створюючи функціональний 

стеноз. 

А. Необхідно оцінити співвідношення діаметрів аорти та легеневої 

артерії; впевнитися у наявності всіх стулок Ао клапану, для кращої візуалізації 

можна взяти датчик із більшою роздільною здатністю. 

Б. Роздивіться корінь аорти і оцініть звідки відходять коронарні артерії, 

повертаючи датчик за годинниковою стрілкою і навпаки. Візуалізуйте 

коронарні синуси: перший – права вінцева артерія, другий – лівий лицевий від 

якого відходять ліва передня висхідна та огинаюча вінцеві артерії. 

В. Проскануйте лівий шлуночок від аортального клапану до верхівки 

фіксуючи мітральний клапан, скануючи папілярні м’язи до верхівки, оцінюючи 

перегородку важливо не пропустити м’язові дефекти міжшлуночкової 

перегородки. Необхідно все повторити в кольорі. 

Г. Використовуючи пульсуючий Допплер проксимально та дистально до 

клапану ЛА необхідно виключити наявність відкритої артеріальної протоки. 

 

6. Югулярна або супрастернальна позиція  
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А. Важливо сканувати із довгої осі щоб побачити дугу аорти та низхідну 

аорту та виключити дилатацію висхідної та низхідної аорти. 

Б. Поставте колір та Допплер на висхідну та низхідну аорту, місце 

відходження лівої підключкової артерії до можливої коарктації аорти чи ВАП. 

Скеруйте датчик вліво для візуалізації лівої гілки ЛА із застосуванням кольору 

і Допплеру. 

В. Необхідно повернутись назад у позицію сагітально-поперечного зрізу 

та знайти першу судину дуги аорти, нахиляючи під кутом датчик до голови чи 

допереду. За умови візуалізації судини справа – дуга є ліворозміщеною, якщо 

ця судина зліва – то дуга право розміщена. Використайте колір на кровоплині 

першої гілки. 

Необхідно знайти біфуркацію першої судини, що відходить від дуги Ао. 

Якщо візуалізувати не вдається, тоді це свідчить про аберантну праву 

підключичну артерію. 

Г. Короткий верхівковий зріз є зручним для вимірів правої ЛА, коли вона 

проходить під дугою аорти. 

Д. «Краб» (Crab) – позиція застосовується для візуалізації усіх чотирьох 

легеневих вен. 
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Е. Перевірте чи права гілка висхідної порожнистої вени дренується у 

праве передсердя. 

Скануйте безіменну вену вліво для візуалізації лівої ВПВ та вертикальної 

вени. 

 

7.  Застосування М – режиму вимірювання 

А. Вимірювати Ао та ЛП найправильніше проводити у короткій осі із 

парастернальної позиції. 

Б. Важливо вимірювати ЛП вертикально. 

В. Послідовно скануйте через МК, ЛШ (під час систоли та діастоли), 

тільки через папілярні м’язи, по задній стінці ЛШ та перегородки.  

ПШ найкраще вимірювати у парастернальній короткій осі. 
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Додаток Г 

Протокол спостереження за дітьми з АВК у віддаленому післяопераційному 

періоді 

 Дані пацієнта: 

Дата обстеження, 

ПІП, вага (кг), ріст (см), АТ, ЧСС, Сатурація 

Седований – так/ні 

Загальні відомості 

Протягом останніх десятиліть відбувся значний прогрес у галузі дитячої 

кардіохірургії. Метою хірургічної корекції неповної АВК є закриття 

міжпередсердного дефекту та відновлення роботи клапану так, щоб не 

стенозувати його та не пошкодити провідну систему серця. Іноді 

трикуспідальний клапан також потребує втручання. На сьогодні таке хірургічне 

втручання проводиться у віці 18-24 місяців. Незважаючи на це, дослідження 

останніх років показують, що у дітей, яким оперативне втручання було 

проведено пізніше – у віці 5-8 років, недостатність на мітральному клапані 

залишалася в межах 1+ і дуже рідко прогресувала до рівня 2+ (Ехокардіографія 

у дітей та дорослих із коригованими вродженими ВВС, Бенджамін В., Ейдем, 

2014).  

Закриття дефекту катетером є неможливим у зв’язку із приляганням 

дефекту до клапану та АВ вузла. На сьогодні, згідно літературних даних, 

післяопераційна смертність становить менше 3%, а повна атріовентрикулярна 

блокада розвивається зрідка. 

 Повну АВК оперують у віці 3-6 місяців. Важливою є рання хірургічна 

корекція з метою запобігання розвитку легеневої гіпертензії. Післяопераційна 

смертність становить менше 3%. Проте, незважаючи на такий успіх, реоперації 

потребують 10-15% пацієнтів у зв’язку із значною недостатність лівого АВ 

клапану та прогресуючою обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка. 

 Метою оперативного втручання повної АВК без асоційованої патології є 

закриття міжпередсердного та міжшлуночкового шунтів, а також формування 
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двох окремих клапанів із єдиного. При повній АВК ДМПП та ДМШП є 

суміжними, тому можна використовувати як одно- так і дволаткову техніку. 

Попередня техніка пройшла ряд модифікацій від оригінальної і включає в себе 

пришивання стулок єдиного АВ клапану до гребня перегородки шлуночка, а 

пізніше використання однолаткової техніки для закриття дефекту над АВ 

клапаном та поділ його на два окремі отвори.  

Класична однолаткова техніка складається із поділу АВ клапану на 

правий та лівий компоненти, вшивання єдиної латки вздовж ДМПП та ДМШП, 

та пришивання двох «половинок» АВ клапану до середньої частини латки. 

Дволаткова техніка, включає в себе дві латки – перикардіальну латку для 

закриття ДМПП та синтетичну латку для закриття ДМШП. Модифікована 

однолаткова техніка чи «Австралійська техніка» це третій спосіб хірургічного 

втручання. Вона полягає у «наповненні» нависаючих стулок до гребня 

міжшлуночкової перегородки, залишаючи стулки інтактними і не поділяючи їх. 

Таким чином одна пізніше з’єднує дві «половини» АВ клапану над 

перегородкою. 

Ці дві техніки однаково застосовуються на практиці і кожна має своїх 

прихильників і опонентів. Теоретично, перестороги однолаткової техніки 

включають в себе звуження вихідного тракту лівого шлуночка, високий ризик 

залишкового дефекту та збільшення реґурґітації на АВ клапані у зв’язку із 

перенесенням АВ клапану на «нефізіологічну» висоту. Дволаткова техніка 

залишає більш природню анатомію. При цій техніці одна із латок виповнює 

вхідну частину перегородки, якої бракує спочатку. Австралійська техніка може 

мати перевагу над двома попередніми, оскільки анатомія нависаючих стулок 

залишається інтактною. Відтак рівень реоперацій у зв’язку із прогресуючою 

недостатністю АВ клапанів є значно нижчий при використанні австралійської 

техніки.  

Післяопераційне спостереження: 

Ехо-КГ. Частота необхідних ехокардіографічних обстежень залежить від 

наявності та важкості вищезгаданих порушень. Хірургічно кориговані вади без 
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вагомих залишкових явищ необхідно спостерігати щонайменше що 2-3 роки, в 

разі наявності залишкових явищ і частіше.  

Оцінюється ступінь недостатності/стенозу АВ клапанів. Визначається 

наявність решунтів, обструкція вихідного тракту лівого шлуночка, легенева 

гіпертензія та дисфункція шлуночків. 

Недостатність лівого АВ клапану є найбільш частою проблемою у 

післяопераційному періоді і це найбільш часта причина реоперації. 

Важка (3+) недостатність лівого АВ клапану діагностується у 20% 

пацієнтів відразу після операції. У 25% із цих пацієнтів компетентність клапану 

нормалізується з часом. Відтак 10-15% пацієнтів вимагають реоперації з часом, 

у зв’язку із прогресуючою недостатністю лівого АВ клапану. Як правило, 

важливим предиктором розвитку важкої недостатності АВ клапану є наявність 

важкої недостатності АВ клапану відразу після хірургічної корекції. Однак це 

ще потребує подальшого дослідження. Інші фактори ризику важкої 

недостатності АВ клапану включають: значну інтраопераційну клапанну 

недостатність, дисплазію лівого АВ клапану та неспроможність закрити 

розщеплену стулку лівого АВ клапану. Стеноз частіше розвивається на 

гіпопластичному, диспластичному, з подвійним кільцем чи парашутоподібному 

мітральному клапані, і діагностується після закриття ДМПП. 

Згідно останніх досліджень і 35 річного досвіду клініки Мейо, 50 

пацієнтів мали реоперацію в середньому 1 рік після проведення хірургічного 

втручання. 80% із цих пацієнтів потребували реоперації у зв’язку із 

недостатністю лівого АВ клапану, половині із цих пацієнтів провели повторну 

пластику клапану, а іншій половині провели протезування клапану. Рівень 

виживання протягом 15-річного періоду становив 86%. 

За допомогою Допплер аналізу необхідно оцінити ступінь 

стенозу/недостатності правого та лівого АВ клапанів. Також необхідно 

ретельно просканувати перегородку з метою діагностики решунтів. Допплер 

оцінка швидкості через шунт на рівні шлуночків та регургітація на правому 

клапані забезпечує чітке визначення систолічного тиску у ПШ. Проте за умови 
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наявності залишкового шунту на МШП, потік із ДМШП може закривати потік 

регургітації на правому АВ клапані та утруднювати точність виміру тиску у 

ПШ. В такому випадку, необхідно брати до уваги непрямі ознаки, такі як 

стоншення і вибухання міжшлуночкової перегородки, розмір та функцію ПШ, а 

також Допплер дослідження швидкості потоку легеневої недостатності для 

визначення діастолічного тиску на легеневій артерії. 

Прогресуюча обструкція вихідного тракту лівого шлуночка виникає у 

15% пацієнтів після корекції неповної АВК. Частіше вона виникає у дітей із 

неповною формою АВК. Деформація у вигляді гусячої шиї слугує субстратом 

для виникнення обструкції. Частота реоперації у зв’язку із обструкцією 

вихідного тракту лівого шлуночка становить 5-10% і є вищою у групі пацієнтів 

із неповною АВК. 

Один із варіантів корекції обструкції – це висічення прихованих ділянок 

обструкції створених м’язовими горбками чи додатковою хордальною 

тканиною. Також застосовується септальна міоектомія. 

1.  У випадку неможливості визначення об’єму та функції шлуночків та 

наявності шунтування показане проведення комп’ютерної томографії серця.  

2. Катетеризація камер серця показана у випадку високої легеневої 

гіпертензії діагностованої шляхом ехокардіографії. 

Показання до повторної операції у дітей із АВК згідно рекомендацій 

Європейської асоціації кардіологів щодо ведення дорослих з коригованими 

вродженими вадами серця включають: 

Покази Клас 

рекомендації 

Рівень 

доказовості 

Повна АВК   

Хірургічна корекція не може бути проведена у 

пацієнтів із фізіологією синдрому Ейзенменгера, у 

сумнівних випадках рекомендовано визначати 

резистентність легеневих судин (провести 

ІІІ С 



193 
 

катетеризацію) 

Неповна АВК   

Хірургічне закриття дефекту повинне проводитись 

у випадку значного перенавантаження об’ємом 

правого шлуночка 

І С 

Недостатність АВ клапана   

Симптоматичні пацієнти із регургітацією 

середнього та важкого ступеня підлягають 

хірургічній корекції АВ клапану 

І В 

Асимптоматичні пацієнти з лівошлуночковим 

кінцево-діастолічним діаметром більше 45 мм та 

(або) порушеною функцією лівого шлуночка 

(фракція викиду лівого шлуночка менше 60%) 

підлягають хірургічній корекції у випадку 

виключення інших причин дисфункції лівого 

шлуночка 

ІІа С 

Хірургічна корекція повинна бути проведена у 

асимптоматичних пацієнтів із середнім та важким 

ступенем недостатності лівого АВ клапану, які 

мають ознаки об’ємного перенавантаження лівого 

шлуночка та клапан піддається корекції 

  

 

Клас 

рекомендації 
Визначення 

І 
Переваги для пацієнта від проведеного втручання є 

вагомими та мають доказову базу 

ІІ Наявність конфліктуючих думок щодо користі пацієнту від 
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отриманого лікування чи процедури 

ІІа 
Перевага доказовості\думок на користь\ефективність для 

пацієнта 

ІІб 
Користь\ефективність добре підтверджена 

доказами\думками спеціалістів галузі 

ІІІ 

Докази загальної згоди спеціалістів галузі, що надане 

лікування чи процедура не є корисною\ефективною та у 

деяких випадках може шкодити пацієнту 

 

Фізичні навантаження і спорт. Для більшості пацієнтів із неускладненою 

прооперованою АВК немає необхідності обмежувати фізичні навантаження, 

незважаючи на те що у більшості пацієнтів буде визначатися зниження 

толерантності до фізичних навантажень. Пацієнти із гемодинамічно значущими 

залишковими явищами потребують індивідуальних рекомендацій. 

 Вагітність: добре переноситься пацієнтками із повною корекцією та без 

залишкових явищ. Не оперовані пацієнтки із неповною АВК мають підвищений 

ризик парадоксальної емболізації. Рекомендовано закривати значні первинні 

дефекти міжпередсердної перегородки перед плануванням вагітності. У 

пацієнтів із вираженою легеневою гіпертензією вагітність є протипоказаною. 

Як правило, пацієнтки із залишковою регургітацією лівого 

атріовентрикулярного клапану, у яких немає показів до хірургічної корекції 

достатньо добре толерують вагітність, але у них можуть виникати аритмії та 

прогресувати недостатність АВ клапану.  

Ризик виникнення АВК у дитини є достатньо високим – до 11%, відтак 

необхідною є консультація генетика під час вагітності. 

Профілактика ендокардиту: рекомендована пацієнтам, що знаходяться у 

високій групі ризику. 

 


