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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Одна з найважливіших проблем здоров’я населення 

України – хвороби системи кровообігу (ХСК). Широка розповсюдженість, висока 

смертність та інвалідизація населення внаслідок ХСК ставлять їх діагностику, 

профілактику та лікування в один ряд із найбільш актуальними медико-соціальними 

проблемами. Впродовж останніх десяти років ХСК залишаються основною 

причиною смертності у світі, акумулюючи близько 30% усіх випадків і 45% – від 

усіх неінфекційних захворювань (Пархоменко О.М., 2014). Серед ХСК найбільше 

значення мають артеріальна гіпертензія (АГ), ішемічна хвороба серця (ІХС), інфаркт 

міокарда (ІМ), інсульт, з якими пов’язано 82% смертей (Навчук І.В., 2012). Ішемічна 

хвороба серця залишається лідером серед причин смертності у світі (Roger V.L.  

et al., 2012; Лутай Я.М., 2013). Поширеність ІХС в Україні (за даними МОЗ) 

становить 10%. Основною причиною безпосередньої та віддаленої смертності від 

ІХС є інфаркт міокарда (Нетяженко В.З., 2015; Тащук В.К., 2015). За статистикою, 

до розвитку ІМ частіше схильні чоловіки віком від 40 до 60 років. Жінки 

страждають на це захворювання в півтора-два рази менше (Соколов Ю.М., 2009). 

Черезшкірні коронарні втручання здатні попередити появу незворотних ішемічних 

пошкоджень серця, розвиток дилатації та дисфункції лівого шлуночка (ЛШ), 

знизити ризик повторного ІМ та летальності (Соколов Ю.М., 2015; Амосова К.М., 

2016; Целуйко В.Й., 2017). Останнім часом серед чинників, які впливають на перебіг 

АГ та ІХС, важлива роль відводиться факторам зовнішнього середовища. 

Міжнародним товариством із артеріальної гіпертензії та ВООЗ до факторів, які 

погіршують прогноз у хворих із серцево-судинними захворюваннями, поряд із 

визнаними факторами ризику віднесено і географічний регіон проживання. 

Віднедавна, неабияке значення у розвитку серцево-судинних ускладнень 

приділяється фізіологічній гіпоксії внаслідок перебування у гірських районах 

(Серебровская Т.B., 2005; Kingman P., 2017). Проте, за даними ряду дослідників, 

гірські жителі менш схильні до розвитку ІХС, що пояснюється адаптацією до 

гіпоксії (Baibas N., 2005). Поодинокі роботи, присвячені особливостям клінічного 

перебігу деяких серцево-судинних захворювань в умовах гострої і тривалої гіпоксії, 

недостатньо розкривають всю багатогранність адаптаційних механізмів у цих 

пацієнтів, вже не кажучи про обмаль робіт, які висвітлюють гендерні відмінності 

клінічних проявів найбільш поширених серцево-судинних захворювань, таких як 

АГ, ІХС та їх ускладнень при прогресуючій гіпоксії в умовах гірської місцевості 

(Чендей Т.В., 2008; Bailey D.M., 2000; Tianyi Wu, 2005, Gregg L., 2014). 

Відомо, що від 5 до 25% пацієнтів з ІХС мають ангіографічно інтактні вінцеві 

артерії (ВА) (Alpert J.S., 2012, Grampaolo N., 2015, Larsen A.I., 2013). Літературних 

відомостей щодо особливостей перебігу ІХС у пацієнтів з ангіографічно інтактними чи 

малозміненими вінцевими артеріями, які проживають в гірських умовах, в даний час 

практично не виявлено. Зважаючи на те, що більш ніж 140 млн. людей у світі 

мешкають на висоті, істотно вищій за рівень моря, а в Україні – більше ніж 1 млн. 

населення мають гірський статус, своєчасним є проведення популяційних досліджень, 

удосконалення та впровадження первинної та вторинної профілактики, розробка 
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новітніх підходів щодо оцінки впливу гірських умов на перебіг ІХС, як одного з 

суттєвих факторів ризику, що може бути одним із напрямків вирішення цієї проблеми. 

Питання особливостей перебігу та стану вінцевого русла у пацієнтів з ІХС на 

фоні інтактних та малозмінених вінцевих артерій у мешканців Українських Карпат 

вивчені недостатньо, тому їх розв’язання з метою розробки обґрунтованого 

комплексу заходів для раннього виявлення, діагностики, лікування та профілактики 

цього захворювання є актуальним і доцільним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження є фрагментом комплексної науково-дослідної теми «Регіональні 

особливості розповсюдження, клінічних проявів та ефективність лікування 

захворювань внутрішніх органів у хворих з різних висотних зон Закарпаття» 

(державний реєстраційний № 0115U005285), яка виконується на кафедрі 

госпітальної терапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Здобувач є 

виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження: удосконалити діагностику та підвищити ефективність 

лікування ІХС у пацієнтів з ангіографічно інтактними чи малозміненими вінцевими 

артеріями, які проживають у гірській та рівнинній місцевості Українських Карпат, на 

підставі встановлення клінічних, вікових, гендерних, ангіографічних, 

ехокардіографічних та лабораторних особливостей перебігу цього захворювання. 

Завдання дослідження: 

1. Виявити поширеність інтактних та малозмінених вінцевих артерій у гірських 

та рівнинних мешканців Закарпаття. 

2. Провести порівняльний аналіз клінічного перебігу ІХС у пацієнтів з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями серед мешканців гірських та 

рівнинних населених пунктів Закарпаття. 

3. Встановити особливості ангіографічних, електрокардіографічних, 

ехокардіографічних показників у досліджуваних групах пацієнтів.  

4. З’ясувати особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями, які проживають у гірській та 

рівнинній місцевості. 

5. Дослідити стан, ефективність та своєчасність надання медичної допомоги 

хворим на ІМ з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями серед мешканців 

гірських та рівнинних територій Українських Карпат.  

Об’єкт дослідження – гострі та хронічні форми ІХС у пацієнтів з інтактними та 

малозміненими вінцевими артеріями, мешканців гірських та рівнинних населених 

пунктів Закарпаття. 

Предмет дослідження – клінічні, вікові, гендерні, ангіографічні, лабораторні, 

електрокардіографічні та ехокардіографічні особливості перебігу ІХС у пацієнтів з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями, мешканців гірських та 

рівнинних населених пунктів Закарпаття. 

Методи дослідження: загальноклінічні (скарги, анамнез, об’єктивне обстеження), 

лабораторні методи дослідження крові, інструментальні (електрокардіографія (ЕКГ), 

одно- та двомірне ехокардіографічне дослідження (ЕхоКГ), велоергометрія (ВЕМ), 

холтерівське моніторування електрокардіограми (ХМ ЕКГ), інвазивна (катетерна) 
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коронароангіографія (КАГ) з вентрикулографією), аналіз первинної медичної 

документації, аналітико-статистичний аналіз. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на теренах України 

проведено дослідження впливу висоти проживання на перебіг ішемічної хвороби 

серця у пацієнтів з ангіографічно інтактними та малозміненими вінцевими артеріями. 

Вперше проведена оцінка особливостей перебігу ІХС у хворих з ангіографічно 

інтактними та малозміненими ВА серед мешканців гірських та рівнинних населених 

пунктів Закарпаття. 

Встановлено, що інтактні вінцеві артерії зустрічалися в 11,8% пацієнтів, 

малозмінені - у 9,1% обстежених (серед 7974 проведених КАГ). При цьому серед 

гірського населення інтактні вінцеві артерії виявлені в 13,5%, малозмінені в 10,4%, а 

серед рівнинного населення – в 10,8% та 8,4% пацієнтів відповідно; у горян 

спостерігалися кращі показники систолічної функції ЛШ та більші розміри лівого 

передсердя (ЛП), в той же час вони мали більш вищі показники діастолічної 

дисфункції ЛШ і більшу товщину задньої стінки ЛШ та міжшлуночкової перетинки. 

З’ясовано, що на момент виникнення інфаркту на фоні інтактних та 

малозмінених ВА горяни були на 8 років молодшими, ніж жителі рівнини 

(49,23±1,69 проти 57,47±1,82 років, р<0,05). Інфаркт міокарда без елевації сегмента 

ST серед гірських пацієнтів виникав майже на 11 років скоріше, ніж у мешканців 

рівнинних населених пунктів (48,67±2,42 проти 59,23±2,23 років, р<0,05). 

Доповнено наукові дані про те, що такі фактори ризику, як підвищений рівень 

загального холестерину (ЗХС) (52,9% проти 41,1%, р<0,05) та ожиріння (34,3% проти 

16,1%, р<0,05), траплялися частіше в мешканців рівнинних населених пунктів, а 

куріння – серед мешканців гірських населених пунктів (50,9% проти 28,4%, р<0,05); у 

пацієнтів із малозміненими ВА частішим було односудинне ураження – 45,5%. 

Вперше досліджено стан та своєчасність надання медичної допомоги мешканцям 

гірських та рівнинних територій Закарпаття та вперше виявлено, що жителі гірського 

регіону рідше зверталися за медичною допомогою до розвитку інфаркту міокарда та 

практично не лікувалися при наявності загрозливих симптомів з боку серцево-

судинної системи (36,4% проти 74,4%, р<0,05), кратність консультацій лікарів у 

рівнинних мешканців була достовірно вищою, ніж у горян (3,77±0,44 разів проти 

0,36±0,11 разів, р<0,05). 

Практичне значення отриманих результатів. Прикладна цінність дослідження 

визначається розробкою і впровадженням у практичну медицину рекомендацій 

стосовно своєчасного та комплексного підходу до діагностики ІХС у пацієнтів з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями серед горян та жителів 

рівнинних регіонів Закарпаття, що дає змогу попередити виникнення та 

прогресування ішемічної хвороби серця. Встановлено предиктори інтактних 

вінцевих артерій, серед яких: жіноча стать, вік молодше 50 років, збережена 

скоротлива здатність лівого шлуночка та передньо-задній розмір ЛП, відсутність ІМ 

в анамнезі. Отримано пріоритетні дані щодо можливості прогнозування стану 

вінцевого русла у пацієнтів з ІХС, що підтверджено патентом України на корисну 

модель № 97325 «Спосіб визначення стану вінцевого русла у жінок віком до 50 

років зі стенокардитичним синдромом». 
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Впровадження результатів дослідження. Результати диcертаційного 

дослідження впроваджені у лікувально-діагностичний процес Івано-Франківського 

ОККД, Вінницької обласної клінічної лікарні імені М.І. Пирогова, 

загальнокардіологічного, інфарктного та рентгенхірургічного відділень 

Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру (м. Ужгород), 

терапевтичного та кардіологічного відділень медичних закладів Закарпатської 

області (Іршавська районна лікарня). 

Матеріали роботи використовуються в навчальному процесі кафедр  ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет», Вінницького 

національного медичного університету імені М.І. Пирогова, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». 

Особистий внесок здобувача. Усі наведені в дисертації наукові матеріали та 

фактичні дані складають особистий внесок здобувача в розробку даної теми. Дисертант 

самостійно проводив відбір та клінічно-інструментальне обстеження хворих, зокрема 

ВЕМ та ХМ ЕКГ. Автор особисто провів літературний та патентний пошук, набір 

фактичного матеріалу, самостійно створив електронну базу даних, виконав 

статистичний аналіз отриманих результатів, аналіз та узагальнення результатів 

досліджень, підготовку статей до друку. Спільно з науковим керівником визначено 

мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, сформульовано висновки та 

практичні рекомендації, забезпечено їхнє впровадження в лікувальний та навчальний 

процес. Текст дисертаційної роботи написаний особисто дисертантом. Права 

співавторів публікацій порушені не були, конфлікти інтересів відсутні. 

Апробація результатів дослідження. Апробація дисертації проводилася на 

розширеному міжкафедральному засіданні кафедри госпітальної терапії, кафедри 

факультетської терапії, кафедри нормальної та патологічної фізіології, кафедри 

анатомії людини та гістології, кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з курсом 

валеології та основ медичних знань, кафедри госпітальної хірургії медичного 

факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (протокол № 4 від 07 

квітня 2017 року). 

Основні положення дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на ХІV 

(Київ, 18-20 вересня 2013 р.), ХV (Київ, 23-25 вересня 2014 р.), XVI (Київ, 23-25 

вересня 2015 р.), XVIІ (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) та XVІІІ (Київ,  20-22 вересня  

2017 р.) Національних конгресах кардіологів України; Міжнародному конгресі 

«Людина та ліки – Україна» (31 березня – 1 квітня 2016 р.); ІХ Міжнародній 

міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти збереження 

здоров’я людини» (Санаторій «Квітка Полонини», 22-23 квітня 2016 р.), 68-ій, 70-ій 

підсумкових науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу 

УжНУ (Ужгород, 2014-2016 рр.); XІІ, XIV наукових конференціях «Науковий 

потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього» (Ужгород, 2014-2016 рр.); 

науково-практичних конференціях терапевтів та кардіологів Закарпаття  

(2015-2017 рр.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені в 22 наукових працях, із 

яких 7 статей (1 одноосібна) у наукових фахових виданнях України, 3 – у 

закордонних періодичних виданнях (Словаччина, Польща, Казахстан), 11 тез у 
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матеріалах конгресів, з’їздів і конференцій, один патент України на корисну модель; 

2 статті опубліковані в журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз. 

Обсяг та структура дисертації. Робота викладена на 170 сторінках друкованого 

тексту, з яких 109 сторінок займає основний зміст, і складається з анотації, вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних 

досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел літератури, що містить 164 найменування, 

у тому числі 37 кирилицею і 127 латиницею, та додатків. Дисертація ілюстрована 26 

таблицями і 12 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Перший етап дослідження включав аналіз 

даних 7974 пацієнтів, жителів Закарпатської області, яким проводили КАГ 

впродовж 2011-2016 років для з’ясування стану ураження вінцевого русла. Пацієнти 

були поділені на наступні групи: основну групу (ОГ) склали пацієнти – корінні 

мешканці гірської зони Закарпаття: 37,4% (2982 пацієнти); контрольна група (КГ) 

включала пацієнтів, мешканців рівнинних населених пунктів Закарпаття – 62,6% 

(4992 пацієнти). 

На другому етапі серед цих пацієнтів було відібрано 246 осіб: 112  хворих на 

ІХС, мешканців гірських населених пунктів (група 1) та 134 пацієнти з ІХС, що 

мешкають у населених пунктах, які не мають статусу гірських (група 2 - група 

порівняння). Населені пункти, що мають статус гірських, виділено згідно Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» та постанови Кабінету 

Міністрів України № 647 від 11.08.1995 з відповідними змінами, внесеними 

протягом періоду з 1995 по 2013 роки. Джерелом інформації слугували «Медичні 

карти амбулаторного хворого» (Ф. 025/о) та «Медичні карти стаціонарного хворого» 

(Ф. 003/о), журнал коронароангіографій. Діагностику та комплексне лікування ІХС 

проводили згідно критеріїв, затверджених Наказом МОЗ України № 816 від 

23.11.2011 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини». 

Критерії включення хворих у дослідження були наступні: вік від 28 до 75 років, 

наявність ішемічної хвороби серця (гострої чи хронічної форми) у пацієнтів з 

інтактними та малозміненими ВА, підтвердженої на основі клінічного обстеження, 

даних анамнезу, ЕКГ, ЕхоКГ, проби з дозованим фізичним навантаженням (ВЕМ), 

ХМ ЕКГ, визначення рівня маркерів некрозу міокарда та проведення 

коронаровентрикулографічного обстеження (виконувалось обов’язково кожному 

пацієнту). У дослідження не включали осіб з непідтвердженим діагнозом ІХС, з 

відсутністю даних ЕКГ, ЕхоКГ та тих, яким не виконували КАГ, пацієнтів з 

пухлинними процесами будь-якої локалізації, важкими декомпенсованими 

хронічними захворюваннями, а також ментальними порушеннями, що могли 

перешкоджати проведенню даного дослідження.  

Усім пацієнтам після надходження у стаціонар перед початком медикаментозного 

лікування проводили загальноклінічне, інструментальне та лабораторне обстеження з 

визначенням показників загального й біохімічного аналізу крові та принаймні один раз 
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реєстрували ЕКГ у стані спокою. ЕхоКГ-дослідження серця проводили на апараті 

Philips Envisor C, США датчиком 2,4 МГц. Розміри та об’єми порожнини ЛШ, розміри 

ЛП, товщину стінок та фракцію викиду (ФВ) ЛШ визначали під час двомірного 

дослідження. У всіх хворих оцінювали наступні показники: стать, вік, наявність 

стенокардії, час її виникнення (з’явилася до ІМ, у післяінфарктний період), її 

тривалість та функціональний клас; наявність в анамнезі перенесеного ІМ на момент 

поступлення у стаціонар; період, що минув з моменту ІМ до поступлення у клініку 

(тривалість післяінфарктного періоду); присутність АГ і фібриляції передсердь (ФП) в 

анамнезі та їх тривалість; стадія та функціональний клас серцевої недостатності; 

наявність супутнього захворювання некардіологічного профілю (цукрового діабету 

(ЦД), порушення мозкового кровообігу, ожиріння та ін.); куріння; обтяжена 

спадковість. Згідно результатів КАГ у кожного пацієнта оцінювали тип 

кровопостачання міокарда, наявність інтактних ВА та гемодинамічно незначимих змін. 

Обстеження і лікування хворих проводилося на базі рентгенхірургічного (проведення 

коронарографії та стентування при потребі), реанімаційного (ведення гострого 

коронарного синдрому до стабілізації стану), інфарктного та загальнокардіологічного 

(лікування хворих з інфарктом міокарда після стабілізації стану, обстеження й 

лікування нестабільної стенокардії та хронічних форм ІХС) відділень Закарпатського 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Збір матеріалу та клінічне 

обстеження хворих виконувалося під керівництвом наукового керівника. 

Третій етап роботи полягав у визначенні особливостей клінічного перебігу 

інфаркту міокарда у пацієнтів з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями, 

мешканців гірських та рівнинних регіонів Закарпаття. Для цього із загальної когорти 

пацієнтів виокремили 65 пацієнтів, які розділили на наступні групи за даними КАГ: 

основну групу склали 22 пацієнти, корінні мешканці гірської зони Закарпаття, 

контрольна група включала 43 пацієнти, мешканці рівнинних населених пунктів 

Закарпаття. Осіб з інтактними артеріями було 47,7% (31 чол.), пацієнтів з 

гемодинамічно незначимим стенозом – 52,3% (34 чол.). 

 На четвертому етапі роботи  проаналізували ефективність організації медичної 

допомоги серед пацієнтів з ІМ з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями. 

Таким чином, загалом до дослідження було залучено 7974 пацієнти, з яких 

відібрано 112 хворих на ІХС з гірських населених пунктів і 134 пацієнти з 

рівнинних, та з них – 65 пацієнтів з ІМ з інтактними та малозміненими ВА. 

Статистичний аналіз даних: варіаційні ряди аналізували залежно від типу 

розподілу варіант у вибірці; у разі нормального розподілу їх описували у вигляді 

M±m; якщо розподіл відрізнявся від нормального, то вибірку описували значенням 

медіани та нижнього і верхнього квартилів розподілу. Відмінності між показниками 

досліджуваних груп оцінювали за допомогою t-тесту Стьюдента. Необхідні для 

статистичного аналізу обчислення виконували на персональному комп’ютері за 

допомогою редактора електронних таблиць MSExcel 2007. 

Результати дослідження та їх обговорення. Згідно результатів КАГ, проведених 

7974 пацієнтам, корінним мешканцям Закарпаття, інтактні ВА виявлено в 11,8% 

осіб, малозмінені – у 9,1%. У мешканців гірської зони (37,4%, 2982 особи) інтактні 

ВА були наявні в 13,5% випадків, малозмінені – у 10,4%, у жителів рівнинних 

населених пунктів (62,6%, 4992 пацієнти) – у 10,8% та 8,4% відповідно. Серед 
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пацієнтів з інтактними ВА було 58,5% чоловіків та 41,5% жінок, із малозміненими – 

65,1% та 34,9% відповідно. Серед обстежених пацієнтів переважали особи, вік яких 

на час проведення КАГ перевищував 50 років (з інтактними ВА – 75,4%, із 

малозміненими – 88,5% осіб). 

Кількість хворих на ІХС з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями (246 

пацієнтів) серед мешканців гірських населених пунктів становила 112 осіб (перша 

група – 1 гр.), а серед мешканців населених пунктів без гірського статусу – 134 особи 

(друга група – 2  гр.). Клінічна характеристика досліджуваних груп (гр. 1 і гр. 2) подана 

в таблиці 1. ІМ частіше реєструвався у пацієнтів рівнинних населених пунктів (р<0,05), 

в той же час гірські жителі при виникненні ІМ були молодші за віком (р<0,05). 

Достовірних відмінностей між групами за гендерними особливостями, тривалістю 

стенокардії та АГ, кількістю пацієнтів з інтактними та малозміненими ВА виявлено не 

було. 

 

Таблиця 1 – Клінічна характеристика 

досліджуваних груп пацієнтів 

 

Клінічна характеристика 

Мешканці 

гірських 

населених 

пунктів  

(n=112, 1 гр.) 

Мешканці 

рівнинних 

населених 

пунктів (n=134, 

2 гр.) 

 

 

p 

Середній вік, років 53,57±0,89 57,12±0,95 <0,05 

Вік при виникненні ІМ, 

років 
49,23±1,69 57,47±1,82 

<0,05 

Співвідношення 

чоловіки/жінки, % 
61,6/38,4 59,0/41,0 

>0,05 

Тривалість стенокардії, 

років 
0,72±0,14 1,08±0,18 

>0,05 

Тривалість АГ, років 7,52±0,54 7,76±0,46 >0,05 

Інфаркт міокарда: 

загальна частка, % 
19,6 32,1 

<0,05 

Інтактні ВА, % 46 54 >0,05 

Малозмінені ВА, % 45 55 >0,05 

 

Найчастіше серед супутніх захворювань у обстежених пацієнтів (табл. 2) виявляли 

АГ (у понад 90% осіб), ЦД (більше ніж у 20% хворих), дисциркуляторну гіпертензивну 

енцефалопатію (майже у 12% пацієнтів) та ФП (у понад 13% осіб). Достовірних 

відмінностей між частотою наявності супутньої патології серед гірських та рівнинних 

мешканців виявлено не було (р>0,05), однак такі фактори ризику як підвищений рівень 

загального холестерину та ожиріння виявлялися частіше в мешканців рівнинних 

населених пунктів, а куріння – в мешканців гірських регіонів (р<0,05). 
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Таблиця 2 - Частота супутніх захворювань та факторів ризику  

в обстежених хворих 

Супутні 

Захворювання 

Всього серед 

обстежених 

(n=246) 

Мешканці 

гірських 

населених пунктів 

(n=112) 

Мешканці 

рівнинних 

населених 

пунктів (n=134) 
р 

n % n % n % 

АГ 218 88,6 101 90,2 117 87,3 >0,05 

ФП 33 13,4 16 14,3 17 12,7 >0,05 

ЦД 2 типу 59 24,0 27 24,1 32 23,9 >0,05 

Рівень ЗХС* 117 47,6 46 41,1 71 52,9 <0,05 

Ожиріння** 44 17,8 18 16,1 46 34,3 <0,05 

Дисциркуляторна 

гіпертензивна 

Енцефалопатія 

28 11,4 13 11,6 15 11,2 

 

>0,05 

Куріння 95 38,6 57 50,9 38 28,4 <0,05 

Примітки: n – кількість осіб у групах, * - загальний холестерин > 4,5 ммоль/л, ** 

- ІМТ ≥ 30 кг/м2. 

Серед 246 осіб з ІХС та інтактними і малозміненими ВА середній вік горян з 

перенесеним ІМ був на 8 років меншим, ніж жителів рівнини – 49,23±1,69 проти 

57,47±1,82 р. відповідно (р=0,001). Чоловіки, жителі гірської зони були на 4 роки 

молодшими, ніж жителі рівнини: 50,32±1,05 р. проти 54,41±1,30 р. відповідно 

(р=0,01); достовірних відмінностей серед жінок виявлено не було. 

Жителі рівнини, що не мали проявів стенокардії, були практично на 7 років 

старшими, ніж горяни – 57,76±2,17 проти 50,39±2,15 р. (р=0,02), а пацієнти з наявністю 

стенокардії в анамнезі, які проживають у гірській місцевості, були майже на 3 роки 

молодшими, ніж жителі рівнини – 54,18±0,98 проти 56,94±1,06 р. відповідно (р=0,045). 

Горяни з наявністю АГ, а також пацієнти, в яких АГ мала тривалість більше 5 років, 

були майже на 4 роки молодшими, ніж жителі рівнини: 54,14±0,95 проти 57,67±0,98 р. 

(р=0,01) та 56,73±1,05 проти 60,70±1,05 р. (р=0,008) відповідно. Серед пацієнтів, що 

мали супутню патологію некардіологічного профілю (зокрема, порушення мозкового 

кровообігу, ЦД, хронічне обструктивне захворювання легень), горяни також були 

молодшими (54,67±1,19 р.) порівняно з рівнинними мешканцями (57,80±1,21 р., 

р=0,045). Середній вік горян з правим типом коронарного кровообігу був майже на 4 

роки меншим, ніж жителів рівнини – 53,77 ±3,31 проти 57,29 ±0,36 р. відповідно 

(р=0,01). У випадку наявності лівого та збалансованого типу кровопостачання 

достовірної різниці не виявлено. Серед пацієнтів, які мали малозмінені ВА, горяни теж 

були молодшими, ніж жителі рівнини – 53,95 ±1,16 проти 58,19 ±1,29 р. (р=0,01). 

Середній вік горян з ІМ без елевації сегмента ST був майже на 11 років меншим, ніж 

жителів рівнини – 48,67 ±2,42 проти 59,23 ±2,23 р. (р=0,003). 

Достовірні відмінності були відмічені і серед ЕхоКГ-показників: пацієнти, 

мешканці гірських населених пунктів мали більші розміри ЛП, більш високі 

показники діастолічної дисфункції, більшу товщину задньої стінки лівого шлуночка 

(ЗСЛШ) та міжшлуночкової перегородки (МШП) (табл. 3). 
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Таблиця 3 - Дані ЕхоКГ у гірських та рівнинних мешканців з ІХС (M ± m) 

Групи порівняння 
ПШ, см МШП, см ЗС ЛШ, см ЛП, см Е/А 

Горяни 
Мешканці 

рівнини 
Горяни 

Мешканці 

рівнини 
Горяни 

Мешканці 

рівнини 
Горяни 

Мешканці 

рівнини 
Горяни 

Мешканці 

рівнини 

ІМ в анамнезі 2,7±0,07 2,51±0,06* 1,14±0,03 1,10±0,02 1,44±0,03 1,07±0,02* 4,06±0,11 3,70±0,08* 0,90±0,06 0,80±0,02 

Вік старше 50 років 2,73±0,05 2,60±0,05* 1,15±0,02 1,14±0,02 1,12±0,02 1,11±0,01 4,09±0,07 3,89±0,04** 0,91±0,04 0,81±0,01 * 

Вік молодше 50 років 2,58±0,05 2,54±0,07 1,10±0,03 1,01±0,02* 1,08±0,02 
0,99± 

0,02 
3,95±0,07 3,65±0,09** 1,05±0,05 0,97±0,04 

Жінки 2,72±0,08 2,58±0,08 1,12±0,02 1,11±0,02 1,10±0,02 1,08±0,02 4,08±0,08 3,74±0,05** 0,92±0,06 0,80±0,02* 

Прогресуюча 

стенокардія 
2,68±0,07 2,56±0,05 1,14±0,03 1,15±0,03 1,10±0,02 1,11±0,02 4,07±0,10 3,83±0,06* 0,94±0,05 0,82±0,03* 

АГ в анамнезі 2,69±0,04 2,62±0,04 1,14±0,02 1,13±0,02 1,12±0,02 1,10±0,01 4,05±0,05 3,86±0,04** 0,93±0,03 0,83±0,02** 

АГ тривалістю 

більше 5 років 
2,73±0,05 2,61±0,06 1,19±0,02 1,15±0,02 1,15±0,02 1,12±0,02 4,17±0,06 3,85±0,06** 0,92±0,05  0,80±0,02* 

ІМ з елевацією с. ST 2,9±0,27 2,72±0,14 1,15±0,03 0,97±0,03* 1,13±0,05 0,98±0,03* 3,95±0,06 4,14±0,20 0,83±0,13 0,89±0,07 

Із супутньою 

патологією в 

анамнезі 

2,67±0,05 2,50±0,04* 1,12±0,02 1,11±0,02 1,10±0,02 1,09±0,02 3,97±0,06 3,86±,06 0,96±0,05 0,84±0,02 * 

Правий тип 

кровопостачання 
2,68±0,14 2,61±0,02 1,14±0,07 1,11±0,01 1,10±0,05 1,09±0,005 4,06±0,19 3,84±0,02** 0,97±0,13 0,86±0,01** 

Збалансований тип 

кровопостачання 
2,77±0,13 2,43±0,09 1,12±0,06 1,14±0,05 1,11±0,05 1,08±0,04 4,01±0,24 3,78±0,10 0,98±0,08 0,86±0,05 

Інтактні та 

малозмінені ВА 
2,72±0,06 2,63±0,07 1,15±0,02 1,08±0,02* 1,11±0,02 1,06±0,02 4,06±0,08 3,77± 0,06** 0,97±0,05 0,85±0,02 * 

ФВ <50% 2,85±0,09 2,66±0,09 1,18±0,06 1,11±0,02 1,16±0,06 1,09±0,02 4,65±0,18 4,04±0,13* 1,12±0,09 0,81±0,03 ** 

ФВ ≥50% 2,66±0,04 2,57±0,05 1,13±0,02 1,11±0,02 1,10±0,01 1,08±0,02 3,96±0,05 3,79±0,04 0,93±0,03 0,85±0,02* 

Примітки: * - р < 0,05, ** - р < 0,01. 
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ІМ за наявності інтактних та малозмінених вінцевих артерій серед мешканців 

гірських та рівнинних регіонів Закарпаття, згідно результатів аналізу даних 246 

історій хвороб пацієнтів з ІХС, був відмічений у 65 осіб (22 особи з гірської зони та 

43 – з рівнинної). Діагноз ІМ був підтверджений на грунті застосування маркерів 

некрозу міокарда, ЕКГ-змін та виявлення порушень руху стінок ЛШ під час 

проведення ЕхоКГ. Отримано відмінності між групами пацієнтів за низкою 

показників (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Розподіл хворих на ІМ на фоні ангіографічно інтактних  

та малозмінених ВА за групами 

 

Групи порівняння ОГ (n=22) КГ (n=43) 

За статтю: 

Чоловіки 18 29 

Жінки 4 14 

За віком на момент поступлення: 

≥ 50 років 7* 31* 

< 50 років 15* 12* 

За віком виникнення ІМ: 

≥ 50 років 11* 34* 

< 50 років 11* 9* 

За часом, що минув з моменту перенесеного ІМ: 

Більше 1 року 13 18 

Менше 1 року 9 25 

За наявністю стенокардії: 9 20 

За наявністю ЦД в анамнезі: 13 22 

За наявністю ФП в анамнезі: 2 8 

За даними КАГ: 

Інтактні ВА 12 19 

Малозмінені ВА 10 24 

Правий тип кровопостачання 15 31 

Лівий тип кровопостачання 3 7 

Збалансований тип 4 5 

За наявністю перенесеного ІМ: 

ІМ з елевацією сегмента ST 13 23 

ІМ без елевації сегмента ST 9 20 

За показникам ФВ: 

≥ 50% 16 25 

< 50% 6 18 

                   Примітка. * - р < 0,05 

 

З’ясовано зокрема, що серед жителів гір ІМ достовірно частіше виникав у віці 

менше 50 років. 
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ІМ нижньої стінки ЛШ було виявлено в цілому у 7,7% осіб, ІМ передньої та 

передньо-перетинково-верхівкової локалізацій – у 7,3% та 6,1% осіб відповідно. 

Якщо серед горян дещо частіше виявлявся нижній ІМ, то серед мешканців 

рівнинних населених пунктів – ІМ передньо-перетинково-верхівкової ділянки ЛШ, 

проте достовірної різниці за жодною з ділянок локалізації ІМ між цими групами 

пацієнтів виявлено не було. 

Тривалість проявів стенокардії була вищою у рівнинних мешканців: 1,33±0,07 

(ОГ) проти 0,13±0,03 років (КГ) (р<0,05). Гіпокінез передньо-перетинкової стінки та 

верхівки ЛШ виявлявся у 14 та 11,6% пацієнтів контрольної групи та в жодного 

пацієнта основної (р=0,03). Аналіз внутрішньосерцевої гемодинаміки не виявив 

істотних відмінностей, за винятком більших розмірів ЗСЛШ – 1,24±0,03 проти 

1,0±0,02 см (р=0,04), ЛП – 4,06±0,1 проти 3,8±0,08 см (р=0,03) та ПШ – 2,9±0,07 

проти 2,5±0,06 см (р=0,04) в пацієнтів гірської зони. 

Встановлено предиктори інтактних вінцевих артерій, серед яких - жіноча стать, 

вік молодше 50 років, збережені скоротлива здатність ЛШ та передньо-задній розмір 

ЛП, відсутність ІМ в анамнезі. 

При аналізі доступності спеціалізованої медичної допомоги для пацієнтів з ІМ на 

фоні інтактних та малозмінених ВА виявлено, що частота звернень за медичною 

допомогою жителів гірської місцевості до моменту виникнення ІМ становила 36,4%, 

а рівнинних мешканців – 74,4% (р<0,05). Отже, жителі гірської місцевості рідше 

зверталися до лікарів та практично не лікувалися за наявності загрозливих 

симптомів з боку серцево-судинної системи. Кратність консультацій лікарів до 

моменту виникнення ІМ становила в горян 0,36±0,11 разів, в мешканців рівнини – 

3,77±0,44 разів (р<0,05). При порівнянні кратності консультацій лікарів до моменту 

виникнення ІМ серед чоловіків та жінок з’ясувалось, що серед пацієнтів чоловічої 

статі, жителів гірської місцевості вона становила 0,44±0,12 разів, а жінки взагалі не 

були консультовані. Серед пацієнтів рівнинної місцевості чоловіки були 

консультовані 3,69±0,11, жінки - 3,93±0,76 разів. Отже, жителі гірської місцевості, 

як чоловіки, так і жінки, рідше зверталися до лікарів та рідше отримували лікування 

до моменту виникнення інфаркту міокарда, у порівнянні з мешканцями рівнинних 

населених пунктів Закарпаття. 

 

ВИСНОВКИ 

  

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення 

актуального наукового завдання кардіології – встановлення особливостей клінічного 

перебігу ІХС у пацієнтів з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями в 

залежності від висоти проживання (мешканці гірських та рівнинних населених 

пунктів), з врахуванням факторів ризику, супутніх захворювань, електро- та 

ехокардіографічних даних, толерантності до фізичних навантажень, змін 

лабораторних показників, стану вінцевих артерій та ефективності надання медичної 

допомоги. 

1. Інтактні вінцеві артерії, згідно результатів 7974 КАГ пацієнтів, виявлені в 

11,8% осіб, малозмінені - у 9,1%. Серед гірського населення інтактні вінцеві артерії 
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були наявні у 13,5% пацієнтів, малозмінені – у 10,4%, серед рівнинного населення – 

у 10,8 та 8,4% відповідно.  

2. За наявності інтактних та малозмінених вінцевих артерій 81,7% пацієнтів з 

ІХС мали атипові симптоми стенокардії, 9,4% – її класичні прояви та 8,9% не мали 

ніяких больових відчуттів. Вперше виникла стенокардія як прояв гострого 

коронарного синдрому серед чоловіків, що проживають у гірських населених 

пунктах, траплялася  майже у 2 рази частіше, ніж у тих, які проживають на рівнині 

(81,3 проти 52,4%, р<0,05); у жінок вона виникала частіше серед жителів рівнинних 

населених пунктів (47,6 проти 18,8%, р<0,05). Серед пацієнтів-горян з інтактними та 

малозміненими вінцевими артеріями переважну більшість становили чоловіки - 53,4 

та 70,4% відповідно (р<0,05). Щодо факторів ризику, то підвищений рівень 

загального холестерину (52,9% проти 41,1%, р<0,05) та ожиріння (34,3% проти 

16,1%, р<0,05) виявлялись частіше в мешканців рівнинних населених пунктів, а 

куріння – в мешканців гірського регіону (50,9% проти 28,4%, р<0,05). Ознаки 

прогресуючої стенокардії та гострого інфаркту міокарда частіше виявляли у 

пацієнтів з інтактними вінцевими артеріями (34,5% та 19%, р<0,05). 

3. Інтактні та малозмінені вінцеві артерії, згідно результатів КАГ, достовірно 

частіше (р<0,05) виявляли у молодих чоловіків та жінок, старших 50 років серед 

гірських мешканців (18,75 та 22,32% відповідно), жінок, що проживають на рівнині 

(61,8%), чоловіків-горян, які перенесли інфаркт міокарда (83,3%), а також у жителів 

рівнини – осіб чоловічої статі з наявністю цукрового діабету (62,5%). У пацієнтів із 

малозміненими ВА достовірно частішим є односудинне ураження (45,53%). У 

чоловіків частіше виявлялися ураження правої коронарної артерії (4,3%) та ознаки 

інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST (5,8%); у жінок майже в 4 рази частіше 

спостерігали ознаки перенесеного інфаркту міокарда передньо-перетинкової стінки 

ЛШ (16,3%). У горян були кращі показники систолічної функції ЛШ та більші 

розміри ЛП, в той же час вони мали достовірно значніші розлади діастолічної 

функції ЛШ та більшу товщину задньої стінки ЛШ й міжшлуночкової перетинки. 

4. У пацієнтів гірських населених пунктів з інтактними та малозміненими 

вінцевими артеріями інфаркт міокарда виникав у більш молодому віці, ніж у 

мешканців рівнини: горяни з ІМ в анамнезі були практично на 8 років молодшими, 

ніж жителі рівнини (49,23±1,69 проти 57,47±1,82 років, р<0,05). Інфаркт міокарда 

без елевації сегмента ST серед гірських пацієнтів виникав майже на 11 років раніше, 

ніж у мешканців рівнинних населених пунктів (48,67±2,42 проти 59,23±2,23 років, 

р<0,05). Пацієнти з ІМ, мешканці гірських населених пунктів, що мали правий тип 

кровопостачання та в анамнезі стенокардію, АГ і супутню патологію, були 

достовірно молодшими у порівнянні з рівнинними мешканцями. 

5. Жителі гірських населених пунктів рідше зверталися за медичною допомогою 

до виникнення інфаркту міокарда та практично не лікувалися при наявності 

загрозливих симптомів з боку серцево-судинної системи (36,4% проти 74,4%, р<0,05), 

кратність консультацій лікарів серед рівнинних мешканців була достовірно вищою, 

ніж серед горян (3,77±0,44 разів проти 0,36±0,11, р<0,05). Достовірні відмінності у 

віці серед гірського населення щодо початку виникнення інфаркту міокарда 

пов’язані з низьким рівнем первинної профілактики ІХС серед цих пацієнтів. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Сімейним лікарям, терапевтам, кардіологам у своїй повсякденній діяльності слід 

брати до уваги, що інфаркт міокарда може виникати не лише за наявності 

ангіографічно змінених ВА, але й інтактних і малозмінених. При цьому частка 

таких інфарктів у жителів гірської зони у молодому віці значно вища у порівнянні з 

мешканцями рівнинних населених пунктів. 

2. Предикторами інтактних вінцевих артерій є жіноча стать, вік молодше 50 років, 

збережена фракція викиду та відсутність гіпертрофії лівого шлуночка, незмінені 

розміри лівого передсердя. У таких пацієнтів за наявності загрудинного болю 

перевагу слід віддавати мультиспіральній комп’ютерній ангіографії вінцевих 

артерій, у порівнянні з інвазивним методом діагностики - коронароангіографією.  

3. Жителі гірської зони, із врахуванням обмеженого доступу до медичної допомоги, 

порівняно з мешканцями рівнинних населених пунктів (стан доріг, комунікаційних 

зв’язків, віддаленість від районних центрів), з метою зменшення 

кардіоваскулярного ризику потребують регулярних медичних оглядів.  

 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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АНОТАЦІЯ 

 

Устич О.В. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями у мешканців гірських та 

рівнинних регіонів Закарпаття. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького  МОЗ України, Львів, 2018.  

Дисертація присвячена вивченню клінічних, гендерних, вікових та 

ангіографічних особливостей перебігу ІХС у пацієнтів з інтактними та 

малозміненими вінцевими артеріями у жителів гірських та рівнинних населених 

пунктів Закарпаття. У дослідження залучено 7974 пацієнти, з яких відібрано 112 

хворих на ІХС з гірських населених пунктів і 134 пацієнти з рівнинних, та з них – 65 

пацієнтів з ІМ з інтактними та малозміненими ВА. 

Згідно результатів КАГ, проведених 7974 пацієнтам, корінним мешканцям 

Закарпаття, інтактні ВА виявлено в 11,8% осіб, малозмінені – у 9,1%. У мешканців 

гірської зони (37,4%, 2982 особи) інтактні ВА були наявні в 13,5% випадків, 

малозмінені – у 10,4%, у жителів рівнинних населених пунктів (62,6%, 4992 

пацієнти) – у 10,8% та 8,4% відповідно. Серед 246 осіб з ІХС та інтактними і 

малозміненими ВА середній вік горян з перенесеним ІМ був на 8 років меншим, ніж 

жителів рівнини – 49,23±1,69 проти 57,47±1,82 р. відповідно (р=0,001).  

Жителі гірських населених пунктів, як чоловіки так і жінки, рідше зверталися за 

медичною допомогою до виникнення інфаркту міокарда та практично не лікувалися за 

наявності загрозливих симптомів з боку серцево-судинної системи. 

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, коронароангіографія, інтактні та 

малозмінені вінцеві артерії, інфаркт міокарда, мешканці гірських та рівнинних 

населених пунктів. 
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Устич Е.В. Особенности клинического течения ишемической болезни 

сердца с интактными и малоизмененными коронарными артериями у жителей 

горных и равнинных регионов Закарпатья. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 – кардиология. – Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена изучению клинических, гендерных, возрастных, 

ангиографических и лабораторных особенностей течения ишемической болезни 

сердца (ИБС) у пациентов с интактными и малоизмененными коронарными 

артериями - жителей горных и равнинных населенных пунктов Закарпатья. В работе 

изложены результаты обследования 7974 пациентов, из которых отобрано 246 

пациентов с ИБС на фоне ангиографически интактных и малоизмененных венечных 

артерий (ВА), в т.ч. 65 пациентов с инфарктом миокарда (ИМ). 

Среди 7974 коронароангиографий жителей горных и равнинных регионов 

Закарпатья интактные ВА выявлены в 11,8% пациентов, малоизмененные - в 9,1% 

обследованных. Среди горного населения интактные ВА встречались в 13,5% 

случаев, а малоизмененные - в 10,4%, среди равнинного населения - в 10,8 и 8,4% 

пациентов, соответственно. Среди лиц с интактными ВА было 58,5% мужчин и 

41,5% женщин, с малоизмененными ВА - 65,1% и 34,9%, соответственно. Среди 

обследованных пациентов преобладали лица старше 50 лет: с интактными ВА - 

75,4%, с малоизмененными ВА - 88,5%. Чаще всего среди сопутствующих 

заболеваний у обследованных пациентов отмечали артериальную гипертензию 

(более чем 90% человек), сахарный диабет (СД) (более 20% больных), 

дисциркуляторную гипертензивную энцефалопатию (почти 12% пациентов) и 

фибрилляцию предсердий (более 13% лиц). Упомянутые сопутствующие патологии 

среди горных и равнинных жителей случались одинаково часто, кроме факторов 

риска: повышенного уровня общего холестерина и ожирения у жителей равнинных 

населенных пунктов, а курения - у жителей горных населенных пунктов. 

Установлены особенности пациентов с ИБС с интактными и малоизмененными 

коронарными артериями - жителей горных и равнинных населенных пунктов 

Закарпатья. Установлено, что жители горных районов с ИМ в анамнезе на 8 лет 

моложе жителей равнины: 49,23 ± 1,69 против 57,47 ± 1,82 лет (р = 0,001). В горцев 

наблюдались лучшие показатели систолической функции левого желудочка (ЛЖ) и 

большие размеры левого предсердия (ЛП), в то же время они имели более высокие 

показатели диастолической дисфункции ЛЖ, большую толщину задней стенки ЛЖ 

и межжелудочковой перегородки.  

Установлено, что среди горных жителей в группе пациентов с интактными 

коронарными артериями подавляющее большинство составляли мужчины: 53,4% 

мужчин и 46,06% женщин (р = 0,04). Признаки острого коронарного синдрома чаще 

выявляли у пациентов с интактными коронарными артериями. Женщины были на 9 

лет старше мужчин: 58,79 ± 1,28 против 50,32 ± 1,05 лет (р <0,001).  

Среди равнинных жителей мужчины были на 7 лет моложе женщин: средний 

возраст мужчин был 54,41 ± 1,29 лет, а женщин - 61,02 ± 1,22 лет (р = 0,0002). На 
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момент возникновения ИМ мужчины также были моложе женщин: 52,66 ± 1,53 и 

59,5 ± 1,60 лет соответственно (р = 0,04). Интактные ВА чаще встречались у 

пациентов женского пола (61,8%), а малозмененные - у мужчин (57,0%, р = 0,03). 

Установлено, что у пациентов с СД выявлялись как интактные (55,9%), так и 

малоизмененные венечные артерии - 44,1% (р <0,01), тогда как у пациентов без СД - 

только малоизмененные венечные артерии. У жителей горных населенных пунктов с 

сахарным диабетом ИМ встречался в более молодом возрасте, чем у пациентов без 

СД (46,05 ± 0,69 против 49,93 ± 1,17 лет, р = 0,04). Ожирение наблюдалось у 28,8% 

пациентов с СД и только у 1,6% лиц без СД (р <0,01). 

Показано, что в горцев ИМ возникает в более раннем возрасте, чем у жителей 

равнинных населенных пунктов (46,19 ± 0,63 против 54,95 ± 1,22 лет, 

соответственно, р <0,001). Гемодинамика у больных горцев характеризуется 

большим значением размеров ЛП: 4,05 ± 0,05 против 3,87 ± 0,04 см (р = 0,02) и 

более высокими показателями диастолической дисфункции ЛЖ: 0,94 ± 0,04 против 

0,83 ± 0,02 (р = 0,03).  

Продолжительность проявлений стенокардии была выше в равнинных жителей: 

1,33 ± 0,07 против 0,13 ± 0,03 лет соответственно в сравнительной группе (р <0,05). 

Гипокинез передне-перегородочной стенки и верхушки ЛЖ диагностирован в 14 и 

11,6% пациентов контрольной группы и у одного пациента из основной группы  

(р = 0,03). Признаки перенесенного ИМ без элевации сегмента ST были найдены у 

77% пациентов – равнинных жителей и только у 29% пациентов – горцев (р = 0,03). 

Выявлено, что жители горных населенных пунктов, как мужчины, так и 

женщины, реже обращались за медицинской помощью до развития ИМ и, 

соответственно, не получали лечения при наличии угрожающих симптомов со 

стороны сердечно-сосудистой системы: частота обращений за медицинской 

помощью у жителей горной местности до момента возникновения ИМ была 36,4%, а 

равнинных – 74,4% (р <0,05). Кратность консультаций врачей в равнинных жителей 

была выше, чем у горцев: 3,77 ± 0,44 против 0,36 ± 0,11 раз (р <0,05). 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, коронароангиография, 

интактные и малоизмененные венечные артерии, инфаркт миокарда, жители горных 

и равнинных населенных пунктов. 

 

SUMMARY 

 

Ustych O.V. Features of the clinical course of coronary heart disease with intact 
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The thesis is devoted to the study of the peculiarities of the course of coronary heart 

disease (CHD) in patients with angiographically normal or small changed coronary 

arteries (СА) living in the mountainous areas of the Ukrainian Carpathians. 

The dissertation is devoted to the study of clinical, gender, age, angiographic and 

laboratory characteristics of CHD in patients with intact and small changed coronary 
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arteries who are residents of the mountain and lowland settlements of Transcarpathia. The 

results of the examination of 7974 patients, of which 246 patients with ischemic heart 

disease were selected based on intact and small changed coronary arteries, including 65 

patients with myocardial infarction based on angiographically intact and small changed 

coronary arteries. 

Among 7974 patients intact CA were found in 11.8% of patients, small changes were 

found in 9.1% of the patients. Among the mountain population, intact CA were found in 

13.5%, and small changed in 10.4%, among the lowland population 10.8% and 8.4% of 

patients respectively. Among patients with intact CA, there were 58.5% men and 41.5% 

women, among patients with small changed CA there were 65.1% and 34.9% respectively. 

It was established that the residents of the mountain areas with a history of myocardial 

infarction were 8 years younger than the residents of the lowland areas, 49.23 ± 1.69 

versus 57.47 ± 1.82 g. (P = 0.001). The highest indicators of systolic function of left 

ventricul (LV) and larger left atrium were observed in residents of mountain areas, at the 

same time they had higher indicators of diastolic function of LV, a greater thickness of the 

posterior wall of the LV and interventricular septum. 

Residents of mountain settlements, both men and women, rarely sought medical 

assistance until the development of myocardial infarction and consequently did not receive 

treatment despite threatening symptoms from the cardiovascular system (the frequency of 

seeking medical care in the mountain residents by the time of the onset of myocardial 

infarction was 36, 4%, and in lowland residents 74,4% (p <0,05). The number of 

consultations of physicians in lowland residents was higher than in mountain residents 

3,77 ± 0,44 versus 0,36 ± 0,11 times ( p <0.05). 

Key words: ischemic heart disease, coronarоangiography, intact and small changed 

coronary arteries, myocardial infarction, residents of mountain and lowland regions. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ   – артеріальна гіпертензія 

ВА   – вінцева артерія 

ВЕМ   – велоергометрія 

ЕКГ   –  електрокардіографія 

ЕхоКГ  – ехокардіографія 

ЗСЛШ  – задня стінка лівого шлуночка 

ЗХС   – загальний холестерин 

ІМ   – інфаркт міокарда 

ІХС   – ішемічна хвороба серця 

КАГ   – коронароангіографія 

КГ   – контрольна група 

ЛП   – ліве передсердя 

ЛШ   – лівий шлуночок 

МШП  – міжшлуночкова перегородка 

ОГ   – основна група 

ФВ   – фракція викиду 

ФП   – фібриляція передсердь 

ХМ   – холтерівське моніторування 

ХСК   – хвороби системи кровообігу 

ЦД   – цукровий діабет 


