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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. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія»  (222 – Медицина). – Державний 

вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» МОН 

України, Ужгород, 2018; Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького  МОЗ України, Львів, 2018.  

Ішемічна хвороба серця (ІХС) на сьогоднішній день продовжує займати 

провідне місце серед причин смертності у світі. Серед чинників, які впливають на 

перебіг ІХС, важлива роль відводиться факторам зовнішнього середовища, до яких, 

поряд із загальновизнаними, віднесено і географічний регіон проживання. За даними 

ряду дослідників, гірські жителі менш схильні до розвитку ІХС, що пояснюється 

адаптацією до гіпоксії. Однак 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. Відомо, що від 5 до 25% пацієнтів з ІХС мають 

ангіографічно інтактні або малозмінені вінцеві артерії (ВА). Особливості перебігу ІХС 

у таких пацієнтів, що проживають в гірських умовах, зокрема у мешканців 

Українських Карпат, вивчені недостатньо, тому їх з’ясування, з метою 

вдосконалення діагностично-лікувальної тактики ведення цієї категорії хворих та 

покращення їх прогнозу, є актуальним і доцільним. 

Дисертація присвячена удосконаленню діагностики та підвищенню 

ефективності 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. 
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Завданнями дослідження було виявити поширеність інтактних та малозмінених 

ВА у гірських та рівнинних мешканців Закарпаття і провести порівняльний аналіз 

клінічного перебігу ІХС у таких пацієнтів; встановити особливості ангіографічних, 

електрокардіографічних, ехокардіографічних показників у досліджуваних групах 

пацієнтів; з’ясувати особливості перебігу гострого інфаркту міокарда (ІМ) у хворих з 

інтактними та малозміненими ВА, які проживають у гірській та рівнинній 

місцевості; дослідити стан, ефективність та своєчасність надання медичної 

допомоги хворим на ІМ з інтактними та малозміненими ВА серед мешканців 

гірських та рівнинних територій Українських Карпат.  

Об’єктом дослідження стали гострі та хронічні форми ІХС у пацієнтів з 

інтактними та малозміненими ВА, мешканців гірських та рівнинних населених 

пунктів Закарпаття. Застосовані загальноклінічні, лабораторні, інструментальні 

(електрокардіографія (ЕКГ), ехокардіографія, велоергометрія, холтерівське 

моніторування ЕКГ, інвазивна (катетерна) коронароангіографія (КАГ) з 

вентрикулографією), статистичні методи дослідження. 

У дослідження включено 7974 пацієнти, жителі Закарпатської області, яким 

впродовж 2011-2016 років проводили КАГ для з’ясування стану ураження вінцевого 

русла. Основну групу склали корінні мешканці гірської зони Закарпаття: 37,4% 

(2982 пацієнти); контрольна група включала мешканців рівнинних населених 

пунктів Закарпаття – 62,6% (4992 пацієнти). 

На другому етапі дослідження 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 впродовж 1995-2013 років. 

Третій етап роботи полягав у визначенні особливостей клінічного перебігу 

інфаркту міокарда у пацієнтів з інтактними та малозміненими ВА, мешканців 

гірських та рівнинних регіонів Закарпаття. Основну групу склали 22 пацієнти, 
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мешканці гірської зони Закарпаття, контрольну – 43 пацієнти, мешканці рівнинних 

населених пунктів. Серед 65 пацієнтів з ІМ осіб з інтактними артеріями було 47,7% 

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

На четвертому етапі роботи проаналізовано ефективність організації медичної 

допомоги серед пацієнтів з ІМ з інтактними та малозміненими ВА. 

Таким чином, у 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. 

Згідно результатів дослідження, інтактні вінцеві артерії були наявними у 

11,8% пацієнтів, малозмінені - у 9,1%. Серед гірського населення інтактні вінцеві 

артерії виявлені у 13,5% випадків, а малозмінені у 10,4%, серед рівнинного 

населення – у 10,8 та 8,4% відповідно. Серед пацієнтів з інтактними ВА було 58,5% 

чоловіків та 41,5% жінок, серед пацієнтів із малозміненими - 65,1% та 34,9% 

відповідно. Серед обстежених переважали особи у віці більше 50 років, що складало 

75,4% всіх пацієнтів з інтактними та 88,5% - з малозміненими ВА. 

Встановлено, що мешканці гірських районів з ІМ в анамнезі були на 8 років 

молодшими, ніж жителі рівнини (49,23±1,69 проти 57,47±1,82 р., р=0,001). Пацієнти 

із гірських населених пунктів, що мали правий тип кровопостачання та в анамнезі 

стенокардію, артеріальну гіпертензію та іншу супутню патологію, були достовірно 

молодшими у порівнянні з рівнинними мешканцями. У горян спостерігалися більші 

розміри лівого передсердя (4,05±0,05 проти 3,87±0,04 см, р=0,02), в той же час вони 

мали більш високі показники діастолічної дисфункції ЛШ (0,94±0,04 проти 

0,83±0,02, р=0,03), більшу товщину задньої стінки ЛШ та міжшлуночкової 

перетинки. Вперше виникла стенокардія, як прояв гострого коронарного синдрому 

(ГКС), серед чоловіків, що проживали у гірських населених пунктах, реєструвалася 

у 2 рази частіше, ніж серед жителів рівнини (81,3% проти 52,4%, р<0,05), а серед 

жінок вона частіше спостерігалася у жителів рівнинних населених пунктів (47,6% 

проти 18,8%, р=0,045). 
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Встановлено, що серед гірських мешканців з інтактними ВА переважали 

чоловіки (53,4% чоловіків та 46,06% жінок, р=0,04). Жінки були на 9 років 

старшими від чоловіків: 58,79±1,28 проти 50,32±1,05 років, відповідно (р<0,001). 

Виявлено, що серед рівнинних мешканців жінки були на 7 років старшими від 

чоловіків: 61,02±1,22 проти 54,41±1,29 років, відповідно (р=0,0002). На момент 

виникнення ІМ чоловіки були молодшими від жінок: 52,66±1,53 та 59,5±1,60 років, 

відповідно (р=0,04). Інтактні ВА частіше зустрічалися у пацієнтів жіночої статі 

(61,8%, р<0,05), а малозмінені - у чоловіків (57,0%, р=0,03). У пацієнтів з ІМ були 

достовірно нижчі показники фракції викиду: 52±1,24 проти 60,98±0,79 %, відповідно 

(р<0,001) та вищі показники рівня загального холестерину: 5,13±0,14 проти 4,3±0,19 

ммоль/л (р=0,04), відповідно. 

Встановлено, що у пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) виявляли як інтактні 

(55,9% осіб), так і малозмінені вінцеві артерії (44,1%, р<0,01), тоді як у пацієнтів без 

ЦД – лише малозмінені ВА. У мешканців гірських населених пунктів з ЦД ІМ 

траплявся у більш молодому віці, ніж у пацієнтів без ЦД: 46,05±0,69 проти 

49,93±1,17 років (р=0,04). 

З’ясовано, що такі фактори ризику, як підвищений рівень загального 

холестерину (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%. 

Встановлено стан та своєчасність надання медичної допомоги мешканцям 

гірських та рівнинних територій Закарпаття: з’ясовано, що жителі гірських населених 

пунктів, як чоловіки так і жінки рідше зверталися за медичною допомогою до 

виникнення ІМ та практично не лікувалися при наявності загрозливих симптомів з 

боку серцево-судинної системи: частота звернень за медичною допомогою жителів 

гірської місцевості до моменту виникнення ІМ становила 36,4%, а рівнинних 

мешканців – 74,4% (р<0,05). Кратність консультацій лікарів серед рівнинних 

мешканців була вищою, ніж у горян: 3,77±0,44 проти 0,36±0,11 разів, відповідно 

(р<0,05). 
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Практична 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. 

Вперше на теренах України проведено дослідження впливу висоти проживання 

на перебіг ішемічної хвороби серця у пацієнтів з ангіографічно інтактними та 

малозміненими вінцевими артеріями. Встановлено предиктори інтактних вінцевих 

артерій, серед яких: жіноча стать, вік молодше 50 років, збережені скоротлива 

здатність лівого шлуночка та передньо-задній розмір лівого передсердя, відсутність 

інфаркту міокарда 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». 

Дисертація викладена на 170 сторінках друкованого тексту 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 127 латиницею), та додатків. Дисертація 

ілюстрована 26 таблицями і 12 рисунками. 

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, коронароангіографія, інтактні та 

малозмінені вінцеві артерії, інфаркт міокарда, мешканці гірських та рівнинних 

населених пунктів. 
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SUMMARY 

 

Ustych O.V. Features of the clinical course of coronary heart disease with intact and 

small changed coronary arteries in the residants of the mountain and lowland regions of 

Transcarpathia. - The manuscripts. 

Thesis for the degree of Candidate of Medical Sciences (doctor of philosophy) in 

specialty 14.01.11 "Cardiology" (222 - Medicine). - State Higher Educational Institution 

"Uzhhorod National University", Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Uzhhorod, 2018; Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky, 

Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

Ischemic heart disease (CHD) continues to occupy a leading position among the 

causes of mortality in the world today. Among the factors that influence the course of 

CHD, an important role is assigned to environmental factors, which, along with generally 

accepted, includes the geographical region of residence. According to a number of 

researchers, mountain residents are less prone to the development of coronary heart 

disease, due to the adaptation to hypoxia. However, isolated works devoted to the 

peculiarities of the clinical course of some cardiovascular diseases in acute and prolonged 

hypoxia do not adequately cover the full range of adaptive mechanisms in these patients. It 

is known that from 5 to 25% of patients with coronary artery (CA) disease have 

angiographically intact or small changed CA. Characteristics of the course of CHD in such 

patients living in mountainous conditions, in particular, the inhabitants of the Ukrainian 

Carpathians, are not sufficiently studied, therefore their clarification, in order to improve 

the diagnostic and treatment tactics of conducting this category of patients and improve 

their prognosis, is relevant and appropriate. 

The dissertation is devoted to the improvement of diagnosis and improvement of the 

effectiveness of treatment of coronary artery disease in patients with angiographically 

intact or small changed CA living in the mountainous and plain areas of the Ukrainian 

Carpathians, based on the establishment of clinical, age, gender, angiographic, 

echocardiographic and laboratory characteristics of the disease. 
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The objectives of the study were to detect the prevalence of intact and small 

changed CA in mountain and plain residents of Transcarpathia and to conduct a 

comparative analysis of the clinical course of CHD in such patients; To establish the 

features of angiographic, electrocardiographic, echocardiographic indices in the studied 

groups of patients; to find out peculiarities of the course of acute myocardial infarction 

(MI) in patients with intact and small changed CA who live in mountain and flat terrain; to 

investigate the state, efficiency and timeliness of medical care for patients with MI with 

intact and small changed CA among the inhabitants of the mountain and plain territories of 

the Ukrainian Carpathians. 

The object of the study was acute and chronic forms of coronary artery disease in 

patients with intact and small changed CA, inhabitants of the mountain and plain 

settlements of Transcarpathia. Applied general-clinical, laboratory, instrumental 

(electrocardiography (ECG), echocardiography, bicycle ergometry, Holter ECG 

monitoring, invasive (catheter) coronary angiography (CAG) with ventriculography), 

statistical methods of research. 

The study included 7974 patients, residents of the Transcarpathian region, who 

conducted CAG during 2011-2016 to determine the state of defeat of the coronary bed. 

The main group was made up of the mountain inhabitants of the Transcarpathia 37.4% 

(2982 patients). The control group included the plain inhabitants of Transcarpathia - 

62.6% (4992 patients). 

At the second stage, among these patients, 246 patients were selected: 112 patients 

with CHD, residents of mountain settlements (group 1) and 134 CHD patients living in 

mountainous settlements (group 2 - comparison group). Settlements with the status of 

mountains are allocated in accordance with the Law of Ukraine "On the Status of 

Mountain Settlements in Ukraine" and the Resolution of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine No. 647 dated August 11, 1995, as amended during 1995-2013. 

The third stage of the work was to determine the peculiarities of the clinical course 

of MI in patients with intact and  small changed CA, inhabitants of mountain and plain 

regions of Transcarpathia. The main group consisted of 22 patients, inhabitants of the 

mountain zone, control group - 43 patients, inhabitants of plain settlements. Among the 65 
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patients with MI subjects with intact arteries, 47.7% (31 patients), patients with 

hemodynamically insignificant stenosis - 52.3% (34 people). 

The fourth stage of the work analyzes the effectiveness of the organization of 

medical care among patients with MI with intact and small changed CA. 

Thus, the study involved 7974 patients, of which 112 patients with CHD from 

mountain settlements and 134 patients from the plains were selected, of which 65 patients 

with MI with intact and small changed VA. 

According to the results of the study, intact coronary arteries were available in 

11.8% of patients, and small changed - at 9.1%. Among the mountain population, intact 

coronary arteries were detected in 13.5% of the cases, but small changed at 10.4%, among 

the plain population - 10.8% and 8.4% respectively. Among patients with intact CA, 

58.5% were male and 41.5% were women, 65.1% and 34.9% respectively, among patients 

with small changed childhood. Among those surveyed, individuals over the age of 50 were 

dominant, accounting for 75.4% of all patients with intact and 88.5% with small changed 

CA. 

It was established that the inhabitants of mountain districts with MI in history were 

8 years younger than the inhabitants of the plain (49,23 ± 1,69 vs. 57,47 ± 1,82 p., P = 

0,001). Patients from mountain settlements that had the right type of blood supply and 

history of angina, arterial hypertension (AH) and other concomitant diseases were 

significantly younger compared to flat inhabitants. In the highlands, larger sizes of the left 

atrium (LA) (4,05 ± 0,05 vs. 3,87 ± 0,04 cm, p = 0,02) were observed, while they had 

higher rates of diastolic dysfunction of the lungs (0.94 ± 0, 04 vs. 0.83 ± 0.02, p = 0.03), a 

greater thickness of the posterior wall of the left ventricul (LV) and the interventricular 

membrane. For the first time, stenocardia appeared as a manifestation of acute coronary 

syndrome (ACS), among men living in mountainous settlements, was registered 2 times 

more often than among residents of the plain (81.3% vs. 52.4%, p <0.05), and among 

women it was more often observed among inhabitants of plain settlements (47.6% vs. 

18.8%, p = 0.045). 
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It was established that among the mountain inhabitants with intact CA dominates 

men (53.4% men and 46.06% women, p = 0.04). Women were 9 years older than men: 

58.79 ± 1.28 versus 50.32 ± 1.05 years, respectively (p <0.001). 

It was found that among the plains the women were 7 years older than men: 61.02 ± 

1.22 versus 54.41 ± 1.29 years, respectively (p = 0.0002). At the time of MI, men were 

younger than women: 52.66 ± 1.53 and 59.5 ± 1.60 years, respectively (p = 0.04). Intact 

CA were more common in female patients (61.8%, p <0.05), and small changed - in men 

(57.0%, p = 0.03). Patients with MI had significantly lower rates of emission of the 

fraction: 52 ± 1.24 versus 60.98 ± 0.79%, respectively (p <0.001) and higher total 

cholesterol levels: 5.13 ± 0.14 vs. 4.3 ± 0.19 mmol / l (p = 0.04), respectively. 

It has been established that in patients with diabetes mellitus (DM), both intact 

(55.9% of subjects) and small changed coronary arteries (44.1%, p <0.01) were revealed, 

while in patients without DM, only small changed VA . The inhabitants of mountain 

settlements with DM occurred at a younger age than in patients without diabetes: 46,05 ± 

0,69 versus 49,93 ± 1,17 years (p = 0,04). 

It was found that such risk factors as elevated total cholesterol (52.9% versus 

41.1%, p <0.05) and obesity (34.3% vs. 16.1%, p <0.05), occurred more often in the 

inhabitants of the plain settlements, and smoking among the inhabitants of mountain 

settlements (50.9% vs. 28.4%, p <0.05); in patients with small changed CA, mono-

convulsive lesions were more common (45.5%). 

The state and timeliness of provision of medical care to the inhabitants of the 

mountain and plain areas of Transcarpathia was established: it was ascertained that 

inhabitants of mountain settlements, both men and women, rarely sought medical aid until 

the onset of the MI and practically not treated in the presence of threatening symptoms 

from the cardiovascular systems: the frequency of appeals for medical care of the 

inhabitants of the mountainous area at the time of the onset of MI was 36.4%, and flat 

inhabitants - 74.4% (p <0,05). The multiplicity of doctors' consultations among plain 

residents was higher than in the highlanders: 3.77 ± 0.44 versus 0.36 ± 0.11 times, 

respectively (p <0.05). 
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The practical value of the study is determined by the development and 

implementation of practical medical recommendations for a timely and integrated 

approach to the diagnosis of coronary artery disease in patients with intact and small 

changed CA among the locals and inhabitants of the plain regions of Transcarpathia, 

which allows to prevent the onset and progression of coronary heart disease. 

For the first time in Ukraine, a study of the effect of altitude on the course of CHD 

in patients with angiographically intact and small changed coronary arteries has been 

conducted. The predictors of intact coronary arteries have been established, among them: 

female sex, age less than 50 years, left ventricular contractile capacity and left ventricular 

anterior-posterior size, absence of MI history. Priority data on the possibility of prediction 

of coronary artery status in patients with coronary artery disease, as confirmed by the 

Ukrainian patent on utility model No. 97325 "Method of determining the state of the 

coronary channel in women under the age of 50 with angina pectoris syndrome" was 

obtained. 

The dissertation is presented on 170 pages of printed text and consists of annotation, 

introduction, review of literature, description of materials and research methods, three 

sections of own research, analysis and generalization of research results, conclusions, 

practical recommendations, list of used sources of literature containing 164 names (in 

including 127 Latin letters), and applications. The thesis is illustrated with 26 tables and 

12 drawings. 

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

coronary arteries, myocardial infarction, inhabitants of mountain and plain regions. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  

АГ  – артеріальна гіпертензія; 

АлАТ  – аланінамінотрансфераза; 

АсАТ  – аспартатамінотрансфераза; 

АЧТЧ – активований частковий тромбопластиновий час; 

АЦХ  – ацетилхолін; 

АТ  – артеріальний тиск; 

АЧТЧ  – активований частковий тромбопластиновий час; 

ВА  – вінцева артерія; 

ВЕМ  – велоергометрія; 

ГГХ  – гостра гірська хвороба; 

ГІМ  – гострий інфаркт міокарда; 

ГКС  – гострий коронарний синдром; 

Е/А  – співвідношення піку раннього та пізнього 

діастолічного наповнення;  

ЕКГ  – електрокардіограма; 

ЕхоКГ  – ехокардіографія; 

ЗОККД  – Закарпатський обласний клінічний кардіологічний диспансер; 

ЗСЛШ  – задня стінка лівого шлуночка; 

ЗХС  – загальний холестерин; 

ІМ  – інфаркт міокарда; 

ІМАHВА  – інфаркт міокарда при ангіографічно нормальних 

вінцевих артеріях; 

ІХС  – ішемічна хвороба серця; 

КАГ  – коронароангіографія; 

КВГ  – коронаровентрикулографія; 

КФК  – креатинфосфокіназа; 

КФК-МВ  – креатинфосфокіназа ізоформа МВ; 

ЛА  – легенева артерія; 
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ЛКА  – ліва коронарна артерія; 

ЛП  – ліве передсердя; 

ЛШ  – лівий шлуночок; 

МНС  – міжнародне нормалізоване співвідношення; 
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ФП  – фібриляція передсердь; 
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ХМ ЕКГ  – холтерівське моніторування ЕКГ; 
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ЧКВ  – черезшкірне коронарне втручання; 

ЧСС  – частота серцевих скорочень; 

ШОЕ  – швидкість осідання еритроцитів. 
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ВСТУП 

 

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 десять років ХСК є основною причиною 

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

захворювань [8,9]. Серед ХСК найбільше значення мають артеріальна гіпертензія 

(АГ), ішемічна хвороба серця (ІХС), інфаркт міокарда (ІМ), інсульт, з якими 

пов’язано 82% смертей [9]. Проблема АГ вийшла за межі медичної і весь світ 

визначає її як соціальну проблему, яка впливає на здоров’я суспільства і тривалість 

життя громадян. Число жителів планети, які мають стійко підвищений артеріальний 

тиск крові, становить третину дорослого населення і постійно зростає, що 

призводить до збільшення захворюваності на інфаркти та інсульти, а також 

смертності від них [13,18]. Наявність високого артеріального тиску суттєво 

підвищує захворюваність на ІХС та інсульти. Оскільки 2/3 смертей відбувається від 

ХСК, то запобігання АГ та ІМ, що є вагомими чинниками ризику серцево-судинних 

захворювань, сприятиме поліпшенню стану здоров’я суспільства в цілому. ІХС 

залишається лідером серед причин смерті. У США, за результатами 

епідеміологічного дослідження дорослого населення, поширеність ІХС становить 

7,3%, у Російській Федерації – 7,0%, в Україні (за даними МОЗ) – 10,0% [18]. Одним 

із найнебезпечніших захворювань ХСК є ІМ, який є однією з основних причин 

смерті не тільки в Україні, але й на всій планеті (за даними ВООЗ), на нього 

припадає майже 12,5% у структурі смертності. Саме ІМ є найчастішою причиною 

отримання інвалідності в дорослому віці, а частка смертності від нього, по 

відношенню до хворих на ІМ, становить 10-12% (в Україні 6,2%). За статистикою, 

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

страждають на це захворювання в півтора-два рази менше [6, 8]. Згідно зі 

статистичними даними США, частота гострого ІМ серед чоловічого населення віком 
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старше 40 років коливається в різних регіонах світу від 2 до 6 на 1000 населення; 

кожні 29 секунд у когось трапляється ІМ, кожну хвилину один хворий від нього 

вмирає. Частота ІМ у країнах світу складає 2-4 особи на1000 населення, при цьому у 

віці 40-49 років – 2 особи; 50-59 років – 6 осіб; 60-64 роки – вже17 [9, 13]. 

Останнім часом серед чинників, які впливають на перебіг АГ та ІХС, 

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 [29, 101]. Проте, за даними ряду 

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

адаптацією до гіпоксії [47]. Поодинокі роботи, присвячені особливостям клінічного 

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

недостатньо розкривають всю багатогранність адаптаційних механізмів в 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 у пацієнтів з інтактними та малозміненими ВА при 

прогресуючій гіпоксії в умовах гірської місцевості [38, 48, 153]. 

Разом із глобальною поширеністю хвороб серця продовжує також зростати і 

популяція людей, які живуть у висотних умовах по всьому світу. Більше 140 млн. 

людей живуть на висотах вище 2500 м над рівнем моря. Завдяки розвитку 

транспортних сполучень зростає кількість людей, у тому числі з преморбідними 

станами, що відвідують гірські місцевості. Вплив високогір’я запускає серію 

фізіологічних відповідей, що направлені на підтримку організму в змінених умовах 

проживання. Сучасні наукові дані щодо системних та молекулярних механізмів, 

залучених до гострого, інтермітуючого та хронічного впливу висоти, є 

дискутабельними. Навіть у здорових осіб спостерігається велика різноманітність у 

реакціях на висотні умови, які можуть змінюватися під впливом таких зовнішніх 

факторів, як холодна температура, низька вологість, фізична активність, стрес. Ці 
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пристосувальні механізми, хоча і допустимі для більшості здорових осіб, проте 

можуть викликати певні проблеми у пацієнтів із серцево-судинними 

захворюваннями (ССЗ), у яких функціональні резерви уже є обмеженими. 

Було проведено декілька досліджень, які вивчали поведінку пацієнтів з ІХС до 

гострої гіпоксії або в гіпербаричній камері або при вдиханні повітря з низьким 

вмістом кисню [38, 95, 127]. Серед кілька тисяч пацієнтів, які вдихали 10% кисню 

протягом 20 хвилин (тест Леві), та ті хто мав рівні насичення киснем в діапазоні від 

70% до 85%, не було випадків смерті або серйозних серцевих подій при проведенні 

електрокардіографічних досліджень, вимірюванні артеріального тиску (АТ) та 

моніторингу показника сатурації [95]. В іншому дослідженні, брало участь 30 

чоловіків із підтвердженою ІХС та 70 безсимптомних чоловіків з аномальними 

електрокардіограми (ЕКГ), що пройшли пробу Мастера на рівні моря і через 40 

хвилин в гіпербаричній камері на висоті 4,599 м [127].У 17 пацієнтів з ІХС були 

виявлені ішемічні зміни на ЕКГ на рівні землі та у 20 пацієнтів в барокамері. У 

безсимптомної групи, 42 з 70 чоловіків не мали змін на ЕКГ при початковому 

тестування, при цьому вони мали свідчення про наявність ІХС при виконанні 

фізичних навантажень на великій висоті протягом 3 років спостереження. Ще одне 

дослідження проводило телеметричний моніторинг лише 1 відведення ЕКГ (V5) в 

149 чоловіків лижників на висоті від 3350 до 3100 м [145]. Було виявлено, що в 5 

чоловіків, віком від 46 до 65 років, спостерігалася безсимптомна депресія сегмента 

ST від 1 до 2 мм при частоті серцевих скорочень від 120 до 150 уд/хв. Тільки один з 

пацієнтів мав в анамнезі стенокардію. 5,6% випадків депресії сегмента ST у всієї 

групи була аналогічна тій, яка спостерігається у безсимптомних чоловіків під час 

субмаксимального тренування на малій висоті.  

Відомо, що від 6 до 25% пацієнтів з ІХС мають ангіографічно інтактні ВА 

[98,112]. Літературних відомостей щодо особливостей перебігу ІХС у пацієнтів з 

ангіографічно інтактними чи малозміненими ВА, 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 
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досліджень,удосконалення та впровадження первинної та вторинної профілактики, 

розробка новітніх підходів щодо оцінки впливу гірських умов на перебіг АГ та ІХС, 

як одного з суттєвих факторів ризику, що може бути одним із напрямків вирішення 

проблеми АГ та ІХС. 

Народження та проживання у гірських умовах супроводжується генетичними 

та фізіологічними пристосувальними змінами, що можуть впливати на виникнення, 

перебіг та прогноз у хворих на ІХС. При огляді доступних джерел літератури були 

знайдені суперечливі дані щодо стану захворюваності та смертності від гострих та 

хронічних форм ІХС серед гірських мешканців порівняно з мешканцями низинних 

регіонів світу. Що стосується мешканців різних висотних регіонів Українських 

Карпат з інтактними та малозміненими ВА, то цих даних взагалі не вдалося знайти. 

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. 

Тема дисертації затверджена на РПК «Кардіологія і ревматологія» МОЗ і 

АМН України (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска») 

07.09.2016 року (протокол № 14/9). 

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. 
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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 із інтактними 

та малозміненими вінцевими артеріями у 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 у мешканців гірських та 

рівнинних населених пунктів Закарпаття. 

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

обстеження), лабораторні методи дослідження крові, інструментальні 

(електрокардіографія, одно- та двомірне ехокардіографічне дослідження (ЕхоКГ), 

велоергометрія (ВЕМ), холтерівське моніторування електрокардіограми (ХМ ЕКГ), 

інвазивна (катетерна) 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 ІХС у пацієнтів з 

ангіографічно інтактними та малозміненими ВА. 

Вперше проведена оцінка особливостей перебігу ІХС у хворих з ангіографічно 

інтактними та малозміненими ВА в мешканців гірських та рівнинних населених 

пунктів Закарпаття. 
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Встановлено, що інтактні ВА зустрічалися в 11,8% пацієнтів, малозмінені - у 

9,1% обстежених (серед 7974 проведених КАГ). При цьому серед гірського населення 

інтактні ВА 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 ІМ та 

навіть 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 ВА серед горян та жителів рівнинних 

регіонів Закарпаття, що дає змогу попередити виникнення та прогресування 

ішемічної хвороби серця. Встановлено предиктори інтактних ВА, серед яких: 
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жіноча стать, вік молодше 50 років, збережена скоротлива здатність ЛШ 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». 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджені у лікувально-діагностичний процес Івано-Франківського 

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

загальнокардіологічного, інфарктного та рентген-хірургічного 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», ДВНЗ «Вінницький 

національний медичний університет», 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 дисертації. Апробація дисертації проводилася на 

розширеному міжкафедральному засідання кафедри госпітальної терапії, кафедри 

факультетської терапії, кафедри нормальної та патологічної фізіології, кафедри 
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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), 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 

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 дослідження, 

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. 



29 

РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ В ПАЦІЄНТІВ  

З ІНТАКТНИМИ ТА МАЛОЗМІНЕНИМИ ВІНЦЕВИМИ АРТЕРІЯМИ  

У МЕШКАНЦІВ ВИСОТНИХ РЕГІОНІВ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Пристосування організму людини до умов високогір’я  

 

1.1.1 Зміни організму при перебуванні в горах 

 

Організм людини реагує на всі зовнішні впливи,тому перебування в горах веде 

до значних фізіологічних змін. Загальновідомий факт наявності значної кількості 

довгожителів серед аборигенів гір, причини якого ще досконало не вивчені. Умови в 

горах характеризуються не тільки низьким барометричним тиском та пов’язаною з 

цим гіпоксибарією. З висотою змінюються такі показники: 

- температура 

- вологість повітря 

- фізичні та хімічні характеристики повітря 

- швидкість вітру 

- напруженість електричного та магнітного полів Землі 

- інтенсивність потоку космічних часток 

- сонячне випромінювання в діапазоні від інфрачервоного до 

ультрафіолетового 

- радіаційне опромінення в діапазоні від рентгенівського до гама-

опромінення 

Ці фактори спричиняють зміни в середовищі, де перебуває людина, змінюють 

властивості молекул води, викликають дисоціацію та іонізацію молекул кисню, 

підвищують рівень їх збудження. Особливості гірського клімату справляють 

значний фізіологічний вплив на організм. Вірогідно, що транспортування 
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видозміненого в умовах гір кисню та його утилізація в тканинах відбувається 

шляхами, відмінними від процесів за участю кисню в нормальних умовах. 

Унаслідок цього можливі зміни у процесах дифузії кисню, його розчинності у воді, 

зв’язку з гемоглобіном, проникності крізь шкіру тощо. 

Дослідження [2, 4, 5,131] показали, що на гірських висотах (3-4 км над рівнем 

моря) активність нервової системи найбільш вразлива у людей похилого віку та в 

пубертатному віці. У людей похилого віку часто можна зареєструвати артеріальну 

гіпоксемію. Крім того, їх кисень-транспортні системи є менш ефективними. В горах 

показники хвилинного об’єму дихання (ХОД) для людей похилого віку помітно 

збільшуються, тоді як альвеолярна вентиляція (АВ) майже не зростає, а 

співвідношення АВ/ХОД зменшується. У людей похилого віку зареєстровані 

відносно низькі рівні ХОД та АВ, нижча ефективність дихання та найнижчий рівень 

насичення крові киснем не тільки за нормальних умов (на рівні моря), але і в умовах 

зниженого парціального тиску кисню. Але, люди похилого віку здатні адаптуватися 

до умов високогір’я аж до 5000м [2, 4, 5]. 

 

1.1.2 Адаптація пацієнтів з ІХС в умовах високогір’я 

 

Вченими було проведено ряд досліджень, які вивчали поведінку пацієнтів з 

ІХС до гострої гіпоксії або в умовах гіпербаричної камери, або при вдиханні повітря 

з низьким вмістом кисню [38, 95, 132]. Серед кілька тисяч пацієнтів, які вдихали 

10% кисню протягом 20 хвилин (тест Леві), та ті,хто мав рівні насичення киснем в 

діапазоні від 70% до 85%,не було випадків смерті або серйозних серцевих подій при 

проведенні електрокардіографічних досліджень, вимірюванні артеріального 

тиску(АТ) та моніторингу показника сатурації [95].В іншому дослідженні, брало 

участь 30 чоловіків із підтвердженою ІХС та 70 здорових чоловіків з аномальними 

ЕКГ, що пройшли пробу Мастера на рівні моря і через 40 хвилин в гіпербаричній 

камері на висоті 4,599 м [132].У 17 пацієнтів з ІХС були виявлені ішемічні зміни на 

ЕКГ на рівні землі та у 20 пацієнтів - в барокамері. У пацієнтів з порівнювальної 

групи, 42 з 70 чоловіків не мали змін на ЕКГ при початковому тестування, при 
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цьому вони мали ознаки ІХС при виконанні фізичних навантажень на великій висоті 

протягом 3 років спостереження. Інше дослідження проводило телеметричний 

моніторинг лише 1 відведення ЕКГ (V5) у 149 чоловіків-лижників на висоті від 3350 

до 3100 м [145]. Було виявлено, що в 5 чоловіків, віком від 46 до 65 років, 

спостерігалася безсимптомна депресія сегмента ST від 1 до 2 мм при частоті 

серцевих скорочень від 120 до 150 уд/хв. Тільки один з пацієнтів мав в анамнезі 

стенокардію. 5,6% випадків депресії сегмента ST у всієї групи була аналогічна тій, 

яка спостерігається у здорових чоловіків під час субмаксимального тренування на 

малій висоті. Два інші дослідження[38, 126] встановили, що деякі з фізіологічних 

реакцій, що перебігають у хворих на ІХС, незабаром після впливу середніх висот 

аналогічні тим, які виникають у молодих, здорових людей. Ранні особливості 

впливу висот понад 3,100 м над рівнем моря в частково акліматизованих суб'єктів з 

ІХС були зареєстровані в 1990 році [126]. В цьому дослідженні 9 чоловіків з ІХС, що 

мали стенокардію напруги, мали депресію сегмента ST на ЕКГ, проходили 

моніторинг тредміл-тесту на висоті 1600 м та знову після 1 години на висоті 3100м 

(час перебування складав 3 години). Сатурація кисню на висоті 3100 м значно впала 

в стані спокою (92,2% проти 96,1%), а також під час субмаксимального 

навантаження 88,2% проти 92,3%) та 5 MET (89,1% проти 94,1%). Середнє 

максимальне споживання кисню на висоті впало на 11% (діапазон 5%-26%). У стані 

спокою і під час фізичного навантаження показники вентиляції, частоти серцевих 

скорочень (ЧСС) і систолічного артеріального тиску (САТ)  були значно підвищені 

на висоті, але не змінилися під час максимального навантаження. ЧСС і САТ при 

фізичному навантажені були значно вищі, ніж на висоті. Автори [126] прийшли до 

висновку, що заняття фізичною активністю для хворих на ІХС зі стенокардією 

повинно базуватися на показниках вимірювання ЧСС, а не робочого навантаження в 

ранні терміни після прибуття на більші висоти. Ще одне дослідження проводили 

серед 15 чоловіків і 5 жінок віком 68±3 роки, 9 з яких мали ознаки ІХС (стан після 

коронарного шунтування, коронарної ангіопластики, або ІМ), в яких вивчалися 

фізіологічні серцево-легеневі показники на рівні моря (150 м ) та при гострій дії 

модельованої висоти (2500 м), та через 5 днів на висоті 2500 м [38]. Екскреція 
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норадреналіну, яка вимірювалася протягом перших 24 год. на висоті, збільшилася з 

36±17 до 60±29 мг, при цьому, екскреція адреналіну не змінилася. В групі в цілому, 

порівнювали дані на рівні моря з даними при перебуванні протягом 5 днів на висоті 

2500 м, що показали падіння показника сатурації від 96% до 93%, збільшення 

середнього тиску в легеневій артерії від 28 до 38 мм рт.ст. та незначні зміни об’єму 

циркулюючої крові (ОЦК), серцевого викиду і ударного об'єму. В стані спокою та 

при фізичному навантаженні (4 MET), ЧСС дещо збільшилася при гострій 

гіпобаричній експозиції камерою при 5 - денному перебування на висоті 2500 м. 

САТ незначно впав під час експозиції камери, та повернувся до вихідних показників 

при перебуванні на рівні моря протягом 5 днів. Таким чином, 5-денного 

перебування на висоті виявилося було вдосталь для відновлення показників до 

попереднього рівня. Не було виявлено аритмій під час спостереження на рівні моря 

в стані спокою чи при фізичному навантаженні. Поодинокі випадки аритмій 

виявляли під час експозиції в камері, але вони зникли після 5 денного перебуванні 

на висоті. У жодного пацієнта не було зареєстровано аномальних змінна ЕКГ при 

підйомі на висоти. Найбільша кількість суб'єктів з ІХС була обстежена при підйомі 

на висоту у 1985 році [157]. 434 чоловіки та жінки віком від 60 до 85 років були 

обстежені на висоті від 1700 до 3200 м протягом 4-х тижнів (у 141 обстеженого був 

в анамнезі ІМ, а 139 - мали аритмії або порушення провідності). Це була селективно 

вибрана когорта пацієнтів, у яких при навантаженні 50 Вт протягом 4 хвилин не 

було виявлено змін на ЕКГ. Тільки в 1 пацієнта трапився ІМ на висоті. У підгрупі з 

14 старших пацієнтів, які спостерігалися на висоті400 м і знову після 2-3-х 

годинного перебування на висоті 3000 м, було виявлено збільшення ЧСС та САТ, та 

екстрасистолії були частішими. В рамках більш комплексного медичного 

обстеження, пацієнти були обстежені після перебування на середній висоті (2500 м), 

і щодня обстежувалися протягом 4-денного перебування на цій же висоті. Когорта 

складалася із 77 чоловіків та 20 жінок, середній вік яких станових 69,8±4,4 роки. У 

61% пацієнтів стандартна ЕКГ була в стані спокої нормальною, в 1% були межові 

значення ЕКГ, і в 38% виявляли порушення (найбільш частими відхиленнями були 

відхилення електричної осі серця (ЕОС) вліво, АВ блокади І ступеня, депресії 
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сегмента ST та зміни зубця Т). Показники ЧСС та АТ на рівні моря були 

нормальними. Протягом одноденного перебування на висоті, середні показники 

частоти серцевих скорочень зросли з 70±9 до 73±11 уд/хв, а систолічного 

артеріального тиску - від 137±15 до 150±19 мм рт.ст. Не було виявлено аномалій 

сегмента ST-T, що вказувало б на ішемію міокарда під час перебування на висоті. У 

жодного з пацієнтів не було виявлено випадків болю в грудях або яких-небудь 

інших ішемічних змін. Автори прийшли до висновку, що, незважаючи на високу 

поширеність ЕКГ аномалій у цих пацієнтів,перебування на середній висоті не 

впливає на перебіг ішемії міокарда [63]. 

 

1.1.3 Розвиток гострої гірської хвороби у пацієнтів з ІХС 

 

Розвиток гострої гірської хвороби (ГГХ) має більше потенційне занепокоєння у 

осіб з ішемічною хворобою, ніж у нормальних суб'єктів, так як симптоми можуть 

зберігаються довше, або прогресувати частіше з розвитком можливих летальних 

ускладнень, таких як легеневий набряк або набряку мозку. У недавньому дослідженні 

97 літніх чоловіків і жінок (у віці від 59 до 83) спостерігалися протягом 5 днів на 

висоті 2500 м над рівнем моря, в яких частота ГГХ склала 14% [89]. 20% з 97 

суб'єктів мали ІХС. Захворюваність на ГГХ в цій групі зустрічається з частотою 25% 

як повідомлялося в 2 інших дослідженнях на порівнюваних висотах, в яких суб'єкти 

перебували у віці до 60 років [74,158]. Отже, похилий вік,існування раніше ІХС в 

значній мірі впливає на захворюваність або тяжкість ГГХ при підйомі на середній 

висоті. 

 

1.1.4 Епідеміологічні дані, щодо поширеності ішемічної хвороби серця і 

частоти коронарних подій у жителів на висоті 

 

Епідеміологічних даних, що відносяться до поширеності ІХС і частоти 

коронарних подій у жителів на середній висоті практично не існує. В пацієнтів з 

ІХС в ранні терміни після прибуття на висоту, знижуються показники сатурації, 
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підвищується тиск в легеневій артерії, що супроводжується активацією симпатичної 

нервової системи, і веде до підвищення ЧСС та АТ в стані спокої та при фізичному 

навантаженні [38,126,157]. Схильність до виникнення шлуночкових ектопій 

ймовірно посилюється при перебуванні протягом перших 2-3 днів на висоті [76,157]. 

Гіпоксемія відіграє при цьому певну роль, але ризик стенокардії, аритмії, мабуть, 

пов'язаний в основному зі збільшенням симпатичної нервової діяльності, з пікових 

рівнів, досягнутих протягом 2-3 денного перебування на висоті, коли фізичні вправи 

і гіпоксія мають синергетичні ефекти. Гіпервентиляція і зниження парціального 

тиску кисню можуть викликати стенокардію у пацієнтів з ІХС [70]. При 

акліматизації, знижується об’єм циркулюючої крові (ОЦК), ударний об'єм і 

серцевий викид [76], які виникають внаслідок компенсаторного зміщення вправо 

кривої дисоціації оксигемоглобіну, що дозволяє збільшити доставку кисню до 

міокарда. Також, безбольова ішемія міокарда у лижників становить потенційну 

загрозу у пацієнтів, в яких нема ніяких симптомів [145]. Пацієнти з ІХС з помірно 

зниженою толерантністю до фізичного навантаження та відсутністю порушень при 

навантаженні досить добре переносять висоти [99,157]. Пацієнти із 

задокументованими ЕКГ змінами, але відсутністю клінічних симптомів, при 

незначних фізичних навантаженнях мають низький ризик розвитку небажаних 

коронарних подій [84]. Під час індукованої гіпоксії в лабораторних умовах, 

активується симпатична нервова система внаслідок підвищення м’язової активності 

[65,69,151]. В стані спокою при цих же умовах, підвищуються рівні плазми і 

сечового епінефрину в залежності від ступеня гіпоксії, що може тривати протягом 

від 1 до 3 днів [41,47,55,69]. Під час гіпоксії, ці показники піднімаються досить 

швидко як в лабораторних [65,76,110], так і в звичайних умовах [52,92]. Завдяки 

гіпоксичному потенціонуванню у відповідь на навантаження, стійка гіпоксія та 

фізичні вправи викликають збільшення активності симпатичної нервової активності 

до м’язів. У людей на великій висоті підвищення симпатичної активності пов’язано 

із збільшенням ЧСС, кров'яного тиску, серцевого викиду і системного судинного 

опору [78,92,149] разом з веноконстрикцією та підвищенням ОЦК [77]. Має місце 
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збільшення об’єму плазми, ударного об'єму і серцевого викиду протягом періоду 

підйому від 5 до 10 діб на середні висоти (3,100 м) [50,125]. 

Швидкий підйом на висоту асоціюється із суттєвими змінами з боку серцево-

судинної системи (ССС). Це може бути важливим у пацієнтів з попередніми ССЗ, 

які не здатні компенсувати подібні фізіологічні зміни. Зміни довкілля при підйомі з 

рівня моря на висоту включають зменшення атмосферного тиску, вологості та 

температури. На помірній висоті (1500-2000 м), парціальний тиск кисню в 

артеріальній крові становить близько 70 мм.рт.ст., порівняно з 98 мм.рт.ст. на рівні 

моря. На ступінь змін впливає рівень гіпоксії, рівень підйому, рівень акліматизації, 

інтенсивність фізичних вправ, спадковість та вік [40]. Погіршення факторів довкілля 

для пацієнтів із ССЗ включає гостру гіпоксію, посилення роботи серця, зростання 

викиду адреналіну та зростання тиску у легеневій артерії [88]. Вважають, що деякі 

базові фізіологічні реакції на дію висоти у пацієнтів із ІХС є порівнюваними з 

такими ж у здорових осіб молодого віку, що було підтверджено зміною декількох 

параметрів. Було виявлено підвищення активності симпатичної нервової системи, 

збільшення ЧСС та АТ в ранні терміни після підйому на висоту,зниженням ОЦК, 

серцевого викиду та ударного об’єму при тривалій акліматизації [39]. Протягом 

перших 2-3 днів перебування на висоті пацієнти з ІХС мають найвищий ризик 

виникнення небажаних явищ. Поступовий підйом, помірна ступінь фізичної 

активності [136], раннє обмеження фізичної активності до рівня, який переноситься 

на низьких висотах, або навіть менша [140,141], підвищена увага до контролю АТ - 

все це має на меті попередити розвиток небажаних явищ. Частота виявлення гострої 

гірської хвороби при середніх висотах у пацієнтів з ІХС не є вищою, ніж у загальній 

популяції.  

Підйом на середню висоту, як видається, тягне за собою невеликий ризик для 

пацієнтів з безсимптомною ІХС, чи помірній толерантності до фізичного 

навантаження, за умови, що дотримуються всі запобіжні заходи і не перевищуються 

рівні навантаження, допустимі в низинних умовах. Для хворих з високим ризиком, 

показання для підйому слід вивчити більш критично, і запобіжні заходи повинні 

бути більш суворими. Ця категорія може включати в себе пацієнтів, зі значно 
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порушеною функції ЛШ (фракція викиду (ФВ) <35% в стані спокою), змінами САТ, 

депресією сегмента ST більш ніж на 2 мм з максимальною ЧСС, або високим класом 

шлуночкових ектопій. Для таких пацієнтів можуть бути рекомендовані підйоми на 

не більше ніж помірні висоти (переважно при певних обставинах), а також доступ 

до належних засобів для контролю за ССС. Рекомендації для пацієнтів з ІХС, які 

планують перебування на дуже великих висотах, повинні включати в себе 

індивідуальну оцінку, оскільки правил поводження для цих пацієнтів не існує. 

В загальному, фізіологічні зміни, які виникають при швидкому чи 

короткочасному підйомі на висоту, приводять до скорішого початку симптомів 

стенокардії та збільшення їх частоти, а також до появи ішемічних змін сегменту ST 

у пацієнтів з ІХС, а також до подібного чи дещо меншого впливу, ніж на рівні моря 

[110, 111, 130]. Це частково пов’язано як з прямим ефектом (погіршення резерву 

коронарного кровотоку), так і непрямим ефектом (нижча сатурація кисню приводить 

до підвищення ЧСС для збереження доставки кисню). Не зважаючи на ці зміни, 

ризик смерті для більшості пацієнтів зі стабільною ІХС є низьким [91]. Досвід 

показує, що для пацієнтів зі стабільною стенокардією фізичні навантаження на 

висоті є безпечними при умові дотримання тих же заходів безпеки, що і на рівні 

моря. 

 

1.2 Смертність пацієнтів з ІХС в умовах високогір’я 

 

Смертність і захворюваність від ССЗ є однією з основних глобальних проблем 

охорони здоров'я [116]. Шляхи вирішення цього питання є суттєвими, навіть в 

межах країни [51, 74, 124]. Мало що відомо про роль незалежних екологічних 

чинників у розвитку ССЗ. Одним з факторів навколишнього середовища, який може 

вплинути на географічні закономірності смертності від ССЗ і факторів ризику, є 

висота над рівнем моря. Фактичні дані, проте, суперечать один одному. 

Дослідження, проведені в Перу, Центральної Азії та Росії, припускають, що АГ 

рідше визначається в пацієнтів, які проживають в горах, ніж на рівні моря [79, 123, 

161], в той час, як звіти з США, Італії та Саудівської Аравії показали протилежне 
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[38, 95, 99, 132]. Аналогічна картина виникає з приводу рівнів ліпідів в крові. 

Підвищення в крові рівня холестерину ліпопротеїдів високої щільності зі 

збільшенням висоти повідомляється в дослідженнях проведених в Індії та Іспанії 

[69, 145], в той час, як майже ніякої різниці чи незначне зниження рівня холестерину 

ліпопротеїдів високої щільності було виявлено в дослідженнях проведених у 

Центральній Азії та Венесуелі [65, 69]. Дослідження, які проводилися в Сполучених 

Штатах Америки, Ємені, Саудівській Аравії вказують на підвищений ризик ССЗ на 

великих висотах [38,41,151], в той час як протилежне було показано в дослідженні у 

Греції [47]. Таким чином, суперечливі результати частково відображають властиві 

обмеження, які є в цих дослідженнях, оскільки населення, що проживає на великих і 

малих висотах, відрізняється по відношенню до етнічних та поведінкових факторів 

ризику, таких як куріння, ожиріння або навіть доступу до медичного сервісу 

[38,41,55,145]. Більшість досліджень не проводилися серед населення в цілому,а в 

певній популяції, що проживала на дуже великих висотах і таким чином, в 

екстремальних умовах [41,47,95,123,145,161]. Умови до або незабаром після 

народження можуть вплинути на смертність від ССЗ [76,92,110]. У німецькомовній 

частині Швейцарії [75] було виявлено зниження показників смертності серед 

пацієнтів з ІХС та інсультом зі збільшенням висоти (259 до 1960 м), при чому, як 

правило, сильніше виражено у чоловіків. Більш низька смертність від ІХС на 

великих висотах також було виявлено в Нью-Мексико (США) [125]. Дослідники з 

Колорадо (США), не виявили чіткого зв'язку між висотою проживання та ІХС [126], 

тоді як зворотна кореляція між висотою та ІХС була виявлена при обстеженні 

пацієнтів у 99 найбільших містах США на висоті від 0 до 1650 м [157]. Всі 

дослідження показали, що зниження смертності зі збільшенням висоти сильніше 

виявляється при ІХС, ніж при інсультах [47,74,84,85,125,157]. Дослідження 

проведене в Греції [47], показало набагато нижчу смертність від ІХС в селі, 

розташованому на висоті 950 м у порівнянні з двома селами розташованими на рівні 

моря. Однак, ця вибірка була порівняно невеликою і складалася з добровольців. Є 

кілька можливих пояснень нижчої смертності від ІХС та інсульту на великих 

висотах. Поведінкові фактори ризику ССЗ, такі як ожиріння, куріння і вживання 
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алкоголю, погане харчування і відсутність фізичної активності може бути більш 

поширеним на більш низьких висотах. В Англії, відмінності в смертності від ССЗ 

між містами пов'язано не тільки зі змінами в поведінкових, соціальних і клінічних 

факторах ризику, а й за рахунок відмінностей в кліматі [124]. Швейцарські райони 

висотою понад 1000 м мають менше туману, ніж більшість низинних районів і, 

таким чином, є більш сухими і сонячними, особливо в зимній період [77]. 

Ультрафіолетове випромінювання сонячного світла може мати істотний вплив на 

серцево-судинні захворювання. Із кожним збільшенням на 300 м над рівнем моря, 

рівень ультрафіолетового випромінювання збільшується на 10% [164], і в Швейцарії 

ультрафіолетове випромінювання значно сильніше, ніж на більш нижчих висотах 

[78,164]. Захисний ефект ультрафіолетового випромінювання може бути 

опосередкований більш високими концентраціями вітаміну D [71,134,143,164] або 

нижчим тиском крові [26,82]. Синтез вітаміну D збільшується на великих висотах 

[89] і навіть опромінення відносно невеликих ділянок шкіри людини досить, щоб 

активувати синтез вітаміну D [158]. Життя на великих висотах може забезпечити 

переваги, особливо в зимовий період, коли синтез вітаміну D має вирішальне 

значення, оскільки на більш низьких висотах існує відносний брак сонячного світла. 

У шведських жінок частота виявлення венозної тромбоемболії була більшою на 50% 

в зимовий період і корелювала з низьким рівнем сонячного випромінювання [113]. 

Як правило, в Швейцарії забруднення повітря зменшується зі збільшенням висоти, 

що відображається на кращій функції легень [70]. Оскільки забруднення повітря є 

важливим фактором ризику для серцево-судинних захворювань [135], це може 

частково пояснити різницю в смертності від ССЗ між великими та малими висотами. 

Проте, цей ефект може бути незначним, тому що не було ніякого збільшення 

смертності в 3 найбільших містах Швейцарії. Дієта також може мати позитивний 

вплив на життя при великих висотах, так як харчові продукти, вироблені там можуть 

бути багатшими на захисні поживні речовини. Наприклад, сир і молоко від корів у 

високогірних районах (від 1130 до 1890 м) мали більш високий вміст омега-3 

жирних кислот і вітаміну Е, ніж продукти від корів рівнинної породи [86,109]. 

Оскільки молочні продукти виробляються, обробляються і споживаються на 
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місцевому рівні у всіх діапазонах висот, то можливе різне споживання включених 

поживних мікроелементів серед гірських та рівнинних мешканців. Як було з'ясовано 

іншими дослідниками, захисний ефект висоти для пацієнтів з ІХС був більш 

виражений у чоловіків, ніж у жінок [47,84,125,157]. Це пояснюється тим, що у 

Швейцарії чоловіки більш активні, ніж жінки, та фізична активність під впливом 

помірної гіпоксії забезпечує більше корисних ефектів для здоров’я [143,148]. Також, 

умови до та протягом нетривалого часу після народження мають пожиттєвий ефект 

на серцево-судинну смертність [76,92,110,119]. При цьому, корисний ефект висоти 

для переселенців в гори буде слабшим, ніж для корінних жителів, також переселенці 

в низинні регіони мають нижчий рівень смертності, ніж корінні мешканці. Це 

означає, що захисний ефект висоти, що впливає на смертність від ССЗ, може бути 

пов'язаний не тільки з наслідками висоти як такої, а й також з кліматичними 

умовами, що переважають на різних рівнях висоти. Тобто, спостерігається 

дозозалежний ефект між впливом висоти,часом проживання та показником 

смертності: чим довше особи проживають в умовах високогір’я, тим нижчий рівень 

смертності в них. 

 

1.3 Особливості перебігу інфаркту міокарда при ангіографічно 

інтактних та малозмінених вінцевих артеріях 

 

1.3.1 Характеристика пацієнтів з інфарктом міокарда при ангіографічно 

інтактних та малозмінених вінцевих артеріях 

 

ІМ з ангіографічно нормальними вінцевими артеріями (ІМАНВА) було 

визнано більше ніж 60 років тому в час коли КАГ була ще невідома. Після появи 

КАГ все більше стали виявляти пацієнтів з ІМАНВА. У деяких пацієнтів знаходять 

незначне та помірне ураження ВА. Проте багато з цих пацієнтів дійсно мають 

ангіографічно нормальні ВА [43,45,80,115,144]. Поняття «нормальні» чи «інтактні» 

вінцеві артерії – це відсутність внутрішньосудинних відхилень чи гемодинамічно 

незначимі стенози (малозмінені ВА) – ураження < 30% просвіту артерії. ІМАНВА 
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зазвичай виникає у віці 50 років [154]. У пацієнтів можуть бути відсутні напади 

стенокардії в анамнезі, перенесені ІМ та фактори ризику ІХС [100]. Симптоми та 

ЕКГ - зміни є схожими з ІМ на фоні атеросклеротичного ураження ВА, але ділянки 

ураження, як правило, є меншими [138]. Швидкість ускладнень після ІМ таких, як 

злоякісні аритмії, серцева недостатність, АГ є нижчою та довготривалий прогноз є 

сприятливішим [138, 144]. Близько у 6% пацієнтів з гострим інфарктом міокарда 

(ГІМ) та у 10% пацієнтів віком молодше 35 років з ГІМ знаходять НВА [49, 97, 98, 

112, 138]. До епохи тромболітичної терапії це виявляли у 1-3%, потім цей відсоток 

зріс до 25% [49,146], можливо через більше число проведених КАГ і зменшення 

часу між КАГ та тромболізисом оклюзуючої ВА. Всі дослідження пацієнтів з ГІМ та 

ангіографічно НВА показують, що такі пацієнти є молодшими (до 40 років),без 

загрудинних болів в анамнезі, без порушень гемостазу [54], без факторів ризику, 

крім паління [114,138]. У жінок виникнення ГІМ на фоні НВА асоціюється з 

вживанням оральних контрацептивів та вагітністю [138]. 

 

Характеристика пацієнтів з АНВА та ГІМ: 

1. Молоді, більшість молодше 40 років. 

2. Пацієнти, які палять-курці. 

3. Асоційовано у жінок із вживанням оральних контрацептивів, вагітністю. 

4. Частіше у пацієнтів, що зловживають кокаїн. 

5. Сприятливий довготривалий прогноз після припинення куріння. 

6. Можливе прогресування при приєднанні інших та не відмови від 

наявних факторів ризику. 

ІМАНВА можна розділити на 4 групи в залежності від факторів ризику (ФР) 

та ангіографічних змін: 

1. Нема ФР та нормальні ВА. 

2. Наявні ФР та нормальні ВА. 

3. Нема ФР з незначно ураженими ВА. 

4. Наявні ФР з незначними ураженням ВА. 
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1.3.2 Механізми розвитку ІМ на фоні ангіографічно інтактних та 

малозмінених вінцевих артеріях 

 

Можливі механізми розвитку включають коронарний вазоспазм [121], 

коронарний тромбоз in situ чи емболізацію зі спонтанним лізисом тромбу [114, 138], 

вживання кокаїну [78], розшарування аорти, гіперкоагуляційні стани, аутоімунні 

васкуліти, отруєння оксидом вуглецю [56]. чи гострий міокардит,особливо 

інфекційний [127,147, 150]. Нещодавно, як механізм розвитку НВА було 

запропоновано виникнення судинної дисфункції ендотелію у зв’язку з 

тютюнопалінням та вживанням кокаїну [57, 83, 102]. 

Більшість ІМ виникає внаслідок коронарної хвороби серця. Атеросклеротична 

бляшка розвиваючись викликає запальну відповідь в результаті якої виникає 

тромбоз та накладається вазоспазм, що компрометує коронарну перфузію. При 

використання КАГ частка хворих з ІМ та нормальними чи малозміненими ВА 

коливається від 1 до 12% [43]. При ретроспективному аналізі в 1,1% пацієнтів з 

підтвердженим ІМ виявляють НВА [45]. Ангіограми дають тільки двомірне бачення 

силуету просвіту артерій і ступінь ураження ВА на розтині часто відрізняється від 

ангіографічного діагнозу [128]. 

У пацієнтів із АНВА, внутрішньо-судинна УЗД діагностика показує поза 

судинні ураження [128]. Але досі не було великих досліджень присвячених цій 

проблемі. Існують компенсаторні механізми, які зберігають цілісність просвіту, 

навіть коли внутрішній еластичний шар сильно пошкоджений [82], і таке дифузне 

ураження може істотно зменшувати коронарний кровоток навіть при відсутності 

значного стенозу на КАГ [96]. 

Вроджені аномалії коагуляції також визначають, як можливий механізм 

ІМАІВА [46,54,62,90,105,120]. Через малу чисельність вибірки у попередніх 

дослідженнях нема переконливої відповіді [46,62,90,105]. Нещодавно багато 

центрове дослідження повідомило про вищий показник поширеності виявлення 5 

фактора згортання крові-фактора Лейдена у пацієнтів з ІМАНВА у порівнянні із 

здоровими пацієнтами та на ІМ з ураженими ВА [120]. У дослідженні Da Costa [63] 
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вроджені розлади коагуляції було виявлено у 9 із 71 пацієнта (11,3%). Також вищий 

показник поширеності вроджених порушень коагуляції у менше ніж у 18,2% був 

повідомлений у когорті молодих пацієнтів [62]. 

Ризик ІМ у пацієнтів із підвищеними рівнем фібриногену та інгібітора 

активації плазміногену [66]. Але для більшості аномалії згортання не знаходять 

достовірного зв’язку з розвитком ІМ. Було описано лише деякий підвищений ризик 

у пацієнтів з іншими ФР розвитку ІХС [68]. Останнім часом велика увага прикута до 

підвищенню рівня гомоцистеїну, як фактора ризику (ФР) розвитку захворювань ВА, 

особливо у пацієнтів з відсутністю інших ФР. Але це не було підтверджено у 

пацієнтів з ІМАНВА. Підвищення концентрації гомоцистеїну призводить до 

підвищення концентрації VII фактора та тромбіну [42,142].  

Тютюнопаління є важливим фактором ризику розвитку атеросклерозу та 

коронарних подій [83]. Подальше зростання вживання тютюну, безсумнівно буде 

основною причиною збільшення поширеності ССЗ в країнах, що розвиваються. 

Підраховано, що 10% населення-близько 450 млн. осіб помре передчасно внаслідок 

тютюнопаління [152]. Куріння може викликати пошкодження ендотелію, що ініціює 

механізм розвитку атеросклеротичної бляшки. Таким чином, паління може мати 

безпосередньо токсичну дію на ендотелій, що пов’язано із збільшенням руйнування 

ядер в ендотеліальних клітинах [58,83]. У безсимптомних молодих курців тютюну 

викликає дозозалежні порушення ендотеліальної функції. Молоді заядлі курці з 

АНВА мають порушення коронарної вазоконстрикції індукованої ацетилхоліном 

(АЦХ), що означає, що оксид азоту ймовірно знижується на місцевому рівні. Так як 

NO інгібує агрегацію та адгезію тромбоцитів, а також має синергетичний 

антиагрегаційний ефект за рахунок простацикліну, зниження вивільнення його може 

брати участь в ініціації агрегації тромбоцитів і призводити до коронарного тромбозу 

у нестенозованих ВА [93]. Аномальна судинозвужуюча відповідь на АЦХ може 

бути також внаслідок надмірного вивільнення ендотелій-залежних вазоконстриктор 

них речовин (тромбоксану) [129, 159]. Тютюнопаління, що призводить до 

коронарного вазоспазму і тромбозу є одним із найсильніших факторів ризику (ФР) 

для розвитку ІХС, але його роль при ІМАНВА є менш визначеною. Anmman et al. 
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[45] показали, що поширеність куріння у пацієнтів із ІМАНВА та коронарним 

склерозом була однаковою. Більш ранні дослідження показали, що паління частіше 

виявляють у молодих чоловіків із НВА [144]. 

Особи, які зловживають кокаїном також представляють групу молодих 

пацієнтів з ГІМ та АНВА. Кокаїн підвищує рівень катехоламінів в сироватці крові, 

що викликає вазоконстрикцію, переважно за рахунок альфа-адренергічної 

стимуляції та призводить до збільшення системного АТ, споживання міокарда 

киснем та ішемію судин опору [133]. Це призводить до зниження постачання 

міокарду киснем, що посилюється при бета-адренергічній блокаді [106]. Останні 

дані показують, що кокаїн підвищує звільнення ендотеліну-1, що викликає 

вазоспазм [160]. Кокаїн також підвищує агрегацію тромбоцитів та вироблення 

тромбоксану, що веде до формування тромбів. Було висловлено припущення, що 

ГІМ у пацієнтів, які зловживають кокаїном може бути результатом коронарного 

вазоспазму чи спонтанного лізису тромбу або комбінації цих подій [133,163]. 

Отже, хронічне вживання кокаїну, яке співставне з хронічним 

тютюнопалінням може спричиняти повторні епізоди спазму з чи без відкладенням 

тромбоцитів, що викликає місцеве ураження ендотеліальних клітин та їх 

дисфункцію, з подальшим прискоренням атеросклерозу. 

Роль дистальних емболій в етіології ІМНВА є спірною. Теоретично клапанні 

вади серця, ендокардити, пристінкові тромбози можуть призводити до емболічних 

інфарктів з спонтанною реканалізацією просвіту судин. В одному дослідженні 

підвищена кількість випадків клапанних пролапсів та мітральної недостатності було 

виявлено у пацієнтів із ІМАНВА, але результати важко інтерпретувати із-за низької 

кількості пацієнтів з мітральним пролапсом в загальній популяції. 

Роль коронарного вазоспазму. Коронарний вазоспазм відіграє важливу роль у 

патогенезі не лише варіантної стенокардії, але і ГІМ та раптової коронарної смерті 

[58]. Тривалий вазоспазм може викликати пошкодження ендотелію, запуску 

вазоактивних речовин, агрегацію тромбоцитів з подальшим утворенням тромбу. 

Останнім часом важливу роль у механізмі коронарного вазоспазму надають дефіциті 

активності ендотеліального оксиду азоту. 
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Коронарний вазоспазм може призвести до ішемії, індикатором якої є елевація 

сегмента ST на ЕКГ, але нема ознак, що артеріальний спазм може призвести до 

некрозу міокарда. Деякі поліморфні гени ангіотензину ІІ типу 1 пов’язують із 

підвищеною схильністю до вазоспазму при ангіографічно НВА, викликають 

вазоконстрикцію [44]. Комбінація факторів включаючи генетичну схильність і 

фактори навколишнього середовища можуть викликати у пацієнтів ІМ при АНВА та 

бути основною причиною.  

Спазм ВА пропонують як класичний етіологічний фактор [53, 67, 81, 87, 117, 

156], але фактичний показник поширеності залишається погано вивченим через 

відсутності проведення ергоновінового тесту у великої кількості пацієнтів. У 

дослідженні Raymond et al. [138] спазм ВА був присутній у 5 із 15 пацієнтів, яким 

проводили ергоновіновий тест (31%). Також поширеність була повідомлена і 

Legrand et al. [108] та Lindsay and Richard [114], які ретроспективно оцінили у 18 та 9 

пацієнтів. У дослідженні Da Costa [63] спазм був виявлений лише у 11 із 71 пацієнта 

(15,5%), яким проводили ергоновіновий тест. 

Медіатори гострого запалення відіграють провідну роль при ГКС, навіть 

використовуються для стратифікації ризику. Але не ясно чи запальна реакція є 

первинним чи вторинним тригером для розвитку бляшки. Деякі автори пов’язують 

специфічні інфекційні агенти із ГКС, вважаючи, що вони можуть дестабілізувати 

атероматозну бляшку [64]. Але серія ретроспективних досліджень виконана 

Anmman et al. [45] (21 пацієнт із ІМ) не показала значних підвищення титрів антитіл 

у порівнянні із пацієнтів із ІМ на фоні уражених ВА. Але пацієнти із ІМАНВА мали 

високу кількість випадків гарячки, інфекції верхніх дихальних шляхів, що 

передували ІМ.  

Також ІМАНВА був досліджений і при СЧВ (без васкулітів) та при міокардиті 

[61].  
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1.3.3 Дослідження, що проводилися серед пацієнтів з ІМ на фоні 

ангіографічно інтактних та малозмінених вінцевих артеріях 

 

Є декілька досліджень, що описали ІМ на фоні ангіографічно нормальних 

вінцевих артерій (ІМАНВА) (Таблиця 1.1). 

У дослідженні Raymond et al. [138] було обстежено 74 пацієнти з ІМ та 

ангіографічно нормальними ВА, середній вік яких становив 43 роки (від 19 до 66 

років). Середня тривалість спостереження складала 10,5 років після 

задокументованого ІМ, та 8,6 років після виконання КАГ. Показник виживання 

склав 85% (63 пацієнтів). Не було знайдено статистично достовірної різниці за 

віком, наявністю факторів ризику між пацієнтами, які померли та між живими. 

 

Таблиця 1.1 - Профіль пацієнтів, що мали ІМ та ангіографічно нормальні 

вінцеві артерії 
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Raymond [133] 4 3 2 2 2 43 72 4 1 5 0,5 

Ciraulo [59] 20 4,5 7 2 5 40 30 - - 5 5 

Legrand [108] 8 2 3 5 3 - 77 8 4 9 2 

Betriu [49] 8 - 8 0 - - 75 0 0 - - 

McKenna [122] 10 1 8 2 0 - 90 0 - - - 

 

Причини 9 із 11 смертей були кардіологічні, 6 пацієнтів померли раптово та у 

8 була виявлена лівошлуночкова недостатність. У 77% пацієнтів, що вижили, не 

було больових симптомів, у 86% вони були активні протягом спостереження. У 2 

пацієнтів, що вижили, та у 3, що померли виявили повторний ІМ. Було створено 3 

групи: перша група – пацієнти з ангіографічно інтактними ВА(74 пацієнти), друга – 

пацієнти із значним ураженням ВА та попереднім ІМ в анамнезі (74 пацієнти) та 
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третя група – 148 пацієнтів з ангіографічно інтактними ВА та збереженою функцією 

ЛШ. Група 1 відрізнялася від групи 2 лише наявністю декількох факторів ризику. 

Такий фактор ризику як тютюнопаління не відрізнявся істотно по групам: 72% 

пацієнтів 1 групи, 69%-2 групи та 45% - 3 групи (р<0,001). Гормональна терапія 

частіше зустрічалася у жінок з 1 групи (34%), ніж у пацієнток з 3 групи (14%) 

(р=0,03). Все вищевказане свідчить про хороший довготривалий прогноз у пацієнтів 

з ІМ на фоні ангіографічно нормальних ВА, який також залежить від 

функціональної здатності ЛШ. Куріння та вживання гормонів може бути факторами 

ризику щодо даної патології.  

У 1983 році Ciraulo et al. [59] порівняли ангіографічні зміни, клінічні 

особливості та довготривалий п’ятирічний прогноз у 20 пацієнтів з ІМ з 

нормальними ВА та односудинним ураженням ВА. Було виявлено переважання 

молодих жінок у групі з ангіографічно нормальними ВА. У цій групі частіше 

виявляли пролапс мітрального клапана, мігрень,пароксизмальну форму фібриляції 

передсердь (ФП) та вживання оральних контрацептивів. Щодо куріння, статистично 

достовірної різниці не було виявлено в групах. У групі з НВА показник п’ятирічного 

виживання склав 95%. Betriu et al . [49] обстежили 259 пацієнтів чоловіків віком 

менше 60 років з ІМ та виявили, що 8 з них мали НВА. Ці пацієнти були 

молодшими, мали кращі показники ФВ та не мали преморбідних симптомів. 

Legrand et al. [108] дослідили 18 пацієнтів та дійшли висновку, що ІМАНВА 

частіше траплявся у молодих чоловіків та не був трансмуральним. 

 

1.3.4 Фактори ризику у пацієнтів з ІМ на фоні ангіографічно нормальних 

та малозмінених ВА 

 

З серії досліджень було виявлені такі можливі сприяючі ФР: 

1. Незважаючи на якість процедури, використання множинних косих проекцій 

та багатоосьових оглядів КАГ може пропустити звуження проксимальних ВА в 

рідкісних випадках. Raizner and Chahine [137] описали пацієнта з патологічно 

доведеним звуженням проксимальної ВА в якого КАГ показала НВА після 
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обширного переднього ІМ. Вони описали 7 потенційних помилок та «підводних 

каменів» в інтерпретації «нормальних» ангіограм, та припустили, що неадекватна 

інтерпретація може в деяких випадках бути причиною виникнення ІМ на фоні НВА. 

2. Коронарний спазм визначали як причину ІМ з НВА в декількох 

дослідженнях [53, 60, 81, 87, 114, 117, 137]. Згідно інших даних оклюзію ВА виникає 

внаслідок тромбозу чи спазму, або обидва разом [114, 137]. В дослідженні Raymond 

et al. [138] у 5 із 16 пацієнтів (31%), яким проводили провокаційний тест 

ергоновіном було виявлено коронарний спазм. Lindsay and Pichard [114] описали 9 

випадків ангіографічно доведеного коронарного тромбозу при ІМ з НВА при 

повторній КАГ в період одужання. 3 з цих пацієнтів мали ергоновін індукований 

спазм та 3 мали в анамнезі ознаки спазму. Також у пацієнтів після спазму  виявляли 

тромбоз [156]. 

3. В дослідженні Raymond et al. [138] куріння було найбільш значимим 

фактором ризику. McKenna et al. [122] обстежили 10 пацієнтів з ІМАНВА, 9 з яких 

були курцями та кинули курити та надалі не мали коронарних подій. 1 пацієнт 

продовжував палити та мав два додаткові ІМ. 

4.  Вживання оральних контрацептивів та естроген-замісна терапія може 

викликати гіперкоагуляційні стани [59, 73]. Ciraulo et al. [59] повідомили про 6 

пременопаузальних жінок з ІМАНВА, які вживали оральні контрацептиви. Raizner 

and Chahine [137] повідомили про переважання виникнення ІМАНВА у пацієнток, 

які приймали оральні контрацептиви – 33% (9 із 27 пацієнток), 6 із цих 9 пацієнток 

також палили. 

Da Costa et al. [63] повідомляли про чотири ФР, які погіршують прогноз у 

пацієнтів з ІМАНВА: ФВ, вік, паління, цукровий діабет (ЦД). Багатовимірний аналіз 

показав, що лише два незалежні прогностичні фактори є небезпечними - це ФВ та 

ЦД, які також є основними ФР у пацієнтів з обструктивними ураженнями ВА [56, 

107]. ЦД впливає на прогноз, оскільки призводить до мікроваскулярних порушень, 

які можуть підвищувати ремоделювання ЛШ [94]. Деякі автори [63] повідомляли, 

що лише у невеликої кількості пацієнтів було знайдено вазоспазм (15,5%), 

гіперкоагуляційний стан внаслідок вроджених аномалій або вживання оральних 
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контрацептивів - у 13,9% осіб, колагенози дрібних судин - у 2,2% осіб, емболії ВА - 

у 2,2%. У 66,2% пацієнтів не було знайдено в анамнезі жодних ФР. Імовірно, багато 

з решти пацієнтів мали або невеликі атеросклеротичні бляшки, що розривалися, або 

ще невідомі причини для перехідної обструкції ВА. Звичайно, можливо, що деякі з 

цих пацієнтів мали атеросклеротичний стеноз ВА не виявлений при КАГ. Однак, це 

могло трапитися тільки як виняток. Крім того, не виключено, що пацієнти мали 

ізольовані епізоди коронароспазму через невідомі причини. Підтримуючи гіпотезу 

коронароспазму, Anmann et al. [45] дослідили це у 21 пацієнта з ІМ та НВА, у яких 

було виявлено синдром мігрені. Також викликає інтерес те, що у цих пацієнтів були 

виявлені позитивні титри антитіл на цитомегаловірусів, Chamidia pneumonia та 

Helicobacter pylori [45]. Da Costa et al. [63] відзначили, що пацієнти з ІМАНВА мали 

менше ФР і кращий довгостроковий прогноз у порівнянні з пацієнтами з очевидним 

ураженням ВА. Також було висловлено думку, що зниження функції ЛШ і ЦД були 

несприятливими прогностичними ознаками у цих пацієнтів. Інші дослідження 

відзначили, що пацієнти з ІМАНВА є достовірно молодшими, як правило молодше 

50 років [43]. В цілому, частка чоловіків та жінок була однаковою, хоча, зазвичай, 

виявили більше чоловіків. Sharifi et al. [144] відзначили, що пацієнти були 

переважно чоловічої статі, молодими, що мали такі фактори ризику як паління та 

мали тенденцію до виникнення Q-ІМ. Старші пацієнти були жінками які мали не-Q 

ІМ. Це свідчить про те, що у хворих молодого віку, чоловічої статі в основі розвитку 

ІМАНВА лежить розрив атеросклеротичної бляшки, в той час як старші жінки 

потерпали від епізодів перехідного коронароспазму. Також Lip et al. [115] описали 6 

пацієнтів із повторним ІМ та стенокардією з ангіографічно нормальними ВА. 

 

1.3.5 Довгостроковий прогноз 

 

Лише 2 великі дослідження проводили довготривале спостереження у 

пацієнтів з ІМАНВА. Перша велика когорта пацієнтів описана Raymond et al. [138] 

куди входило 74 пацієнти з ІМАНВА, що спостерігалися 10,5 років, але у 40 

пацієнтів були абсолютно НВА. Показник виживання складав 85% у порівнянні з 
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пацієнтами з ураженими ВА-74%. У дослідженні Zimmerman [162] обстежили 8839 

пацієнтів з ІМ та показник виживання склав 91% протягом 4 років спостереження у 

720 пацієнтів з НВА у порівнянні із 75% (р<0,0001) у пацієнтів із оклюзивним 

ураженням ВА. Не було знайдено достовірної різниці між групою пацієнтів з НВА 

та групами пацієнтів з незначним та помірним ураженням ВА. Але частота 

виявлення повторного ІМ була вища у пацієнтів з незначним чи помірним 

ураженням ВА (11% та 16%), ніж у пацієнтів з НВА 5% (р=0,0002). У дослідженні 

Da Costa [63] показник виживання був високим 95,5% протягом 3 річного 

спостереження у 91 пацієнта. Проте незважаючи на хороші показники виживання, 

захворюваність у цих пацієнтів включаючи важливі кардіальні події, такі як серцева 

недостатність, повторний ІМ, інсульт виявляють у 20%. Maggi et al. [118] вивчали 

невелику когорту пацієнтів 41 пацієнт з ІМАНВА, що частота ускладнень 

включаючи стенокардію, повторний ІМ та смерть була у 19% пацієнтів протягом 12 

річного спостереження.  

Народження та проживання у гірських умовах супроводжується генетичними 

та фізіологічними пристосувальними змінами, що можуть впливати на виникнення, 

перебіг та прогноз у хворих на ІХС. На сьогоднішній день залишаються до кінця не 

вивченими поширеність основних факторів ризику щодо розвитку ІХС в пацієнтів з 

ангіографічно інтактними ВА у гірських  регіонах, не встановлені вікові, гендерні, 

клінічні, лабораторні та ангіографічні особливості перебігу ІХС залежно від висоти 

проживання у пацієнтів із інтактними та мало зміненими ВА.  Є потреба у розробці 

та впровадження диференційованих методів комплексного лікування  та обстеження 

пацієнтів з ІХС у жителів різних висотних регіонів Українських Карпат залежно від 

стану коронарного русла та висоти проживання. При огляді доступних джерел 

літератури були знайдені суперечливі дані щодо стану захворюваності та смертності 

від гострих та хронічних форм ІХС серед гірських мешканців порівняно з 

мешканцями низинних регіонів світу. Що стосується мешканців різних висотних 

регіонів Українських Карпат у пацієнтів з інтактними та малозміненими ВА, то цих 

даних взагалі не вдалося знайти. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Клінічна характеристика хворих 

 

Загалом до дослідження було залучено 7974 пацієнтів, з яких було відібрано 

246 пацієнтів з ІХС на фоні інтактних та малозмінених ВА, що лікувалися в 

Закарпатському обласному клінічному кардіологічному диспансері (ЗОККД,  

м. Ужгород; надалі «клініка») з січня 2011 року по березень 2017 року: 112 

хворих з ІХС з гірських населених пунктів, 134 пацієнтів з рівнинних населених 

пунктів та з них 65 пацієнтів з ІМ з інтактними та малозміненими ВА. 

Джерелом інформації слугували «Медичні карти амбулаторного хворого»  

(Ф. 025/о) та «Медичні карти стаціонарного хворого» (Ф.003/о), журнал 

коронароангіографій. 

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 стенокардії (ФК); наявність  анамнезі; період, 

що минув з моменту ІМ до поступлення у клініку (тривалість післяінфарктного 

періоду); присутність АГ та фібриляції передсердь у анамнезі та їх тривалість; 

стадія та ФК серцевої недостатності; наявність супутніх захворювань 

некардіологічного профілю: цукровий діабет, порушення мозкового кровообігу 

(ПМК), ожиріння та ін.; куріння; обтяжена спадковість. Усім хворим була 

проведена КАГ чи коронаровентрикулографія. Згідно її результатів оцінювали 

тип кровопостачання міокарду у кожного пацієнта, наявність інтактних ВА, 

гемодинамічно незначимих стенозів ВА. Крім того, аналізували дані ЕКГ : 

наявність патологічних зубців Q, ішемічних змін сегменту ST, інверсії зубця Т, 

ознак повної блокади лівої ніжки пучка Гіса, тривалість інтервалів (RR, QT, QTc); 

оцінювали ехокардіографічні показники – ФВ, товщину міжшлуночкової 

перетинки, товщину задньої стінки ЛШ, передньо-задній розмір лівого 

передсердя, співвідношення Е/А; результати тесту з дозованим фізичним 
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навантаженням чи ХМ ЕКГ; показники загального аналізу крові (рівень 

еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)), 

біохімічного аналізу крові (рівень трансаміназ, ЗХС, креатиніну та сечовини), 

показники коагулограми (протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПІ), 

міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), активований частковий 

тромбопластиновий час (АЧТЧ), а також рівень біомаркерів некрозу 

(креатинфосфокіназу (КФК) та її МВ фракцію). 

Обстеження і лікування хворих проводилося на базі рентгенхірургічного 

(проведення КАГ реанімаційного (ведення гострого коронарного синдрому до 

стабілізації стану), інфарктного та загальнокардіологічного (лікування хворих з 

ІМ після стабілізації стану, обстеження та лікування нестабільної стенокардії та 

хронічних форм ІХС) відділень Закарпатського обласного кардіологічного 

диспансеру. 

Критеріями включення хворих в дослідження були наступні: вік від 28 до 75 

років, наявність ІХС (гострої чи хронічної форми) у пацієнті з інтактними та мало 

зміненими ВА, підтвердженої на основі клінічного обстеження, даних анамнезу, 

ЕКГ, ЕхоКГ, проби з дозованим фізичним навантаженням (велоергометрії), ХМ 

ЕКГ та визначення рівня серцевих маркерів; проведення пацієнту 

коронаровентрикулографічного обстеження (обов'язково кожному пацієнту). У 

дослідження не включали пацієнтів з непідтвердженим діагнозом ІХС, з 

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

підтвердженими пухлинними процесами будь-якої локалізації, важкими 

декомпенсованими захворюваннями, а також ментальними порушеннями, що 

могли перешкоджати проведенню даного дослідження.  

У дослідження залучили 246 хворих на ІХС. Пацієнти були поділені на 

наступні групи: основна група – 112 хворих на ІХС, мешканців гірських 

населених пунктів (група 1); група порівняння – 134 пацієнтів з ІХС, що 

мешкають у населених пунктах, які не мають статусу гірських (група 2). Більш 

детальний поділ хворих на окремі групи відображений у таблиці 2.1.  



52 

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 [7,16]. 

Серед обстежених хворих переважну частку складали особи від 40 до 69 

років – 89,3% осіб серед мешканців гірських населених пунктів (група 1), 79,7% 

осіб серед мешканців рівнинних населених пунктів (група 2) (див. табл. 2.2); у 

той же час серед пацієнтів з ІМ при ангіографічно інтактних та малозмінених ВА 

переважали особи віком від 40 до 59 років – 77,2% мешканців гірських населених 

пунктів (група 1) та особи віком від 50 до 69 років серед мешканців рівнинних 

населених пунктів (група 2) (див. табл. 2.3). Частка жінок серед усіх хворих у 

групі 1 становила 38,5%, у групі 2 – 41%, серед осіб з ІМАНВА – у групі 1 – 

18,1%, в групі 2 – 32,4%. 

 

Таблиця 2.1 - Розподіл обстежених хворих на групи 

Назва вибірки 
Загальна кількість 

пацієнтів у вибірці 
Групи пацієнтів у вибірці 

Загальна 

кількість 

обстежених 

пацієнтів 

7974 пацієнтів 2982 мешканців гірських населених пунктів + 

4992 мешканців населених пунктів, що не 

мають гірського статусу 

Вибірка 

пацієнтів з ІХС 

246 пацієнтів 112 мешканців гірських населених пунктів з 

тематичної групи + 

134 мешканців населених пунктів, що не 

мають гірського статусу з тематичної групи + 

23 мешканці гірських населених пунктів з ІМ 

на фоні інтактних та малозмінених ВА+ 

42 мешканців населених пунктів, що не 

мають гірського статусу з ІМ на фоні 

інтактних та малозмінених ВА 
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Продовження табл. 2.1 

Вибірка 

пацієнтів з 

коморбідним 

поєднанням 

ІХС та ЦД 

246 пацієнтів (всі 

пацієнти відібрані 

з тематичної 

групи) 

І група – хворі без ЦД в анамнезі – 187 осіб 

(76%); 

ІІ група – хворі з ЦД в анамнезі – 59 осіб 

(24%). 

Вибірка 

пацієнтів з 

коморбідним 

поєднанням 

ІХС та АГ 

223 пацієнт (всі 

пацієнти відібрані 

з тематичної 

групи) 

Мешканці гірських населених пунктів – 101 

пацієнт 

Мешканці населених пунктів, що не мають 

гірського статусу – 122 пацієнти 

Вибірка 

пацієнтів з 

інтактними та 

малозміненими 

ВА* 

246 пацієнтів (всі 

пацієнти відібрані 

з тематичної 

групи) 

З інтактними артеріями – підгрупа 1 (126 чол. 

– 51,2%), з гемодинамічно незначимим 

стенозом – підгрупа 2 (120 чол.-48,8%), 

Вибірка 

пацієнтів з 

інтактними ВА 

126 пацієнтів  Хворі з гірських населених пунктів 58 хворих 

– 46%, 

Хворі з населених пунктів, що не мають 

гірського статусу – 68 хворих – 54% 

Вибірка 

пацієнтів з 

малозміненими 

ВА 

120 пацієнтів Хворі з гірських населених пунктів 54 хворих 

– 45%, 

Хворі з населених пунктів, що не мають 

гірського статусу – 66 хворих – 55% 

Примітка. * - Якщо ступінь стенозу не перевищував 50%, такий стеноз 

розцінювався як гемодинамічно незначимий; винятком був стеноз основного 

стовбуру лівої вінцевої артерій, який вважали гемодинамічно значимим при 

звуженні просвіту не менше 30%. ВА розцінювалися як інтактні, якщо не було 

знайдено жодних ознак атеросклеротичного ураження їх під час КАГ.  
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Таблиця 2.2 Розподіл обстежених хворих за віком і статтю (n=246) 

Вікові 

групи 

Мешканці гірських населених 

пунктів 

Мешканці рівнинних населених 

пунктів 

Ч 

n (%) 

Ж 

n (%) 

Всього 

n (%) 

Ч 

n (%) 

Ж 

n (%) 

Всього 

n (%) 

30-39 8 (7,1%) 2 (1,8%) 10 (8,9%) 4 (3%) 1 (0,7%) 5 (3,7%) 

40-49 27 (24,1%) 2 (1,8%) 29 (25,9%) 20 (14,9%) 5 (3,7%) 25 (18,6%) 

50-59 24 (21,4%) 17 (15,2%) 41 (36,6%) 31 (23,1%) 18 (13,4%) 49 (36,5%) 

60-69 10 (8,9%) 20 (17,9%) 30 (26,8%) 12 (8,9%) 10 (15,7%) 22 (24,6%) 

>70 р. 0 (0%) 2 (1,8%) 2 (1,8%) 12 (8,9%) 10 (7,5%) 22 (16,4%) 

Примітки: n – кількість осіб, Ч – чоловіки, Ж – жінки. 

 

Таблиця 2.3 - Розподіл обстежених хворих з ІМ на фоні ангіографічно 

інтактних та малозмінених ВА за віком і статтю (n=65) 

Вікові 

групи 

Мешканці гірських населених 

пунктів 

Мешканці рівнинних населених 

пунктів 

Ч 

n (%) 

Ж 

n (%) 

Всього 

n (%) 

Ч 

n (%) 

Ж 

n (%) 

Всього 

n (%) 

30-39 2 (9,1%) 1 (4,5%) 3 (13,6%) 1 (2,3%) 1 (2,3%) 2 (4,6%) 

40-49 7 (31,8%) 1 (4,5%) 8 (36,3%) 7 (16,3%) 0 (0%) 7 (16,3%) 

50-59 7 (31,8%) 2 (9,1%) 9 (40,9%) 9 (20,9%) 6 (13,9%) 15 (34,8%) 

60-69 2 (9,1%) 0 (0%) 2 (9,1%) 7 (16,3%) 3 (6,9%) 10 (23,2%) 

> 70 р. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (11,6%) 4 (9,3%) 9 (20,9%) 

Примітки: n – кількість осіб, Ч – чоловіки, Ж – жінки. 

 

2.2 Методи дослідження 

 

Обстеження хворих включало загальноклінічні, лабораторні та 

інструментальні методи. Діагноз стенокардії напруження встановлювався на основі 

наявності у пацієнта типової стенокардії, яка відповідала 3 ознакам: 
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1)дискомфорт або характерний біль за грудиною тривалістю до 5 хвилин; 

2) біль провокується фізичним або емоційним стресом;  

3) біль купується відпочинком чи прийомом нітрогліцерину[15].  

Діагноз вазоспастичної стенокардії встановлювався при наявності у пацієнта 

нападів стенокардії з такою характеристикою:  

1) дискомфорт або характерний біль за грудиною тривалістю від 3-10 до 20-30 

хвилин;  

2) напади болю виникають у спокої, часто вночі під час сну або у ранкові 

години (4–6 годин ранку), больовим нападам, як правило, не передують будь-які 

провокуючі фактори, що підвищують потребу міокарда в кисні;  

3) напад погано купується нітрогліцерином, хворі реагують переважно на 

антагоністи кальцію [15].  

Діагноз гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST 

встановлювався пацієнтам з тривалим дискомфортом у грудній клітці та 

персистуючою елевацією сегмента ST (або блокадою лівої ніжки пучка Гіса, яка 

вперше виникла). Діагноз ГКС без елевації сегмента ST встановлювався пацієнтам з 

наявністю загрудинних болей та стійкою або короткостроковою депресією сегмента 

ST або інверсією зубця Т, сплощенням зубця Т, псевдонормалізацією зубців Т або 

неспецифічними змінами ЕКГ; при госпіталізації у хворого може зберігатися 

нормальна картина ЕКГ [15, 17, 19]. 

Діагноз гострого ІМ із елевацією сегмента ST встановлювали при наявності 

больового синдрому (біль за грудиною, що може іррадіювати у ліву руку, під ліву 

лопатку, в нижню щелепу, шию, спину, триває понад 20 хв, не купується 

нітрогліцерином), підвищення сегмента ST (у точці J) >0,2 мВ у ≥2 суміжних 

прекордіальних відведеннях і >0,1 мВ в ≥1 дистантних відведеннях. Також до ознак 

гострого ІМ можна віднести блокаду лівої ніжки пучка Гіса на ЕКГ, якщо є дані, що 

свідчать, що вона виникла вперше і напередодні обстеження. Діагноз ІМ без елевації 

сегмента ST встановлювали при наявності больового синдрому (біль за грудиною, 

що може іррадіювати у ліву руку, під ліву лопатку, в нижню щелепу, шию, спину, 

триває понад 20 хв., не купується нітрогліцерином), появі косонизхідної чи 
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горизонтальної депресії сегмента ST>0,1 мВ та чи інверсії зубця Т у ≥2 суміжних 

прекордіальних відведеннях. A Діагноз ІМ обов'язково підтверджувався за 

допомогою маркерної діагностики (визначення рівня КФК, КФК МВ та якісний 

тропоніновий тест) [15]. 

 З метою підтвердження діагнозу ІХС виконували наступні дослідження: 

- стандартна ЕКГ у 12 відведеннях при поступленні та у динаміці;  

- визначення біомаркерів некрозу (рівні КФКта її фракції МВ, якісний 

аналіз на тропоніни) при ГКС; 

- ЕхоКГ обстеження;  

- ВЕМ; 

- ХМ ЕКГ. 

 У дослідженні використовували традиційні загальноклінічні методи: збір 

анамнезу ІХС, анамнезу життя (виявлення наявного в анамнезі ЦД, ПМК, ожиріння, 

наявності іншої супутньої патології), вивчення алергологічного та сімейного 

анамнезу, детальне вивчення скарг та об'єктивних даних, фізикальне обстеження, 

загальні аналізи крові та сечі 

 Реєстрацію ЕКГ проводили у 12 загальноприйнятих відведеннях зі швидкістю 

25 мм/с у горизонтальному положенні хворого на електрокардіографі Юкард 

(Україна). За показниками ЕКГ верифікували постінфарктні зміни за Мінесотським 

кодом – наявність шраму (Q,QS), критерії механічної дисфункції (поздовжні та AV-

порушення провідності, інверсія зубця Т, девіація сегмента ST, порушення 

серцевого ритму, біоелектричної активності, ширина комплексу QRS, інтервали QT 

та QTc). 

Для оцінки внутрішньосерцевої гемодинаміки та структурно-функціонального 

стану міокарда проводили ехокардіографічне тп доплер-ехокардіографічне 

обстеження за допомогою апарата "Philips HD 11" ("Biomedice", Італія), 

використовуючи 2,5 МГц датчик. Використовували М- та В-режими сканування. 

Визначали товщину міжшлуночкової перетинки, задньої стінки ЛШ, передньо-

задній розмір ЛП, ФВ ЛШ. Доплер ЕхоКГ здійснювали в імпульсному та 

постійному режимах. Враховували максимальну швидкість раннього (Е) та пізнього 
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(А) діастолічного наповнення ЛШ, їх співвідношення (Е/А). Показник Е зумовлений 

максимальною швидкістю трансмітрального потоку у фазу раннього діастолічного 

наповнення ЛШ і залежить від діастолічного розслаблення міокарда та 

резистентності стінок ЛШ. У фазу пізнього діастолічного наповнення (систола 

передсердь) швидкість трансмітрального потоку залежить від скоротливої здатності 

передсердь, що відображається піком А.  

Для оцінки локалізації і вираженості коронарного атеросклерозу проводили 

селективну КАГ на ангіографічній установці "ALLURA XPER FD 10" фірми 

"Philips" (Нідерланди) за методикою Judkins (1967). Використовували контрастну 

речовину "Ультравіст – мономерна неіонна контрастна речовина" (АО "Schering", 

Німеччина). Басейн лівої вінцевої артерії (ЛВА) контрастували ультравістом-370 у 

кількості 8,0 мл зі швидкістю 2,0 мл/сек. Серійний кінозапис проводили у 6 

проекціях: передньо-задній проекції (00), першій косій (300), боковій (900), правій 

передній косій проекції (30-450) з каудальною або краніальною ангуляцією (20-300), 

лівій передній косій проекції (45-600) з каудальною або краніальною ангуляцією (20-

300). Документацію рентгенівського зображення для усіх проекцій робили за 

допомогою швидкісної кіноангіографії 64-80 кадрів за секунду. Для об'єктивної 

оцінки короароангіографічної картини вінцевого русла виконувалося, як мінімум дві 

ортогональні проекції для кожної ВА. 

При аналізі коронарограм вивчалися рентген-морфологічні характеристики 

ВА. За гемодинамічно значимий стеноз приймали звуження просвіту магістральних 

артерій не менше, ніж 50% (за виключенням стовбуру ЛВА, де гемодинамічно 

значимим вважали звуження просвіту не менше, ніж 30%).  

Аналіз даних КАГ: всім обстеженим нами пацієнтам була проведена КАГ, де 

враховувався тип кровопостачання серця, наявність аневризми однієї з стінок ЛШ, 

визначення локалізації ураження (яка вінцева артерія та який її сегмент),ступеня 

ураження (інтактні ВА, гемодинамічно незначимий стеноз). 

Для проведення вентрикулографії здійснювали катетеризацію порожнини ЛШ. 

Поступальною ходою катетер Judkins-Pigtail просувалися через просвіт стулок 

аортального клапана. Після катетеризації ЛШ проводили контрастування ЛШ 
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ультравістом-370 у кількості 45,0 мл зі швидкістю введення 12,0 мл/сек. у правій 

передній косій проекції (300). Кількісну оцінку регіонарної скоротливості стінок ЛШ 

проводили по відсотковому скороченню у систолі по відношенню до 

діастолирадіусів шести сегментів: верхньобазального (R1), верхньомедіального 

(R2), верхньоапікального (R3), нижньоапікального (R4), нижньомедіального (R5), 

нижньобазального (R6) по довгій осі ЛШ (L). З цією метою довгу вісь ЛШ ділили на 

4 рівних відрізка трьома перпендикулярними їй діаметрами. Для визначення 

вираженості асинергій використовували відсоткове вкорочення радіусів сегментів: 

скорочення радіуса у систолу від 25 до 10% оцінювали як гіпокінезію, від 10% до 

0% - як акінезію, парадоксальний рух стінки – як дискінезію. Збільшення радіусів 6 

сегментів по довгій осі ЛШ вище верхньої границі нормальних величин на 20% 

оцінювали як гіперкінезію. 

Після видалення катетерних систем проводили гемостаз місця пункції 

пальцевим притисненням і накладенням пов'язки.  

Велоергометрія проводилася для діагностики ІХС та встановлення 

функціонального класу у всіх пацієнтів, крім осіб з нестабільною стенокардією, 

після перенесеного ІМ у перші 4 міс., клінічними ознаками серцевої недостатності, 

вираженими порушеннями серцевого ритму (фібриляцією чи тріпотінням 

передсердь, пароксизмальною тахікардією, частою політопною шлуночковою 

екстрасистолією, AV-блокадою ІІ-ІІІ ст. чи повною блокадою лівої ніжки пучка 

Гіса). Проби з дозованим фізичним навантаженням проводили на велоергометрі 

"Сorival" з комп'ютерною приставкою. Навантаження виконували у першій половині 

дня, натщесерце, у положенні сидячи. Дослідження починали з навантаження 

потужністю 25 Вт протягом 3 хвилин під постійним клініко-електрокардіографічним 

контролем. Кожне подальше навантаження перевищувало попереднє на 25 Вт. У 

спокої, наприкінці кожної ступені навантаження, на пороговому навантаженні, на  

5-ій та 10-ій хвилинах навантаження вимірювали артеріальний тиск. ЕКГ контроль 

здійснювали постійно під час проведення навантаження та протягом періоду 

реституції у 12 відведеннях. У період відновлення Критеріями припинення проби з 

фізичним навантаженням були клінічні та ЕКГ-ознаки згідно рекомендаціям ВОЗ. 
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ЕКГ-критеріями позитивної проби вважали: 

1. Поява "ішемічної" горизонтальної чи косонизхідної депресії сегмента ST на 

1 мм і більше тривалістю не менше 0,08 сек. від точки j. 

2. Поява косовисхідної елевації сегменту ST більше 2 мм тривалістю не менше 

0,08 сек. від точки j. 

Клінічним критерієм позитивної проби вважали виникнення типового нападу 

стенокардії вираженістю не менше 2-ох балів по 4-ох бальній суб'єктивній шкалі 

оцінки, згідно якої: одному балу відповідає поява слабкого болю або відчуття 

дискомфорту за грудиною; двом балам – поява типового болю середньої 

інтенсивності; трьом балам – біль вимагає прийому нітрогліцерину; чотирьом балам 

– біль дуже сильний.  

При аналізі результатів ВЕМ враховували порогову потужність навантаження 

(W) та її загальну тривалість (Т), частоту серцевих скорочень (ЧСС), систолічний 

артеріальний тиск (САТ), а також обраховували ''подвійний добуток'', як маркер 

рівня потреби міокарда у кисні за формулою:  

ПД= САТхЧСС 

 100 

Добове моніторування ЕКГ виконувалося на апараті "Medilog Darwin" за 

допомогою рекордера з наступним аналізом на дешифраторі у автоматичному, 

напівавтоматичному та візуальному режимах. Використовували модифіковані 

біполярні відведення V1,V5 та V6. Протягом періоду моніторування пацієнти вели 

детальний щоденник, у який вносили інформацію про суб'єктивні відчуття та 

виконувані навантаження, а також про прийом нітрогліцерину. Виникнення 

приступу стенокардії хворі реєстрували за допомогою спеціального приладу на 

рекордері.  

У подальшому запис ЕКГ аналізували за допомогою дешифратора (апарата 

фірми "Shiller", Швейцарія). 

При аналізі даних ХМ ЕКГ враховували епізоди ішемії міокарда, що 

проявлялися на ЕКГ зміщенням сегмента ST нижче ізолінії не менше 1мм, 

горизонтального чи косонизхідного типу тривалістю не менше 1 хв. Визначали 
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наступні показники: кількість епізодів ішемії міокарду протягом доби,середню 

амплітуду депресії ST (у мм), тривалість одного максимального зміщення сегмента 

ST ЧСС, наявність шлуночкових та надшлуночкових порушень ритму, середню 

тривалість інтервалу QTc. 

Загальновживані лабораторні дослідження проводилися за 

загальноприйнятими методиками. Зокрема, до лабораторних досліджень входили 

загальний аналіз крові (рівень гемоглобіну, лейкоцитів, ШОЕ), біохімічний аналіз 

крові (рівні АлАТ та АсАТ, креатиніну, сечовини та ЗХС), рівень глюкози крові 

натще, показники коагулограми (ПЧ, ПІ, АЧТЧ, МНС). Загальний аналіз крові, 

біохімічний аналіз крові, коагулограма, визначення біомаркерів некрозу міокарда та 

глюкози натще проводилися у лабораторії ЗОККД.  

ВЕМ, ХМ ЕКГ, стандартна ЕКГ у 12 відведеннях, ЕхоКС проводилася на базі 

поліклінічного відділення ЗОККД. 

КАГ виконувалася у рентгенхірургічному відділенні ЗОККД. 

 

2.3 Статистичні методи аналізу 

 

Для оцінки достовірності отриманих результатів дослідження застосовували 

варіаційно-статистичний метод аналізу, який здійснено за допомогою 

персонального комп‘ютера Intel ® Celeron ® CPU 2.60 GHz та прикладної програми 

для роботи з електронними таблицями Microsoft Office Excel 2007 у середовищі 

Windows XP Professional (США, 2006). 

Статистичне опрацювання показників проводили методом варіаціної 

статистики Fisher-Student з визначенням середнього арифметичного (М), 

середньоквадратичного відхилення (q), похибки середньоарифметичного (m). 

Середні величини представлені як М±m. Для порівняння двох незалежних вибірок 

застосовували непарний t-тест Стьюдента, для оцінки змін показників в динаміці – 

парний t-тест Стьюдента; обидва методи входять до складу додаткового пакету 

аналізу даних програми Microsoft Office Excel 2007. При цьому застосовувалась 
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формула для апроксимації числа ступенів свободи. Результати вважали 

достовірними, при р меншому від 0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 

У ПАЦІЄНТІВ З ІНТАКТНИМИ ТА МАЛОЗМІНЕНИМИ ВІНЦЕВИМИ 

АРТЕРІЯМИ МЕШКАНЦІВ ГІРСЬКИХ ТА РІВНИННИХ РЕГІОНІВ 

ЗАКАРПАТТЯ 

 

3.1 Стан вінцевого русла у пацієнтів з інтактними та малозміненими 

вінцевими артеріями мешканців гірських та рівнинних регіонів Закарпаття 

 

Було проведено аналіз ангіографічних даних протягом 2011-2016 років в 

ЗОККД . При аналізі врахували наступні показники: вік, стать, місце проживання 

(гірська чи рівнинна зона) та дані КАГ. Статистична обробка даних проводилася за 

допомогою програми Microsoft Excell 2010.  

За 6 років було проведено 7974 коронарографій. Основну групу (ОГ) склали 

пацієнти  мешканці гірської зони Закарпаття – 37,4% (2982 пацієнти): із них з 

інтактними ВА було 13,5%, із малозміненими-10,4%. Контрольна група (КГ) 

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

(4992 пацієнти): з них з інтактними ВА було 10,8% пацієнтів, а малозміненими – 

8,4%. Також були отримані такі середні показники: пацієнтів із інтактними ВА було 

11,8%, із малозміненими – 9,1%. Серед пацієнтів із інтактними ВА було 58,5% 

чоловіків та 41,5% жінок, серед пацієнтів із малозміненими ВА їх було 65,1% та 

34,9% відповідно. Щодо віку, то серед обстежених пацієнтів переважали особи на 

час проведення КАГ яким було більше 50 років: із інтактними ВА – 75,4%, із мало 

зміненими ВА- 88,5% осіб. Більш детальні дані викладено в таблиці 3.1. 

Таким чином середня частота виявлення інтактних вінцевих артерії - 11,8% 

пацієнтів, малозмінених - 9,1% обстежених; серед гірського населення інтактні 

вінцеві артерії зустрічалися у 13,5%, а малозмінені у 10,4%, серед рівнинного 

населення – у 10,8 та 8,4% пацієнтів відповідно. 
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Таблиця 3.1 - Розподіл обстежених хворих згідно з ангіографічними результатами 

Роки 

Загальна  

кількість 

КАГ 

По 

групах 
Чоловіки Жінки 

Гірські 

меш-

канці 

Рівнинні 

мешкан-

ці 

Зміни 

Типи кровопостачання Вік пацієнтів, роки 

Правий Лівий 
Збалан-

сований 
≤50 >50 

 
а % А % а % А % А % а % а % А % А % а % а % 

2011 788 
 

Інтактні ВА 
 

83 10,5 45 54,2 38 45,8 56 67,5 27 32,5 22 26,5 60 72,2 9 11,1 14 16,7 17 20,5 66 79,5 

Малозмінені ВА 
 

75 9,5 58 77,3 17 26,7 43 57,3 32 42,7 15 20 42 56,2 19 25 14 18,7 6 8 69 92 

2012 990 
 

Інтактні ВА 
 

139 14 96 69,1 43 30,9 80 57,6 59 42,4 29 20,9 76 54,7 31 22,3 32 23 32 23 107 77 

Малозмінені ВА 
 

83 8,4 62 74,7 21 25,3 61 73,5 22 26,5 7 8,4 65 78,4 9 10,8 9 10,8 15 18,1 68 81,9 

2013 1371 
                      

Інтактні ВА 
 

166 12,1 94 56,6 72 43,4 52 31,3 114 68,7 32 19,3 100 60,2 37 22,3 29 17,5 36 21,7 130 78,3 

Малозмінені ВА 
 

137 10 85 62 52 38 42 30,7 95 69,3 14 10,2 88 64,2 29 21,2 20 14,6 14 10,2 123 89,8 

2014 1382 
 

Інтактні ВА 
 

178 12,9 99 55,6 79 44,4 60 33,7 118 66,3 43 24,2 106 59,5 37 20,8 35 19,7 36 20,2 142 79,8 

Малозмінені ВА 
 

108 7,8 69 63,9 39 36,1 29 26,9 79 73,1 25 23,2 73 67,6 17 15,7 18 16,7 8 7,4 100 92,6 

2015 1543 
 

Інтактні ВА 
 

156 10,1 91 58,3 65 41,7 59 37,8 97 62,2 29 18,6 99 63,5 34 21,8 33 14,7 42 26,9 114 73,1 

Малозмінені ВА 
 

140 9,1 78 55,7 62 44,3 47 33,6 93 66,4 26 18,6 95 67,9 31 22,1 14 10 15 10,7 125 89,3 

2016 1900 
 

Інтактні ВА 
 

212 11,2 121 57,1 91 42,9 60 28,3 152 71,7 33 15,6 156 73,6 40 18,9 16 7,5 75 35,4 137 64,6 

Малозмінені ВА 
 

184 9,7 107 58,2 77 41,8 61 33,2 123 66,8 24 13 133 72,3 32 17,4 19 10,3 27 14,7 157 85,3 
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3.2 Порівняльна характеристика пацієнтів з ішемічною хворобою серця з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями у мешканців гірських та 

рівнинних населених пунктів Закарпаття 

 

З метою виявлення вікових, гендерних, клінічних, ангіографічних та 

лабораторних відмінностей серед осіб, що проживають у гірських населених 

пунктах, та серед жителів рівнини був проведений порівняльний аналіз показників 

цих груп пацієнтів. 

Кількість хворих з гірських населених пунктів (перша група – 1 гр.) становила 

112 осіб, а мешканців населених пунктів, що не мали гірського статусу (друга група 

– 2гр.), було 134 особи. Середній вік хворих на момент поступлення у стаціонар 

складав 55,50±0,67 р., вік на момент ІМ – 51,88±0,77 р., час, що пройшов з моменту 

ІМ – 2,68±0,26 р., тривалість стенокардитичних проявів 0,91±0,12 р., тривалість АГ 

– 7,29±0,35 р. Достовірних відмінностей між групами не було виявлено: по 

гендерним особливостям (в 1 гр. співвідношення чоловіки/жінки складало 

61,6%/38,4%, у 2 гр. – 59,0%/41,0%); по тривалості стенокардії (0,72±0,14 р. у 

мешканців гір, 1,08±0,18 р. у рівнинних жителів); по тривалості АГ (7,52±0,54 р. у 

горян та 7,76±0,46 р. у мешканців рівнини); по частоті ФП (14,3% проти 12,7% 

відповідно). 

Вік, стать і симптоматичний статус пацієнтів наведений в таблиці 3.2. 

Більшість пацієнтів мали атипові симптоми – 81,7%, 9,4% пацієнтів мали стабільну 

стенокардію напруги та 8,9% пацієнтів не мали ніяких больових відчуттів. 
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Таблиця 3.2 - Розподіл хворих по віку, статі та симптоматичного статусу 

Примітка. Атиповий біль – це атипова локалізація болю: гастралгічний, 

астматичний варіанти. 

 

ЕКГ зміни були виявлені у 113 пацієнтів (46%). Як показано в таблиці 3.3 було 

виявлено велике розмаїття ЕКГ змін. 

 

Таблиця 3.3 - ЕКГ- зміни у пацієнтів 

Вік, 

роки 
Стать 

Порушення 

реполяризації 

БНПГ 
Інше 

% 

порушень ЛН ПН 

≥ 50 Чоловіки 26 0 1 3 34 

< 50 Чоловіки 27 5 1 8 69 

≥ 50 Жінки 4 1 0 1 60 

< 50 Жінки 31 4 0 1 41 

Всього  88 10 2 13 46 

Примітки: Порушення реполяризації – зміни сегмента ST та зубця T; БНПГ - 

блокади ніжок пучка Гісса, ЛН - ліва ніжка, ПН - права ніжка. 

 

Артеріограми були нормальними у 126 пацієнтів, незначне ураження ВА 

виявили у 120 пацієнтів та частіше траплялося у старших пацієнтів чоловіків 

(Таблиця 3.4). 

Вік, 

роки 
Стать 

Кількість

, 

N 

Стабільна 

стенокардія 

напруги І-IV ФК 

Атиповий 

біль 
Без болю 

≥ 50 Чоловіки 89 6 68 3 

< 50 Чоловіки 59 11 46 11 

≥ 50 Жінки 10 3 38 5 

< 50 Жінки 88 3 49 3 

Всього 
 

246 23 201 22 
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Таблиця 3.4 - Ангіографічні результати пацієнтів 

Вік, роки Стать 
Нормальні ВА 

ГН 

1 артерія >1 артерії 

N % N % N % 

≥ 50 Чоловіки 35 14,22 50 20,33 4 1,63 

< 50 Чоловіки 30 12,19 28 11,38 1 0,41 

≥ 50 Жінки 6 2,44 4 1,63 0 0 

< 50 Жінки 55 22,36 31 12,60 2 0,81 

Всього  126 51,21 113 45,94 7 2,85 

 

Найчастіше серед супутніх захворювань у обстежених пацієнтів виявляли АГ 

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

енцефалопатію (майже 12% пацієнтів) та ФП (понад у 13% осіб; див. табл. 3.5). 

Згадані супутні патології серед гірських та рівнинних мешканців траплялися 

однаково часто, крім факторів ризику, таких як підвищений рівень загального 

холестерину та ожиріння траплялося частіше в мешканців рівнинних населених 

пунктів, а куріння в мешканців гірських населених пунктів. 
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Таблиця 3.5 - Частота супутніх захворювань та факторів ризику в 

обстежених хворих 

Супутні захворювання 

У 

загальному 

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 

гіперензивна 

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 млмоль/л, 

** - ІМТ ≥ 30 кг/м2. 

 

Інфаркт міокарду в анамнезі чи на момент поступлення у стаціонар траплявся 

у 26,4% обстежених. ІМ нижньої стінки ЛШ було виявлено у 7,7% осіб, ІМ 

передньої та передньо-перегородково-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 

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

групами виявлено не було (див. табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 - Характеристика обстежених хворих у залежності від 

локалізації перенесеного інфаркту міокарда 

Локалізація 

перенесеного ІМ 

Мешканці гірських 

населених пунктів 

(n=23) 

Мешканці рівнинних 

населених пунктів 

(n=42) 

Загальний 

показник 

(n=65) 

n % n % N % 

ІМ передньої стінки 

ЛШ 
6 5,4% 12 8,96% 18 7,3% 

ІМ нижньої стінки ЛШ 8 7,1% 11 8,2% 19 7,7% 

ІМ задньої та бокової 

стінок ЛШ 
5 4,5% 8 5,97% 13 5,3% 

ІМ передньо-

перегородково-

верхівкової локалізації 

4 3,6% 11 8,2% 15 6,1% 

 

Хоча 2 тематичні групи були однорідними, проте були знайдені відмінності 

при порівнянні окремих підгруп мешканців гірських та негірських населених 

пунктів. 

Вік хворих. Середній вік горян з ІМ в анамнезі був на 8 років меншим, ніж у 

жителів рівнини – 49,23±1,69 проти 57,47±1,82 р. (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). Жителі рівнини, що не мали проявів стенокардії 

були на 7 років старшими, ніж горяни – 57,76±2,17 проти 50,39±2,15 р. (р=0,02), а 

пацієнти із стенокардією 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). Середній вік горян, що мали АГ в анамнезі,а також пацієнти в 

яких АГ була тривалістю 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. відповідно (р=0,008). Серед пацієнтів, що мали супутню патологію 

некардіологічного профілю (зокрема, порушення мозкового кровообігу, ЦД, 
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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 у жителів рівнини – 53,77 ±3,31 проти 57,29 ±0,36 відповідно (р=0,01). 

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 на момент поступлення у клініку був на 11 років меншим, ніж 

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

Нестабільна та стабільна стенокардія. Якщо говорити про клінічні форми 

нестабільної стенокардії, то вперше виникла стенокардія серед чоловіків 1 групи 

зустрічалася майже у 2 рази частіше – 81,3% проти 52,4% у 2 групі (р=0,045), а 

серед жінок 2 групи у 2,5 рази частіше – 47,6% проти 18,8% у 1 групі (р=0,045). СН І 

стадії у пацієнтів із вперше виниклою стенокардією у 2 рази частіше зустрічалася у 

1 групі (75% проти 33,3%), а СН ІІ стадії, навпаки, у 3 рази частіше у 2 групі (66,7% 

проти 25%) відповідно (р=0,01). 

Дані ЕхоКГ. Достовірні відмінності за ЕхоКГ показникам у порівнюваних 

групах гірських та рівнинних мешканців відображені у табл.3.7(див. нижче). Як 

видно з таблиці, в усіх групах, де була знайдена статистично достовірна різниця, у 

горян спостерігалися кращі показники систолічної функції ЛШ та більші розміри 

ЛП, в той же час вони мали більш високі показники діастолічної функції ЛШ та 

більшу товщину ЗСЛШ та МШП. 
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Таблиця 3.7 - Дані ЕхоКГ у гірських та рівнинних мешканців з ІХС (M ± m; р) 

Група порівняння 

ПШ, см МШП, см ЗС ЛШ, см ЛП, см Е/А 

Горяни 
Мешканц

і 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* 

ГХ 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** 

ГХ 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* 

Q-ІМ 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 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 * 

З 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 ** 

З 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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Тип кровопостачання. У пацієнтів 2 групи з правим типом кровопостачання 

тривалість проявів стенокардії була достовірно вищою, ніж у горян з аналогічної 

групи – 1,26±0,08 проти 0,55±0,40 р. (р=0,01). Вік на момент виникнення ІМ у осіб 2 

групи з правим типом кровопостачання був вищим, ніж у гірських жителів з 

порівнюваної групи – 53,94±043 проти 44,67±1,89 р. (р<0,01). Прояви дрібно 

вогнищевого ІМ спостерігалися майже у 2,5 рази частіше у рівнинних мешканців з 

правим типом кровопостачання, ніж у горян з аналогічної групи – 22,6% проти 

9,64% осіб (р=0,01). Горяни із збалансованим типом кровопостачання частіше мали 

інтактні ВА, ніж рівнинні мешканці – 90,91% проти 50% (р=0,01).  

Дані лабораторних досліджень. У таблицях 3.8 та 3.9 відмічені статистично 

значимі відмінності лабораторних показників, отримані при порівнянні даних у 

гірських та рівнинних мешканців з ІХС. Слід підкреслити, що відносно таких 

показників, як рівні АлАТ, АсАТ, КФК, КФК МВ не було знайдено достовірних 

відмінностей між двома групами.  
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Таблиця 3.8 - Порівняння лабораторних показників мешканців гірських та рівнинних населених пунктів, 

хворих на ІХС (M ± m; р) 

Група 

порівняння 

ШОЕ, мм/год Гемоглобін, г/л Креатинін, мкмоль/л ЗХС, г/л 

Мешканці 

гірських 

НП 

Мешканці 

рівнинних 

НП 

Мешканці 

гірських НП 

Мешканці 

рівнинних 

НП 

Мешканці 

гірських 

НП 

Мешканці 

рівнинних 

НП 

Мешканці 

гірських 

НП 

Мешканці 

рівнинних 

НП 

Вік на 

момент 

виникнення 

ІМ молодше 

50 років 

10,93±1,71 6,64±1,33 * 143,2±3,12 152,66±2,79* 101,71±1,79 110,75±3,06 5,01±0,42 4,92±0,40 

Чоловіки 11,74±0,98 11,29±0,99 145±1,79 144,5±1,38 108,25±1,73 117,44±2,46* 4,82±0,17 4,82±0,15 

Прогресуюча 

стенокардія 
15,03±0,85 9,67±0,91** 141,88±2,43 143,17±2,57 105,33±3,31 111,92±2,54 4,93±0,23 4,94±0,23 

З ІМ в 

анамнезі 
5,98±2,23 5,87±1,14 119,21±11,32 114,40±8,41 100,4±2,29 118,3±3,25* 5,07±0,39 4,02±0,23* 

З обтяженою 

спадковістю 
9,11±1,25 11,52±1,25 145,71±2,60 137,16±2,88* 104,11±2,38 103,3±2,90 4,81±0,23 5,06±0,30 
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Продовження табл. 3.8 

ГХ в 

анамнезі 
13,20±0,82 13,35±0,76 141,21±1,36 140,19±1,18 105,09±1,35 114,02±1,91* 4,90±0,13 4,92±0,12 

ГХ 

тривалістю 

менше 5 

років 

10,17±1,14 14,54±1,63* 143±2,57 139,55±2,22 102,21±1,17 116,38±2,55** 5,15±0,26 4,83±0,26* 

ІМ з 

елевацією 

сегмента ST 

17,25±0,44 8,0±1,87 137,75±0,34 148,14±0,53 96,25±0,63 114,4±3,42* 4,58±0,87 4,41±0,60 

ІМ без 

елевації 

сегмента ST 

8,64±0,79 12,48±1,57* 147,45±2,97 138,77±2,20* 102,8±2,29 132,89±5,87 5,47±0,46 4,36±0,22 

Інтактні ВА 13,78±0,96 13,94±1,09 140,16±2,01 139,06±1,58 120,61±1,02 112,27±2,07** 5,21±0,18 4,5±0,15* 

Примітка. НП – населений пункт, * - р < 0,05, ** - р < 0,01. 
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Таблиця 3.9 - Порівняння лабораторних показників мешканців гірських та рівнинних населених пунктів, 

хворих на ІХС(продовження) (M ± m; р) 

Група 

порівняння 

Лейкоцити, г/л Цукор крові, ммоль/л ПІ,% МНС 

Мешканці 

гірських 

НП 

Мешканці 

рівнинних 

НП 

Мешканці 

гірських 

НП 

Мешканці 

рівнинних 

НП 

Мешканці 

гірських НП 

Мешканці 

рівнинних 

НП 

Мешканці 

гірських 

НП 

Мешканці 

рівнинних 

НП 

Вік молодше 50 

років 
6,17±0,28 6,35±0,37 4,45±0,21 4,2±0,32 98,64± 0,95 92,63±1,69 ** 1,01±0,01 1,08±0,02 

Чоловіки 5,85±0,19 6,1±0,19 4,51±0,14 4,48±0,11 96,08±0,78 91,91±1,17* 0,69±0,03 0,90±0,04* 

ГХ тривалістю 

менше 5 років 
5,74±0,32 6,18±0,29 4,46±0,18 4,41±0,14 96,66±1,19 92,04±1,29* 1,02±0,02 1,07±0,02 

Інтактні ВА 5,87±0,21 8,11±1,76 4,21±0,08 4,77±0,16* 95,8±0,90 91,71±1,19* 1,05±0,01 1,08±0,02 

ГН ВА 5,54±0,20 6,12±0,22* 4,83±0,20 4,57±0,15 94,47±0,81 93,16±1,14 1,06±0,01 1,08±0,02 

Примітки: * - р < 0,05, ** - р < 0,01. 
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Отже, мешканці гірських районів з ІМ в анамнезі були на 8 років молодшими, 

ніж жителі рівнин. ІМ без елевації сегмента ST серед гірських пацієнтів виникав 

майже на 11 років скоріше, ніж у мешканців рівнинних населених пунктів. Пацієнти 

із гірських населених пунктів, що мали правий тип кровопостачання та в анамнезі 

мали стенокардію, артеріальну гіпертензію та супутню патологію були достовірно 

молодшими у порівнянні з рівнинними мешканцями. У пацієнтів з гірських 

населених пунктів з інтактними та малозміненими ВА ІМ траплявся у більш 

молодому віці ніж у пацієнтів мешканців рівнини. У горян спостерігалися кращі 

показники систолічної функції ЛШ та більші розміри ЛП, в той же час вони мали 

більш високі показники діастолічної функції ЛШ та більшу товщину ЗСЛШ та 

МШП. У горян з правим типом кровопостачання тривалість проявів стенокардії 

була достовірно вищою, ніж у рівнинних мешканців. У пацієнтів з гірських 

населених пунктів, що мали збалансований тип кровопостачання частіше 

виявлялися інтактні ВА. У мешканців рівнини з правим типом кровопостачання 

частіше виявляли ознаки дрібно-вогнищевого ІМ. Вперше виникла стенокардія 

серед чоловіків, що мешкали у гірських населених пунктах траплялася у 2 рази 

частіше, ніж у тих, які проживають на рівнині. У жінок вперше виникла стенокардія 

частіше траплялася у жителів з рівнинних населених пунктів. 

 

3.3 Клініко-лабораторні особливості хворих на ішемічну хворобу серця з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями мешканців гірських 

населених пунктів Закарпаття 

 

У ході виконання дисертаційної роботи було обстежено 112 хворих на ІХС на 

фоні ангіографічно інтактних та малозмінених ВА, мешканців гірських населених 

пунктів Закарпаття, проведено статистичну обробку даних для виявлення 

закономірностей перебігу ІХС всередині гірської популяції.  

Отримані наступні середні значення у досліджуваній групі: вік на момент 

госпіталізації 53,57±0,89 років, вік на момент виникнення ІМ- 46±0,59 років, середня 

тривалість стенокардитичних проявів – 0,72±0,14 років, тривалість АГ – 7,52±0,54 
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роки. Співвідношення чоловіки/жінки становило 61,6% чоловіків (69) та 38,4% 

жінок (43). Розподіл пацієнтів по віку та статі наведено на рис. 3.1. Пацієнтів із ГКС 

та ФП було по 14,3% (по 16 пацієнтів). Пацієнтів із правим типом кровопостачання 

було 74,1% (83), із лівим 16,1% (18) та збалансований 9,8% (11). Пацієнтів із ЦД- 

24,1% (27 пацієнтів), інтактні ВА - 51,8% (58 пацієнтів), малозмінені ВА - 48,2% (54 

пацієнти). 

Середній вік чоловіків був майже на 9 років меншим, ніж у жінок – 50,32±1,05 

проти 58,79±1,28 років (р<0,001). АГ була виявлена у 101 пацієнта (див.рис.3.2). 

Тривалість АГ в анамнезі у жінок є в 1,5 рази вищою, ніж у чоловіків – 9,25±0,97 

проти 6,22±0,58 років (р=0,01). Серед чоловіків серцева недостатність (СН) І стадії 

зустрічалася у 59,42% осіб, СН ІІА стадії у 37,68% осіб, СН ІІБ стадії – у2,9% осіб, а 

у жінок відповідні стадії мали 32,6%, 67,4% осіб, а СН ІІБ стадії не зустрічалася в 

жодної жінки (р=0,01). У 4,3% чоловіків виявляли ураження проксимальної гілки 

ПМША, тоді як у жодної з жінок цього не спостерігалося (р=0,045). Ознаки 

перенесеного інфаркту міокарду передньо-перетинкової стінки ЛШ виявляли у 

16,3% жінок та у 4,3% чоловіків (р=0,045). ІМ з елевацією сегмента ST в анамнезі чи 

на момент госпіталізації в стаціонар траплявся у 5,8% чоловіків та в жодної з жінок 

(р=0,04). Також виявлено достовірну різницю щодо таких показників у чоловіків та 

жінок відповідно: ШОЕ – 11,74±0,98 проти 15,68±1,09 мм/год (р=0,01), гемоглобіну 

- 145±1,79 проти 135,67±1,23 г/л (р<0,001), АлАТ - 1,03±0,08 проти 0,74±0,06 

мккат/л (р=0,003), креатиніна – 108,25±1,73 проти 99,37±1,44 мкмоль/л (р=0,01), ПІ - 

96,08±0,78 проти 93,48±0,93 (р=0,045), МНС – 1,04±0,01 проти 1,08±0,01 (р=0,02) та 

гематокриту - 0,47±0,005 проти 0,44±0,006 (р=0,04). 
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Рисунок 3.1 Розподіл пацієнтів по віку та статі мешканців гірської 

місцевості 

 

 

Рисунок 3.2 Частота виявлення АГ  у мешканців гірської місцевості 

 

Аналіз даних КАГ виявив, що нормальні вінцеві артерії частіше реєструвалися 

у чоловіків молодших та жінок старших 50 років, також у пацієнтів із 

малозміненими ВА частіше зустрічається односудинне ураження – 45,53% ( Табл. 

3.10). 

При порівнянні груп хворих віком до 50 років та старше були виявлені такі 

достовірні відмінності. У пацієнтів молодше 50 років ФП траплялася рідше ніж у 

порівнювальній групі - 2,6% та 20,5% відповідно (р=0,001). СН І стадії траплялася в 

71,8% пацієнтів молодше 50 років та 37,0% пацієнтів старше 50 років, а СН ІІ стадії 

у 28,2% та 63,0% пацієнтів відповідно по групам (р=0,001). 
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Таблиця 3.10 - Дані КАГ по віку та статі у гірських мешканців 

Вік, 

роки 

Стать НВА ГН-1 артерія ГН->1 артерії 

А % А % А % 

≥ 50 Чоловіки 10 8,93 22 19,63 2 1,79 

≤ 50 Чоловіки 21 18,75 14 12,5 0 0 

≥ 50 Жінки 25 22,32 13 11,61 1 0,89 

≤ 50 Жінки 2 1,79 2 1,79 0 0 

Всього 112 58 51,79 51 45,53 3 2,68 

 

У пацієнтів старше 50 років виявилися достовірно більші розміри ПШ, та 

нижчі показники Е/А співвідношення – 2,74±0,05см та 0,90±0,04 проти 2,58±0,04 та 

1,05±0,05 у порівнювальній групі (р=0,01 та 0,03) відповідно по групах. 

Щодо лабораторних даних були виявлені такі достовірні відмінності: у 

пацієнтів молодше 50 років показники гемоглобіну, лейкоцитів, ПІ та гематокриту 

були достовірно вищими ніж у пацієнтів віком старше 50 років, а показник ШОЕ 

був вищим у пацієнтів віком старше 50 років (Таблиця 3.11). 

 

Таблиця 3.11 - Лабораторні дані в мешканців гірської місцевості  

(M ± m; р) 

 
ШОЕ, 

мм/год 
Гемоглобін, г/л Лейкоцити ПІ,% Гематокрит 

Вік менше 50 

років 
11,29±1,06 147,79±1,97 6,17±0,28 98,65±0,95 0,47±0,008 

Вік старше 50 

років 
14,3±0,99 138,04±1,52 5,46±0,16 93,3±0,70 0,45±0,005 

Р 0,04 0,00016 0,03 0,00015 0,04 

 

Пацієнтів із ангіографічно інтактними ВА було 51,8% (58), а з малозміненими 

48,2% (54). У групі пацієнтів з інтактними ВА було 53,4% чоловіків та 46,06% 
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жінок, в порівнювальній групі 70,4% чоловіків та 29,6%  жінок (р=0,05). Ознаки 

гострого коронарного синдрому були у 19% (11) пацієнтів з інтактними ВА та 9,3% 

(5) із малозміненими ВА. Ознаки прогресуючої стенокардії виявляли у 34,5% (20) 

пацієнтів з інтактними ВА та 24,1%  із малозміненими ВА (р=0,04). Тривалість АГ у 

пацієнтів з малозміненими ВА є вищою 8,64±0,92 проти 6,37±0,53 років відповідно 

(р=0,04). Щодо лабораторних показників,то рівень ЗХС в пацієнтів з інтактними ВА 

був вищим – 5,2±0,18 проти 4,63±0,16, а показники рівня креатиніну є вищими у 

пацієнтів з малозміненими ВА 109,86±0,22 проти 100,61±1,03 (р=0,02). 

Ознаки перенесеного ІМ з елевацією сегмента ST виявляли у 12,5%, а ІМ без 

елевації сегмента ST – у 8% пацієнтів. У 64,3% пацієнтів з ІМ та елевацією сегмента 

ST та 22,2% пацієнтів з  ІМ без елевації сегмента ST супутньою патологією була 

хронічна ішемія мозку (ХІМ) (р=0,04). 

Таким чином, у групі пацієнтів з інтактними ВА переважну більшість 

становили чоловіки. Ознаки прогресуючої стенокардії та ГКС частіше виявляли у 

пацієнтів з інтактними ВА. Жінки були на 9 років старшими від чоловіків. У 

чоловіків частіше виявлялося ураження ПМША та ознаки ІМ з елевацією сегмента 

ST в анамнезі, а в жінок майже у 4 рази частіше спостерігали ознаки перенесеного 

ІМ передньо-перетинкової стінки ЛШ. У чоловіків спостерігали достовірно вищі 

показники гемоглобіну, АлАТ, креатиніну, ПІ, гематокриту та нижчі показники 

ШОЕ, МНС. Тривалість АГ в анамнезі була вищою в чоловіків та пацієнтів із 

малозміненими ВА. 

 

3.4 Клініко-лабораторні особливості у хворих на ішемічну хворобу серця 

мешканців населених пунктів Закарпаття, що не мають гірського статусу 

 

Для виявлення закономірностей перебігу ІХС всередині "не гірської" 

популяції було обстежено 134 пацієнтів з ІХС на фоні ангіографічно інтактних та 

малозмінених ВА, мешканців рівнинних населених пунктів Закарпатської області. 

У групі пацієнтів з рівнинних населених пунктів отримали наступні середні 

значення: вік на момент госпіталізації 57,12±0,95 років, вік на момент виникнення 
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ІМ- 54,88±1,15 років, середня тривалість стенокардитичних проявів – 1,08±0,18 

років, тривалість АГ – 7,76±0,46 роки. Співвідношення чоловіки/жінки становило 

59% чоловіків (79) та 41% жінок (55). Пацієнтів із ГІМ було 31,3%- 42 особи, з ФП 

було 12,7% ( 17 пацієнтів), з ЦД – 23,9%-32 пацієнти. Пацієнтів із правим типом 

кровопостачання було 74,1% (83), із лівим 9,8% (11) та збалансованим 16,1% (18). 

Інтактні ВА - 50,7%(68ч), мало змінені ВА - 49,3% (66ч). 

При порівнянні чоловіків та жінок були виявлені такі достовірні відмінності. 

Чоловіки були майже на 7 років молодшими за жінок. Середній вік чоловіків був 

54,41±1,29 років, а жінок 61,02±1,22 років (р=0,0002). На момент виникнення ІМ 

чоловіки також були молодшими від жінок: 52,66±1,53 років та 59,5±1,60 років 

(р=0,04). Тривалість стенокардитичних проявів до моменту виникнення ІМ була 

вищою у жінок 1,63±0,37 проти 0,65±0,15 років (р=0,03). Згідно з даними КАГ гіпо- 

чи акінез задньо-базальної стінки ЛШ виявляли лише у чоловіків у 6,3% пацієнтів 

(р=0,02). Також серед чоловіків переважали пацієнти з гемодинамічно незначно 

ураженими ВА 57%, тоді як серед жінок навпаки – з інтактними ВА – 61,8% 

пацієнтів (р=0,03). Ураження згинаючої гілки (ОГ) ЛКА виявляли лише у 5,1% 

пацієнтів чоловіків (р=0,04). Рубцеві зміни нижньої та передньо-перетинкової стінок 

ЛШ на ЕКГ були виявлені у 6,3 та 5,1% чоловіків, та в жодної жінки (р=0,03). ІМ з 

елевацією сегмента ST частіше траплявся у чоловіків – у 8,9% (р=0,007).  

Достовірні відмінності щодо лабораторних показників серед чоловіків та 

жінок були знайдені щодо рівнів ШОЕ, гемоглобіну, АсАТ, креатиніну та 

гематокриту (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12 - Лабораторні показники пацієнтів, які проживають на 

рівнині (M ± m; р) 

 ШОЕ, мм/год Гемоглобін,г/л АсАТ Креатинін Гематокрит 

Чоловіки 16,18±1,09 133,5±1,64 0,61±0,03 105,88±2,36 0,45±0,005 

Жінки 11,29±0,99 144,49±1,37 0,72±0,03 117,44±2,46 0,47±0,005 

Р 0,001 <0,001 0,02 0,04 0,03 
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При порівнянні пацієнтів віком менше та більше 50 років виявлені були такі 

достовірні відмінності: серед пацієнтів молодше та старше 50 років переважали 

чоловіки – 80 та 52,9% пацієнтів (р=0,003); жінок було 20 та 47,1% відповідно по 

групам. Тривалість АГ в анамнезі у пацієнтів старше 50 років була вищою – 

8,32±0,54 проти 4,75±0,69 років у пацієнтів молодше 50 років (р=0,001).  

Достовірні відмінності по ЕхоКГ показникам у порівнювальних групах 

пацієнтів молодше та старше 50 років відображені в таблиці 3.14. Як видно з таблиці 

3.13 в пацієнтів старше 50 років спостерігалися більші розміри ЛП, більша товщина 

ЗСЛШ, МШП, та нижчі показники діастолічної функції ЛШ. 

 

Таблиця 3.13 - Показники ЕхоКГ по групам у рівнинних мешканців  

(M ± m; р) 

 МШП,мм ЗСЛШ,мм ЛП,мм Е/А 

Старше 50 років 1,14±0,01 1,11±0,01 3,89±0,04 0,81±0,02 

Молодше 50 років 1,01±0,03 0,99±0,02 3,66±0,09 0,97±0,04 

Р 0,0002 0,0001 0,03 0,001 

 

Зміни зубця Т не ЕКГ виявляли у 20,7% пацієнтів старших та 6,7% пацієнтів 

молодших за 50 років (р=0,02). 

Достовірні відмінності щодо лабораторних показників були знайдені щодо 

рівня ШОЕ, гемоглобіну та цукру крові ( табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.14 - Лабораторні показники по групам (M ± m; р) 

 ШОЕ, ммгод Гемоглобін, г/л Цукор, ммоль/л 

Молодше 50 років 10,03±1,48 148,83±2,04 4,2±0,14 

Старше 50 років 14,19±0,86 137,54±1,25 4,74±0,13 

Р 0,02 <0,001 0,006 

 

Пацієнтів з ІМ порівнювали з пацієнтами без ІМ. Пацієнтів, що перенесли ІМ 

було 31,3%. Були виявлені такі достовірні відмінності: щодо ЕхоКГ показників: у 



82 

 

пацієнтів, що перенесли ІМ були достовірно нижчі показники ФВ 52±1,24 проти 

60,98±0,79% (р<0,001). Згідно лабораторних показників, то у пацієнтів з ІМ були 

достовірно вищі показники холестерину та креатиніну, ніж у порівнювальній групі: 

5,13±0,14 проти 4,3±0,19 ммоль/л та 125,35±3,97 проти 107,2±1,51 мкмоль/л 

відповідно(р=0,04 та 0,02). Також ІМ у віці до 50 років зустрічався у 88,9% чоловіків 

та у 11,1% жінок (р 0,01менше ), а після 50 років відповідно у 58,8% чоловіків та 

41,2% жінок (менше 0,05). У пацієнтів з ІМ до 50 років тривалість АГ була нижчою 

ніж у порівнювальній групі 5,06±1,49 проти 9,09±0,88 років (р=0,04). У пацієнтів з 

ІМ, що виник після 50 років частіше була уражена ПМША у 11,8% пацієнтів 

(р=0,02). Згідно з даними ЕКГ інверсія зубця Т частіше виявлялася у пацієнтів у 

яких ІМ виник після 50 років (Рис. 3.3). 

 

 

 

Рисунок 3.3 Дані ЕКГ, щодо інверсії зубця Т у рівнинних мешканців 

У лабораторних показниках були виявлені такі достовірні відмінності  

(Табл. 3.15). Як видно з таблиці у пацієнтів з ІМ після 50 років були достовірно вищі 

показники ШОЕ та цукру крові та менші показники гемоглобіну крові. 

 

 

 

p<0,01 

p<0,04 
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Таблиця 3.15 - Лабораторні показники пацієнтів з ІМ після 50 років у 

рівнинних мешканців (M ± m; р) 

 ШОЕ, мм/год Гемоглобін, г/л Цукор крові, ммоль/л 

ІМ до 50 років 7±1,66 153,11±3,12 3,86±0,25 

ІМ після 50 років 13,28±1,54 137,91±2,19 4,68±0,24 

Р 0,01 0,0009 0,02 

 

Пацієнти з ІМ без елевації сегмента ST (78,6%) були достовірно старшими від 

пацієнтів з ІМ та елевацією сегмента ST 57,73±2,18 проти 48,44±2,94 (р=0,02). 

Пацієнти з ІМ з елевацією сегмента ST були виключно чоловічої статі, а в 

порівнювальній групі було 57,6% чоловіків та 42,4% жінок (р<0,001). У пацієнтів з  

ІМ без елевації сегмента ST частіше була уражена ПМША – у 12,1% (р=0,04). 

Стенокардитичні болі зустрічалися у 78,4% пацієнтів. У пацієнтів із стенокардією 

частіше виявляли таку супутню патологію як ПМК у 5,7% (р=0,01). Ураження 

ПМША частіше виявляли у пацієнтів із стенокардією 3,8% (р=0,04). Зміни сегменту 

ST передньої та нижньої стінки на ЕКГ частіше виявляли у пацієнтів із стенокардією 

в анамнезі 6,7%та 4,8% відповідно (р=0,01 та 0,03). А інверсія зубця Т бокової 

стінки на ЕКГ частіше виявлялася у пацієнтів без стенокардією 34,5% проти 11,4% у 

порівнювальній групі (р=0,02). У групі пацієнтів без стенокардії в анамнезі частіше 

виявляли ІМ з елевацією сегмента ST – у 24,1% (р=0,006) та ІМ без елевації 

сегмента ST – у 44,8% пацієнтів (р=0,007), ніж у порівнювальній групі - 0 та 16,2% 

відповідно.  

Пацієнтів із АГ в анамнезі (85%) порівнювали із пацієнтами без АГ. Пацієнти 

із АГ були достовірно старшими 58,56±1,00 проти 49±2,05 років (р=0,0002), та 

тривалість стенокардії у цих пацієнтів була вищою 1,26±0,21 проти 0,13±0,03 років 

(р<0,001). Також в пацієнтів із АГ частіше виявляли ФП у 14,7% (р=0,0003) та такі 

супутні патології як ПМК та ожиріння – у 7,8% та 6,0% відповідно р=0,002 та 0,007). 

Ураження ПМША виявляли у 3,4% пацієнтів із ГХ (р=0,045). Достовірні відмінності 

по ЕхоКГ показникам показані в таблиці 3.16. Як видно з таблиці, у пацієнтів без АГ 
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в анамнезі кращі показники ФВ, але вищі показники діастолічної функції ЛШ,тоді 

як в пацієнтів з АГ більші розміри ЛП та товщина ЗСЛШ. 

  

Таблиця 3.16 - Показники ЕхоКГ у пацієнтів без АГ в анамнезі мешканців 

рівнини(M ± m; р) 

 ФВ,% ЗСЛШ,сс. ЛП,см Е/А 

Із АГ 57,73±0,86 1,11±0,01 3,88±0,05 0,82±0,02 

Без А 61,75±1,20 0,95±0,03 3,62±0,09 0,97±0,05 

Р 0,009 0,0003 0,02 0,01 

 

Таким чином, чоловіки, які проживають на рівнині, були молодшими за жінок 

та ІМ в них виникав у більш молодому віці. Інтактні ВА частіше зустрічалися у 

пацієнтів жіночої статі, а малозмінені - у чоловіків. У пацієнтів з ІМ були достовірно 

нижчі показники ФВ та вищі показники ЗХС та креатиніну. Серед пацієнтів з ІМ та 

пацієнтів із малозміненими вінцевими артеріями переважали чоловіки. Пацієнти з 

ІМ без елевації сегмента ST були старші від пацієнтів з ІМ та елевацією сегмента 

ST. Серед пацієнтів із малозміненими вінцевими артеріями та пацієнтів з АГ в 

анамнезі частіше виявляли ПМК. 

 

3.5 Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у пацієнтів з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями в коморбідному поєднанні 

із цукровим діабетом 2-го типу серед мешканців різних висотних регіонів 

Закарпаття  

 

Усіх пацієнтів ми розділили на 2 групи: І група – хворі без ЦД в анамнезі – 

187 осіб (76%); ІІ група – хворі з ЦД в анамнезі – 59 пацієнтів (24%). 

При порівнянні цих груп виявили, що серед пацієнтів ІІ групи було 59,32% 

чоловіків та 40,68% жінок, тоді як серед пацієнтів І групи 77,78%чоловіків та 

22,22% жінок (р=0,03). У осіб ІІ групи ГХ не мали 23,7% пацієнтів, а в І групі лише 

6,3% осіб (р=0,008). Ожиріння виявляли у 28,8% пацієнтів із ЦД та лише у 1,6% осіб 
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без ЦД (р<0,01). У всіх пацієнтів без ЦД виявляли під час коронароангіографії 

малозмінені вінцеві артерії, а в пацієнтів з ЦД було 55,9% осіб із інтактними ВА та 

44,1% з малозміненими ВА (р<0,01). За даними ЕхоКС у пацієнтів із ЦД були 

достовірно нижчі показники ФВ ЛШ 54,59±1,08% проти 58,71±1,08% у 

порівнювальній групі (р=0,007). Ознаки перенесеного ІМ без елевації сегмента ST 

були у 14,29% осіб без ЦД та у 40,68% пацієнтів із ЦД (р=0,001). Також пацієнти із 

ЦД мали достовірно вищі показники глюкози крові 5,21±0,25 ммоль/л проти 

4,48±0,10 ммоль/л (р=0,009).  

У 25,7% чоловіків із ЦД виявляли ожиріння, тоді як в чоловіків без ЦД лише у 

2,04% (р=0,004). У всіх чоловіків без ЦД були малозмінені ВА на КАГ, а в чоловіків 

із ЦД розподіл був таким: 54,3% осіб з інтактними ВА та 45,7% осіб із 

малозміненими ВА (р<001). У чоловіків із ЦД були достовірно нижчі показники ФВ 

ЛШ 53,46± 1,47 проти 57,76±1,24% у порівнювальній групі (р=0,03). У осіб 

чоловічої статі із ЦД частіше траплявся ІМ без елевації сегмента ST – у 37,1%, тоді 

як у осіб без ЦД – у 16,33% (р=0,04).  

У 28,57% жінок без ЦД виявляли ФП, тоді як у жінок із ЦД лише у 4,2% осіб 

(р=0,04). Ожиріння виявляли у 33,3% пацієнток із ЦД та в жодної пацієнтки без ЦД 

в анамнезі. За даними ЕхоКС ФВ ЛШ була вищою у жінок без ЦД, ніж у пацієнток 

із ЦД 62,07±2,01 проти 56,25±1,53% (р=0,03). ІМ без елевації сегмента ST частіше 

траплявся у жінок із ЦД, ніж у порівнювальній групі (45,8% проти 7,14%) (р=0,004).  

Середній вік мешканців гірських населених пунктів, що мали ЦД(24,1%-27 

осіб), склав 50,8±0,11 року, тоді як у пацієнтів без діабету – 54,06±1,04 року. У 

пацієнтів з ЦД в анамнезі ІМ траплявся у молодшому віці 46,05±0,69 проти 

49,93±1,17 років у пацієнтів без ЦД в анамнезі (р =0,04). Гіпокінез передньо-

перетинково-верхівкової стінки ЛШ частіше виявляли у пацієнтів без ЦД у 3,5% 

(р=0,04). Показники ФВ у пацієнтів без ЦД в анамнезі є вищими ніж у 

порівнювальній групі - 58±1,04% проти 54,89±1,50% відповідно (р=0,04). Ознаки ІМ 

без елевації сегмента ST були у 3 7% пацієнтів із ЦД та у 9,4% пацієнтів без ЦД в 

анамнезі (р=0,009). Щодо лабораторних показників, то достовірних відмінностей у 
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пацієнтів не було виявлено, окрім рівня цукру крові, що був вищим у пацієнтів із 

ЦД (р=0,01). 

Середній вік рівнинних мешканців, що мали ЦД, склав 55,97±2,06років, тоді 

як у пацієнтів без діабету – 56,69±1,04 років. Серед хворих із рівнинних регіонів 

ЦД зустрічався у 32 пацієнтів – 23,9%. Гіпо- чи акінез однієї з стінок ЛШ траплявся 

у 18,8% пацієнтів з ІМ та лише у 3,9% у порівнювальній групі (р=0,03). Серед 

пацієнтів із ЦД частіше виявляли інтактні ВА – у 62,5%, у пацієнтів без ЦД навпаки 

– гемодинамічно незначно уражені ВА – у 59,8% пацієнтів (р=0,03).У пацієнтів без 

ЦД частіше підлягала ураженню ПМША та ОГЛКА 6,95 та 3,9% пацієнтів 

відповідно (р=0,04).Ознаки перенесеного ІМ без елевації сегмента ST виявляли у 

43,8% пацієнтів із ЦД та у 20,6% пацієнтів без ЦД (р=0,02). Також рівень цукру у 

пацієнтів із ЦД був достовірно вищим. В чоловіків ЦД виникав у більш ранньому 

віці : середній вік чоловіків із ЦД був 51,94±2,64 років, а жінок – 60,53±2,50 років 

(р=0,03). Також ФП частіше траплялася серед чоловіків 29,4% (р=0,04).Згідно з 

даними КАГ у жінок виявляли лише правий тип кровообігу, а в чоловіків розподіл 

був таким: правий тип – 70,6%, лівий – 23,5%, збалансований – 5,9% (р=0,02). Також 

у жінок були достовірно вищі рівні цукру крові та нижчі показники гемоглобіну 

крові ( 6,09т±0,53 проти 4,59±0,34 ммоль/л та 131,57±3,09 проти 142,29±3,52 г/л; 

р=0,04).  

При порівнянні пацієнтів із ЦД гірських мешканців із рівнинними, не знайшли 

достовірних відмінностей, крім того, що горяни були на майже 5 років молодшими 

50,83±1,87 проти 55,69±1,88 років(р менше 0,05), також ІМ у горян виникав раніше 

43,15±1,28 проти 52,95±2,05 років. Величина показника Е/А у горян була вищою 

1,05±0,12 та 0,82±0,02. 

Отже, у пацієнтів з ЦД частіше виявляли як інтактні, так і малозмінені ВА, 

тоді як у пацієнтів без ЦД – лише малозмінені ВА. У мешканців рівнинних 

населених пунктів серед пацієнтів із ЦД частіше виявляли інтактні ВА, а в пацієнтів 

без ЦД – малозмінені У мешканців гірських населених пунктів з ЦД ІМ траплявся у 

більш молодому віці, ніж у пацієнтів без ЦД. У чоловіків та жінок із ЦД частіше 



87 

 

виявляли ознаки перенесеного ІМ без елевації сегмента ST. У пацієнтів із ЦД були 

гірші показники ФВ ЛШ. 

 

3.6 Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у пацієнтів з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями в коморбідному поєднанні 

із артеріальною гіпертензією серед мешканців гірських регіонів Закарпаття 

 

Досліджувану групу складали 223 пацієнти. Основну групу (ОГ) складали101 

пацієнт – мешканці гірської зони Закарпаття (медіана віку 54,14±0,95 років). 

Контрольна група (КГ) включала 122 пацієнтів – мешканців рівнинних районів 

Закарпаття (медіана віку 57,67±0,98 років).2% ОГ та 70% КГ проживали в 

поселеннях міського типу (р<0,001). Із них було 90 жінок ( середній вік 60,34+8,89 

років) та 133 чоловіків (середній вік 53,18±10,36 років). Усі пацієнти мали ІХС та 

ГХ ІІ-ІІІ стадії, верифікованих за даними комплексного обстеження. 

Досліджувані групи суттєво не відрізнялися за основними демографічними та 

клінічними даними, зокрема 21 (20,8%) пацієнтів ОГ та 42 (34,4%) пацієнтів КГ 

мали в анамнезі перенесений ІМ; у 15 (15%) пацієнтів ОГ та 17 (14%) хворих КГ 

було діагностовано фібриляцію передсердь. 

На момент виникнення ІМ гірські жителі були також майже на 9 років 

молодшими – 46,19±0,63 проти 54,95±1,22 років (р<0,001) відповідно. 

Аналіз внутрішньо-серцевої гемодинаміки не виявив істотних відмінностей за 

винятком більшого значення розмірів ЛП та більш високих показників діастолічної 

функції ЛШ у ОГ (Табл. 3.17). 

ІМ передньої стінки виявлявся у 6,9 % пацієнтів гірської місцевості та у 15,6% 

рівнинних мешканців (р=0,03). Ознаки перенесеного ІМ без елевації сегмента ST  

виявляли у 23,9% осіб КГ та 10,9% пацієнтів ОГ (р=0,01). 

Аналіз даних загальноклінічних лабораторних досліджень не виявив істотних 

відмінностей, за винятком рівня креатиніну, який у горян вірогідно нижчий 

105,1±1,35 проти 114,02±1,91 мкмоль/л (р=0,01) відповідно по групам. 
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Таблиця 3.17 - Аналіз внутрішньо-серцевої гемодинаміки у пацієнтів із 

АГ (M ± m; р) 

Показник 
Величина показника 

Основна група (n=101) Контрольна група (n=122) 

ФВ,% 58,43±0,89 57,84±0,81 

МШП, см 1,14±0,02 1,12±0,02 

ЗСЛШ, см 1,12±0,02 1,10±0,01 

ЛП,см 4,05±0,05* 3,87±0,04* 

ПШ, см 2,69±0,04 2,62±0,04 

Е/А 0,94±0,04* 0,83±0,02* 

Примітка. Відмінності вірогідні на рівні * р<0,05. 

 

Між досліджуваними групами не було виявлено вірогідних відмін щодо 

поширення супутньої патології (ЦД, дисциркуляторної енцефалопатії, ожиріння). 

При порівнянні чоловіків та жінок, жінки були більше ніж на 7 років 

старшими від чоловіків (60,34 ±8,89 років та 53,18±1,28 років, р<0,001). На момент 

виникнення інфаркту міокарда жінки середній вік жінок також був вищим, ніж у 

чоловіків (56,33±12,34 та 50,31±11,86 років, відповідно, р<0,01). Середня тривалість 

стенокардії була достовірно вищою у жінок 1,36±2,36 років проти 0,71±1,37 років у 

чоловіків (р<0,01). Ознаки перенесеного ІМ виявляли у 8,3% чоловіків та в жодної з 

жінок. Аналіз внутрішньосерцевої гемодинаміки не виявив істотних відмінностей, за 

винятком більшого значення розмірів ЛП та більш високих показників діастолічної 

функції ЛШ у чоловіків (табл.3.18). 

Аналіз даних загальноклінічних обстежень виявив вірогідно вищі показники 

рівня гемоглобіну, АлАТ та гематокриту у чоловіків та вищі показники ШОЕ та 

лейкоцитів у жінок (табл.3.19). 
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Таблиця 3.18 - Аналіз внутрішньосерцевої гемодинаміки в гендерному 

аспекті (M ± m; р) 

Показник Чоловіки (n=133) Жінки (n=90) 

ФВ,% 57,39±8,72 59,18±9,19 

Товщина МШП, см 1,14±0,19 1,12±0,16 

Товщина ЗСЛШ, см 1,11±0,15 1,09±0,13 

ЛП, см 3,99±0,54* 3,89±0,47* 

ПШ, см 2,65±0,34 2,65±0,58 

Е/А 0,90±0,24* 0,84±0,32* 

Примітка. Відмінності вірогідні на рівні * р<0,05. 

 

Таблиця 3.19 - Лабораторні дані в гендерному аспекті (M ± m; р) 

Показник Чоловіки (n=133) Жінки (n=90) 

ШОЕ, мм/год 11,36 ±8,09* 16,23±7,66* 

Гемоглобін, г/л 144,76±12,99** 134,31±10,69** 

Лейкоцити, Г/л 5,94±1,61* 6,17±2,0* 

АлАТ, мккат/л 0,99±0,60* 0,76±0,34* 

АсАТ, мккат/л 0,73±0,34 0,61±0,22 

Холестерин, г/л 4,81±1,35 5,06±1,29 

Протромбіновий індекс,% 93,52±9,15 93,78±6,62 

Гематокрит 0,47±0,04* 0,44±0,04* 

Примітки: Відмінності вірогідні на рівні * р<0,05, - ** р<0,01. 

 

Таким чином, клінічний перебіг ІХС з ангіографічно інтактними та 

малозміненими ВА на тлі АГ у мешканців гірської зони Закарпаття 

характеризується тим, що в горян ІМ виникає у більш ранньому віці, ніж у 

мешканців рівнинних населених пунктів. Також у горян були виявлені тенденції у 

бік нижчих значень рівня креатиніну. У гірських жителів значно рідше виникав 

дрібновогнищевий ІМ. Гемодинаміка у хворих горян характеризується більшим 

значенням розмірів ЛП та більш високими показниками діастолічної функції ЛШ. 
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Клінічний перебіг ІХС на тлі АГ характеризується тим, що у жінок ІХС виникає 

пізніше ніж у чоловіків, тривалість стенокардитичних проявів є вищою також у 

жінок. ІМ з елевацією сегмента ST частіше трапляється у чоловіків. У жінок 

достовірно вищими є показники рівнів лейкоцитів та ШОЕ, у чоловіків – 

гемоглобіну, АлАТ та гематокриту. Гемодинаміка у хворих на ІХС та АГ 

характеризується більшими значеннями розмірів ЛП та більш високими 

показниками діастолічної функції ЛШ у чоловіків. 

Результати власних досліджень розділу 3 викладені в статтях [3, 11, 20, 25, 28, 

31, 32, 35, 139], апробовані на наукових форумах [10, 21-24, 33, 37,155], додатково 

відображені у патенті на корисну модель [12]. 
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РОЗДІЛ 4 

ПЕРЕБІГ ІНФАРКТУ МІОКАРДА НА ФОНІ АНГІОГРАФІЧНО 

ІНТАКТНИХ ТА МАЛОЗМІНЕНИХ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ У МЕШКАНЦІВ 

ВИСОТНИХ РЕГІОНІВ ЗАКАРПАТТЯ 

 

З метою виявлення випадків ІМАНВА серед мешканців гірських та рівнинних 

регіонів Закарпаття було проаналізовано дані історій хвороб пацієнтів з ІМ, у яких 

під час КАГ були виявлені інтактні та малозмінені ВА і знайдено 65 таких пацієнтів. 

Основну групу (ОГ) склали 22 пацієнти мешканці гірської зони Закарпаття (медіана 

віку 49,23±1,67 років). Контрольна група (КГ) включала 43 пацієнтів мешканців 

рівнинних населених пунктів Закарпаття (медіана віку 57±1,82 років). Діагноз ІМ 

був підтверджений за допомогою маркерної діагностики ІМ, ЕКГ-змін та виявлення 

порушення руху стінок ЛШ на ЕхоКГ. Нами були виокремлені наступні групи з 

метою виявлення достовірної різниці між показниками ( табл. 4.1). 

У обстежених хворих з ІМАНВА отримали такі середні показники: вік на 

момент поступлення у стаціонар – 54,68±1,41 р., вік на момент ІМ – 51,88±1,51 р., 

час, що минув з моменту ІМ – 2,68±0,52 р., тривалість стенокардитичних проявів 

0,97±0,829 р., тривалість ГХ – 8,35±0,61 р.  

 

Таблиця 4.1 - Розподіл хворих з 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 
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Продовження табл. 4.1 

За віком виникнення ІМ: 

≥ 50 років 11 34 

< 50 років 11 9 

За часом, що минув з моменту 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 фібриляції передсердь в анамнезі: 2 8 

За даними КАГ: 

Інтактні ВА 12 19 

Малозмінені ВА 10 24 

Правий тип 15 31 

Лівий тип 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 

 

ІМ нижньої стінки ЛШ було виявлено 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-перегородково-верхівкової локалізації, проте достовірної 

різниці за жодною з ділянок локалізації ІМ між цими групами виявлено не було 

(див. табл.4.2)  
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Таблиця 4.2 - Характеристика обстежених хворих у залежності від 

локалізації перенесеного інфаркту міокарда 

Локалізація 

перенесеного ІМ 

Мешканці 

гірських 

населених 

пунктів (n=112) 

Мешканці 

рівнинних 

населених пунктів 

(n=134) 

Загальний 

показник 

(n=246) 

N % N % n % 

ІМ передньої стінки 

ЛШ 
6 5,4% 12 8,96% 18 7,3% 

ІМ нижньої стінки 

ЛШ 
8 7,1% 11 8,2% 19 7,7% 

ІМ задньої та бокової 

стінок ЛШ 
5 4,5% 8 5,97% 13 5,3% 

ІМ передньо-

пегородково-

верхівкової 

локалізації 

4 3,6% 11 8,2% 15 6,1% 

Примітка. n – кількість осіб у групах. 

 

При порівнянні пацієнтів гірської зони (група 1) та рівнинної зони (група 2) 

було виявлено достовірну різницю. Також тривалість проявів стенокардії була 

вищою у рівнинних мешканців 1,33±0,07проти 0,13±0,03 років відповідно у 

порівняльній групі (р<0,05). Гіпокінез передньо-перетинкової стінки та верхівки 

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

основної групи (р=0,03). Аналіз внутрішньо серцевої гемодинаміки не виявив 

істотних відмінностей за винятком більших розмірів ЗСЛШ, ЛП та ПШ в пацієнтів з 

гірської зони (Табл.4.3). 
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Таблиця 4.3 - Показники внутрішньосерцевої гемодинаміки в пацієнтів з 

ІМ на фоні інтактних та малозмінених ВА з рівнинних та гірських населених 

пунктів 

Показник 
Величина показника 

Основна група (n=22) Контрольна група(n=43) 

ФВ,% 52,64±1,95 52,39±1,26 

МШП, см 1,14±0,03 1,09±0,02 

ЗСЛШ, см 1,24±0,03* 1,0±0,02* 

ЛП,см 4,06±0,1* 3,8±0,08* 

ПШ, см 2,9±0,07* 2,5±0,06* 

Е/А 0,9±0,06 0,8±0,02 

Примітка. Відмінності вірогідні на рівні * р<0,05. 

 

Хоча тематичні групи були однорідними, проте були знайдені відмінності при 

порівнянні окремих підгруп мешканців гірських та рівнинних населених пунктів 

Закарпаття. 

Вікові особливості були виявлені при порівнянні груп пацієнтів віком старше 

50 років. У 16% жителів рівнини віком старше 50 років виявляли в анамнезі ФП, 

тоді як у горян цього не спостерігалося (р=0,02). Статистично достовірна різниця 

була виявлена у кінетиці стінок міокарда: якщо гіпокінез передньо-перетинкової 

стінки та верхівки ЛШ був виявлений у 16 та 13% рівнинних мешканців віком 

старше 50 років, та у жодного пацієнта з гірської зони (р= 0,02 та 0,04 відповідно). 

Це відобразилося і на аналізі ЕКГ – інфарктні зміни передньо-перетинкової стінки 

ЛШ спостерігалися у 32% пацієнтів з рівнинної зони, тоді як у порівнювальній групі 

не було взагалі (р=0,0007). Ознаки перенесеного ІМ без елевації сегмента ST були 

знайдені у 77% пацієнтів КГ та лише у 29% пацієнтів ОГ (р=0,03). 

Чоловіки з гірської зони були на 6 років молодшими від рівнинних жителів 

49,67±1,89 проти 55,86±1,33 років (р<0,01) та на 6,5 років молодшими на час 

виникнення ІМ – 46,16±1,48 проти 52,65±1,53 років відповідно (р=0,03). Гіпокінез 
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задньо-базальної стінки ЛШ виявлявся у 17,5% чоловіків жителів рівнини та в 

жодного із горян (р=0,02).  

При порівнянні жінок спостерігаються такі тенденції: жінки з гірської зони 

були на 13 років молодшими та ІМ в них виникав на 14 років скоріше, ніж у 

рівнинних мешканок 47,25±4,17 проти 60,79±3,11 та 45,25±3,52 проти 59,5±3,15 

відповідно по групам порівняння (р=0,03). У жінок із ОГ були достовірно вищими 

показники рівня гемоглобіну крові 133±2,74 проти 130,1±3,59 г/л (р=0,04). 

Стенокардія в анамнезі в поєднанні з ІМ траплялася у 41% пацієнтів горян та у 

46,5% рівнинних мешканців. Пацієнти з гірської зони які мали стенокардію були 

майже на 8 років молодшими від пацієнтів із порівнювальної групи 51,11±2,79 

проти 58,95±2,82 років (р=0,05). Тривалість проявів стенокардії була вищою у 

жителів рівнини 1,35±0,63 та 0,13±0,04 у горян (р=0,05).  

При порівнянні пацієнтів у яких з моменту ІМ пройшло менше 1 року було 

виявлено, що 66,7% хворих із гірської зони мали СНІ стадії,а 33,3% - СН ІІ стадії, в 

порівнювальній групі 20% та 80% відповідно (р=0,03). ФП була виявлена у 16% 

пацієнтів ОГ та в жодного пацієнта із КГ (р=0,04). Показники ЗХС були достовірно 

вищими у горян 5,08±0,39 проти 4,02±0,24 ммоль/л (р=0,05).  

Цукровий діабет траплявся у 20% пацієнтів із гірської зони та 34% пацієнтів 

жителів рівнини. У чоловіків горян ЦД виявлявся раніше та вік пацієнтів на момент 

ІМ був меншим ніж у рівнинних жителів (р=0,02 та р=0,0003 відповідно). Була 

виявлена також статистично достовірна різниця щодо кінетики стінок міокарда: 

якщо гіпокінез передньо-перетинкової стінки та верхівки ЛШ був виявлений серед 

37,3% хворих з КГ, то серед хворих із ОГ лише у 7,7% пацієнтів (р=0,02). При 

аналізі ЕКГ інфарктні зміни передньо-перетинкової стінки ЛШ спостерігався серед 

22,7% пацієнтів із КГ та 5,7% із ОГ (р=0,02).  

Серед пацієнтів із інтактними ВА в гірських мешканців було 83,3% чоловіків 

та 16,7% жінок, а порівнювальній групі таких пацієнтів було 47,4% та 52,6% 

(р=0,03). Вік пацієнтів горян і з ІВА та вік на момент виникнення ІМ був більше ніж 

на 8 років вищим у рівнинних мешканців (р=0,01 ).  
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Серед пацієнтів з ангіографічно малозміненими ВА щодо гендерного складу 

достовірної різниці не було виявлено. В цих пацієнтів ІМ передньо-перетинкової 

стінки ЛШ траплявся у 21,05% рівнинних мешканців та в жодного пацієнта з 

гірської місцевості (р=0,04).  

У пацієнтів, що перенесли ІМ з елевацією сегмента ST жителів горян було 

92,3% чоловіків та 7,7% жінок, а в рівнинних мешканців 59,1% та 40,9% відповідно 

(р=0,01). Ознаки перенесеного ІМ передньо-перегородкової локалізації достовірно 

виявлялися лише у пацієнтів з КГ у 18,2% (р=0,04).  

Середній вік пацієнтів з ІМ без елевації сегмента ST та вік на момент 

виникнення ІМ у рівнинних мешканців був достовірно вищим 59,55±2,24 та 

57,45±2,59 років (р=0,04). Ознаки перенесеного ІМ без елевації сегмента ST нижньої 

стінки було виявлено лише у 35% пацієнтів рівнинних мешканців (р=0,004). 

При порівняні груп пацієнтів, що мали ФВ ≥50% виявилося, що у горян були 

статистично достовірно вищі показники ЗХС 4,98±0,24 проти 3,91±0,27 ммоль/л 

(р=0,04).  

При порівняні груп пацієнтів, що мали ФВ <50% виявилося, що гірські 

мешканці були тільки чоловіками, а серед рівнинних мешканців розподіл був 55,6% 

чоловіків та 44,4% жінок (р=0,04). Згідно з нашими даними ізольоване порушення 

кінетики передньо-перетинкової стінки ЛШ траплялося тільки серед хворих 

рівнинної зони (27,8%, р=0,03). 

Детальніше наведено клінічні випадки для пацієнтів з інфарктом міокарда при 

інтактних (клінічний випадок №1) та малозмінених (клінічний випадок № 2) 

вінцевих артеріях. 
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Клінічний випадок 1: 

У рентгенхірургічне відділення ЗОККД 02.12.2012 р. поступив хворий П., 

1966р.н. зі скаргами на стискаючі болі в ділянці серця, задишку, які виникають при 

незначних фізичних навантаженнях, загальну слабкість. 

Із анамнезу захворювання встановлено, що пацієнт захворів гостро 02.12.12 

після фізичного перевантаження та доставлений в рентгенхірургічне відділення 

ЗОККД зі скаргами на виражені давлячі болі за грудиною з іррадіацією в обидві 

руки, загальну слабкість. Дані скарги тривали протягом 3 діб. При об’єктивному 

огляді: загальний стан середньої важкості, температура тіла 37,8 °С, помірний 

акроціаноз, свідомість ясна. Будова тіла правильна, конституція – нормостенічна. 

Шкіра – блідо-рожева, волога. Лімфатичні вузли не збільшені. При перкусії – ясний 

легеневий звук, частота дихання – 20  на хв., у легенях при аускультації -  жорстке 

дихання, хрипи відсутні. Тони серця ослаблені, діяльність ритмічна. АТ 170\105 мм. 

рт. ст.., ЧСС - 60 уд\хв. Живіт при пальпації – м’який, не болючий. Печінка – по 

краю реберної дуги. Симптом Пастернацького – негативний з обох сторін. 

Периферичні набряки на гомілках. 

 З анамнезу життя відомо, що хворий проживає в задовільних матеріально-

побутових умовах. Спадковий анамнез – обтяжений з боку матері (мала АГ). 

Венеричні захворювання, гепатит заперечує. Шкідливі звички – випалює до 1 пачки 

сигарет на день. Професійних шкідливостей – немає. Алергологічний анамнез – не 

обтяжений. 

ЕКГ (02.12.12): ритм синусовий, правильний, ЧСС 60 уд\хв, вольтаж 

знижений, перехідна зона V2. Зубець Q у ІІ,ІІІ, avF, негативний зубець Т у  V1-V4 

(Рисунок  4.1). 

 На основі скарг, даних анамнезу захворювання та життя встановлено 

попередній діагноз: ІХС. Гострий великовогнищевий ІМ передньо-перегородково-

бокового сегментів та задньої стінки лівого шлуночка. Артеріальна гіпертензія ІІІст, 

2ст., ризик дуже високий. СН ІІ А ст. 
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Хворому проведено лабораторні та інструментальні обстеження. Загальний 

аналіз крові: гемоглобін –152 г/л, еритроцити – 4,3 ×1012/л, лейкоцити – 8,2 ×109/л, 

ШОЕ – 24 мм/год. Цукор крові – 3,9 ммоль\л. Біохімічний аналіз крові: загальний 

білок – 64,0 г/л, білірубін – 12,4 ммоль/л, АсАТ – 0,77 мкмоль/год*мл, АлАТ – 1,2, 

загальний холестерин – 5,5 ммоль/л, сечовина – 6,7 ммоль/л, КФК – 4,25 мккат/л, 

КФК-МВ фракція – 2,36 мккат/л, Калій – 4,9, Натрій – 144, хлор – 103. 

Коагулограма: протромбіновий індекс – 83%, фібриноген – 3,1 г/л,  етаноловий тест 

– негативний, МНС – 1,2, гематокрит – 0,58.  

ЕКГ в динаміці (14.12.12): ритм синусовий, правильний, ЧСС 64 уд\хв, 

вольтаж збережений, перехідна зона V3.Зубець Q у відведеннях ІІ, ІІІ, avF, 

негативний зубець Т у V1-V4 (Рисунок 4.2). 

ЕхоКГ: Дегенеративні зміни аорти, аортального клапана, дилатація ЛП 

(4,3см). Виражений гіпокінез передньо-перетинкових сегментів на верхньому рівні з 

поширенням на верхівкові сегменти бокової стінки ЛШ. ФВ – 46%. Діастолічні 

розлади міокарді по типу порушень релаксації ЛШ. Ознак ЛГ нема. Перикард 

вільний.  

КВГ: Правий тип. Вінцеві артерії інтактні (Рисунок 4.3). 

Рентгенографія органів грудної клітини: легеневі поля підвищеної 

пневматизації без вогнищево-інфільтративних тіней. Корені розширені, ущільнені, 

синуси вільні. Серце – дилатація лівого шлуночка. 

 Проведено лікування: корвітин, клопідогрель, аспірин, спіронолактон, 

небіволол, аторвастатин, раміприл, триметазидин. 

17.12.12 р. хворого в задовільному стані (згідно програми реабілітації  пацієнт 

засвоїв 800 метрів дистанційної ходьби, підйом на 8 сходинок) виписано із РХВ 

ЗОККД для подальшої реабілітації в санаторій «Карпати» з рекомендаціями: 

дотримання режиму та дієти та заходів з модифікації способу життя, клопідогрель 

75 мг ранком, спіронолактон 25 мг ранком, небіволол 2,5мг зранку, аторвастатин 20 

мг ввечері, раміприл 2,5 мг ввечері, аспірин 75 мг ввечері, триметазидин 35мг 2 рази 

на добу . 
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Рисунок 4.1 ЕКГ пацієнта П. 1966 р.н. від 02.12.12 
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Рисунок 4.2 ЕКГ при виписці в динаміці пацієнта П. 1966 р.н. від 17.12.12 
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Рисунок 4.3 Коронаровентрикулографія пацієнта П. 1966 р.н. 
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Клінічний випадок 2: 

У Рентгенхірургічне відділення ЗОККД 18.04.2016 р. поступив хворий Б.,  

1947 р.н. зі скаргами на пекучі загрудинні болі, задишку при незначних фізичних 

навантаженнях,коливання артеріального тиску, загальну слабкість. 

Із анамнезу захворювання встановлено, що пацієнт захворів  29.03.16. Із 

04.04.16 по 17.04.16 знаходився на стаціонарному лікуванні в Мукачівській ЦРЛ. 

Поступив зі скаргами на виражені пекучі болі за грудиною, відчуття нестачі повітря, 

коливання АТ, загальну слабкість.  При об’єктивному огляді: загальний стан 

середньої важкості, температура тіла 36,8 °С, свідомість ясна. Будова тіла 

правильна, конституція – нормостенічна. Шкіра – блідо-рожева, волога. Лімфатичні 

вузли не збільшені. При перкусії – ясний легеневий звук, частота дихання – 19  на 

хв., у легенях при аускультації -  жорстке дихання, хрипи відсутні. Тони серця 

ослаблені, діяльність ритмічна. (АТ) 190\115 мм. рт. ст.., ЧСС пульс 75 уд\хв. Живіт 

при пальпації – м’який, не болючий. Печінка – +2см з-під краю реберної дуги. 

Симптом Пастернацького – негативний з обох сторін. Периферичні набряки на 

гомілках. 

З анамнезу життя відомо, що хворий проживає в задовільних матеріально-

побутових умовах. Холецистектомія 2005 рік. Спадковий анамнез – не обтяжений. 

Венеричні захворювання, гепатит заперечує. Шкідливі звички – не палить. 

Професійних шкідливостей – немає. Алергологічний анамнез – не обтяжений. 

Хворому проведено лабораторні та інструментальні обстеження. Загальний 

аналіз крові: гемоглобін –147 г\л, еритроцити – 4,8×1012/л, лейкоцити – 7,9×109/л, 

ШОЕ – 28 мм/год. Цукор крові – 3,9 ммоль/л. Біохімічний аналіз крові: білірубін – 

18,2 ммоль/л, АсАТ –26 Од/л, сечовина – 7,9 ммоль/л, креатинін-130мкмоль/л, КФК 

– 3,28 мккат/л, КФК-МВ фракція – 2,64 мккат/л.  

ЕКГ (04.04.12): ритм синусовий, правильний, ЧСС 75 уд\хв, вольтаж 

збережений, перехідна зона V3. Інверсія зубця Т у  І, ІІ, aVL, V2-V6 (Рисунок 4.4 ). 

Ехо КГ: Аорта – 36 мм, ЛП 40мм, МШП-12мм, ЗСЛШ – 14 мм, КДР – 47мм, 

КСР – 25мм, КДО – 103мл, КСО – 23 мл, ФВ – 50%. Висновок: дегенеративні зміни 

стулок аортального та мітрального клапанів, дилятація ЛП. Концентрична 
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гіпертрофія ЛШ. Акінезія передньо-перетинково-верхівково-бокової стінки ЛШ. 

Глобальна СЗМ збережена. ЛГ нема. 

На основі скарг, даних анамнезу захворювання та життя встановлено 

попередній діагноз: ІХС. Гострий ІМ без елевації  сегмента ST передньо-

перегородково-верхівкової ділянки ЛШ з переходом на бокову стінку від 29.03.16. 

Кардіосклероз атеросклеротичний. Артеріальна гіпертензія ІІІ ст, 3ст., ризик 

високий. СН ІІ А ст. 

Проведено лікування: корвітин, рибоксин, фленокс, реосорбілакт, 

кардіомагніл, тромбонет, аторвакор, бісопролол, рамізес. 

18.04.16 пацієнт поступив в РХВ ЗОККД для проведення коронароангіографії. 

При об’єктивному огляді: загальний стан задовільний, температура тіла 

36,6°С, свідомість ясна. Будова тіла правильна, конституція – нормостенічна. Шкіра 

– блідо-рожева, волога. Лімфатичні вузли не збільшені. При перкусії – ясний 

легеневий звук, частота дихання – 19  на хв., у легенях при аускультації -  

везикулярне дихання, хрипи відсутні. Тони серця ослаблені, акцент ІІ тону над 

аортою, діяльність ритмічна. Артеріальний тиск (АТ) 130\80 мм. рт. ст.., частота 

серцевих скорочень (ЧСС) пульс 70 уд\хв. Живіт при пальпації – м’який, не 

болючий. Печінка – +2см з-під краю реберної дуги. Симптом Пастернацького – 

негативний з обох сторін. Периферичні набряки відсутні. 

Проведено обстеження:  

Коронароангіографію: правий тип. Стеноз 30% проксимального та 40% 

середнього відділу ПМША. Стеноз 20% проксимального відділу ПКА (Рисунок 4.6). 

Динаміка лабораторних показників: гемоглобін –154 г\л, еритроцити – 

5,22×1012/л, лейкоцити – 6,1×109/л, ШОЕ – 12 мм\год. Цукор крові – 3,5 ммоль\л. 

Біохімічний аналіз крові: білірубін – 10,9 ммоль\л, АсАТ – 0,64 мкмоль\год*мл, 

АлАТ – 0,72 мкмоль\год*мл, сечовина – 3,7 ммоль\л, креатинін-118мкмоль\л, 

холестерин 4,5 ммоль\л. 

ЕКГ в динаміці (18.04.16): ритм синусовий, правильний, ЧСС 70 уд\хв, 

вольтаж збережений, перехідна зона V3. Інверсія зубця Т у  І, ІІ, aVL, V2-V6 

(Рисунок 4.5). 
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ЕхоКГ в динаміці: Аорта – 31 мм, ЛП 42мм, МШП-16мм,ЗСЛШ – 14 мм, КДР 

– 46мм, КСР – 31мм, КДО – 96мл, КСО – 38 мл, ФВ – 60%. Висновок: Дегенеративні 

зміни аорти, аортального клапана, мітрального клапана,дилатація ЛП. Концентрична 

гіпертрофія без обструкції. Гіпокінезія передньо-перетинково-верхівково-бокової 

стінки ЛШ. Діастолічні розлади міокарді по типу порушень релаксації ЛШ. Ознак 

ЛГ нема. Перикард вільний. СЗМ збережено. 

20.04.16 р. хворого в задовільному стані виписано із РХВ ЗОККД для 

подальшого амбулаторного лікування з рекомендаціями: дотримання режиму та 

дієти та заходів з модифікації способу життя, небіволол 5 мг зранку, раміприл 5 мг 2 

рази на добу, спіронолактон 25 мг зранку, аспаркам 75 мг в обід після їжі, 

клопідогрель 75 мг 6 місяців, аторвастатин 20 мг ввечері, триметазидин 35 мг 2 рази 

на добу. 

Отже, у горян виявляли достовірно більші розміри ЗС ЛШ, ПШ та ЛП. У групі 

хворих у якій з моменту ІМ пройшло менше 1 року показники загального 

холестерину у горян були достовірно вищими. 

Результати власних досліджень розділу 4 викладені в статтях [30, 104], 

апробовані на наукових форумах [36 ]. 
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Рисунок 4.4 ЕКГ пацієнта Б. 1947 р.н. від 04.06.16 
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Рисунок 4.5 ЕКГ пацієнта Б. 1947 р.н. від 20.06.16 в динаміці 
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Рисунок 4.6 Коронаровентрикулографія пацієнта Б. 1947 р.н. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТА МІОКАРДА У 

ПАЦІЄНТІВ З ІНТАКТНИМИ ТА МАЛОЗМІНЕНИМИ ВІНЦЕВИМИ 

АРТЕРІЯМИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

 

Досліджувану групу складали 65 пацієнтів з ІМ. З метою порівняння даних 

виділили наступні групи пацієнтів: основна група (ОГ) складала 22 пацієнти 

мешканці гірської зони Закарпаття (медіана віку 49,23±1,67 років) та контрольна 

група (КГ) включала 43 пацієнтів мешканців рівнинних населених пунктів 

Закарпаття (медіана віку 57±1,82 років). 

У обстежених хворих з ІМАНВА отримали такі середні показники: вік на 

момент поступлення у стаціонар – 54,68±1,41 р., вік на момент ІМ – 51,88±51 р., час, 

що минув з моменту ІМ – 2,68±0,52 р., тривалість стенокардитичних проявів 

0,97±0,829 р., тривалість АГ – 8,35±0,61 р. 

Частота звернень за медичною допомогою у жителів гірської місцевості до 

моменту виникнення ІМ була 36,4%, а в рівнинних мешканців-74,4% (р<0,05) 

(Рисунок 5.1.) Тобто, мешканці гірської місцевості рідше зверталися до лікарів та 

частіше навіть не лікувалися при наявності загрозливих симптомів з боку серцево-

судинної системи. Кратність консультацій лікарів до моменту виникнення ІМ була в 

горян – 0,36±0,11 разів, в мешканців рівнини – 3,77±0,44 разів (р<0,05). (Рисунок 

5.2). 
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Рисунок 5.1 Кратність консультації лікарів 

 

 

Рисунок 5.2 Частота звернень пацієнтів за медичною допомогою до 

моменту виникнення ІМ 
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При порівнянні чоловіків та жінок, кратність консультацій лікарів до моменту 

виникнення ІМ в пацієнтів чоловічої статі жителів гірської місцевості була 

0,44±0,12 разів, жінки не були консультовані. Серед пацієнтів рівнинної місцевості 

чоловіки були консультовані - 3,69±0,11 разів, жінки - 3,93±0,76 разів.(Рис. 5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 Кратність консультацій лікарів 

 

Також було виявлено, що жителі гірської місцевості, як чоловіки, так і жінки, 

рідше зверталися до лікарів та рідше отримували лікування до моменту виникнення 

інфаркту міокарда ніж мешканці рівнинних населених пунктів Закарпаття (Таблиця 

5.1). 

 

Таблиця 5.1 - Частота звернень пацієнтів до моменту виникнення ІМ 

% пацієнтів 
Гірські мешканці Рівнинні мешканці 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

% пацієнтів, які зверталися 

до лікарів до моменту 

виникнення ІМ 

44,4 0 72,4 78,6 
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Отже, горяни на момент виникнення ІМ були молодшими від мешканців 

рівнинних населених пунктів Закарпаття. Жителі гірських населених пунктів, як 

чоловіки так і жінки рідше зверталися за медичною допомогою до розвитку ІМ та 

частіше навіть не лікувалися при наявності загрозливих симптомів з боку серцево-

судинної системи. Кратність консультацій лікарів у рівнинних мешканців була 

вищою, ніж у горян.  

Результати власних досліджень розділу 5 апробовані на наукових форумах [27, 

34]. 



112 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Одна з найважливіших проблем здоров’я населення України – ХСК. Широка 

розповсюдженість, висока смертність та інвалідизація населення внаслідок хвороб 

системи кровообігу ставлять їх діагностику, профілактику та лікування в один ряд із 

найбільш актуальними медико-соціальними проблемами. За останні десять років 

ХСК є основною причиною смертності у світі, акумулюючи 30,0% усіх випадків і 

45,0% – від усіх неінфекційних захворювань [8]. Серед ХСК найбільше значення 

мають АГ, ІХС, ІМ,інсульт,з якими пов’язано 82% смертей [9]. Проблема АГ 

вийшла за межі медичної і весь світ визначає її як соціальну проблему, яка впливає 

на здоров’я суспільства і тривалість життя громадян. Число жителів планети, які 

мають стійко підвищений артеріальний тиск крові, становить третину дорослого 

населення і постійно зростає, що призводить до збільшення захворюваності на 

інфаркти та інсульти, а також смертності від них. Щороку близько1 млн. хворих, з 

яких тільки 80,0% знають про захворювання, з них лікуються лише 53,0%, а 

ефективно – 12,0% [13, 14, 18]. Наявність високого артеріального тиску суттєво 

підвищує захворюваність на ІХС та інсульти. Оскільки 66,3% смертей відбувається 

від ХСК, то запобігання АГ та ІМ, що є вагомими чинниками ризику серцево-

судинних захворювань, сприятиме поліпшенню стану здоров’я суспільства в цілому. 

Ішемічна хвороба серця залишається лідером серед причин смерті. У США, за 

результатами епідеміологічного дослідження дорослого населення, поширеність 

ІХС становить 7,3%, в Україні (за даними МОЗ) – 10,0% [14]. Одним із 

найнебезпечніших захворювань ХСК є інфаркт міокарда, який є однією з основних 

причин смерті не тільки в Україні, але й на всій планеті (заданими ВООЗ), на нього 

припадає майже 12,5% у структурі смертності). Саме ІМ є найчастішою причиною 

отримання інвалідності в дорослому віці, а частка смертності від нього, по 

відношенню до хворих на ІМ, становить10-12% (в Україні16,2%). За статистикою, 

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

страждають на це захворювання в півтора-два рази менше [6]. Згідно зі 

статистичними даними США, частота гострого ІМ серед чоловічого населення віком 
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старше 40 років коливається в різних регіонах світу від 2 до 6 на1000 населення; 

кожні 29 секунд у когось трапляється ІМ, кожну хвилину один хворий від нього 

вмирає. Частота ІМ у країнах СНД складає 2-4 особи на1000 населення, при цьому у 

віці 40-49 років – 2 особи; 50-59 років – 6 осіб; 60-64 роки – вже17 [14].  

Останнім часом серед чинників, які впливають на перебіг АГ та ІХС 

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 [29, 102]. Проте, за даними ряду 

дослідників жителі гір менш схильні до розвитку ІХС, що пояснюється адаптацією 

до гіпоксії [48]. Поодинокі роботи, присвячені особливостям клінічного перебігу 

деяких серцево-судинних захворювань в умовах гострої і тривалої гіпоксії 

недостатньо розкривають ту багатогранність адаптаційних механізмів до гіпоксії 

висот. 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 

[49,154]. 

Відомо, що від 5 до 25% пацієнтів з ІХС мають ангіографічно інтактні ВА [99, 

113]. Літературних відомостей щодо особливостей перебігу ІХС у пацієнтів з 

ангіографічно інтактними чи малозміненими ВА, 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 новітніх підходів щодо оцінки впливу гірських умов на перебіг АГ та ІХС, 

як одного з суттєвих факторів ризику, що може бути одним із напрямків вирішення 

проблеми АГ та ІХС. 
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При огляді доступних джерел літератури були знайдені суперечливі дані щодо 

стану захворюваності та смертності від гострих та хронічних форм ІХС серед 

гірських мешканців порівняно з мешканцями низинних регіонів світу. Щодо 

мешканців різних висотних регіонів Українських Карпат у пацієнтів з інтактними та 

малозміненими ВА цих даних взагалі не вдалося знайти. 

Метою дисертаційної роботи є удосконалення діагностики та підвищення 

ефективності лікування ІХС у пацієнтів з ангіографічно інтактними чи малозміненими 

ВА, які проживають у гірській та рівнинній місцевості Українських Карпат на підставі  

встановлення клінічних, вікових, гендерних, ангіографічних, ехокардіографічних та 

лабораторних особливостей перебігу цього захворювання у мешканців гірських та 

рівнинних населених пунктів Закарпаття. 

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 з ішемічною 

хворобою серця з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями, що лікувалися 

в ЗОККД з січня 2011 по березень 2017 року і яким виконували 

коронароангіографічне обстеження. Ці пацієнти були поділені на дві групи згідно 

статусу населеного пункту, у якому вони проживали: основна група – хворі на ІХС, 

мешканці гірських населених пунктів – 112 пацієнтів; група порівняння – пацієнти з 

ІХС, що мешкають у населених пунктах, які не мають статусу гірських – 134 

пацієнти (рівнинні населені пункти).  

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, 
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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. 

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. 

Критеріями включення хворих в дослідження були наступні: вік від 28 до 75 

років, наявність ішемічної хвороби серця (гострої чи хронічної форми), 

підтвердженої на основі клінічного обстеження, даних анамнезу, ЕКГ, ЕхоКГ та 

визначення рівня серцевих маркерів (у випадку ГКС); обов'язкове проведення 

пацієнту КАГ та виявлення інтактних чи малозмінених ВА. У дослідженні не 

включали пацієнтів з непідтвердженим діагнозом ІХС, з відсутністю даних ЕКГ, 

ЕхоКГ та тих, яким не виконували КВГ, пацієнтів з підтвердженими пухлинними 

процесами будь-якої локалізації, важкими декомпенсованими захворюваннями, а 

також ментальними порушеннями, що могли перешкоджати проведенню даного 

дослідження.  

З метою виявлення вікових, гендерних, клінічних, ангіографічних та 

лабораторних відмінностей серед горян та жителів рівнини був проведений 

порівняльний аналіз показників цих груп пацієнтів.  

За 6 років було проведено 7974 коронарографій: мешканців гірської зони 

Закарпаття було 37,4% (2982 пацієнти): із них з інтактними ВА було 13,5%, із 

малозміненими-10,4%; мешканців рівнинних населених пунктів було 62,6% (4992 

пацієнти): з них з інтактними ВА було 10,8% пацієнтів, а малозміненими – 8,4%. 

Також були отримані такі середні показники: пацієнтів із інтактними ВА було 
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11,8%, із малозміненими – 9,1%. Серед пацієнтів із інтактними ВА було 58,5% 

чоловіків та 41,5% жінок, серед пацієнтів із малозміненими ВА їх було 65,1% та 

34,9% відповідно. Щодо віку, то серед обстежених пацієнтів переважали особи на 

час проведення КАГ яким було більше 50 років: із інтактними ВА – 75,4%, із 

малозміненими ВА- 88,5% осіб. 

Згідно оглянутих джерел літератури інтактні вінцеві артерії виявляють у 

близько 25% пацієнтів [28, 49, 123, 146]. Згідно з рядом дослідників [80, 114, 144, 

154] пацієнти із інтактними ВА є молодими, молодше 40 років,пацієнти, що палять, 

хоча згідно проведених нами досліджень пацієнти були набагато старшими. 

Середній вік хворих на момент поступлення у стаціонар складав 55,50±0,67 р., вік на 

момент ІМ – 51,88±0,77 р., тривалість стенокардитичних проявів 0,91±0,12 р., 

тривалість АГ – 7,29±0,35 р. Достовірних відмінностей між групами не було 

виявлено: по гендерним особливостям (в 1 гр. співвідношення чоловіки/жінки 

складало 61,6%/56,3%, у 2 гр. – 59,0%/41,0%); по тривалості стенокардії (0,72±0,14 

р. у мешканців гір, 1,08±0,18 р. у рівнинних жителів); по тривалості АГ (7,52±0,54 р. 

у горян та 7,76±0,46 р. у мешканців рівнини); по частоті ФП (14,3% проти 12,7% 

відповідно), що свідчить про однорідність порівнюваних груп.  

Середній вік горян з ІМ в анамнезі був на 8 років меншим, ніж у жителів 

рівнини – 49,23±1,69 проти 57,47±1,82 р. (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). Жителі рівнини, що не мали проявів стенокардії були на 7 років 

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

стенокардією 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). Середній вік горян, що мали АГ в анамнезі,а також пацієнти в яких АГ 

була тривалістю 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. 

відповідно (р=0,008). Серед пацієнтів, що мали супутню патологію 

некардіологічного профілю (зокрема, ПМК, ЦД, хронічне обструктивне 

захворювання легень) горяни також були молодшими – 54,67±1,19 р. порівняно з 
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рівнинними мешканцями (57,80±1,21 р., р=0,045). Щодо показників ЕхоКГ у горян 

спостерігалися кращі показники систолічної функції ЛШ та більші розміри ЛП, в 

той же час вони мали більш високі показники діастолічної функції ЛШ та більшу 

товщину ЗСЛШ та МШП.  

Серед пацієнтів горян з інтактними ВА 20,7% осіб мали ІМ в анамнезі, серед  

пацієнтів з гемодинамічно незначимим ураженням ВА 18,5% пацієнтів мали ІМ в 

анамнезі. Горяни були на 4 роки молодшими, ніж жителі рівнинних населених 

пунктів – 53,94±1,16 проти 58,19±1,29 р. (р=0,01). Слід підкреслити, що відносно 

лабораторних показників таких як рівні АлАТ, АсАТ, КФК, КФК МВ не було 

знайдено достовірних відмінностей між двома групами.  

Окрім порівняння даних осіб з ІХС на фоні інтактних та малозмінених 

вінцевих артеріях, що є мешканцями гірських та рівнинних населених пунктів, нами 

також було проаналізовано особливості перебігу всередині гірської популяції. Для 

цього проведено статистичний аналіз даних 112 пацієнтів з ІХС, мешканців гірських 

населених пунктів Закарпаття. Середній вік пацієнтів цієї групи на момент 

госпіталізації становив 53,57±0,89 років, вік на момент виникнення ІМ - 46±0,59 

років, середня тривалість стенокардитичних проявів – 0,72±0,14 років, тривалість 

АГ – 7,52±0,54 роки. Співвідношення чоловіки/жінки становило 61,6% чоловіків  та 

38,4% жінок. Пацієнтів із гострим коронарним синдромом та ФП було по 14,3%. 

Пацієнтів із правим типом кровопостачання було 74,1%, із лівим 16,1% та 

збалансованим 9,8%. Пацієнтів із ЦД - 24,1%, інтактні ВА виявляли у 51,8%,  

малозмінені ВА у 48,2%. Середній вік чоловіків був майже на 9 років меншим, ніж у 

жінок – 50,32±1,05 проти 58,79±1,28 років (р<0,001). Тривалість АГ в анамнезі у 

жінок є в 1,5 рази вищою, ніж у чоловіків – 9,25±0,97 проти 6,22±0,58 років (р=0,01). 

Пацієнти чоловіки СН І стадії мали 59,42% осіб, СН ІІА стадії 37,68% осіб, СН ІІБ 

стадії 2,9% осіб, а у жінок відповідні стадії мали 32,6%, 67,4% осіб, а СН ІІБ стадії 

не зустрічалася в жодної жінки (р=0,01). У 4,3% чоловіків виявляли ураження 

проксимальної гілки ПМША, тоді як у жодної з жінок цього не спостерігалося 

(р=0,045). Ознаки перенесеного інфаркту міокарду передньо-перетинкової стінки 

ЛШ виявляли у 16,3% жінок та у 4,3% чоловіків (р=0,045). Також виявлено 
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достовірну різницю щодо таких показників у чоловіків та жінок відповідно: ШОЕ – 

11,74±0,98 проти 15,68±1,09 мм/год. (р=0,01), гемоглобіну – 145±1,79 проти 

135,67±1,23 г/л (р<0,001), АлАТ – 1,03±0,08 проти 0,74±0,06 мккат/л (р=0,003), 

креатиніна – 108,25±1,73 проти 99,37±1,44 мкмоль/л (р=0,01), протромбінового 

індексу – 96,08±0,78 проти 93,48±0,93 (р=0,045), МНС – 1,04±0,01 проти 1,08±0,01 

(р=0,02) та гематокриту – 0,47±0,005 проти 0,44±0,006 (р=0,04). Аналіз даних 

коронарографії виявив, що нормальні ВА частіше траплялися у чоловіків молодших 

та жінок старших 50 років. 

При порівнянні пацієнтів із ангіографічно інтактними ВА жителів гірської 

місцевості, яких було 51,8% та малозміненими – було 48,2% виявили, що у групі 

пацієнтів з інтактними ВА було 53,4% чоловіків та 46,06% жінок, в порівнювальній 

групі 70,4% чоловіків та 29,6% жінок (р=005). Згідно даних Ciraulo et al [59] було 

виявлено переважання молодих жінок у групі з ангіографічно інтактними ВА.  

Ознаки ГКС були виявлені у 19% пацієнтів з інтактними ВА та 9,3% із 

малозміненими ВА. Ознаки прогресуючої стенокардії виявляли у 34,5% пацієнтів з 

інтактними ВА та 24,1% із малозміненими ВА (р=0,04). Тривалість АГ у пацієнтів з 

малозміненими ВА є вищою 8,64±0,92 проти 6,37±0,53 років відповідно (р=0,04). 

Щодо лабораторних показників,то рівень холестерину в пацієнтів з інтактними ВА 

був вищим – 5,2±0,18 проти 4,63±0,16, а показники рівня креатиніну є вищими у 

пацієнтів з малозміненими ВА 109,86±0,22 проти 100,61±1,03 (р=0,02). Також у 

пацієнтів із малозміненими ВА частіше зустрічається односудинне ураження – 

45,53%. 

Нами також було детально вивчено особливості перебігу ІХС пацієнтів з 

інтактними та малозміненими ВА всередині популяції мешканців населених пунктів 

Закарпатської області, що не мають гірського статусу, тобто серед "рівнинних" 

мешканців. У групі пацієнтів з рівнинних населених пунктів отримали наступні 

середні значення: вік на момент госпіталізації 57,12±0,95 років, вік на момент 

виникнення ІМ - 54,88±1,15 років, середня тривалість стенокардитичних проявів – 

1,08±0,18 років, тривалість АГ – 7,76±0,46 роки. Співвідношення чоловіки/жінки 

становило 59% чоловіків  та 41% жінок. Пацієнтів із ГІМ було 31,3%- 42 особи, з 
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ФП було 12,7% -17 пацієнтів), з ЦД – 23,9% - 32 пацієнти. Пацієнтів із правим 

типом кровопостачання було 74,1%, із лівим 9,8% та збалансованим 16,1%. Інтактні 

ВА знайшли у 50,7%, малозмінені у 49,3%. Було виявлено наступні гендерні 

відмінності: чоловіки були майже на 7 років молодшими за жінок - середній вік 

чоловіків був 54,41±1,29 років, а жінок 61,02±1,22 років (р=0,0002). На момент 

виникнення ІМ чоловіки також були молодшими від жінок : 52,66±1,53 років та 

59,5±1,60років (р=0,04). Тривалість стенокардитичних проявів у жінок до моменту 

виникнення ІМ була вищою у жінок 1,63±0,37 проти 0,65±0,15 років (р=0,03). Згідно 

з даними КАГ гіпо- чи акінез задньо-базальної стінки ЛШ виявляли лише у 

чоловіків у 6,3% пацієнтів (р=0,02). Також серед чоловіків переважали пацієнти з 

гемодинамічно незначно ураженими ВА 57%, тоді як серед жінок навпаки – з 

інтактними ВА – 61,8% пацієнтів (р=0,03). Ураження ОГ ЛКА виявляли лише у 5,1% 

пацієнтів чоловіків (р=0,04). Рубцеві зміни нижньої та передньо-перетинкової стінок 

ЛШ на ЕКГ були виявлені у 6,3 та 5,1% чоловіків, та в жодної жінки (р=0,03). 

Достовірні відмінності щодо лабораторних показників серед чоловіків та жінок були 

знайдені щодо рівня ШОЕ, гемоглобіну, АсАТ, креатиніну та гематокриту. У 

пацієнтів, що перенесли ІМ (31,3%) були достовірно нижчі показники ФВ 52±1,24 

проти 60,98±0,79% (р<0,001). Згідно лабораторних показників, то у пацієнтів з ІМ 

були достовірно вищі показники холестерину та креатиніну, ніж у порівнювальній 

групі: 5,13±0,14 проти 4,3±0,19 ммоль/л та 125,35±3,97 проти 107,2±1,51 мкмоль/л 

відповідно(р=0,04 та 0,02). Пацієнтів з інтактними ВА – 50,7% порівнювали з 

пацієнтами із гемодинамічно незначно ураженими ВА – 49,3%. Серед пацієнтів з 

гемодинамічно незначно ураженими ВА переважали чоловіки 68,2%, а серед 

пацієнтів з інтактними ВА було 50% чоловіків та стільки ж жінок (р=0,03). Така 

супутня патологія як ПМК частіше виявлялася у пацієнтів із ГН ураженням ВА – у 

9,1% (р=0,01).  

Окремим підрозділом нашого дослідження були особливості перебігу ІХС у 

пацієнтів з інтактними та гемодинамічно незначно ураженими ВА у поєднанні з ЦД. 

Досліджувану групу складали 122 осіб мешканців гірських та рівнинних населених 

пунктів з ІХС, що перебували на лікуванні у ЗОККД, яким була виконана КАГ. Усіх 
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пацієнтів ми розділили на 2 групи: І група – хворі без ЦД в анамнезі – 63 осіб 

(51,6%); ІІ група – хворі з ЦД в анамнезі – 59 пацієнта (48,4%). При порівнянні цих 

груп виявили, що серед пацієнтів ІІ групи було 59,32% чоловіків та 40,68% жінок, 

тоді як серед пацієнтів І групи 77,78% чоловіків та 22,22% жінок (р=0,03). У осіб ІІ 

групи ГХ не мали 23,7% пацієнтів, а в І групі лише 6,3% осіб (р=0,008). Ожиріння 

виявляли у 28,8% пацієнтів із ЦД та лише у 1,6% осіб без ЦД (р<0,01). У всіх 

пацієнтів без ЦД виявляли під час КАГ малозмінені ВА, а в пацієнтів з ЦД було 

55,9% осіб із інтактними ВА та 44,1% з малозміненими ВА (р<0,01). За даними 

ЕхоКС у пацієнтів із ЦД були достовірно нижчі показники ФВ ЛШ 54,59±1,08% 

проти 58,71±1,08% у порівнювальній групі (р=0,007). Ознаки перенесеного не-Q-ІМ 

були у 14,29% осіб без ЦД та у 40,68% пацієнтів із ЦД (р=0,001). Також пацієнти із 

ЦД мали достовірно вищі показники глюкози крові 5,21±0,25 ммоль/л проти 

4,48±0,10 ммоль/л (р=0,009). У 25,7% чоловіків із ЦД виявляли ожиріння, тоді як в 

чоловіків без ЦД лише у 2,04% (р=0,004). У всіх чоловіків без ЦД були малозмінені 

ВА на КАГ, а в чоловіків із ЦД розподіл був таким: 54,3% осіб з інтактними ВА та 

45,7% осіб із малозміненими ВА (р<001). У чоловіків із ЦД були достовірно нижчі 

показники ФВ ЛШ 53,46± 1,47 проти 57,76±1,24% у порівнювальній групі (р=0,03). 

У 28,57% жінок без ЦД виявляли ФП, тоді як у жінок із ЦД лише у 4,2% осіб 

(р=0,04). Ожиріння виявляли у 33,3% пацієнток із ЦД та в жодної пацієнтки без ЦД 

в анамнезі. За даними ЕхоКС ФВ ЛШ була вищою у жінок без ЦД, ніж у пацієнток 

із ЦД 62,07±2,01 проти 56,25±1,53% (р=0,03). Не-Q-ІМ частіше траплявся у жінок із 

ЦД, ніж у порівнювальній групі (45,8% проти 7,14%) (р=0,004).  

Середній вік мешканців гірських населених пунктів, що мали ЦД (24,1%-27 

осіб), склав 50,8±0,11 року, тоді як у пацієнтів без діабету – 54,06±1,04 року. У 

пацієнтів з ЦД в анамнезі ІМ траплявся у молодшому віці 46,05±0,69 проти 

49,93±1,17 років у пацієнтів без ЦД в анамнезі (р =0,04). Гіпокінез передньо-

перетинково-верхівкової стінки ЛШ частіше виявляли у пацієнтів без ЦД у 3,5% 

(р=0,04). Показники ФВ у пацієнтів без ЦД в анамнезі є вищими ніж у 

порівнювальній групі (58±1,04% проти 54,89±1,50%, відповідно, р=0,04). Щодо 
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лабораторних показників, то достовірних відмінностей у пацієнтів не було 

виявлено,окрім рівня цукру крові,що був вищим у пацієнтів із ЦД (р=0,01). 

Середній вік рівнинних мешканців, що мали ЦД, склав 55,97±2,06 років, тоді 

як у пацієнтів без діабету – 56,69±1,04 років. Пацієнтів із ЦД було -23,9%. Гіпо – 

чи акінез однієї з стінок ЛШ траплявся у 18,8% пацієнтів з ІМ та лише у 3,9% у 

порівнювальній групі (р=0,03). Серед пацієнтів із ЦД частіше виявляли інтактні ВА 

– у 62,5%, у пацієнтів без ЦД навпаки – гемодинамічно незначно уражені ВА – у 

59,8% пацієнтів (р=0,03). У пацієнтів без ЦД частіше підлягала ураженню ПМША та 

ОГЛКА 6,95 та 3,9% пацієнтів відповідно (р=0,04). Також рівень цукру у пацієнтів із 

ЦД був достовірно вищим. В чоловіків ЦД виникав у більш ранньому віці : середній 

вік чоловіків із ЦД був 51,94±2,64 років, а жінок – 60,53±2,50 років (р=0,03). Також 

ФП частіше траплялася серед чоловіків 29,4% (р=0,04). Згідно з даними КАГ у 

жінок виявляли лише правий тип кровообігу, а в чоловіків розподіл був таким: 

правий тип – 70,6%, лівий – 23,5%, збалансований – 5,9% (р=0,02). Також у жінок 

були достовірно вищі рівні цукру крові та нижчі показники гемоглобіну крові ( 

6,09т±0,53 проти 4,59±0,34 ммоль/л та 131,57±3,09 проти 142,29±3,52 г/л; р=0,04).  

Окремим підрозділом нашого дослідження були особливості перебігу ІХС у 

пацієнтів з інтактними та гемодинамічно незначно ураженими ВА у поєднанні з АГ. 

Досліджувану групу складали 223 особи мешканців гірських та рівнинних 

населених пунктів з ІХС, що перебували на лікуванні у ЗОККД, яким була виконана 

КАГ. Основну групу (ОГ) складали 101 пацієнт – мешканці гірської зони Закарпаття 

(медіана віку 54,14±0,95 років). Контрольна група (КГ) включала 122 пацієнти – 

мешканці рівнинних районів Закарпаття (медіана віку 57,67±0,98 років).2% ОГ та 

70% КГ проживали в поселеннях міського типу (р<0,001). Із них було 90 жінок 

(середній вік 60,34+8,89 років) та 133 чоловіків (середній вік 53,18±10,36 років). Усі 

пацієнти мали ІХС та ГХ ІІ-ІІІ стадії, верифікованих за даними комплексного 

обстеження. Досліджувані групи суттєво не відрізнялися за основними 

демографічними та клінічними даними, зокрема 21 (20,8%) пацієнтів ОГ та 42 

(34,4%) пацієнтів КГ мали в анамнезі перенесений ІМ; у 15 (15%) пацієнтів ОГ та 17 

(14%) хворих КГ було діагностовано ФП. На момент виникнення ІМ гірські жителі 
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були також майже на 9 років молодшими – 46,19±0,63 проти 54,95±1,22 років 

(р<0,001) відповідно. Аналіз внутрішньосерцевої гемодинаміки не виявив істотних 

відмінностей за винятком більшого значення розмірів ЛП та більш високих 

показників діастолічної функції ЛШ у ОГ. ІМ передньої стінки виявлявся у 6,9 

пацієнтів гірської місцевості та у 15,6% рівнинних мешканців (р=0,03). Аналіз даних 

загальноклінічних лабораторних досліджень не виявив істотних відмінностей, за 

винятком рівня креатиніну, який у горян вірогідно нижчий 105,1±1,35 проти 

114,02±1,91 мкмоль/л (р=0,01) відповідно по групам. Між досліджуваними групами 

не було виявлено вірогідних відмін щодо поширення супутньої патології (ЦД, 

дисциркуляторної енцефалопатії, ожиріння). Жінки були більше ніж на 7 років 

старшими від чоловіків -60,34 ±8,89 років та 53,18±1,28 років (р<0,001). 10,36 років 

відповідно (р<0,01). На момент виникнення ІМ жінки середній вік жінок також був 

вищим, ніж у чоловіків56,33±12,34 та 50,31±11,86 років відповідно (р<0,01). 

Середня тривалість стенокардії була достовірно вищою у жінок 1,36±2,36 років 

проти 0,71±1,37 років у чоловіків (р<0,01). Ознаки перенесеного ІМ виявляли у 8,3% 

чоловіків та в жодної з жінок. Аналіз внутрішньосерцевої гемодинаміки не виявив 

істотних відмінностей, за винятком більшого значення розмірів ЛП та більш 

високих показників діастолічної функції ЛШ у чоловіків. Аналіз даних 

загальноклінічних обстежень виявив вірогідно вищі показники рівня гемоглобіну, 

АлАТ та гематокриту у чоловіків та вищі показники ШОЕ та лейкоцитів у жінок. 

З метою виявлення випадків ІМАНВА серед мешканців гірських та рівнинних 

регіонів Закарпаття було проаналізовано дані історій хвороб пацієнтів з ІМ, що 

знаходилися на лікуванні у ЗОККД, у яких під час КАГ були виявлені інтактні та 

малозмінені ВА і проаналізовано показники 65 таких пацієнтів. Діагноз ІМ був 

підтверджений за допомогою маркерної діагностики ІМ, ЕКГ-змін та виявлення 

порушення руху стінок ЛШ на ЕхоКГ.  

Вік обстежених хворих з ІМАІВА на момент проведення КВГ становив 

54,68±1,41 р., час, що минув з моменту ІМ – 2,68±0,52 р., тривалість 

стенокардитичних проявів 0,97±0,829 р., тривалість АГ – 8,35±0,61 р. ІМ нижньої 

стінки ЛШ було виявлено у 7,7% осіб, ІМ передньої та передньо-перетинково-
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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 локалізації, проте достовірної різниці за 

жодною з ділянок локалізації ІМ між цими групами виявлено не було. Дослідники 

Legrand et al [108] виявили, що ІМ з інтактними ВА частіше траплявся у молодих 

чоловіків та не був трансмуральним. Інші дослідження відзначали, що частка 

чоловіків та жінок була однаковою [38, 145]. При порівнянні пацієнтів гірської зони 

(група 1) та рівнинної зони (група 2) було виявлено достовірну різницю. Середній 

вік горян на момент виникнення ІМ був майже на 9 років меншим ніж у жителів 

рівнини 46 ±1,33 проти 54,9±2,04 років (р=0,0005). Також тривалість проявів 

стенокардії була вищою у рівнинних мешканців 1,33±0,07проти 0,13±0,03 років 

відповідно у порівняльній групі (р<0,05). Гіпокінез передньо-перетинкової стінки та 

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

пацієнта з основної групи (р=0,03). Аналіз внутрішньо серцевої гемодинаміки не 

виявив істотних відмінностей за винятком більших розмірів ЗСЛШ, ЛП та ПШ в 

пацієнтів з гірської зони. 

Хоча 2 тематичні групи були однорідними, проте були знайдені відмінності 

при порівнянні окремих підгруп мешканців гірських та рівнинних населених пунктів 

Закарпаття. Вікові особливості були виявлені при порівнянні груп пацієнтів віком 

старше 50 років. У 16% жителів рівнини віком старше 50 років виявляли в анамнезі 

ФП, тоді як у горян цього не спостерігалося (р=0,02). Статистично достовірна 

різниця була виявлена у кінетиці стінок міокарда: якщо гіпокінез передньо-

перетинкової стінки та верхівки ЛШ був виявлений у 16 та 13% рівнинних 

мешканців віком старше 50 років, та у жодного пацієнта з гірської зони (р= 0,02 та 

0,04 відповідно). Це відобразилося і на аналізі ЕКГ – інфарктні зміни передньо-

перетинкової стінки ЛШ спостерігалися у 32% пацієнтів з рівнинної зони, тоді як у 

порівнювальній групі не було взагалі (р=0,0007). Ознаки перенесеного ІМ без 

елевації сегмента ST були знайдені у 77% пацієнтів КГ та лише у 29% пацієнтів ОГ 

(р=0,03). 
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Чоловіки з гірської зони були на 6 років молодшими від рівнинних жителів 

49,67±1,89 проти 55,86±1,33 років (р<0,01) та на 6,5 років молодшими на час 

виникнення ІМ – 46,16±1,48 проти 52,65±1,53 років відповідно (р=0,03). Гіпокінез 

задньо-базальної стінки ЛШ виявлявся у 17,5% чоловіків жителів рівнини та в 

жодного із горян (р=0,02).  

При порівнянні жінок спостерігаються такі тенденції: жінки з гірської зони 

були на 13 років молодшими та ІМ в них виникав на 14 років скоріше, ніж у 

рівнинних мешканок 47,25±4,17 проти 60,79±3,11 та 45,25±3,52 проти 59,5±3,15 

відповідно по групам порівняння (р=0,03). У жінок із ОГ були достовірно вищими 

показники рівня гемоглобіну крові 133±2,74 проти 130,1±3,59 г/л (р=0,04). 

Стенокардія в анамнезі в поєднанні з ІМ траплялася у 41% пацієнтів горян та у 

46,5% рівнинних мешканців. Пацієнти з гірської зони які мали стенокардію були 

майже на 8 років молодшими від пацієнтів із порівнювальної групи 51,11±2,79 

проти 58,95±2,82 років (р=0,05). Тривалість проявів стенокардії була вищою у 

жителів рівнини 1,35±0,63 та 0,13±0,04 у горян (р=0,05).  

При порівнянні пацієнтів у яких з моменту ІМ пройшло менше 1 року було 

виявлено, що 66,7% хворих із гірської зони мали СН І стадії, а 33,3% - СН ІІ стадії, в 

порівнювальній групі 20% та 80% відповідно (р=0,03). ФП була виявлена у 16% 

пацієнтів ОГ та в жодного пацієнта із КГ (р=0,04). Показники ЗХС були достовірно 

вищими у горян 5,08±0,39 проти 4,02±0,24 ммоль/л (р=0,05).  

ЦД траплявся у 20% пацієнта із гірської зони та 34% пацієнтів жителів 

рівнини. У чоловіків горян ЦД виявлявся раніше та вік пацієнтів на момент ІМ був 

меншим ніж у рівнинних жителів (р=0,02 та р=0,0003 відповідно). Була виявлена 

також статистично достовірна різниця щодо кінетики стінок міокарда: якщо 

гіпокінез передньо-перетинкової стінки та верхівки ЛШ був виявлений серед 37,3% 

хворих з КГ, то серед хворих із ОГ лише у 7,7% пацієнтів (р=0,02). При аналізі ЕКГ 

інфарктні зміни передньо-перетинкової стінки ЛШ спостерігався серед 22,7% 

пацієнтів із КГ та 5,7% із ОГ (р=0,02).  

Серед пацієнтів із інтактними ВА в гірських мешканців було 83,3% чоловіків 

та 16,7% жінок, а порівнювальній групі таких пацієнтів було 47,4% та 52,6% 
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(р=0,03). Вік пацієнтів горян і з ІВА та вік на момент виникнення ІМ був більше ніж 

на 8 років вищим у рівнинних мешканців (р=0,01 ).  

Серед пацієнтів з ангіографічно малозміненими ВА щодо гендерного складу 

достовірної різниці не було виявлено. В цих пацієнтів ІМ передньо-перетинкової 

стінки ЛШ траплявся у 21,05% рівнинних мешканців та в жодного пацієнта з 

гірської місцевості (р=0,04).  

При порівняні груп пацієнтів, що мали ФВ ≥50% виявилося, що у горян були 

статистично достовірно вищі показники ЗХС 4,98±0,24 проти 3,91±0,27 ммоль/л 

(р=0,04).  

При порівняні груп пацієнтів, що мали ФВ <50% виявилося, що гірські 

мешканці були тільки чоловіками, а серед рівнинних мешканців розподіл був 55,6% 

чоловіків та 44,4% жінок (р=0,04). Згідно з нашими даними ізольоване порушення 

кінетики передньо-перетинкової стінки ЛШ траплялося тільки серед хворих 

рівнинної зони (27,8%, р=0,03). 

Розуміючи потребу у оцінці доступності спеціалізованої медичної допомоги 

серед мешканців різних висотних регіонів Закарпатської області, нами було 

проведено дослідження в групі пацієнтів із ІМ. З метою порівняння даних виділили 

наступні групи пацієнтів: основна група (ОГ) складала 22 пацієнти мешканці 

гірської зони Закарпаття (медіана віку 49,23±1,67 років) та контрольна група (КГ) 

включала 43 пацієнтів мешканців рівнинних населених пунктів Закарпаття (медіана 

віку 57±1,82 років). Частота звернень за медичною допомогою у жителів гірської 

місцевості до моменту виникнення ІМ була 36,4%, а в рівнинних мешканців-74,4% 

(р<0,05). Тобто, жителі гірської місцевості рідше зверталися до лікарів та частіше 

навіть не лікувалися при наявності загрозливих симптомів з боку серцево-судинної 

системи. Кратність консультацій лікарів до моменту виникнення ІМ була в горян – 

0,36±0,11 разів, в мешканців рівнини – 3,77±0,44 разів (р<0,05). При порівнянні 

чоловіків та жінок, то кратність консультацій лікарів до моменту виникнення ІМ в 

пацієнтів чоловічої статі жителів гірської місцевості була 0,44±0,12 разів, жінки не 

були консультовані. Серед пацієнтів рівнинної місцевості чоловіки були 

консультовані - 3,69±0,11 разів, жінки - 3,93±0,76 разів. Також було виявлено, що 
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жителі гірської місцевості, як чоловіки так і жінки, рідше зверталися до лікарів та 

рідше отримували лікування до моменту виникнення інфаркту міокарда ніж 

мешканці рівнинних населених пунктів Закарпаття . 
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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 з ІХС, 

виявлені в 11,8% осіб, малозмінені - у 9,1%. Серед гірського населення інтактні 

вінцеві артерії 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 
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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 

скоріше, 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 на фоні 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 загруднного 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. 
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Додаток Д 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Основні положення дисертаційної роботи та результати проведених 

досліджень доповідались і обговорювались на: 

1. ХІV Національному конгресі кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 

року), (усна доповідь); 

2. ХV Національному конгресі кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 

2014року), (усна доповідь); 

3. XV Національному конгресі кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 

2015року), (усна доповідь); 

4. XVIІ Національному конгресі кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 

2016), (усна доповідь); 

5. XVІІІ Національному конгресі кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 

року), (усна доповідь); 

6. Міжнародному конгресі «Людина та Ліки України» (31 березня – 1 квітня 

2016) (тези доповіді); 

7. ІХ Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції 

«Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (Санаторій «Квітка Полонини») 22-

23 квітня 2016 р. (тези доповіді);  

8. 68-ій, підсумкових науково-практичній конференції професорсько-

викладацького складу УжНУ (Ужгород, 2014 р.), (тези доповіді);  

5. 70-ій підсумковій науково-практичній конференції професорсько-

викладацького складу УжНУ (Ужгород, 2016 р.), (тези доповіді); 

6. XІІ науковій конференції «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини 

майбутнього» (Ужгород, 2014 р.), (усна доповідь); 

7. XIV науковій конференції «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини 

майбутнього» (Ужгород, 2016 р.), (усна доповідь); 

8. науково-практичній конференції терапевтів та кардіологів Закарпаття 

(Ужгород, 2015р.), (усна доповідь); 
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9. науково-практичних конференціях терапевтів та кардіологів Закарпаття 

(Ужгород, 2016 р.), (усна доповідь); 

10. науково-практичних конференціях терапевтів та кардіологів Закарпаття 

(Ужгород, 2017 р.), (усна доповідь). 
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Додаток Е 

Наукові праці, опубліковані за темою дисертації 

 

1. Рішко МВ, Устич ОВ, Куцин ОО, Раточка ЯГ, Матій ВВ. Особливості 

клінічного перебігу гострого коронарного синдрому у жителів різних висотних 

регіонів Закарпаття. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія «Медицина»; 2013.3(48):77-83 (здобувач самостійно провела підбір хворих, 

проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал до друку). 

2. Куцин АА, Ришко НВ, Устич АВ, Сарсенова СВ, Кирзо АВ, Саденова 

ДА. Состояние коронарного русла и особенности течения ишемической болезни 

сердца у жителей горных регионов Закарпатья. Вестник Медицинского центра 

Управления делами Президента Республики Казахстан; 2013.2(49):37-44 (здобувач 

самостійно провела підбір хворих, проаналізувала отримані результати, 

підготувала матеріал до друку). 

3. Kutsyn OO, Rishko MV, Ustych OV, Chendey TV, Matiy VV. The predictors 

of intact coronary arteries in the inhabitants of mountaneous and flat areas of 

Transcarpathia. Inter Medical Journal; 2014.1(1):39-42 (здобувач самостійно провела 

підбір хворих, проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал до 

друку). 

4. Куцин ОО, Устич ОВ. Клінічні та ангіографічні особливості перебігу 

ішемічної хвороби серця серед мешканців населених пунктів Закарпаття, що не 

мають гірського статусу. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Медицина»; 2015.1(51):57-62 (здобувач самостійно провела 

підбір хворих, проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал до 

друку). 

5. Рішко МВ, Устич ОВ. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби 

серця  в жителів гірських та рівнинних населених пунктів Закарпаття з незміненими та 

незначно зміненими за даними коронароангіографії вінцевими артеріями. Український 

кардіологічний журнал; 2016.4: 68-73 (здобувач самостійно провела підбір хворих, 

проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал до друку). 
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6. Устич ОВ, Рішко МВ, Бичко МВ. Порівняльний аналіз даних пацієнтів з 

ІХС у мешканців гірських регіонів Закарпаття в гендерному аспекті. Проблеми 

клінічної педіатрії; 2016.1-2(31-32):120-2 (здобувач самостійно провела підбір 

хворих, проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал до друку). 

7.  Устич ОВ. Клінічний перебіг інфаркту міокарда з ангіографічно 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями в жителів гірських та рівнинних 

населених пунктів Закарпаття. Здобутки клінічної і експериментальної медицини; 

2016.1 (25):78-81 (здобувач самостійно провела підбір хворих, проаналізувала 

отримані результати, підготувала матеріал до друку). 

8. Устич ОВ, Рішко МВ. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у 

пацієнтів з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями серед мешканців 

гірських регіонів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія «Медицина»; 2016.1(53):137-147 (здобувач проводила огляд та аналіз даних 

літератури,підготовку публікації до друку). 

9. Устич ОВ, Рішко МВ. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у 

пацієнтів з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями в коморбідному 

поєднанні із цукровим діабетом 2-го типу в жителів гірських та рівнинних регіонів 

Закарпаття. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

«Медицина»; 2016.2(54):34-6 (здобувач самостійно провела підбір хворих, 

проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал до друку). 

10. Rishko MV, Ustych OV, Kutsyn OO. Comorbid course of coronary heart 

disease and hypertension in residents of mountain areas of Transcarpathion region  that 

had  normal or slightly abnormal  coronary arteriograms. Wiadomości Lekarskie; 2016.6 

(LXIX):739-740 (здобувач самостійно провела підбір хворих, проаналізувала 

отримані результати, підготувала матеріал до друку). 

11. Куцин ОО, Устич ОВ, Рішко МВ, Бичко МВ. Патент України на корисну 

модель. Спосіб визначення стану вінцевого русла у жінок віком до 50 років зі 

стенокардитичним синдромом. Заявник та патентовласник Державний вищий 

навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (UA). № 97325 від 

10.03.15 р. Бюл. №5. 



168 

 

12. Рішко МВ, Куцин ОО, Бичко МВ, Устич ОВ. Вплив висоти проживання 

на перебіг ішемічної хвороби серця у мешканців Закарпаття. Матеріали XIV 

Національного конгресу кардіологів України; 2013 Вересень 18-20; Український 

кардіологічний журнал. Київ; 2013; 4 (додатковий), с. 286 (здобувач самостійно 

провела підбір хворих, проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал 

до друку). 

13. Рішко МВ, Куцин ОО, Бичко МВ, Чендей ТВ, Устич ОВ, Матій ВВ. 

Ознаки несприятливого перебігу ішемічної хвороби серця у мешканців гірських 

регіонів Закарпаття. Матеріали XV Національного конгресу кардіологів України; 

2014 Вересень 23-25;  Український кардіологічний журнал. Київ; 2014; 4 

(додатковий), с. 85 (здобувач самостійно провела підбір хворих, проаналізувала 

отримані результати, підготувала матеріал до друку). 

14. Рішко МВ, Устич ОВ,  Аналіз клінічних та лабораторних даних при 

гострому коронарному синдромі з інтактними вінцевими артеріями у мешканців 

різних висотних зон  Закарпаття. Матеріали ХІІ науково-практичної конференції з 

міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених 

«Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього»; 2014 Квітень 23-26; 

Ужгород. Ужгород, 2014, с. 148-9 (здобувач самостійно провела підбір хворих, 

проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал до друку). 

15. Устич ОВ, Рудакова СО. Клінічні особливості гострого коронарного 

синдрому у жителів різних висотних регіонів Закарпаття. Тези доповідей 68-ї 

підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ; 

Ужгород. Ужгород; 2014, с. 43 (здобувач самостійно провела підбір хворих, 

проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал до друку). 

16. Рішко МВ, Бичко МВ, Устич ОВ, Куцин ОО, Матій ВВ. Особливості 

перебігу гострого коронарного синдрому у хворих з інтактними вінцевими артеріями 

мешканців гірських регіонів Закарпаття. Матеріали ХVI Національного конгресу 

кардіологів України; 2015 Вересень 23-25; Український кардіологічний журнал. Київ; 

2015; 1 (додатковий), с. 205 (здобувач самостійно провела підбір хворих, 

проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал до друку). 
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17. Устич ОВ, Рішко МВ, Бечке АЛ. Особливості клінічного перебігу ІХС у 

пацієнтів з ангіографічно інтактними та малозміненими вінцевими артеріями в 

коморбідному поєднанні з гіпертонічною хворобою у жителів Закарпаття в 

гендерному аспекті. Матеріали ХIV науково-практичної конференції з міжнародною 

участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених «Науковий 

потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього», 2016 Квітень 20-23; Ужгород. 

Ужгород; 2016, с. 151 (здобувач самостійно провела підбір хворих, проаналізувала 

отримані результати, підготувала матеріал до друку). 

18. Рішко МВ, Устич ОВ, Куцин ОО, Кедик АВ. Ефективність організації 

медичної допомоги та особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями, які проживають у гірській 

місцевості Українських Карпат. Матеріали XVІІ Національного конгресу 

кардіологів України, 2016 Вересень 21-23; Київ; Український кардіологічний 

журнал. Київ; 2016; 3 (додатковий), с. 146 (здобувач самостійно провела підбір 

хворих, проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал до друку). 

19. Устич ОВ, Рішко МВ, Коневич НЄ. Перебіг  інфаркту міокарда на фоні 

ангіографічно нормальних та малозмінених вінцевих артерій у жителів Закарпаття в 

гендерному аспекті. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної міждисциплінарної 

науково-практичної конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини», 

2016 Квітень 22-23; санаторій «Квітка полонини». Ужгород; 2016, с. 276-280 

(здобувач самостійно провела підбір хворих, проаналізувала отримані результати, 

підготувала матеріал до друку). 

20. Устич ОВ, Рішко МВ, Бичко МВ. Доступність спеціалізованої медичної 

допомоги в жителів Закарпаття. Тези доповідей міжнародного конгресу « Людина та 

ліки – Україна»; 2016 Квітень 01; Київ. Київ; 2016, с. 33-4 (здобувач самостійно 

провела підбір хворих, проаналізувала отримані результати, підготувала матеріал 

до друку). 

21. Коневич НЄ, Устич ОВ, Чубірко КІ. Особливості клінічного перебігу 

ішемічної хвороби серця поєднаної з гіпертонічною хворобою у хворих, які 

проживають у гірській місцевості. Матеріали 70-ї підсумкової наукової конференції 
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професорсько-викладацького складу УжНУ. Ужгород; 2016, с. 51-2 (здобувач 

самостійно провела підбір хворих, проаналізувала отримані результати, 

підготувала матеріал до друку). 

22. Рішко МВ, Устич ОВ, Бичко МВ, Коневич НЄ. Стан вінцевого русла та 

особливості надання медичної допомоги жителям гірських регіонів Українських 

Карпат. Матеріали XVІІІ Національного конгресу кардіологів України; 2017 

Вересень 20-22; Київ, 2017; Український кардіологічний журнал. Київ; 2017, 1 

(додатковий), с. 81 (здобувач самостійно провела підбір хворих, проаналізувала 

отримані результати, підготувала матеріал до друку). 


