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Атеросклероз

д.м.н., проф. Сабадишин Р. О., к.м.н. Гашинська О. С., 
Гордашко Т. А.

Атеросклероз – хронічна прогресуюча хвороба артерій еластичного або еластично-м’язового типу, 
яка характеризується змінами внутрішньої оболонки судин – інтими, вогнищевим накопиченням в ній 
ліпідів, мукополісахаридів, компонентів крові, проліферацією клітинних елементів, розвитком фіброзу 
і кальцифікації.

Термін “атеросклероз” запропонував у 1904 році Мар-
шан. Атеросклероз є одним із найпоширеніших захво-
рювань, найчастішою причиною втрати працездат-
ності і  передчасної смерті. В  1912 році М. М. Анічков 
і С. С. Халатов встановили, що накопичення холестери-
ну в організмі кролів викликає утворення атероскле-
ротичних бляшок в  аорті та інших артеріях, куди хо-
лестерин потрапляє з плазми крові; це стало початком 
знаменитої холестеринової теорії атеросклерозу.

 Етіологія 

Безпосередні причини атеросклерозу невідомі. Од-
нак виявлені так звані фактори ризику, наявність яких 
збільшує ймовірність виникнення захворювання.

1. Немодифіковані:
 y Вік (чоловіки старше 45 років і жінки старше 55 

років (або раніше при ранній менопаузі і від-
сутності замісної терапії естрогенами).

 y Чоловіча стать.
 y Генетична схильність (за рецесивним типом).

2. Модифіковані:
 y Куріння.
 y Артеріальна гіпертензія (АТ більше або дорів-

нює 140/90 мм рт.ст.).
 y Ожиріння, цукровий діабет, гіпотиреоз.

3. Потенційно або частково оборотні:
y Підвищений рівень холестерину ліпопротеїдів 

низької щільності (ХС ЛПНЩ) > 4,1 ммоль/л.
 y Знижений рівень холестерину ліпопротеїдів 

високої щільності (ХС ЛПВЩ) < 0,9 ммоль/л.
4. Інші можливі фактори:
y Мала фізична активність.

 y Психічний та емоційний стрес.

Існує понад 200 факторів ризику атеросклерозу. 
Один фактор ризику збільшує частоту атероскле розу 
в 2 рази, а при їх комбінації можливість його виник-
нення зростає в геометричній прогресії.

1. Нервово-психічне перенавантаження: праця, яка 
супроводжується негативними емоціями, незадо-
волення роботою та побутовими умовами ведуть 
до надмірного виділення катехоламінів (збільшує 
ризик атеросклерозу в 4 рази).

2. Гіперліпідемія, особливо ІІ, ІІІ і IV тип за Фредерік-
соном.

3. Гіподинамія: якщо людина сидить на роботі біль-
ше 5 годин на день, або активне дозвілля скла-
дає менше 10 годин на тиждень. Детренованість 
сприяє різкому збільшенню частоти серцевих 
скорочень при незначному фізичному наванта-
женні, що погано впливає на функціонування сер-
цево-судинної системи, сприяє пошкодженню ін-
тими судин, мікрокрововиливам у стінку судини.

4. Гіпертонічна хвороба: як правило, якщо виникає 
гіпертонічна хвороба, то через 8–10 років з’явля-
ється атеросклероз судин.

Комплекс метаболічних, гормональних і клінічних 
порушень, які є  факторами ризику розвитку серце-
во-судинних захворювань, в основі яких лежить інсу-
лінорезистентність та компенсаторна гіперінсуліне-
мія, відомий під назвою “метаболічний синдром”. 
Діагноз “метаболічний синдром” може бути постав-
лений, якщо у  людини наявні як мінімум два з  цих 
симптомів: ожиріння абдомінальне (по типу “яблуко”), 
підвищений артеріальний тиск, підвищений вміст 
“поганого” холестерину в  крові (ЛПНЩ), порушення 
взаємодії інсуліну з  тканинами організму, через що 

Глава 1.2.
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підвищується рівень глюкози в крові, порушення ди-
хання під час сну, ішемічна хвороба серця і  ранній 
атеросклероз.

За добу організм синтезує 700 мг холестерину для 
власних потреб, що дорівнює двом курячим яйцям.

Однак слід зазначити, що значне зниження рівня 
холестерину викликає збільшення ризику смерті від 
некардіологічних захворювань (злоякісні пухлини, 
геморагічні інсульти, захворювання жовчного міхура 
тощо), насильницької смерті (самогубства, убивства 
тощо), можливо, в результаті зміни психіки, яка вира-
жається в агресивній поведінці.

 Патогенез 

На сьогоднішній день висунуто багато концепцій роз-
витку атеросклерозу. Найпоширенішими є  плазмова 
інфільтраційна концепція атеросклерозу М. М. Аніч-
кова. Згідно з нею: при порушенні співвідношення біл-
ків, ліпідів, вуглеводів, катехоламінів, вітамінів ліпіди 
просочують стінку артерій, викликають реактивне за-
палення і розвиток атероми. Імунна теорія твердить, 
що ліпопротеїди низької щільності, з’єднані з білками, 
можуть стати антигенами, на них починають виробля-
тися антитіла. Реакція ”антиген  – антитіло” викликає 
в судинній стінці розвиток імунного запалення, на його 
місці утворюється атеросклеротична бляшка. Тром-
богенна теорія: при активації тромбоцитів розпада-
ються α-гранули, вивільнюються біологічно активні 
речовини, які подразнюють стінку артерій, виникає 
атерома. Фізична (судинна) теорія стверджує, що ате-
росклероз розвивається на пошкодженій фізичними 
факторами (гарячка, підвищення артеріального тиску, 
отруєння) стінці артерій. Теорія дисфункції ендоте-
лію вказує на порушення захисних властивостей ендо-
телію. Моноклональна  – при атеросклерозі виникає 
патологічний клон гладком’язових клітин. Вірусна те-
орія – вірусне пошкодження ендотелію (герпес, цито-
мегаловірус). Генетична  теорія передбачає спадко-
вий дефект судинної стінки. Хламідійна  – ураження 
судинної стінки хламідіями, в  основному Chlamydia 
pneumoniae. Згідно з  гормональною теорією, вікове 
підвищення рівня гонадотропних та адренокортико-
тропних гормонів веде до підвищеного синтезу буді-
вельного матеріалу для гормонів – холестерину. 

Патологічна анатомія 

Зміни локалізуються в  артеріях еластичного 
типу  – аорті, коронарних, мозкових, ниркових, 

мезентеріальних артеріях, крупних судинах нижніх 
кінцівок. Спочатку на інтимі утворюються ліпідні пля-
ми, потім фіброзні бляшки, що виступають у  просвіт 
судин, далі розвиваються складні атеросклеротичні 
зміни: бляшки виразкуються, розпадаються, прори-
ваються в  просвіт судини, що може стати причиною 
тромбоемболії.

До факторів, що визначають схильність бляшок 
до розриву, належать: перевага в  бляшці ліпідного 
ядра, стоншення капсули і зменшення в ній кількості 
колагену, а також механічна втомлюваність фіброзної 
оболонки і  запалення всередині бляшки, що супро-
воджується інфільтрацією макрофагами її покриш-
ки. Втомлюваність  – це результат тривалої циклічної 
напруги під впливом величезної кількості періодів 
стиснення і  розтягнення. Маркери запалення бляш-
ки – підвищення рівня С-реактивного білка та фібри-
ногену.

В останні роки одержано незаперечні докази іні-
ціації генералізованого атеросклеротичного процесу 
локальним або системним запаленням, викликаним 
персистуючою в організмі хронічною інфекцією на тлі 
видозміненої імунологічної активності.

Шляхи метаболізму ліпідів та 
патогенетичний механізм ураження 
ліпідами стінки судин

У процесі всмоктування в  кишечнику жирів, які над-
ходять з  їжею, утворюються найбільші частинки лі-
попротеїдів – хіломікрони. На шляху з кишечника до 
печінки від хіломікронів за допомогою ферменту лі-
попротеїнліпази відщеплюються тригліцериди (ТГ). 
Хіломікрони за допомогою ліпопротеїдів високої 
щільності (ЛПВЩ) поглинаються клітинами печінки і з 
них у печінці синтезуються ліпопротеїди дуже низької 
щільності (ЛПДНЩ), які багаті на тригліцериди.

Тригліцериди (ТГ) крові або тригліцериди жиро-
вої тканини, які під впливом ліпаз гідролізуються до 
вільних жирних кислот, використовуються печінкою 
як пальне і  йдуть для синтезу в  печінці ліпопротеї-
дів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), з  яких у  свою 
чергу синтезуються ліпопротеїди низької щільності 
(ЛПНЩ). Холестерин ліпопротеїдів низької щільності 
(ХС ЛПНЩ) відкладається в місцях ушкодження ендо-
телію, що і є основним з ключових моментів розвит-
ку атеросклерозу. Таким чином, чим більший вміст 
у  крові тригліцеридів, холестерину ліпопротеїдів 
низької щільності, загального холестерину, тим біль-
ший ризик розвитку атеросклерозу.
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Таблиця 1.2.1. Типи гіперліпідемій і ризик розвитку атеросклерозу

Тип Холестерин 
загальний Тригліцериди Підвищення 

ліпопротеїнів Ризик розвитку атеросклерозу

І N ↑↑ Хіломікрони Не підвищений

ІІа ↑↑ N ЛПНЩ Різко підвищений, особливо 
вінцевих артерій

ІІb ↑↑ ↑ ЛПНЩ, ЛПДНЩ Те саме

ІІІ ↑↑ ↑↑ Залишки хіломікронів, 
ЛППЩ

Значно підвищений, особливо для 
вінцевих і периферичних артерій

IV ↑ або N ↑↑ ЛПДНЩ Можливо підвищений для 
вінцевого атеросклерозу

V N ↑ Хіломікрони, ЛПДНЩ Невідомо

Примітка: N – нормальний рівень, ↑ – підвищений, ↑↑ – різко підвищений.

Попередження накопичення в клітинах надлишку 
холестерину (ХС) пов’язане з функцією ліпопротеїдів 
високої щільності (ЛПВЩ). Вони синтезуються в  апа-
раті Гольджі клітин печінки і з плином крові надходять 
в органи і тканини. Холестерин ліпопротеїдів високої 
щільності (ХС ЛПВЩ) не може “атакувати” артеріальну 
стінку, тому не є  атерогенним. Більше того, система 
ліпопротеїдів високої щільності забирає холестерин 
з “м’яких” або “ранніх” бляшок судин, постійно очища-
ючи організм від холестерину (ХС). Таким чином, ліпо-
протеїди високої щільності мають антиатеросклеро-
тичну дію, і чим вищий їх рівень в крові, тим менший 
ризик атеросклерозу.

Особливе значення в  патогенезі атеросклерозу 
належить білкам  – апопротеїнам, які є  індикаторами 
ризику ІХС. Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 
містять апо-В, а  ліпопротеїди високої щільнос-
ті (ЛПВЩ)  – апо-А. Якщо виявлено велику кількість 
апо-В  – 100, то можна очікувати підвищений рівень 
ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ). Якщо рівень 
апо-А-1 низький, то пацієнт, ймовірно, має низький 
рівень ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ). Тобто, 
білки-апопротеїни є  індукторами ризику ІХС. Відно-
шення апо-В/апо-А свідчить не тільки про кількість 
частинок ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) 
і  ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), але й  про 
інтенсивність транспорту ХС від периферичних тка-
нин. Якщо переважають апо-В, то транспорт ХС іде до 
периферичних тканин, надалі він відкладається в су-
динах. Якщо переважають апо А-1, то ХС транспор-
тується від периферичних тканин до печінки. Внас-
лідок цього організм очищується від ХС. Визначають 

коефіцієнт апо-В/апо-А. Апопротеїновий коефіцієнт 
більше 1,7 вказує на несприятливий прогноз після 
перенесеного інфаркту міокарда (ІМ) і  нестабільної 
стенокардії (НС). Зниження концентрації апо А-1 у мо-
лодому віці є предиктором атеросклерозу, має більш 
цінне діагностичне значення порівняно з  рівнем ХС 
і ТГ (табл. 1.2.1).

 Клініка 

В перебігу атеросклерозу розрізняють доклінічний 
період, коли у  хворого наявні фактори ризику, ліпо-
їдоз, але немає клінічних проявів, і  клінічний, який 
проходить три стадії. Перша стадія  – ішемічна  – ха-
рактеризується розвитком ішемічних змін в органах, 
які кровопостачаються ураженими артеріями. Тром-
бонекротична стадія супроводжується тромбозом 
атеросклеротично змінених судин. Третя стадія, фі-
брозна, при якій в  органах розвивається сполучна 
тканина.

Залежно від локалізації розрізняють атеросклероз 
аорти, вінцевих судин, судин мозку, нирок, мезентері-
альних судин, артерій нижніх кінцівок, кожен з  яких 
має відповідну клінічну картину.

Щодо загальних ознак атеросклерозу, то насампе-
ред привертає до себе увагу передчасне постаріння 
хворого на атеросклероз. Шкіра стає сухою, стонше-
ною, з пониженим тургором, зморщеною. Артерії зви-
висті, їх добре видно на згинальній поверхні ліктів, 
внутрішніх поверхнях плечей, на скронях. Унаслідок 
втрати еластичності їх стінка при пальпації нагадує 
“гусяче перо”, нерівномірно ущільнена (враження 
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”чоток”). Часто визначають різне наповнення пульсу 
на лівій і правій променевих артеріях, артеріях тиль-
ної поверхні стопи.

Атеросклероз аорти. Частіше відзначається 
атеросклероз висхідної аорти та її дуги. Хворих тур-
бують тривалі тиснучі або пекучі болі за грудниною, 
які іррадіюють в обидві руки, шию, спину. Об’єктивно 
відзначають посилений зміщений вліво верхівковий 
поштовх, розширення перкуторних границь тупості 
судинного пучка. При аускультації серця І  тон глу-
хий, акцент ІІ тону над аортою, систолічний шум, що 
підсилюється при піднятих руках (симптом Сиротині-
на – Куковєрова). На рентгенограмах органів грудної 
клітки аорта розширена, подовжена. 

Атеросклероз артерій головного мозку прояв-
ляється погіршенням розумової здатності, швидкою 
втомою, безсонням, головокружінням. Ускладненням 
його є розлади мозкового кровообігу.

Атеросклероз коронарних судин  – див. Ішеміч-
на хвороба серця. 

Атеросклероз мезентеріальних артерій зумов-
лює порушення кровопостачання кишечника, про-
являється приступами черевної жаби: раптово через 
3–6 годин після їди виникають різкі болі в  епігастрії 
або навколопупковій ділянці, тривалістю від кількох 
хвилин до 1–2 годин, здуття живота, відрижка, закреп, 
серцебиття, підвищення артеріального тиску.

Атеросклероз артерій підшлункової залози є ча-
стим ураженням, що веде до порушення трофіки ос-
трівців Лангерганса, внаслідок чого розвивається цу-
кровий діабет, глюкозурія.

Атеросклероз ниркових судин веде до розвит-
ку нефросклерозу, ренальної гіпертензії, порушення 
функціональної здатності нирок. Таке дифузне ура-
ження нирок має назву “первинно-зморщена нирка”.

Атеросклероз артерій нижніх кінцівок, або 
ж  “облітеруючий атеросклероз”, клінічно проявля-
ється болями в  литкових м´язах, які виникають при 
ходьбі й  змушують хворого зупинятися (“переміж-
на кульгавість”), після декількох зупинок біль зни-
кає (феномен “розходжування”). Хворих турбують 
мерзлякуватість і  похолодання кінцівок. Об´єктивно 
виявляється ослаблення або відсутність пульсації на 
a. dorsalis pedis et a. tibialis posterior.

 Діагностика 

Базується на даних анамнезу, клінічній картині, по-
казниках ліпідограми, виявленні характерних змін 

артерій (потовщення стінок, кальцифікати в  стінках, 
звуження просвіту в  ділянці розміщення бляшок), 
з  цією метою використовують рентгенографію, ангі-
ографію, ехокардіографію, комп’ютерну томографію, 
ядерно-магнітно-резонансну томографію.

Схильність до розвитку атеросклерозу в  людини 
залежить в першу чергу від співвідношення в плазмі 
крові ЛПНЩ і  ЛПВЩ, що визначається як коефіцієнт 
атерогенності за А. Н. Климовим:

холестерин (ХС) загальний – 
холестерин ліпопротеїдів 

високої щільності (ХС ЛПВЩ)
КАТ =

Холестерин ліпопротеїдів 
високої щільності (ХС ЛПВЩ)

Цей показник у  здорових людей не перевищує 
3 відн. од., у хворих він сягає 6–8 одиниць.

Інші показники, при яких вірогідність розвитку ІХС 
незначна (табл. 1.2.2):

 y загальний холестерин (ХС) < 5,2 ммоль/л (< 
200 мг/дл);

 y тригліцериди (ТГ) < 1,6 ммоль/л (< 140 мг/дл);
 y холестерин ліпопротеїдів високої щільності 

(ХС ЛПВЩ) > 1,2 ммоль/л (> 45 мг/дл).

Для запам’ятовування нормальних показників 
можна використовувати правило “один-два-три-чоти-
ри-п’ять”, в якому

< 5 – рівень загального ХС;
< 4 – індекс атерогенності;
< 3 – рівень ХС ЛПНЩ;
< 2 – рівень ТГ;
> 1 – рівень ХС ЛПВЩ (табл. 1.2.3).

Таблиця 1.2.2. Нормальний вміст в плазмі основних 
ліпідів

Показники Вміст в плазмі

Загальний холестерин (ХС) 3,5–5,2 ммоль/л

Холестерин ліпопротеїдів 
низької щільності (ХС ЛПНЩ) до 3,5 ммоль/л

Холестерин ліпопротеїдів 
високої щільності (ХС ЛПВЩ) 0,9–1,9 ммоль/л

Тригліцериди (ТГ) 0,5–2,0 ммоль/л

Індекс атерогенності за 
Климовим до 4
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 Лікування 

Лікування атеросклерозу комплексне, включає ре-
жим, дієту, медикаментозне, санаторно-курортне лі-
кування, лікувальну фізкультуру, а при необхідності – 
й хірургічну корекцію (табл. 1.2.4).

Хворим рекомендують режим з  правильним 
чергуванням праці та відпочинку, уникати психо-
емоційних перевантажень, відмовитися від курін-
ня та зловживання алкоголем. У  раціоні обмежують 
жирні та солодкі страви, кухонну сіль до 3–5 г на 
добу, бажано вживати морські продукти, овочі та 
фрукти. Сприятливу дію при атеросклерозі мають ци-
буля і часник.

В дієті зменшують кількість насичених жирів. 
Із  м’ясних продуктів рекомендують пісну яловичину, 
телятину, кури або індика без шкірки. Необхідно уни-
кати смажених страв. Небажано включати в  раціон 
ковбаси, сосиски, а також сметану, сири, морозиво.

До продуктів, які містять найбільше холестерину, 
належать мозок, нирки, печінка, риб’яча ікра, жовтки 
яєць.

Враховуючи антиатерогенну дію поліненасичених 
жирних кислот, в раціон включають рослинні олії (со-
няшникову, кукурудзяну, соєву), риб’ячий жир. Існу-
ють дані, що вживання на день 30 г риби, або 2 риб-
них дні на тиждень, знижує смертність від ІХС на 50 %.

В дієті збільшують кількість рослинної кліткови-
ни, яка в  достатній кількості є  у вівсянці, пластівцях, 
бобових, чорній смородині, яблуках, буряку, капусті, 
моркві.

Для зниження рівня “шкідливого” холестерину 
популярною є  середземноморська дієта. Основ-
ні її принципи: вживання овочів та фруктів у великій 
кількості, а також бобових рослин, оливкова олія за-
мість жирів тваринного походження, вживання вели-
кої кількості риби та морепродуктів, кисломолочних 
продуктів – йогурти, сири.

Фізичні вправи знижують рівень холестерину че-
рез 2 місяці за умови регулярності: не менше 3 разів 
на тиждень по 30 хвилин.

Медикаментозна терапія показана при відсутності 
ефекту від відповідної шестимісячної гіпохолестери-
немічної дієти, зниження маси тіла, фізичних трену-
вань, коли рівень ліпопротеїдів низької щільності пе-
ревищує рівень 190 мг/дл (4,9 ммоль/л).

Використовують гіполіпідемічні середники з  різ-
ним механізмом дії. 

Статини блокують ГМГ-КоА-редуктазу, яка бере 
участь в  процесі утворення холестерину. Признача-
ють ловастатин (мевакор) 20  мг під час вечері, сим-
вастатин (зокор) 20–40  мг на добу, правастатин (лі-
постат) у добовій дозі 20–40 мг). У клінічній практиці 
використовується друга генерація статинів – флювас-
татин (лескол), по 20–40  мг на добу (ввечері); третя 
генерація  – аторвастатин (ліпримар), терапев тична 
доза 10–80 мг на день, незалежно від прийому їжі. 

Лікувальний ефект статинів обумовлений не тіль-
ки зниженням холестерину, а й за рахунок розширен-
ня судин, покращення кровопостачання внутрішніх 
органів, стабілізації функціональної активності ендо-
телію.

Аніонообмінні смоли абсорбують у  кишечнику 
жовчні кислоти, виводять їх з  організму. Порошок 
холестирамін приймають по 4 г вранці та ввечері, 
збільшуючи добову дозу до 24 г; колестипол по 5 г 
всередину 2 рази на добу. Гіпохолестеринемічний 
ефект проявляється через 1 місяць. При застосуван-
ні секвестрантів жовчних кислот можливі побічні 
явища  – метеоризм, нудота, закрепи. Препарати, які 
гальмують всмоктування холестерину в  кишеч-
нику і зменшують його рівень в крові, рекомендовані 

Таблиця 1.2.3. Класифікація рівнів загального ХС, ХС 
ЛПВЩ в  крові (рекомендації 2-ї доповіді комісії екс-
пертів США з питань виявлення, діагностики і ліку-
вання ГХС, 1993)

Концентрація, ммоль/л Оцінка

Загальний холестерин (ХС)

< 5,2 Бажаний рівень

5,2 Граничний рівень

> 6,2 Підвищений рівень

ХС ЛПНЩ

А. При відсутності ІХС або інших проявів 
атеросклерозу судин 

< 3,4 Бажаний рівень

3,4–4,1 Граничний рівень

> 4,1 Підвищений рівень

Б. У хворих ІХС або іншими проявами 
атеросклерозу судин

< 2,6 Оптимальний рівень

ХС ЛПВЩ

< 0,9 Низький рівень

Тригліцериди

< 2,3 Бажаний рівень
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переважно при гіперліпідемії ІІА типу (трибуспонін 
по 0,1 г 3 рази на день після їди протягом 3 тижнів, 
гуарем 2,5 г 2–3 рази на день, збільшуючи дозу через 
тиждень до 5 г 3 рази на день). 

Фібрати зменшують синтез тригліцеридів, під-
вищують активність рецепторів, які захоплюють лі-
попротеїди низької щільності із крові (фенофібрат 
200  мг 3 рази на день, гемофіброзил 450–600  мг 
2 рази на день за 30 хв до їди, клофібрат 0,5–1 г 2 рази 
на день). 

Пробукол активує нерецепторний шлях вида-
лення з  крові ліпопротеїдів низької щільності, має 
антиоксидантну дію. Призначається по 500 мг 2 рази 
на день, гіпохолестеринемічний ефект проявляється 
не раніше ніж через 2 місяці. Ненасичені жирні кис-
лоти: лінетол, ліпостабіл, трибуспамін, поліспамін, 
тіоктова кислота, омакор, ейконол. Застосовують 
препарати, які покращують мікроциркуляцію (ніко-
тинова кислота 0,02–0,05 г після вечері, збільшуючи 
дозу до 2–3 г, лікування триває 2–3 місяці, гепарино-
терапія). Існує схема лікування нікотиновою кислотою 
методом тестування, починаючи з дози 1 мл 1 % роз-
чину дом’язово, щодня збільшуючи дозу препарату 
на 1 мл до появи слабкого відчуття жару і свербіння, 

що протягом 20–30 хв зникають. Курс лікування три-
ває 20 днів індивідуально підібраною дозою. Препа-
рати нікотинової кислоти підсилюють колатеральний 
кровообіг, мікроциркуляцію й  оксигенацію артері-
альної крові, мають легкий фібринолітичний ефект та 
корегують ліпідний склад крові. Також призначають 
препарати, які нормалізують сольовий обмін (солі 
калію, магнію, гіпотіазид), антиоксиданти (вітамін А, 
Е, емоксипін, цитохром С), анаболічні стероїди (ре-
таболіл, нероболіл), загальнозміцнювальну тера-
пію – кокарбоксилаза, рибоксин, АТФ та ін.

При атеросклерозі судин головного мозку ефек-
тивне застосування серміону – він покращує обмінні 
процеси і  гемодинаміку головного мозку, має анти-
тромбоцитарні властивості, покращуючи тим самим 
реологію крові. 

В останні роки в  комплексному лікуванні ате-
росклерозу почали застосовувати жир печінки акули. 
В ньому багато різних елементів, серед яких сквален, 
скваламін, алкігліцерол, вітаміни А, D, Е. Сквален  – 
один з  найпотужніших природних антибіотиків, за 
своїми властивостями схожий з  ампіциліном, має 
вираженішу дію і не викликає небезпечних побічних 
явищ. Алкігліцерол  – імуностимулююча речовина, 

Таблиця 1.2.4. Вплив різних лікарських та нелікарських методів на ліпіди крові (Д. М. Аронов, 2000)

Методи впливу ЛПНЩ ЛПВЩ Тригліцериди Апо А1 Апо В

Статини ↓ + + + + + ↓ – – ↓ + + + +

Секвестранти жовчних 
кислот ↓ + + + + + ↓ + + ↑ –

Фібрати ↓ + + ↓ + + ↑ + + + ↓ – ↓ +

Нікотинова кислота ↓ + + + + + ↑ + + ↑ + + ↑ ↓ + +

Пробукол ↓ + + + ↓ – – –

Гепарин натрію ↓ + + + ↑ + + + ↓ – ↓ + +

Риб’ячий жир ↑↓ + ↑ + + ↓ + + + ↓ +↓ ↑ + +

Есенціальні фосфоліпіди ↓ + + – – – Немає даних

Шунтування тонкого 
кишечника ↓ + + + + + – + + ↑ – ↓ + + + +

Плазмаферез ↓ + + + + + + + ↑ + + + +↓ ↓ + + + +

Фізичні тренування ↓ + + + ↑ + + + ↓ – ↓ + +

Дієта ↓ + + + ↑ + + + ↓ – ↓ + +

Антиоксиданти ↓ + + + ↓ – – –

Рослинні розчинні волокна ↓+ – – – –

Примітка: ↑ – підвищення рівня; ↓ – зниження рівня; (-) – відсутність ефекту; число хрестиків означає вираже-
ність дії.
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яка вбиває небезпечні бактерії і  віруси, зупиняє ріст 
і розвиток ракових клітин, сприяє нормальній робо-
ті кровоносної системи. Вітамін А  посилює опірність 
організму різним інфекційним і  вірусним захворю-
ванням.  Вітамін Е  – широко відомий як антиокси-
дант, який уповільнює процеси старіння, запобігає 
утворенню тромбів, зміцнює стінки кровоносних су-
дин.  Вітамін D зміцнює кістки, захищає організм від 
виникнення простудних захворювань. У комплексі це 
чинить загальнозміцнюючу, імуномодулюючу, проти-
запальну, мембранопротекторну, гіполіпідемічну, ан-
тиагрегантну, гіпотензивну, антиоксидантну дію.

Застосування в  практиці антиатеросклеротичних 
препаратів можливе тільки після детального аналізу 
їх побічних ефектів, які описані в будь-якому фармаце-
втичному довіднику, та згідно з наведеною таблицею.

Гіполіпідемічні середники слід призначати ди-
ференційовано з  врахуванням типу гіперліпідемії за 
Фредеріксоном, рівня холестерину та тригліцеридів. 
При І та V типі застосовують дієту (обмежують солодо-
щі), в  деяких випадках призначають клофібрат, ніко-
тинову кислоту. При ІІ А типі використовують статини, 
трибуспонін, пробукол, нікотинову кислоту, лінетол, 
ессенціале. Хворим з гіперліпідемією ІІ Б типу прово-
дять таке ж лікування, як і при ІІ А типі із додатковим 
призначенням клофібрату. ІІІ тип гіперліпідемії вима-
гає призначення клофібрату, вітаміну РР, обмеження 
вуглеводів, при IV типі гіперліпідемії додають до ліку-
вання пар мідин.

Застосовують при атеросклерозі й еферентні ме-
тоди терапії: ентеросорбцію, гемосорбцію, ЛПНЩ- 
аферез. В останні роки розробляється метод генної 
терапії, суть якого полягає у  введенні лікувальних 
генів у  відповідні органи людини для експресії 
в них.

На ранніх стадіях атеросклерозу застосовують фі-
зичні лікувальні фактори (електросон, гальванічний 
комірець за Щербаком, електрофорез брому, радо-
нові, йодобромні, сірчані ванни). Мінеральні води 
мають жовчогінну дію і  сприяють зниженню рівня 
холестерину в  крові. Рекомендують мінеральні води 
“Боржомі”, “Смірновська”, “Лужанська”, “Арзні”. 

Хірургічні методи лікування

Операції на артеріях можуть бути відкритими (ен-
дартеректомія), коли видалення бляшки проводить-
ся за допомогою відкритої операції, або ендоваску-
лярними – дилатація артерії за допомогою балонних 
катетерів з  розміщенням на місці звуження артерії 
стентів, що перешкоджають реоклюзіі судини (тран-
слюмінальна балонна ангіопластика та стентування 
артерії). Також застосовують шунтування  – хірургіч-
не  втручання, при якому штучно створюють обхідні 
шляхи (анастомози), минаючи уражену судину,  для 
відновлення кровопостачання органів і тканин. Вибір 
методу залежить від місця і  поширеності звуження 
або закриття просвіту артерії.
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Вади серця

д.м.н., проф. Сабадишин Р. О., Шадий С. Б.

Вади – ураження клапанного апарату серця. Розрізняють вроджені і набуті вади.

Набуті вади серця являють собою набуті морфоло-
гічні зміни клапанного апарату серця, що ведуть до 
порушення внутрішньосерцевого та загального кро-
вообігу.

Найчастіше хвороба зустрічається в  молодому 
і середньому віці. 

Причиною набутих вад серця найчастіше буває 
ревматизм (70–90 %), септичний ендокардит, сифіліс, 
атеросклероз, травми.

 Класифікація 

За локалізацією (клапан): мітральний, аортальний, 
трикуспідальний. 

За характером ураження клапана: стеноз, недо-
статність, комбінована вада клапана (наявність сте-
нозу та недостатності на одному клапані), поєднана 
(ураження кількох клапанів).

Мітральна недостатність
Механізми порушень гемодинаміки. При недостатно-
сті мітрального клапана його стулки нещільно закри-
вають мітральний отвір, внаслідок цього під час си-
столи шлуночків виникає зворотна течія крові з лівого 
шлуночка у ліве передсердя (мітральна регургітація). 
Оскільки тиск у лівому передсерді нижчий, ніж в аор-
ті, він має менший опір для вигнання, що створює 
спри ятливі умови для регургітації значного об’єму 
крові з лівого шлуночка в  ліве передсердя. При цьо-
му загальний ударний об’єм лівого шлуночка зростає 
і може значно (до 3 разів) перевищувати норму. Збіль-
шення систолічного спорожнення лівого шлуночка 
є  раннім механізмом компенсації порушень гемоди-
наміки у  хворих з  мітральною недостатністю. Напов-
нення лівого пе редсердя одночасно з  наповненням 

легеневих вен і  лівого шлуночка призво дить до 
зростання тиску в  ньому і  розтягнення м’язів, що, 
відповідно до закону Франка – Старлінга, спричинює 
збільшення сили наступного скоро чення й об’єму кро-
ві, що надходить у лівий шлуночок. Збільшення робо-
ти лівих шлуночка і передсердя в умо вах хронічного 
об’ємного перевантаження досягається завдяки їхній 
ком пенсаторній гіпертрофії. Декомпенсація зумов-
лена розвитком лівошлуночкової недостатності, що 
супроводжується збільшенням дилатації лівого шлу-
ночка і  зниженням скоротливості міокарда. Це спри-
чинює значне зростання тиску в малому колі кровоо-
бігу і може призводити до розвитку набряку легень. 

З метою запобігання серцевій астмі та набряку ле-
гень організм включає захисний механізм, так званий 
рефлекс Китаєва (спазм легеневих артерій).Довготри-
валий функціональний спазм легеневих артерій спо-
нукає до їх склерозування. Негативним є те, що настає 
декомпенсація по великому колу кровообігу, яка ви-
никає в результаті різкого збільшення навантаження 
на правий шлуночок, оскільки йому важко проштов-
хувати кров крізь склерозовані судини легень. 

Декомпенсація роботи правого шлуночка супро-
воджується збільшенням застою крові в  печінці, ви-
никає набряк печінки, периферичні набряки на ниж-
ніх кінцівках.

 Клініка 

У фазі компенсації пацієнти скарг не висловлюють. На 
початку декомпенсації з’являється задишка при фі-
зичному навантаженні. При прогресуванні вади з’яв-
ляються набряки на ногах, серцебиття. При знач ній 
декомпенсації виникає акроціаноз, набухання ший-
них вен, задишка при незначному фізичному наван-
таженні, біль у правому підребер’ї в результаті збіль-
шення печінки.

Глава 1.3.



38 Розділ 1. Серцево-судинні захворювання

Перкусія: відзначається розширення меж серця 
вліво за рахунок гіпертрофії лівого шлуночка, вверх – 
як результат гіпертрофії лівого перед сердя. 

Аускультація: I тон на верхівці ослаблений через 
відсутність фази повного змикання стулок. На верхів-
ці вислуховують систолічний шум, зумовлений зво-
ротним током крові з  лівого шлуночка у  ліве перед-
сердя. У  ІІ міжребер’ї зліва вислуховується акцент ІІ 
тону над легеневою артерією, за рахунок підвищення 
тиску у малому колі кровообігу.

Пальпація: у фазі серцевої декомпенсації відзна-
чається збільшення печінки. 

ЕКГ: гіпертрофія лівого шлуночка і  лівого перед-
сердя з  ознаками перевантаження, згодом, правого 
шлуночка. 

Дані ехокардіоскопії: гіпертрофія шлуночків, лі-
вого передсердя, дилатація лівого шлуночка і лівого 
передсердя, відсутність фази повного змикання сту-
лок мітрального клапана, регургітація крові з  лівого 
шлуночка в  ліве передсердя, від ступеня якої зале-
жить ступінь мітральної недостатності. 

У перебігу мітральної недостатності 
виділяють 5 стадій 
(за О. М. Бакулєвим та Є. А. Дамір, з уточненнями та 
доповненнями Г. В. Книшов., Я. А. Бендет ,1997)

I стадія  – компенсації. Порушень гемодинаміки 
практично немає. Клінічно виявляється невеликий 
систолічний шум на верхівці серця, незначне збіль-
шення лівого передсердя. При ехоКГ  – незначна (до 
+) регургітація на мітральному клапані.

Хірургічне лікування не показане.
II стадія – субкомпенсації. Фізична активність хво-

рих незначно обмежена, оскільки збережена можли-
вість підвищення хвилинного об’єму серця і задишка 
виникає лише при значному фізичному навантаженні. 
Відзначається середньої інтенсивності систолічний 
шум на верхівці серця. Рентгенологічно – визначаєть-
ся збільшення та посилення пульсації лівих відділів 
серця. На ЕКГ виявляється відхилення електричної 
осі серця вліво, в частині випадків – ознаки переван-
таження лівого шлу ночка.

Хірургічне лікування не показане.
III стадія – правошлуночкової декомпенсації. На-

стає при значній регургітації крові в  ліве передсер-
дя. Перерозтягнення лівого шлуночка призводить 
до його дилатації. Періодично настає декомпенсація 
серцевої діяльності, що усувається медикаментоз-
ною терапією. При фізичному навантаженні виникає 

задишка, але менш виражена, ніж при стенозі. Гру-
бий систолічний шум на верхівці іррадіює в пахвову 
ділянку. Відзначається виражена пульсація грудної 
стінки в  ділянці серця. На ЕКГ  – ознаки гіпертрофії 
лівого шлуночка. Рентгенологічно виявляються зна-
чне збільшення розмірів та пульсація лівих відділів 
серця. 

Показане хірургічне лікування.
IV стадія  – дистрофічна. Характеризується поя-

вою стійкої правошлуночкової недостатності. При 
огляді спостерігається посилення верхівкового 
поштовху, пульсація венозних судин на шиї. При 
аускультації, крім грубого систолічного шуму, обу-
мовленого мітральною недостатністю, нерідко спо-
стерігаються шуми, пов’язані з  дилатацією фіброз-
них кілець та появою недостатності тристулкового 
клапана. На ЕКГ на фоні ознак гіпертрофії лівого або 
обох шлуночків  – може виявлятись фібриляція пе-
редсердь та інші порушення ритму. При рентгено-
логічному дослідженні серце значно розширене; 
відзначається застій крові у малому колі кровообігу. 
Можуть спостерігатись різної вираженості порушен-
ня функції печінки та нирок.

Показане хірургічне лікування.
V стадія  – термінальна. Відповідає III клінічній 

стадії серцевої недостатності, важкі незворотні зміни 
внутрішніх органів (печінки, нирок), асцит.

Хірургічне лікування не показане.

 Ускладнення 

Найчастішими ускладненнями є фібриляція передсе-
рдь і  повязані з  нею тромбоемболічні ускладнення. 
Рідше спостерігаються легеневі ускладнення (бронхі-
ти, пневмонії, кровохаркання).

 Лікування 

Хірургічне лікування недостатності мітрального кла-
пана застосовують у випадках вираженої вади серця:

1. Пластика мітрального клапана з резекцією ді-
лянки стулки із застосуванням кільця Карпентьє 
(проводять при чистій мітральній недостатно-
сті).

2. Протезування мітрального клапана показане при 
мітральній недостатності ІІІ–ІV стадії.

 Консервативне лікування 

(див. розділ Хронічна серцева недостатність). 
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Мітральний стеноз
При даній ваді наступає зрощення стулок мітраль-
ного клапана і  зменшення площі передсердно-
шлуночкового отвору.

Гемодинаміка: в період діастоли ліве передсер дя 
не встигає повністю звільнитися від крові через зву-
жений мітральний отвір. У фазу діастоли до залишко-
вої порції крові приєднується звичайний об’єм крові 
із легеневих вен, внаслідок чого передсердя підси-
лено працює, гіпетрофується і  дилатує. Застій крові 
у лівому передсерді приводить до підвищення тиску 
у  малому колі кровообігу, склерозування судинної 
бронхолегеневої системи, гіпертрофії правого шлу-
ночка з наступним застоєм крові у великому колі кро-
вообігу (збільшення печінки, периферичні набряки).

 Клініка 

Скарги на інспіраторну задишку при фізичному на-
вантаженні, кровохаркання, зумовлене перенаванта-
женням судин малого кола і діапедезом еритроцитів 
через судинну стінку, біль в ділянці серця, серцебит-
тя. У  процесі вимірювання артеріального тиску від-
значається різна сила пульсових хвиль.

Огляд: відзначається акроціаноз, набухання ший-
них вен, невелике випинання в  ділянці серця, або 
“серцевий горб”, і пульсація в надчеревній ділянці. 

Пальпація: під час пальпації ділянки серця вияв-
ляють тремтіння в  ділянці верхівки серця  – “котяче 
муркотіння”, пов’язане з  проходженням крові через 
звужений мітральний отвір. Цей симптом визначаєть-
ся краще в положенні хворого лежачи на лівому боці. 
При застійних явищах у великому колі крово обігу від-
значається збільшення печінки.

Перкусія: межі відносної серцевої тупості зміще-
ні вгору, за рахунок збільшення лівого передсердя, 
і  вправо  – внаслідок гіпертрофії правого шлуночка. 
Збільшення серцевої тупості вліво спостерігається 
при поєднанні стенозу з  недостатністю мітрального 
клапана.

Аускультація. Під час проходження крові в період 
діастоли крізь звужений отвір мітрального клапана 
виникає низький, розлитий діастолічний шум, який 
перед I тоном різко посилюється. I тон підсилений, 
“ляскаючий”, у зв’язку з тим, що під час систоли лівий 
шлуночок недостатньо наповнений кров’ю, II тон на 
легеневій артерії різко підсилений (акцент II тону) за 
рахунок підвищення тиску у малому колі кровообігу. 
Основними аускультативними ознаками мітрального 

стенозу є  пресистолічний шум над верхівкою серця, 
посилений I тон над верхівкою й  акцент II тону над 
легеневою артерією. Ритм серця при мітральному 
стенозі, який складається з  пресистолічного шуму, 
посиленого I тону, II і III тонів, останній з яких є тоном 
відкриття мітрального клапана, що вислуховується 
після II тону, називається ритмом перепілки. 

Діагноз підтверджують за даними рентгеноло-
гічного дослідження серця (згладжена талія серця). 
Характерною ЕКГ-ознакою є P-mitrale – широкий дво-
горбий зубець P у  I відведенні, aVL, V5-відведеннях, 
що є свідченням гіпертрофії лівого передсердя.Вияв-
ляють також відхилення електричної осі серця впра-
во, глибокий зубець S у I та aVL-відведеннях і високий 
зубець R у III та aVF-відведеннях.

Ехо-дослідження серця: типовими ЕхоКГ-озна-
ками мітрального стенозу є  збільшення порожни-
ни лівого передсердя (>  4  см) та правого шлуночка 
(> 3 cм), зменьшення площі лівого венозного отвору 
(норма 4–6 см.кв.) 

У перебігу мітрального стенозу 
виділяють 5 стадій 
(за О. М. Бакулєвим та Є. А. Дамір? з уточненнями та 
доповненнями Г. В. Книшов., Я. А. Бендет, 1997)

I стадія  – компенсації. Скарг немає, але вияв-
ляються ознаки мітрального стенозу (типовий пре-
систолічний шум при аускультації). На ЕКГ  – ознаки 
перевантаження лівого передсердя (Р-mitrale). При 
ехоКГ площина мітрального отвору більше 2 см2.

Хірургічне лікування не показане.
II стадія  – легеневого застою. Скарги на задиш-

ку при фізичному навантаженні. З’являються озна-
ки гіпертензії у  малому колі кровообігу з  нерідким 
розвитком ускладнень: кашлем, кровохарканням, 
нападами ядухи, набряком легень. При аускультації – 
типові ознаки мітрального стенозу; акцент II тону на 
легеневій артерії. Рентгенологічно – збільшення ліво-
го передсердя, легеневої артерії, застій у легенях. На 
ЕКГ – “Р-mitrale”, у частини хворих – ознаки гіпертро-
фії правого шлуночка. При ехоКГ – площина мітраль-
ного отвору 1,5–2 см2. Порушення кровообігу в  цій 
стадії відповідає I стадії за М. Д. Стражеско і В. Х. Васи-
ленком.

Хірургічне лікування показане (мітральна ко-
місуротомія).

III стадія  – правошлуночкової недостатно-
сті. Характеризується стійкою гіпертензією у  мало-
му колі кровообігу з  утворенням “другого бар’єра”, 
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 Консервативне лікування 

Лікування проводиться за тими ж  принципами, що 
й  лікування хронічної серцевої недостатності (діу-
ретики, інгібітори АПФ, антагоністи кальцію, бета- 
блокатори, препарати калію та магнію).

Рекомендації ЄТК (2017 р.) щодо ведення клапан-
них вад серця:

Мітральний стеноз.  
Медикаментозна терапія
Діуретики, бета-блокатори, дігоксин або недигідро-
піридинові антагоністи кальцію можуть тільки тимча-
сово полегшити симптоми. Антикоагулянти (із цільо-
вим рівнем МНВ від 2 до 3) призначаються пацієнтам 
з  уперше виниклою або пароксизмальною формою 
фібриляції передсердь. Пацієнтам із синусовим рит-
мом оральні антикоагулянти призначаються у випад-
ку системної емболії в анамнезі або за умови наявно-
сті тромбів у лівому передсерді. Вони повинні також 
бути призначені при виявленні під час трансезофаге-
альної ехокардіографії щільного ехокардіографічно-
го контрасту або збільшеного лівого передсердя (ІІ а, 
С). Пацієнти з  помірним і  важким мітральним стено-
зом та персистуючою фібриляцією передсердь по-
винні отримувати антагоністи вітаміну К  (варфарин), 
а  не НОАК (нові оральні антикоагулянти: дабігатран, 
ривароксабан, апік сабан).

 Хірургічне лікування 

Хірургічне лікування хворих з  мітральним стенозом 
полягає у  застосуванні однієї з  методик комісурото-
мії. У випадках неускладнених форм використовують 
відкриту черезшлуночкову мітральну комісуротомію 
в умовах штучного кровообігу. Останніми роками по-
ширення набуває перспективний безкровний метод 
корекції мітрального стенозу за допомогою балонної 
дилатації (вальвулопластика).

До найчастіших ускладнень, які можуть виникну-
ти після мітральної комісуротомії, відносять рестеноз 
і  посткомісуротомний синдром. Рестеноз є  результа-
том прогресування ревматичного процесу і наслідком 
не лікування або поганого медикаментозного проти-
ревматичного лікування після навіть вдалого прове-
деного хірургічного лікування. Посткомісуротомний 
синдром з  дебільшого ауто імунного походження, що 
виникає через 2 тижні іноді через (3–7 місяців) після 
оперативного лікування. У  хворих зявляється біль 

посиленням роботи правого шлуночка і  розвитком 
його недостатності. Склерозування легеневих судин, 
зменшення легеневого кровотоку призводять до 
зменшення або зникнення нападів серцевої астми 
і набряку легень. Попередні об’єктивні показники до-
повнюються більшою вираженістю задишки, блідістю 
шкіри, ціанозом, непереносимістю фізичних наван-
тажень, ознаками правошлуночкової декомпенсації, 
зростанням венозного тиску, значним розширенням 
порожнин правих відділів серця, ЕКГ-ознаки гіпер-
трофії правого шлуночка. При ехоКГ площина міт-
рального отвору складає 1–1,5 см2.

Хірургічне лікування показане.
IV стадія – дистрофічна. Характеризується вира-

женими порушеннями кровообігу в  малому та вели-
кому колах. Прогресують склеротичні процеси в  ле-
геневих судинах. Розміри серця значно збільшені за 
рахунок передсердь та правого шлуночка. 

Важливою ознакою цієї стадії є виникнення фібри-
ляції передсердь, яка спричиняє значне погіршення 
гемодинаміки. При рентгенологічному дослідженні 
відзначається подальше збільшення тіні серця, по-
силення легеневого малюнку, розширення коренів 
легень. У багатьох хворих при ехоКГ спостерігається 
кальциноз клапана, тромбоз лівого передсердя, пло-
щина мітрального отвору складає менше 1 см2.

Хірургічне лікування можливе.
V стадія  – термінальна. Вона характеризується 

важкими розладами кровообігу, які відповідають III 
клінічній стадії серцевої недостатності з  незворот-
ними дегенеративними змінами внутрішніх органів, 
кардіомегалією, порушенням ритму, асцитом, атро-
фією м’язової системи. На ЕКГ  – глибокі дистрофічні 
зміни міокарда, різноманітні порушення ритму серця.

Хірургічне лікування не показане.

 Ускладнення 

До ускладнень, зумовлених порушенням кровообігу 
в  малому колі, відносяться легенева гіпертензія, го-
стрий набряк легень, кровохаркання, легенева кро-
вотеча, емфізема легень, застійний бронхіт, пневмо-
нія, плеврит. Найчастішими розладами ритму серця, 
які дуже часто ускладнюють перебіг мітрального сте-
нозу, є фібриляція і  (або) тремтіння передсердь. Для 
мітрального стенозу типові тромбоемболічні усклад-
нення. Їх виникнення пов’язане з утворенням тромбів 
у розширених передсердях та миготливою аритмією. 
Ці тромби часто є причиною фатальних тромбоембо-
лій (судин головного мозку, легень, брижі кишок).
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в ділянці серця, кровохаркання, шум тертя перикарда. 
Таким пацієнтам неефективні антибіотики і саліцилати 
та показана преднізолонотерапія. 

Аортальний стеноз
Вада рідко зустрічається ізольовано, здебільшого бу-
ває в комбінації з недостатністю аортальних клапанів. 
Причиною аортального стенозу є ревматичний ендо-
кардит, інфекційний ендокардит та атеросклероз.

Порушення гемодинаміки при аортальному стено-
зі розвивається тоді, коли площа аортального отвору 
зменшується до 0,5–0,75 см2 (норма 3–4 см2). 

Першим компенсаторним механізмом, який вклю-
чається при аортальному стенозі, є зростання систо-
лічного АТ в  лівому шлуночку, що й  забезпечує про-
ходження крові крізь звужений клапанний отвір. На 
клапані аорти виникає градієнт систолічного тиску, 
який може досягати значних величин: 100–150 мм рт. 
ст. (норма – до 5 мм рт.ст.). Відтак постійне систолічне 
перенавантаження лівого шлуночка призводить до 
вираженої його гіпертрофії.

У зв’язку з  тим, що компенсація при аортальному 
стенозі відбувається за рахунок лівого шлуночка, ця 
вада дуже довго перебігає без розладів гемодинаміки. 
Проте в  подальшому з  виснаженням міокардіально-
го резерву розвивається дилатація лівого шлуночка. 
Він втрачає здатність забезпечувати належний об’єм 
кровотоку, що стає особливо відчутним при фізичних 
навантаженнях. Поступово формується відносна недо-
статність мітрального клапана (мітралізація аортальної 
вади серця). Підвищений діастолічний АТ у лівому шлу-
ночку поширюється на ліве передсердя, мале коло кро-
вообігу, і, врешті-решт, на правий шлуночок, що при-
зводить до розвитку правошлуночкової недостатності. 

 Клініка 

Пацієнти скаржаться на періодичний біль стенокар-
дитичного характеру в  ділянці серця, зумовлений 
недостатнім наповненням коронарних судин. Сер-
цеві болі особливо турбують під час фізичного на-
вантаження. Хворі стенозом аортального клапана 
відзначають задишку, головокружіння, яке виникає 
в результаті низького серцевого викиду.

Огляд: шкірні покриви і видимі слизові – бліді, зу-
мовлені недостатнім кровонаповненням судин.

Пальпація: пульс повільний, малого наповнення. 
Кров’яний тиск знижений. Верхівковий по штовх 

зміщений незначно вліво і підсилений. Над аортою паль-
паторно відчутне систолічне тремтіння грудної клітки, 
яке зникає на вдиху і з’являється на видиху (“котяче мур-
котіння”). Перкусія: межі серця зміщені незначно вліво.

Аускультація: у ІІ міжребер’ї справа від груднини 
при ослабленому I тоні вислуховують грубий систо-
лічний шум, який проводиться на сонні та підклю-
чичні артерії. Шум виникає внаслідок турбулентного 
проходження крові через звужений отвір. II тон над 
аортою послаблений (внаслідок деформації аорталь-
ного клапана).

Рентгенологічне дослідження: при тривалому 
перебігу вади і вираженому стенозі серце має типову 
аортальну конфігурацію. ЕхоКГ має основне діагнос-
тичне значення, з  її допомогою верифікують ваду, 
оцінюють ступінь кальцифікації клапана, гіпертрофії 
міокарда (масу ЛШ) і  функцію ЛШ. При двовимірній 
ехокардіографії виявляються потовщення і  кальци-
фікація стулок аортального клапана із зменшенням їх 
рухливості. 

 Класифікація 

Виділяють 5 стадій  
аортального стенозу  
(Г. І. Цукерман, М. Л. Семеновський, 1967 р.)

I стадія – повної компенсації. Скарг немає, ваду 
виявляють лише при аускультації. На ехокардіограмі 
визначається градієнт систолічного тиску на аорталь-
ному клапані (до 35 мм рт.ст.). Хірургічне лікування не 
показане.

II стадія  – прихованої СН. Хворі скаржаться на 
підвищену втомлюваність, задишку при фізичному 
навантаженні, запаморочення. Крім аускультативних 
ознак аортального стенозу, виявляють рентгеноло-
гічні та електрокардіографічні ознаки ГЛШ. При ехо-
кардіограмі-дослідженні визначається помірний гра-
дієнт систолічного тиску на аортальному клапані (до 
50 мм рт. ст.). Показане хірургічне лікування.

III стадія – відносної коронарної недостатності. 
Пацієнти скаржаться на біль стенокардитичного ха-
рактеру, прогресуючу задишку, запаморочення і  не-
притомність після фізичних навантажень.

Визначається виразне збільшення розмірів серця, 
переважно за рахунок ЛШ. На ЕКГ – виражені ознаки 
ГЛШ, гіпоксії міокарда. При ехокардіограмі визна-
чається максимальний градієнт систолічного тиску 
вище 50 мм рт. ст. Показане хірургічне лікування.
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IV стадія  – вираженої лівошлуночкової не-
достатності. Скарги аналогічні таким при III стадії, 
але більш виражені. Періодично виникають напа-
ди пароксизмальної задишки вночі, серцевої астми, 
з’являються набряк легень, збільшення печінки. На 
ЕКГ  – часто фібриляція передсердь. При проведенні 
ехокардіографії на тлі значного погіршення показ-
ників скоротливої функції ЛШ визначається значний 
градієнт систолічного тиску на аортальному клапані, 
часто кальциноз клапана.

Постільний режим і консервативна терапія сприя-
ють тимчасовому поліпшенню стану хворих. Хірургіч-
не лікування в більшості випадків неможливе, питан-
ня вирішується індивідуально.

V стадія  – термінальна. Характеризується про-
гресуючою недостатністю лівого і правого шлуночків. 
Стан хворого вкрай важкий, хірургічне лікування не 
проводять.

 Ускладнення 

Найчастішим ускладненням цієї вади серця є напади 
стенокардії і  розвиток інфаркту міокарда. У  частини 
хворих спостерігається порушення мозкового крово-
обігу (запаморочення, непритомність), на пізніх стаді-
ях захворювання ускладнюється серцевою, гепатоце-
люлярною та нирковою недостат ністю.

 Хірургічне лікування 

Якщо градієнт систолічного АТ на клапані аорти  – 
50  мм рт. ст. і  більше, то треба ставити питання про 
хірургічне лікування. Найпоширенішим оператив-
ним методом лікування хворих на аортальний стеноз 
є балонна дилатація (за відсутності звапнення клапа-
на аорти), проте основним методом корекції стенозу 
клапана аорти є, як і  при аортальній недостатності, 
його протезування.

 Консервативне лікування 

Консервативне лікування аортального стенозу поля-
гає в лікуванні ревматизму, інфекційного ендокарди-
ту, атеросклерозу. Лікують також серцеву і коронарну 
недостатність, порушення серцевого ритму. 

Аортальна недостатність
Гемодинаміка: під час діастоли, внаслідок не-
повного закриття клапанів аорти частина крові 

повертається із аорти у  лівий шлуночок, що при-
водить до його підсиленої роботи та гіпертрофії. 
Навантаження лівого шлуночка об’ємом спонукає 
до його значної дилатації. Подальші порушення ге-
модинаміки є  загальноприйнятими: застій і  розши-
рення лівого передсердя, застій в легенях з наступ-
ним склерозуванням судин легень, перевантаження 
правого шлуночка, застій по великому колу крово-
обігу (збільшення печінки, периферичні набряки). 
Різко розширена порожнина лівого шлуночка роз-
тягує кільце лівого атріовентрикулярного отвору 
і викликає відносну недостатність мітрального кла-
пана (мітралізація аортальної вади).

 Клініка 

Пацієнти скаржаться на головний біль, болі в ділянці 
серця. Пізніше з’являється задуха при незначному фі-
зичному навантаженні. Декомпенсація при даній ваді 
з’являється пізно і  проявляється застійними явища-
ми у  легенях, пізніше  – серцевою астмою, набряком 
легень. В історії медицини відомі випадки, коли паці-
єнти з недостатністю клапанів аорти ставали олімпій-
ськими чемпіонами.

Огляд: блідість шкіри, на шиї різко пульсують сон-
ні артерії. Пульсація може бути настільки вираженою, 
що призводить до ритмічного кивання голови (симп-
том Мюссе). При натисканні на нігтьові ложа можна 
зазначити капілярний пульс  – швидке наповнення 
і  звільнення судин (капілярний пульс Квінке), син-
хронне з пульсом звуження і розширення зіниць.

 Пальпація: пульс на променевій артерії частий 
і  високий (підскакуючий). Верхівковий поштовх під-
силений, зміщений вліво. Характерні для вади серця 
зміни АТ пов’язані з  викидом в  аорту великої порції 
крові і швидким поверненням її частини у лівий шлу-
ночок при незмиканні аортальних клапанів: систоліч-
ний АТ підвищений, а  діастолічний різко знижений 
(у  деяких випадках до 0 мм рт.ст.), пульсовий тиск 
значно збільшується.

Перкусія: межі серцевої тупості зміщені вліво, ін-
коли до передньо- та середньоаксилярної лінії.

Рентгенологічно: тінь серця розташована гори-
зонтально і нагадує своєю формою сидячу качку (аор-
тальна конфігурація серця).

Аускультація: І  тон ослаблений через мітраліза-
цію вади. На аорті вислуховують діастолічний шум 
(в  діастолі частина крові повертається з  аорти в  лі-
вий шлуночок). Цей шум вислуховується в  ІІ міжре-
бер’ї справа і  проводиться у  точку Боткіна, краще 
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прослуховується в стоячому положенні пацієнта або 
в  сидячому з  нахилом тулуба до зігнутих колін, або 
по лівому краю груднини в  ІІ–ІІІ–ІV міжребер’ї. На 
верхівці вислуховують систолічний шум (шум вини-
кає внаслідок дилатації лівого шлуночка і розтягнен-
ня отвору між лівим передсердям і лівим шлуночком 
через відсутність фази повного змикання стулок кла-
пана). 

Таким чином, при недостатності аортально-
го клапана, як правило, вислуховуються два шуми: 
перший  – систолічний (шум відносної мітральної 
недостатності, який прослуховується дуже добре); 
другий  – діастолічний шум аортальної недостатно-
сті, який прослуховується гірше і  порівняно з  попе-
реднім у  багатьох випадках потребує певного поло-
ження тіла з метою кращого проведення на поверхню 
грудної клітки. 

Рентгенологічно: тінь серця розташована гори-
зонтально і нагадує своєю формою сидячу качку (аор-
тальна конфігурація серця).

ЕКГ: ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, його діа-
столічного перевантаження. 

Ехокардіоскопія: стінка лівого шлуночка потов-
щена, розширені порожнини лівого шлуночка та лі-
вого передсердя, гіперкінез стінок лівого шлуночка, 
розширення аорти, неповне змикання аортального 
і  мітрального клапанів, реєструється зворотний ток 
крові з аорти у лівий шлуночок у діастолі, який про-
являється при ехо-дослідженні серця тремтінням сту-
лок мітрального клапана.

Стадії
I стадія: компенсації. Характеризується початко-

вими симптомами вади за відсутності скарг. При ехо-
КГ – незначна регургітація на аортальному клапані.

Хірургічне лікування не показане.
II стадія  – прихованої серцевої недостатності. 

Проявляється помірним зниженням працездатності 
при виражених клінічних ознаках вади. Відзнача-
ються характерні фізикальні дані: збільшення пуль-
сового тиску. При рентгенологічному обстеженні  – 
помірне збільшення та посилення пульсації лівого 
шлуночка. На ЕКГ – ознаки помірної гіпертрофії ліво-
го шлуночка. При ехоКГ – регургітація на аортально-
му клапані.

Хірургічне лікування не показане.
III стадія  – субкомпенсації. Характеризується 

значним зниженням фізичної активності, нападами 
ангінозного болю. Посилена пульсація сонних арте-
рій (“танок каротид”), мінімальний атеріальний тиск 

звичайно складає менше половини максимального. 
При рентгенологічному обстеженні – дилатація та по-
силена пульсація лівого шлуночка й аорти. Діастоліч-
ний шум. На ЕКГ – ознаки вираженої гіпоксії міокарда 
і гіпертрофії лівого шлуночка. Показане хірургічне лі-
кування.

IV стадія  – декомпенсації. Проявляється вира-
женою задишкою та нападами ангінозного болю при 
незначному фізичному навантаженні, виявляється 
виражена дилатація серця, яка часто спричиняє від-
носну мітральну недостатність (“мітралізація” вади). 
Спостерігаються виражені розлади кровообігу, що 
проявляються серцевою астмою, збільшенням печін-
ки та ін. Медикаментозне лікування сприяє лише тим-
часовому покращенню стану хворих. Показане хірур-
гічне лікування.

V стадія  – термінальна. Характеризується важ-
кою прогресуючою недостатністю лівого та правого 
шлуночків, глибокими дегенеративними змінами вну-
трішніх органів (периферичні набряки, асцит, трофіч-
ні розлади). Медикаментозна терапія не ефективна.

Хірургічне лікування не показане.

 Ускладнення 

Основними ускладненнями є  гостра лівошлуночко-
ва, а  відтак і  тотальна серцева недостатність. Часто 
виникають напади стенокардії з розвитком інфаркту 
міокарда, а також порушення серцевого ритму, в тер-
мінальних стадіях вади можлива фібриляція передсе-
рдь. Часто у хворих виникає цероброваскулярна не-
достатність (дисциркуляторна енцефалопатія).

 Лікування 

Консервативне лікування хворих з  недостатністю 
клапана аорти сприяє інактивації ревматичного чи 
інфекційно-септичного ендокардиту (вальвуліту), але 
не забезпечує радикального усунення вади і пов’яза-
них з  нею гемодинамічних розладів. Показанням до 
оперативного лікування є  III–IV стадія цієї вади при 
явних гемодинамічних розладах. На V стадії, коли 
компенсаторні можливості вичерпані, таке лікування 
не має ніякої перспективи.

У переважній більшості випадків аортальна недо-
статність корегується імплантацією протеза клапана 
в  умовах штучного кровообігу. Для заміни клапана 
аорти на штучний використовують різноманітні ме-
ханічні протези (дископодібні, двостулкові, кулькові), 
а також біопротези. 




