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2. ВСТУП 
 

Структура захворюваності та поширеності патології серцево-

судинних захворювань (ССС) у різні вікові періоди різна. Так, у 

дорослій популяції переважаючою патологією, без сумніву, є ІХС та 

церебро-васкулярні захворювання. Серед ССЗ у дитячій віковій групі 

вроджені вади серця (ВВС) та магістральних судин посідають 

першорядне місце і є найбільш актуальною проблемою сучасної 

дитячої кардіології Завдяки розвитку діагностичних методів у 

педіатричній кардіології та прогресу у дитячій кардіохірургії 

кількість дорослих із ВВС стрімко зростає. Досягаючи дорослого віку 

(18 років і більше), пацієнти з ВВС сьогодні змінюють структуру ССЗ 

і формують більшу частку цієї патології серед дорослого населення в 

усьому світі. 

Історія української кардіохірургії розпочалася в 1958р., коли 

вперше було застосовано апарат штучного кровообігу (АШК) для 

операцій на серці. Цю операцію здійснив видатний вітчизняний 

хірург і вчений М.М. Амосов. Щорічний приріст кількості дітей з 

ВВС та поліпшення їх виживання має відображатися на структурі 

дорослих із ССЗ. Однак, на цей час у багатьох країнах світу, і в 

Україні зокрема, немає повної картини поширеності ВВС серед 

дорослого населення, існують розбіжності показників залежно від 

економічного статусу країн та наявності адміністративних 

реєстрів. 

Для подолання цієї проблеми європейське товариство «Дорослі із 

ВВС» запропонувало програму дій, яка має такі основні складові: 
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• Створення спеціалізованих центрів для кваліфікованої 

медичної допомоги дорослим із ВВС, які повинні знаходитись на 

території багатопрофільних дорослих клінік і мати у своєму складі 

групу кваліфікованих педіатрів-кардіологів для прийняття спільних 

рішень щодо надання необхідної медичної допомоги; 

• Всебічне інформування батьків дітей з коригованими ВВС, 

також самих пацієнтів щодо усіх втручань, які проводилися, 

можливих ускладнень та їх симптомів; 

• Планування подальшого медичного нагляду та лікування 

таких пацієнтів з урахуванням важкості стану та прогнозу, а також 

профілактики, зокрема, бактеріального ендокардиту, надання 

рекомендацій щодо фізичних навантажень, контрацепції, вагітності, 

планування майбутньої кар’єри. 

Лікарі, залучені до надання медичної допомоги таким пацієнтам, 

повинні володіти: теоретичними і практичними знаннями у сфері 

ВВС, а також тактикою їх ведення у неонатальному та дитячому віці; 

досвідом загальної медичної практики та діагностики; знанням 

кардіології дорослого віку, в тому числі захворювань коронарних 

артерій. Крім того, вони повинні володіти практичними навичками, а 

саме: методом ехокардіографії; катетеризації; встановлення 

кардіовертерів; проведення післяопераційного догляду. Важливо, 

щоб медичний персонал, який надає допомогу дорослим з ВВС, 

розумів фізіологічні зміни під час вагітності, психологічні аспекти 

зрілого віку та був здатний надати рекомендації щодо способу життя 

дорослим пацієнтам із ВВС. 
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3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

3.1 Розповсюдженість вроджених вад серця у дорослих та 

організація медичної допомоги 

Вичерпних даних про поширеність ВВС серед дорослого 

населення як у багатьох країнах світу, так і в Україні немає. ВВС є 

хронічним захворюванням з повільним тривалим прогресуванням, яке 

не розв’язується самостійно та рідко супроводжується можливістю 

одужання. На відміну від багатьох досліджень при інших хронічних 

ССЗ, у дорослих з ВВС у світі проведено кілька багатоцентрових 

досліджень, але не було жодного великого рандомізованого 

дослідження, присвяченого епідеміологічним клінічним оцінкам, 

вибору стратегії лікування такої когорти пацієнтів. Жодна країна не 

має достовірних даних щодо кількості дорослих з ВВС, цей показник 

щорічно зростає, змінюючи в подальшому структуру ССЗ у дорослих. 

Середня очікувана поширеність ВВС у дорослих, за даними 

літератури, становить 3,04 на 1000 дорослого населення. 

Екстраполюючи отримані дані на чисельність населення України 

станом на 1 січня 2016 р. яке становило 42 590 900 осіб (з них 34 976 

900 віком 18 років і більше), можна прогнозувати, що кількість 

дорослих з ВВС у нашій країні дорівнюватиме близько 105 тис. осіб. 

Для оцінки значущості цього показника можна порівняти його з 

поширеністю найбільш частих ССЗ у дорослого населення України, 

таких як артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, гострий 

інфаркт міокарда, цереброваскулярні хвороби, інсульти. Таким 

чином, очевидно, що частка дорослих з ВВС в Україні має бути 
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значною. Діагнози ВВС у кардіології часто ховаються під маскою 

інших, більш поширених ССЗ. Складні й комбіновані вади 

потребують постійного обліку в спеціалізованих кардіологічних 

центрах. 

3.2 Методи діагностики 

Ретельний клінічний аналіз має велике значення у дорослих з 

ВВС. Метою аналізу є контроль змін загального стану, оцінка якості 

життя, ефективності терапії, визначення впливу на стан пацієнта 

перенесених чи наявних інтеркурентних захворювань.  

Важливу роль відіграє оцінка будь-яких змін аускультативної 

картини, рівня артеріального тиску та проявів серцевої недостатності. 

Періодична електрокардіографія (ЕКГ) та пульсоксиметрія є 

невід’ємними методами контролю клінічного стану. Рентгенографія 

грудної клітки дає можливість оцінити зміни розмірів і конфігурації 

серця та рівня легеневого кровотоку. Пацієнти з порушеннями ритму 

потребують холтерівського моніторування і електрофізіологічних 

тестів. Серцево-легеневі навантажувальні тести набули особливого 

значення в оцінці стану  дорослих з ВВС. Діагностична візуалізація 

представляє основну інформацію для лікарів клініцистів про 

анатомічні та гемодинамічні патологічні зміни у дорослих з ВВС, має 

важливе значення для прийняття клінічних рішень. Діагностична 

(візуальна) об’єктивна інформація у пацієнтів з ВВС може бути 

отримана з використанням ехокардіографії, магнітно-резонансної 

томографії (МРТ), комп'ютерної томографії (КТ), перфузійної 

сцинтіграфії міокарда (ПСМ), діагностичної катетеризації або 

комбінацією цих діагностичних процедур. 
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3.2.1 Ехокардіографія 

ЕХО-КГ залишається основним методом обстеження. Метод 

постійно вдосконалюється, розширюються діагностичні можливості 

завдяки впровадженню тривимірної ЕХО-КГ, допплерівської 

тканинної візуалізації та контрастної ехокардіографії. 

Черезстравохідна ЕХО-КГ дає високу якість візуалізації і має 

значні переваги у дорослих пацієнтів, проте потреба в ній виникає 

досить рідко. Черезстравохідну ЕХО-КГ використовують при 

ендоваскулярному закритті внутрішньосерцевих септальних 

дефектів. ЕХО-КГ дає інформацію про особливості анатомії серця: 

розташування, венозний притік, морфологію камер, позицію 

магістральних судин, форму та положення септальних дефектів. 

Метод дозволяє оцінити функцію шлуночків та клапанів серця, 

напрямок та величину патологічного скиду крові, перенавантаження 

шлуночків об’ємом (збільшення кінцево-діастолічного об’єму та 

ударного об’єму) і перенавантаження тиском (гіпертрофія, 

збільшення систолічного тиску). Завдяки допплер-ЕХО-КГ можна  

отримати інформацію про такі гемодинамічні показники як: градієнти 

на рівні обструкцій, тиски в ПШ і ЛА (отримані за швидкістю 

регургітації на ТК).  

Обмеження цього методу виникають у дорослих пацієнтів з ВВС, 

що викликано труднощами візуалізації правих відділів серця через 

обмеження акустичних вікон, проблемою кількісної оцінки розміру та 

функції ПШ, аналізу регургітації на клапані ЛА. Визначення 

градієнтів по допплеру може мати похибку, особливо при обструкції 

вихідного тракту ПШ, коарктації аорти і наявності мультиобструкцій, 
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а візуалізація венозного притоку та магістральних судин може бути 

значно ускладнена. 

Метод ЕХО-КГ і надалі буде залишатись першим серед 

інструментальних методів обстеження. При недостатній якості і 

інформативності ехокардіографії в оцінці гемодинаміки 

використовують додаткові інвазивні і неінвазивні методи обстеження.   

3.2.2 Магнітно-резонансна томографія серця 

МРТ серця набуває все більшого значення для пацієнтів з ВВС. 

Воно дає детальну тривимірну анатомічну реконструкцію, яка не 

обмежується розмірами тіла чи акустичними вікнами, і дає часову та 

просторову ініціалізацію. Це особливо важливо при вимірюванні 

об’ємів, оцінці судин і визначенні фіброзу міокарду.  

Існує декілька груп показів для проведення МРТ серця при оцінці 

ВВС у дорослих в клінічній практиці: 

• МРТ, як альтернатива ЕХО-КГ, коли ці два методи можуть 

дати аналогічну  інформацію, але ЕХО-КГ не дозволяє отримати 

зображення достатньої якості. Більшість показників, що оцінюються 

при ЕХО-КГ, можуть бути визначені за допомогою МРТ, однак 

ультразвуковий метод є кращим при  вимірюванні градієнтів тиску, 

візуалізації дрібних структур таких, як, наприклад,  вегетації.  

• МРТ як другорядний метод, коли ЕХО-КГ вимірювання 

неоднозначні чи сумнівні: об’єм ЛШ і фракція викиду ЛШ можуть 

мати вирішальне значення для дорослих пацієнтів з ВВС (особливо 

при визначенні перенавантаження об’ємом), це також стосується 

оцінки зворотного току на клапанах. Якщо дані ЕХО-допплерографії 

є пограничними – необхідно використовувати МРТ для 
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підтвердження або спростування ехокардіографічних даних перед 

прийняттям  клінічного рішення.  

• Покази, при яких МРТ вважається більш інформативним за 

ЕХО-КГ методом: 

1. Кількісна оцінка об’єму ПШ і фракції викиду ПШ (при тетраді 

Фалло, системному ПШ);  

2. Оцінка обструкції на рівні вихідного тракту ПШ та функції 

кондуїту між ПШ та ЛА; 

3. Кількісна оцінка недостатності на клапані ЛА;  

4.Оцінка ЛА (аневризми, периферичні стенози), аорти 

(аневризми, розшарування, коарктація); 

5. Оцінка системних і легеневих вен (патологічні з’єднання, 

стенози та інше); 

6. Колатералі і артеріовенозні мальформації;  

7. Аномалії коронарних артерій при ІХС;  

8. Оцінка внутрішньо- і позасерцевих утворень; 

9. Кількісна оцінка маси міокарду (ЛШ і ПШ); 

10. Виявлення і кількісна оцінка фіброзу/рубців;   

11. Характеристика тканини (фіброзна, жирова і т.п.). 

Пацієнтам з металевими імплантантами (несумісними з МРТ), 

кардіостимуляторами проведення МРТ протипоказано, тому в даному 

випадку перевагу надають КТ дослідженню. 

3.2.3 Комп’ютерна томографія 

КТ відіграє все більшу роль при обстеженні дорослих пацієнтів з 

ВВС, забезпечуючи якісну просторову роздільну здатність і короткий 

час отримання знімків. Це особливо важливо для візуалізації 
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коронарних, колатеральних артерій та при паренхіматозних 

захворюваннях легень. Розміри та функцію шлуночків також можна 

оцінити, проте гірше ніж на МРТ. Основними недоліками більшості 

існуючих КТ систем є великі дози іонізуючого випромінювання. На 

даний час КТ дослідження більш доступне ніж МРТ, тому відіграє 

важливу роль в екстрених ситуаціях. ЕКГ - синхронізоване 

отримання знімків і новітні обертальні механізми значно зменшують 

отриману дозу іонізуючого випромінювання. Схожі розробки і 

удосконалення у найближчому майбутньому можуть зробити КТ 

альтернативою МРТ дослідженню. 

Всі ці методи достатньо інформативні та корисні в обстеженні 

пацієнтів з складними ВВС лише за наявності адекватно 

підготовлених та кваліфікованих спеціалістів.  

3.2.4 Навантажувальні тести 

Тести з навантаженням відіграють важливу роль і є 

вирішальними у визначенні якості життя і функціональних 

можливостей у дорослих пацієнтів з ВВС. Традиційні тести з 

навантаженням, що використовуються протокольно, в основному 

призначені для визначення ризику ІХС і, зазвичай, недоцільні у цій 

групі пацієнтів. Фізіологія фізичних навантажень має велике 

значення для правильної оцінки патологічних змін при серцево-

судинних захворюваннях. Фізичні аеробні навантаження з 

поступовим збільшення до тих, що максимально переносяться, є 

фізіологічним стресом, що дозволяє виявити серцево-судинні та 

легеневі патологічні зміни, які не присутні у спокою, та дозволяє 

виявити адекватність роботи серця. Тести з навантаженням, 
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включаючи оцінку об’єктивних показників (тривалість навантаження, 

максимальна потреба кисню), ефективність вентиляції (VE/VCO2 

крива), ЧСС, АТ, поява аритмій дають точнішу оцінку 

функціонального стану і корелюють між рівнем захворюваності і 

смертності у групі дорослих пацієнтів з ВВС. Серійні 

навантажувальні тести повинні бути частиною довготривалого 

амбулаторного спостереження. Вони відіграють важливу роль у 

визначенні термінів повторних хірургічних втручань. 

3.2.5 Катетеризація серця і судин 

Катетеризація серця і судин на даний час дає можливість 

відповісти на конкретні питання щодо анатомії та гемодинаміки. 

Показами для її проведення є необхідність оцінки легеневого 

судинного опору, діастолічної функції ЛШ і ПШ, градієнтів тиску, 

наявності шунтів, в ситуаціях коли неінвазивні методи не дають 

точних даних; коронарна ангіографія, оцінка екстракардіальних 

судини, таких як аорто-легеневі колатеральні артерії, периферичні 

легеневі артерії.  

При наявності патологічного шунтування допплер-

ехокардіографія діагностує лише наявність ЛГ (тиск в ЛА більше 50% 

від системного), а катетеризація надає остаточні дані для коректного 

планування подальшої терапевтичної тактики.  

Оцінка легеневого судинного опору потребує точних розрахунків 

легеневого кровотоку та може бути утруднена у пацієнтів з ВВС. 

Складність пов’язана з необхідністю визначення об’єму поглинання 

кисню, що використовується при розрахунках. Цей показник більш 

точно може визначається при катетеризації.  
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У пацієнтів з високою ЛГ під час катетеризації виконуються 

тести на вазореактивність. Такі тести дозволяють  вирішити питання 

про можливість закриття шунтів та визначити адекватність терапії 

залишкової ЛГ. Традиційно для цього використовують кисень, але 

перевагу надають оксиду азоту.  

До операції коронарна ангіографія повинна виконуватись всім 

чоловікам віком старше 40 років, жінкам у менопаузі та пацієнтам з 

ознаками високого ризику ІХС. 

Зі збільшенням віку дорослих пацієнтів з ВВС клінічні проблеми 

стають більш складними, збільшується поширеність ішемічної 

хвороби серця та артеріальної гіпертензії, супутніх позакардіальних 

захворювань. Дані патологічні стани, без сумніву, впливають на 

мультимодальний діагностичний підхід в цій віковій групі з акцентом 

на оцінку коронарного кровообігу. Інформативність кожного методу 

діагностичного обстеження при оцінці того чи іншого патологічного 

стану у дорослих з ВВС різна, тому сумарні дані про інформативність 

різних методів представлені в таблиці 1.  
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Таблиця 1. Порівняння методів діагностичного обстеження у 

дорослих пацієнтів з ВВС (адаптовано із Valente A.M.) 

Порівняння методів 

візуалізації Характеристика 

ЕхоКГ МРТ КТ 
Доступність ++++ ++ ++ 

портативність ++++ - - 

Вартість ++ ++++ +++ 

Радіаційний ризик - - ++++ 

Артефакти імплантанти з 

нержавіючої сталі 
+ +++ + 

Вимоги до седації у маленьких дітей ++ ++++ +++ 

Просторова роздільна здатність (мм) <1 <1-2 <1 

Тимчасовий дозвіл (мсек) 20 30 75-175 

Розмір / функція ПШ ++ ++++ +++ 

Тиск ПШ +++ + + 

Ступінь ТН +++ +++ - 

Механізм ТН ++++ ++ - 

Ступінь недостатності ЛА ++ ++++ - 

Кількісна оцінка потоку ЛА - +++ - 

Розмір / функція ЛШ +++ ++++ +++ 

Коронарні артерії ++ +++ ++++ 

Розміри аорти +++ ++++ ++++ 

Залишкові шунти +++ +++ + 

Співвідношення Ао - ЛА кровотоку + ++++ + 

Ао - ЛА колатеральних судини - +++ +++ 

Життєздатність міокарда + ++++ + 
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3.3 Методи лікування 

Медикаментозне лікування є зазвичай підтримуючим (наприклад, 

при серцевій недостатності, аритміях, легеневій та системній 

артеріальній гіпертензії, як засіб попередження тромбоемболій або 

ендокардиту). При значній залишковій патології, як правило, виникає 

потреба в проведенні хірургічного лікування. 

3.3.1 Серцева недостатність 

Серцева недостатність (СН) є розповсюдженою проблемою. В 

цілому, лікарі повинні звертати увагу на анатомічні особливості ВВС 

та результати їх корекції для попередження розвитку СН. Однак, 

патофізіологічний розвиток СН при ВВС відрізняється від СН при 

нормальній анатомії серця. Особливо це стосується пацієнтів після 

гемодинамічної корекції при транспозиція магістральних артерій 

(ТМА) або після операції Фонтена.  

3.3.2 Аритмії та раптова серцева смерть 

Аритмії є основною причиною госпіталізації дорослих 

пацієнтів з ВВС, і все частіше стають причиною захворюваності та 

смертності. У випадку нормальної анатомії серця ризик, 

пов’язаний з аритмією, і покази до обстеження та лікування 

відрізняються від тих, що ми маємо в групі пацієнтів з ВВС. Крім 

того, виникнення аритмії може бути проявом гемодинамічної 

декомпенсації, тому ризик, пов’язаний з виникненням аритмії, 

підвищений в осіб з гемодинамічною корекцією. Антиаритмічна 

терапія часто погано переноситься через негативний інотропний 

вплив та інші побічні ефекти.  
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Ризик виникнення раптової серцевої смерті (РСС) у дорослих 

хворих з ВВС є значною проблемою. П’ять вад, що обумовлюють 

найвищий ризик її розвитку, це – тетрада Фалло, ТМА, коригована 

ТМА, аортальний стеноз, одношлуночкове серце. Передвісником 

раптової смерті є синкопальні стани невідомого ґенезу. Чіткі 

алгоритми для оцінки ризику РСС та покази до імплантації 

кардіовертера-дефібрилятора ще не визначені.  

Рекомендації по запобіганню РСС у пацієнтів з ВВС: 

• Імплантація ЕКС показана пацієнтам, які перенесли 

зупинку серця, причина якої є незворотною. 

• Інвазивний моніторинг гемодинаміки та 

електрофізіологічне дослідження у пацієнтів зі спонтанною стійкою 

шлуночковою тахікардією. Рекомендована терапія включає в себе 

катетерну деструкцію або хірургічну корекцію для ліквідації 

шлуночкової тахікардії. При неефективності - імплантація 

кардіовертера-дефібрилятора. 

• Інвазивний моніторинг гемодинаміки і електрофізіологічне 

дослідження у пацієнтів з нез'ясованою причиною втрати свідомості 

та порушенням шлуночкової функції. При наявності незворотної 

причини виникнення цих станів рекомендована імплантація 

кардіовертера-дефібрилятора. 

• Електрофізіологічне дослідження у пацієнтів з 

шлуночковими екстрасистолами і пароксизмальною шлуночковою 

тахікардією для визначення ризику стійкої шлуночкової тахікардії 

(IIbC). 
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• В безсимптомних хворих з ізольованим синдромом 

Вольфа-Паркінсона-Уайта профілактичне лікування аритмій не 

показано (IIIC). 

3.3.3. Хірургічне лікування 

Дорослим пацієнтам з ВВС кардіохірургічне втручання показане: 

• при гемодинамічних порушеннях, що залишились чи 

з’явились після попередньої корекції; 

• при недіагностованих вадах або вадах, які не вважалися 

досить серйозними для операції в дитинстві; 

• при попередніх паліативних втручаннях. 

3.3.4. Ендоваскулярне лікування 

На сьогодні відмічається збільшення кількості і розширення 

спектру інтервенційних втручань у дорослих пацієнтів з ВВС, що в 

деяких випадках усуває необхідність в операції. При певних 

обставинах, найкращі результати лікування вроджених вад  серця 

досягаються шляхом комбінованого ("гібридного") підходу, що 

включає в себе інтервенційну процедуру та операцію. Нові методи 

включають стентування системних або легеневих судин, а також 

черезшкірну імплантацію серцевих клапанів.  

3.3.5. Інфекційний ендокардит 

Ризик інфекційного ендокардиту (ІЕ) у дорослих пацієнтів з ВВС 

порівняно з населенням в цілому істотно вищий. Вірогідність 

виникнення цього ускладнення значно коливається в залежності від 

ВВС.  

Слід підкреслити, що гігієна порожнини рота і регулярні 

стоматологічні огляди значно впливають на зниження ризику ІЕ. 
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Асептичні заходи є обов'язковими під час маніпуляцій з венозними  

катетерами і під час будь-яких інвазивних втручань. Крім того, 

пацієнтам рекомендується утримуватись від пірсингу і 

татуювання.  

Підхід до антибіотикопрофілактики ендокардиту змінився по 

ряду причин. Загалом, перехідна  бактеріємія виникає не тільки після 

стоматологічного лікування, але часто і в повсякденному житті, 

наприклад, при щоденному чищенні зубів, використанні зубної 

нитки, або жуванні. На даний час є невелика кількість наукових 

доказів щодо ефективності антибіотикопрофілактики. Проте, існує 

реальний ризик анафілактичного шоку і появи резистентних штамів 

мікроорганізмів, які є причиною неконтрольованого і невірного 

використання антибіотиків. Тому рекомендовано обмежити 

антибіотикопрофілактику пацієнтами з найвищим ризиком розвитку 

ІЕ перед складними операціями. 

До цієї групи входять: 

• пацієнти з клапанним протезом або використанням 

протезного матеріалу для пластики серцевого клапану; 

• пацієнти з перенесеним інфекційним ендокардитом; 

• пацієнти з ВВС: 

− ціанотичні ВВС, без хірургічного втручання, або із 

залишковими дефектами, наявністю паліативного шунта, або 

кондуїту; 

− ВВС після пластики з використанням штучного матеріалу, 

імплантованого інтраопераційно або ендоваскулярно, до 6 місяців 

після втручання (до ендотелізації); 



 
 

23

−  персистуючий залишковий дефект після хірургічної або 

ендоваскулярної імплантації штучного матеріалу чи пристрою в 

серці. 

Рекомендації дискутабельні у випадках стоматологічних 

маніпуляцій в ділянках ясен, периапікальних ділянках зубів або 

перфорації слизової оболонки порожнини рота. Антибіотики не 

рекомендуються для дерматологічних заходів, оперативних 

втручаннях на дихальних шляхах, шлунково-кишковому тракті, 

сечостатевій і опорно-руховій системах, якщо не встановлена 

наявність інфікування. 

Оновлені рекомендації кардинально змінили давно усталену 

практичну діяльність лікарів первинної ланки, кардіологів, 

стоматологів та їх взаємодію з пацієнтами. З етичних міркувань, 

лікарі різного профілю повинні обговорювати потенційну користь і 

шкоду антибіотикопрофілактики зі своїми пацієнтами до прийняття 

остаточного рішення. Після обговорення деякі пацієнти (а також і 

лікарі) можуть побажати продовжити рутинну профілактику ІЕ у 

кожному окремому випадку. 

3.4 Соціальні питання 

Дорослі пацієнти з ВВС стикаються з численними позасерцевими 

проблемами, не пов’язаними з серцевою хірургією, такими як фізичні 

вправи і спорт, контрацепція і вагітність, а також соціальними і 

психологічними питаннями. До того ж, страхування життя і здоров’я 

може супроводжуватись значними складнощами. 

Лікарі цих пацієнтів зобов’язані знати про ці проблеми та бути 

готовими допомогти пацієнтам. Багато з цих питань мають 
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обговорюватись протягом процесу переходу від педіатричної до 

дорослої форми медичної допомоги.  

3.4.1 Фізичні вправи і спорт 

Рекомендації щодо занять фізичними вправами і спортом мають 

ґрунтуватись на фізичному стані пацієнта, впливі навантажень на 

гемодинаміку та ризику виникнення гострої декомпенсації  чи 

аритмії. Має враховуватись тип спортивної діяльності і очікуваний 

рівень навантаження. Регулярні фізичні вправи мають позитивний 

вплив на адаптацію, психологічне благополуччя, соціальні взаємодії 

та ризик виникнення набутих захворювань серця. Загалом, більша 

перевага надається динамічним навантаженням у порівнянні з 

статичними. У обстежених пацієнтів раптова смерть від фізичних 

вправ зустрічається надзвичайно рідко. Участь у спортивних 

змаганнях повинна бути узгоджена з лікуючими лікарями, це 

стосується лише простих ВВС після радикальної корекції. 

Деякі хвороби не сумісні з професійним спортом через 

морфологічні особливості, важкість/складність і схильність до 

серйозних аритмій. Такі хвороби: синдром Ейзенменгера, легенева 

гіпертензія, одношлуночкове серце, аномалії коронарних артерій, 

аномалія Ебштейна, коригована ТМА та ТМА після радикальної 

корекції (операція артеріального переключення або операція 

Растеллі). 

3.4.2 Вагітність, контрацепція і генетичне консультування 

Більшість дорослих пацієнток з ВВС добре переносять вагітність. 

Догляд за вагітними доцільно забезпечити командою спеціалістів 

різних профілів. Ця команда має володіти знаннями з ВВС у 
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дорослих, гінекології, анестезіології, гематології, неонатології та 

генетики. Основним компонентом в наданні допомоги має бути 

своєчасна консультація. Мультидисциплінарна команда має бути 

задіяна з перших тижнів вагітності для своєчасного планування 

допомоги в антенатальний період, під час пологів та до виписки 

породіллі з пологового будинку.  

Пацієнтки з важкою ЛГ (пацієнти з синдромом Ейзенменгера і 

інші) мають високий ризик материнської смертності (30-50%). 

Незважаючи на сучасну терапію, їм рекомендується відмова від 

вагітності. Інші стани, які пов’язані з високим ризиком материнської 

смертності, це – обструкції вивідного і вхідного тракту лівого 

шлуночка, незадовільний стан лівого шлуночка (низька фракція 

викиду <40%),  дилатація кореню аорти при синдромі Марфана і 

схожих на нього (Ехлера-Данлоса, Лойза-Даєтса). Наявність ціанозу з 

сатурацією киснем артеріальної крові нижчою за 85% несе значний 

ризик для плоду, з невисоким шансом живонародження (<12%). Для 

всіх інших станів, пов’язаних з вродженими вадами у дорослих, 

консультування має бути індивідуалізованим і специфічним для 

кожної хвороби.  

Під час вагітності значне підвищення серцевого викиду і 

зменшення периферичного опору судин призводять до специфічних 

для кожної вади гемодинамічних змін. Функціональний стан до 

вагітності та анамнез мають особливе прогностичне значення. 

Проспективні дослідження визначили, що системна фракція викиду 

<40%, базовий функціональний клас NYHA >ІІ або ціаноз, обструкція 

вивідного тракту ЛШ [площа аортального клапану <1,5 см або 
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градієнт >30 мм.рт.ст., площа мітрального клапану <2,0 см], і 

попередні клінічні прояви (СН, ускладнення з боку центральної 

нервової системи, аритмія) є факторами ризику. Пацієнти без цих 

порушень (а також без ЛГ, механічного клапану, або дилатації аорти) 

мають невисокий ризик для вагітності.  

Перинатальна ехокардіографія рекомендується на 16-18 тижнях 

гестації. 

Протягом вагітності слід враховувати негативний вплив деяких  

медикаментів на плід. Наприклад, мають бути заборонені інгібітори 

ангіотензин-перетворюючого ферменту, блокатори ангіотензину ІІ і 

аміодарон.  

Дуже ефективними є гормональні контрацептиви, але сьогодні 

існує дуже мало інформації щодо їх безпечного використання у 

дорослих пацієнтів з вродженими вадами серця. Комбіновані 

пероральні контрацептиви є також дуже ефективними (99,9%). Проте, 

їх краще уникати пацієнтам з наявним ризиком тромботичних 

ускладнень (після операції Фонтена, ціанотичні пацієнти, недостатня 

системна функція ЛШ), оскільки в літературі недостатньо даних, які 

підтвердять, що прийом пероральних антикоагулянтів нівелює цей 

ризик. З іншого боку, прогестеронові контрацептиви не дають такий 

високий ризик тромбозів, і нові ліки для перорального застосування, 

особливо разом з внутрішньо-матковими імплантатами, мають високу 

ефективність (>95%). Ризик ендокардиту після введення гестаген-

вкритих внутрішньматкових спіралей достовірно малий.  

Генетичне консультування є обов’язковим і повинно бути 

своєчасним. Частота випадків ВВС у нащадків коливається від 2% до 
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50% і має більшу частоту, якщо батько та мати мають вроджену ваду 

серця. Найбільший ризик повторного виникнення вади є у випадку 

генних і/або хромосомних аномалій (с-м Марфана, Нунана, делеція 

22q11 хромосоми, синдром Холта-Орама). Для всіх інших частота, з 

якою зустрічається ВВС, коливається в середньому в межах 2-4%, 

при аортальних стенозах може досягати 13-18%, при вадах, 

пов’язаних с дефектом міжшлуночкової перегородки, – 6-10%. 
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4. ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ  

ОКРЕМИХ ВРОДЖЕНИХ ВАДАХ СЕРЦЯ 

 

В даному розділі розглянуті основні питання медичної допомоги, 

з якими найчастіше зустрічаються кардіологи при роботі з дорослими 

пацієнтами з ВВС. 

 

4.1 Дефект міжпередсердної перегородки (ДМПП) 

Розрізняють такі ДМПП: 

• Вторинний ДМПП (80% від всіх ДМПП, розташований в 

ділянці овальної ямки). 

• Первинний ДМПП (15% випадків, синоніми: неповна 

атріовентрикулярна комунікація (АВК), частковий 

атріовентрикулярний канал; він розташований біля 

атріовентрикулярного клапану, і, як правило, деформований в 

результаті регургітації. 

• Дефект венозного синусу (5%) розташований поблизу 

місця впадіння верхньої порожнистої вени (ВПВ), часто поєднується 

з частковим або тотальним аномальним дренажем легеневих вен в 

ВПВ або в праве передсердя (ПП); (<1% над входом нижньої 

порожнистої вени (НПВ)). 

• Дефект даху коронарного синусу (<1%), відмежування від 

лівого передсердя (ЛП) можуть бути частково або повністю відсутні. 
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Рис 1. Типи ДМПП.1. Дефект 

венозного синусу 2. Вторинний ДМПП 

3. Первинний ДМПП  

(Robert J. Sommer et al.) 

 

 

 

Дефект міжпередсердної перегородки часто поєднується з 

наступними вадами: аномальний дренаж легеневих вен, додаткова 

лівобічна ВПВ, клапанний стеноз легеневої артерії, пролапс 

мітрального клапану. Вторинний ДМПП може бути асоційованим із 

синдромом Холта–Орама. 

Об’єм шунта залежить від комплаєнсу шлуночків, величини 

дефекту, співвідношення тиску в передсердях. Через високу 

розтяжимість ПШ в порівнянні з лівим, прості ДМПП мають ліво-

правий шунт (L–R шунт) (значимий шунт, в цілому, при величині 

дефекту ≥ 10 мм), що є причиною перевантаження об'ємом ПШ і 

легеневої гіперперфузії. Із зниженням розтяжимості ЛШ або 

наявністю будь-якого стану, що супроводжується підвищенням тиску 

в лівому передсерді (гіпертонія, ішемічна хвороба серця, 

кардіоміопатії, захворювання аортального, мітрального клапанів), 

відмічається збільшення ліво-правого шунтування. Зниження 

розтяжимості ПШ (стеноз легеневої артерії, ЛГ, захворювання ПШ 

або тристулкового клапану) може зменшити ліво-правий скид або, як 

результат, призвести до повної зміни напряму шунта з появою 

ціанозу. 
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Клінічна картина та природний перебіг. Пацієнти часто 

залишаються безсимптомними до дорослого віку, у більшості клінічні 

симптоми розвиваються після 40 років життя. Найчастішими 

проявами вади є: зниження толерантності до фізичного 

навантаження, задишка, серцебиття (суправентрикулярна 

тахіаритмія), і менш часто інфекційні захворювання легень, 

недостатність правих відділів серця. Тиск в ЛА може бути 

нормальним, проте з віком він прогресивно зростає. Виражена ЛГ 

розвивається рідко (<5%) і для її виникнення необхідні додаткові 

фактори, в тому числі генетична схильність (схожість з ідіопатичною 

високою легеневою гіпертензією). З віком та з прогресуванням ЛГ 

вада ускладняється тахіаритмією (тріпотіння передсердь, фібриляція 

передсердь). Системна емболія може бути спричинена 

парадоксальною емболією або фібриляцією передсердь. Середня 

очікувана тривалість життя при цій ваді менша у порівнянні з 

популяцією в цілому. 

Діагностика. Основні клінічні дані включають: фіксоване 

розщеплення другого тону і систолічний шум на легеневій артерії. На 

ЕКГ, зазвичай, виявляється неповна блокада правої ніжки пучка Гіса і 

відхилення електричної вісі серця вправо (верхньо-ліве відхилення 

вісі при неповній АВК). Трансторакальна ехокардіографії є основним 

діагностичним методом, що забезпечує якісну діагностику. 

Перевантаження об'ємом ПШ може бути першим важливим 

симптомом у пацієнтів з раніше недіагностованим ДМПП, і 

характеризує гемодинамічну значимість дефекту (переважно 

співвідношення шунта). Для встановлення точного діагнозу дефекту 
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венозного синусу необхідне проведення трансезофагальної ЕХО-КГ. 

Цей діагностичний метод є також корисним при виборі способу 

закриття (хірургічного чи ендоваскулярного) міжпередсердного 

дефекту. Черезстравохідна ехокардіографії дозволяє оцінити розмір, 

морфологію перегородки, розміри країв дефекту і їх жорсткість, 

виключити множинні дефекти і підтвердити нормальне сполучення 

легеневих вен. 

При недостатній інформативності ехокардіографічного 

дослідження, додатковими методами є МРТ та КТ, особливо, 

для оцінки перевантаження об'ємом ПШ і сполучення легеневих 

вен. 

Катетеризація серця необхідна у випадках високої ЛГ для 

визначення легеневого опору та стану периферичних судин 

легеневого русла. 

Хірургічне та ендоваскулярне лікування Хірургічне 

лікування має низьку летальність (<1% при відсутності супутньої 

патології) і добрі віддалені результати (нормальна тривалість 

життя і низький рівень захворюваності) при умові своєчасного 

виконання (дитячий, підлітковий вік) та за відсутності ЛГ. В 

старшому віці у пацієнтів із супутніми захворюваннями 

летальність може бути вища. 

Покази до втручання при дефектах міжпередсердної 

перегородки: 

• Закриття ДМПП незалежно від симптомів у пацієнтів з 

ознаками перевантаження об'ємом ПШ та при опорі легеневих судин 

<5 WU. 
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• При відповідній анатомії дефекту, методом вибору 

закриття вторинного ДМПП є ендоваскулярна імплантація окклюдера 

(наприклад Amplatzer, Helex).   

• Всі пацієнти з підозрою на парадоксальну емболію 

незалежно від розміру ДМПП (при виключенні інших причини). 

• Закриття рекомендоване пацієнтам з легеневим судинним 

опором ≥ 5 WU але з тиском в ЛА<2/3 від системного АТ; при 

легеневому судинному опорі<2/3 від системного судинного опору 

(незалежно від прийому вазодилататорів); при наявності ліво-правого 

шунтування (QP: QS>1,5). 

Закриття ДМПП слід уникати у пацієнтів з синдромом 

Ейзенменгера. 

Оптимальним методом закриття вторинного ДМПП, при певній 

анатомії, є імплантація окклюдера. При ендоваскулярному закритті 

вимогами до дефекту є діаметр, що не повинен перевищувати 3,8 см, 

та наявність добрих країв дефекту (по 0,5см) за виключенням 

субаортального. Ці вимоги присутні у ≈ 80% пацієнтів з вторинним 

ДМПП. Летальність при цьому втручанні близька до нуля. Серйозні 

ускладнення спостерігалися лише в ≤1% пацієнтів в ранні терміни 

після втручання. Тахіаритмії, що виникають в післяопераційному 

періоді, зазвичай тимчасові. Ерозія  стінки передсердя, аорти і 

випадки тромбоемболії зустрічаються дуже рідко. Антиагрегантна 

терапія має проводитись протягом 6 місяців (аспірин мінімум 100 мг 

на добу) після імплантації окклюдера. Вірогідність виникнення пізніх 

аритмій або ускладнень зустрічається дуже рідко. Порівнявши 

результати хірургічного та  ендоваскулярного втручань слід 
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відзначити однакові добрі результати та показники летальності, однак 

при ендоваскулярному втручанні спостерігається нижчий відсоток 

ускладнень та менша тривалість перебування в стаціонарі. Найкращі 

результати спостерігаються при втручанні, проведеному у віці до 25 

років. За останніми спостереженнями, закриття ДМПП у віці після 40 

років не впливає на частоту розвитку аритмій. Проте, закриття ДМПП 

рекомендовано в будь-якому віці у зв'язку з прогресуванням 

клінічних проявів (зниження толерантності до фізичних навантажень, 

задишка, правошлуночкова недостатність), особливо, коли можлива 

ендоваскулярна операція.  

Закриття міжпередсердного дефекту може спровокувати 

дисфункцію ЛШ (систолічну, діастолічну), яка може стати причиною 

застійних явищ в малому колі кровообігу. Для попередження таких 

порушень необхідна детальна попередня діагностика, з 

катетеризацією порожнин серця, що включатиме балонну пробу 

(оклюзія дефекту з оцінкою гемодинаміки) та доопераційна 

медикаментозна терапія. 

У пацієнтів з тріпотінням/фібриляцією передсердь повинна 

розглядатись можливість кріо- або радіочастотної абляції підчас 

операції. У пацієнтів похилого віку, за відсутньої можливості 

імплантації окклюдера, за наявності супутніх захворювань, необхідно 

ретельно зважувати ступінь ризику відкритого хірургічного 

втручання та позитивний ефект від закриття ДМПП.  

Рекомендації амбулаторного спостереження. Спостереження в 

динаміці повинно включати оцінку залишкового шунта, розмірів і 

функції ПШ, ступеню тристулкової недостатності і тиску в ЛА 
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методом ехокардіографічного дослідження, ЕКГ для виявлення 

порушень ритму і, за необхідності, холтерівське моніторування. 

Прооперовані пацієнти молодше 25 років без ускладнень або 

залишкових явищ (без залишкового шунта, з нормальним тиском в 

ЛА, нормальним ПШ, без аритмії) не вимагають регулярного 

лікарського спостереження. Однак, пацієнти і лікарі повинні знати 

про можливість виникнення тахіаритмії у пізньому віддаленому 

післяопераційному періоді.  

Пацієнти із залишковим шунтом, підвищеним тиском в ЛА або 

аритмією (до або після втручання), і прооперовані в зрілому віці 

(особливо, після 40 років), повинні регулярно обстежуватись, 

зокрема, в спеціалізованих центрах (з періодичністю, що залежить від 

вираженності залишкових явищ). Після ендоваскулярного закриття 

ДМПП рекомендовано регулярне лікарське спостереження протягом 

перших 2 років, а потім, залежно від результатів, кожні 2-4 роки.  

Пізніми післяопераційними аритміями після хірургічного 

втручання у віці до 40 років найбільш часто є внутрішньопередсердна 

рі-ентрі тахікардія або тріпотіння передсердь, які можуть бути 

успішно виліковні за допомогою радіочастотної абляції. Фібриляція 

передсердь у неоперованих пацієнтів або прооперованих після 40 

років є більш поширеним ускладненням, що може бути показом до 

проведення анти аритмічної терапії. Слід також враховувати, що 

після закриття ДМПП окклюдером доступ до лівого передсердя 

обмежений. Пацієнтам з фібриляцією передсердь показаний прийом 

пероральних антикоагулянтів. Синдром слабкості синусового вузла 

або блокади серця спостерігаються досить рідко. 
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Фізичні вправи і спорт: У асимптоматичних пацієнтів немає 

обмежень до занять фізкультурою перед чи після втручання при 

відсутності ЛГ, значної аритмії, або дисфункції ПШ; обмеження 

фізичних навантажень необхідне у пацієнтів з ЛГ. 

Вагітність: Ризик від вагітності у пацієнтів без легеневої 

гіпертензії є низьким. Закриття ДМПП до вагітності може попередити 

парадоксальну емболію і погіршення клінічного стану. Вагітність є 

протипоказанням для пацієнток з тяжкою ЛГ або синдромом 

Ейзенменгера. 

Профілактика ІЕ: необхідно проводити протягом 6 місяців 

після закриття дефекту.  



 
 

36

4.2 Дефект міжшлуночкової перегородки 

Дефект міжшлуночкової перегородки (ДМШП) має найбільшу 

питому вагу серед вроджених вад серця (30-40%), якщо не 

враховувати двостулковий аортальний клапан (BAV). ДМШП 

діагностують та лікують, як правило, до повноліття дитини. 

Зустрічається спонтанне закриття дефекту. Можливі різноманітні 

локалізації ДМШП в межах міжшлуночкової перегородки. В 

залежності від локалізації, ДМШП поділяють на 4 групи: 

• Перимембранозний (коновентрикулярний). Зустрічається 

найчастіше, частота сягає 80 % від усіх ДМШП. Локалізований в 

мембранозній частині міжшлуночкової перегородки, може 

поширюватись до притічної, трабекулярної та відтічної частин 

перегородки. Межує з трикуспідальним та аортальним клапанами. 

Часто зустрічаються аневризми міжшлуночкової перетинки, що 

можуть призводити до часткового або повного спонтанного закриття 

дефекту. 

• М'язовий (трабекулярний). Зустрічається з частотою 

більшою за 15-20%. Повністю оточений м'язами. Має різну 

локалізацію. Нерідко наявні множинні м’язеві дефекти. Часто 

закриваються спонтанно. 

• Відтічний ДМШП (outlet, супракрістальний, 

субартеріальний, субпульмональний, інфундибулярний). Частота 

складає 5%. Локалізований під двостулковим клапаном в зоні 

конусної чи відтічної перегородки. Часто асоціюється з 

прогресуючою аортальною регургітацією, пов’язаною з 

пролабуванням аортальної стулки (звичайно правої). 
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• Притічний ДМШП (inlet). Знаходиться в притічній 

частині міжшлуночкової перегородки безпосередньо під атріо-

вентрикулярними клапанами. Часто зустрічається при с-мі Дауна. 

 
Рис 2. Типи ДМШП.1. Перимембранозний ДМШП; 2. М'язовий 

ДМШП; 3. Притічний ДМШП (inlet); 4. Відтічний ДМШП (Robert J. 

Sommer et al.) 

 

ДМШП часто є компонентом комплексних вад, таких як тетрада 

Фалло, транспозиція магістральних артерій. Частіше дефект 

міжшлуночкової перегородки один, проте можлива наявність 

множинних дефектів. Спонтанне закриття часто спостерігається при 

локалізації дефекту в м'язовій частині перегородки, рідше при 

локалізації в перимембранозній. Відтічні ДМШП закриваються рідко. 

Локалізацію та величину шунта оцінюють шляхом визначення опору 

легеневих судин, розміру дефекта, оцінки систолічної та діастолічної 

функції лівого та право шлуночків, наявності обструкції на рівні 

вихідного тракту ПШ. 
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Клінічна картина та природний перебіг. Група дорослих 

пацієнтів включає: 

• ДМШП, оперований в дитячому віці, без решунтування. 

• ДМШП, оперований в дитячому віці, з наявністю 

залишкового решунтування. Наявність та вираженість клінічних 

проявів залежать від розмірів шунта і ступеня об'ємного 

перевантаження ЛШ. 

• Маленький ДМШП з невеликим ліво-правим шунтом без 

лівошлуночкового об'ємного перевантаження або ЛГ, при якому в 

дитячому віці не було показів до хірургічної корекції. 

• ДМШП з ліво-правим скидом, ЛГ різного ступеня і 

об'ємним перевантаженням ЛШ. 

• Синдром Ейзенменгера: ураження судин легеневого русла, 

що розвинулось внаслідок ліво-правого шунтування крові і 

призводить до зміни шунтування на право-ліве з появою ціанозу. 

Більшість пацієнтів з ДМШП, у яких дефект закрився в 

дитинстві, або пацієнти в невеликим ДМШП, що не були 

прооперовані, або у яких залишився залишковий дефект після 

хірургічної корекції без об'ємного перевантаженням лівого шлуночка 

за даними ехокардіографії, зазвичай, не мають жодних симптомів та 

не потребують хірургічного лікування. Однак, у невеликого відсотка 

пацієнтів із залишковим ДМШП в більш старшому віці можуть 

виникнути наступні проблеми: 

• Ендокардит, який розвивається в 0,2% випадків. 

• Зростання лівошлуночкового систолічного і діастолічного 

тиску призводять до збільшення ліво-правого скиду, перевантаження 
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ЛШ об’ємом і, в подальшому, до СН. Такі пацієнти потребують 

закриття ДМШП. 

• З часом може сформуватись двокамерний ПШ, що може 

бути результатом змін ендотелія ПШ внаслідок швидкісного потоку 

через дефект. 

• Дискретний субаортальний стеноз (розвивається рідко) 

• У випадку відтічного ДМШП (супракрістального), рідше 

перимембранозного, є ризик пролапсу правої коронарної (або 

некоронарної) стулки аортального клапана, що призводить до 

розвитку та прогресування аортальної регургітації. 

• Аритмії. Ризик їх виникнення нижчий в порівнянні з 

іншими вадами серця. 

• Повний атріовентрикулярний блок, виникає рідко, зазвичай 

у літніх пацієнтів і потребує імплантації штучного водія ритму. 

Діагностика. Специфічна клінічна ознака - систолічний шум у 3-

4 міжребер’ї, також може бути прекардіальне тремтіння. 

Ехокардіографія, як найбільш інформативний метод 

діагностики, дозволяє знайти локалізацію, кількість і розмір дефекту, 

оцінити вираженість ліво-правого об'ємного перевантаження, виявити 

аортальну регургітацію, що виникає внаслідок пролапсу стулок. 

МРТ може бути альтернативним додатковим методом 

діагностики, коли однієї ехокардіографії не достатньо, 

використовується частково для оцінки лівошлуночкового об'ємного 

перевантаження і точного визначення об’єму шунтування. 

Катетеризація серця використовується для визначення опору 

судин легеневого русла, об’єму шунтування, причини високої ЛГ. 
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Хірургічне лікування і ендоваскулярне лікування. Хірургічне 

закриття має низький відсоток летальності (1-2%), добрі віддалені 

результати і є головним методом лікування. Транскатетерне закриття 

може бути показаним у пацієнтів, для яких хірургічне лікування 

пов'язане з великим ризиком, важкодоступними для закриття 

дефектами. При дефектах, розташованих в середній частині 

міжшлуночкової перегородки, транскатетерне закриття може бути 

альтернативним хірургічному методу. Імплантація окклюдера також 

можлива і при перимембранозних ДМШП. Проте, в цьому випадку є 

ризик повного а-v блоку або пошкодження тристулкового клапана з 

наступною регургітацією, окрім цього у дітей є ризик розвитку 

недостатності аортального клапана. 

Покази до закриття дефекту міжшлуночкової перегородки: 

• Симптоматичні пацієнти, без вираженої легеневої 

гіпертензії. 

• Асимптоматичні пацієнти з наявним об'ємним 

перевантаженням ЛШ. 

• Пацієнти з інфекційним ендокардитом підлягають 

хірургічному закриттю ДМШП. 

• Пацієнти з ДМШП та асоційованим пролапсом стулки 

аортального клапана, що призводить до вираженої аортальної 

регургітації. 

• Пацієнтам з ДМШП і високою ЛГ показано хірургічне 

лікування за наявності ліво-правого шунта з Qp:Qs>1.5. 

• Пацієнти з ДМШП з ЛГ, коли тиск в ЛА <2/3 від 

системного АТ чи при легеневому судинному опорі <2/3 від 
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системного судинного опору (незалежно від прийому 

вазодилататорів). 

• Хірургічне лікування не показано при маленькому не 

субаортальному ДМШП, який не приводить до лівошлуночкового 

об'ємного перевантаження або ЛГ та за відсутності інфекційного 

ендокардиту в анамнезі. 

• Хірургічне лікування не показано при ДМШП з синдромом 

Ейзенмейгера та десатурацією при навантаженнях. 

Рекомендації амбулаторного спостереження. За допомогою 

ехокардіографії повинні бути виявлені та оцінені в динаміці 

аортальна або трикуспідальна недостатності, розмір (залишкового) 

шунта, зміни функції шлуночків, зміни легеневого артеріального 

тиску, розвиток двокамерного ПШ, розвиток ізольованого 

аортального стенозу.  

Слід звертати увагу на вірогідність виникнення повного а-v блоку 

(пацієнти, у яких відзначалася транзиторна блокада після закриття 

ДМШП, або ризик виникнення повного а-v блоку у віддаленому 

післяоперційному періоді).  

Пацієнти з дисфункцією ЛШ, залишковим шунтом, ЛГ, 

аортальною регургітацією, обструкцією вихідного тракту правого або 

лівого шлуночка, повинні спостерігатися щорічно та обстежуватись 

фахівцями в спеціалізованих центрах. У асимптоматичних пацієнтів з 

невеликим ДМШП (вродженим або залишковим, нормальним ЛШ, 

нормальним легеневим артеріальним тиском) за відсутності інших 

вад рекомендовано спостереження з інтервалом 3-5 років. Після 

ендоваскулярного закриття ДМШП рекомендовані регулярні 
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обстеження протягом перших 2х років, в подальшому (в залежності 

від результату) кожні 2-4 роки. Після хірургічного закриття за 

відсутності залишкової патології, доцільним є обстеження кожні 5 

років. 

Фізичні вправи і спорт: пацієнти після закриття дефекту або з 

дуже маленькім дефектом міжшлуночкової перегородки без ЛГ, 

аритмії або дисфункції ЛШ обмежень фізичного навантаження не 

потребують. Пацієнтам з високою ЛГ показано обмеження фізичних 

навантажень до рівня рекреаційних видів спорту(див. розділ 3.4.2). 

Вагітність: Протипоказана пацієнтам з синдромом 

Ейзенменгера. Низький ризик у пацієнтів без симптомів, з 

нормальним ЛШ, без високої ЛГ. Виникнення ВВС у плода 

спостерігається в 6-10% випадків. 

Профілактика ІЕ: Рекомендована тільки для пацієнтів високого 

ризику. (див. розділ 3.3.5). 
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4.3 Атріовентрикулярна комунікація 

Атріовентрикулярна комунікація (АВК) характеризується 

наявністю спільного кільця А-В клапану, що має п'ять стулок. 

При частковій формі АВК передні і задні мостові стулки 

кріпляться по центру, при цьому створюючи окремі лівий і правий 

отвори. При повній АВК центрального злиття стулок немає, тим 

самим створюється один спільний отвір. Часткова форма АВК має 

лише первинний дефект міжпередсердної перегородки (ДМПП I). 

При повній АВК дефект знаходиться в центрі серця, поширюючись 

на міжпередсердну та міжшлуночкову перегородки. Від того , як 

розвинута кожна порція спільного А-В клапана (ліве і праве) 

залежить розмір лівого чи правого шлуночка. Повна АВК з 

нормальними розмірами А-В клапанів і відповідно ЛШ і ПШ 

відноситься до збалансованої форми АВК. Недорозвиття однієї із 

порцій спільного А-В клапана приводить до гіпоплазії 

відповідного шлуночка Така форма повної АВК відноситься до 

незбалансованої. Атріовентрикулярний вузол знаходиться позаду 

та знизу від коронарного синуса. Пучок Гіса та ліва ніжка пучка 

Гіса зміщені назад. Це пояснює аномальну послідовність активації 

шлуночків.  

А-В комунікація становить 3% від всіх вроджених вад серця.  

У 35% пацієнтів з АВК наявна супутня генетична патологія – 

синдром Дауна. Більшість повних форм АВК спостерігається у 

дітей з синдромом Дауна (>75%), а більшість часткових форм 

спостерігається у дітей без будь-яких генетичних проявів (>90%). 

АВК можуть поєднуватись з тетрадою Фалло та іншими ВВС. 
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Дуже часто АВК спостерігається у поєднані з гетеротаксичним 

синдромом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Повна атріовентрикулярна комунікація (Daebritz S. H ) 

 

Клінічна картина та природний перебіг. Клінічні прояви в 

основному залежать від наявності та розміру ДМПП та ДМШП і 

компетентності лівої порції загального А-В клапана. 

Специфічних симптомів при А-В комунікації немає. 

Симптоми обумовлені внутрішньосерцевим шунтуванням крові, 

ЛГ, регургітацією на А-В клапанах, шлуночковою дисфункцією 

або обструкцією вихідного тракту ЛШ (може виникати з часом). 

Також можуть спостерігатися зниження толерантності до 

фізичного навантаження, диспное, порушення ритму серця, 

ціаноз.  
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Як правило, неоперована повна АВК стає причиною синдрому 

Ейзенменгера, за виключенням анатомічних варіантів з маленьким 

ДМШП. 

Неоперовані форми часткової А-В комунікацій в наш час не є 

рідкістю, основні прояви при даній формі залежать від наявності 

ліво-правого шунтування на передсердному рівні та регургітації на 

лівому А-В клапані. Як правило, дана форма АВК протікає 

безсимптомно, симптоми виявляються з віком, найчастіше пацієнти 

стають симптоматичними ближче до 40 років. 

Діагностика. Клінічні знахідки залежать від індивідуальних 

особливостей. Подовжений час А-В провідності спостерігають у 50% 

пацієнтів, і, практично, у всіх них відмічається лівостороння 

електрична вісь серця або крайнє відхилення електричної вісі вліво на 

ЕКГ.  

Ехокардіографія є основним діагностичним методом. Даний 

метод забезпечує візуалізацію кожної з анатомічних структур АВК, 

оцінку шунта, регургітації на А-В клапанах, тиску в ЛА, 

підаортального стенозу за його наявності чи появі.  

МРТ серця, як додатковий спосіб обстеження, проводять для 

визначення функції ЛШ або ПШ, об’ємів внутрішньосерцевого 

шунтування, необхідних для прийняття рішення у складних випадках.  

Катетеризація серця виконується для оцінки судинного опору та 

реактивності судин  легеневого русла у випадках високого тиску в 

ЛА. 

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. Корекція АВК 

ендоваскулярним методом неможлива, тому хірургія - це єдиний 
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метод лікування вади. У пацієнтів з залишковим 

міжпередсердним або міжшлуночковим шунтом за наявності 

ендокардіальної карідостимуляції ризик виникнення 

парадоксальної емболії значно підвищений. Це необхідно 

враховувати, при плануванні імплантації кардіостимулятора. В 

таких випадках епікардіальна кардіостимуляція може бути більш 

виправданою. 

Покази для хірургічної корекції при атріовентрикулярній 

комунікації: 

1. Повна атріовентрикулярна комунікація 

• Хірургічна корекція вади протипоказана при синдромі 

Ейзенменгера. У разі сумнівів необхідно виміряти легеневий 

судинний опір. (проведення катетеризації серця і судин) 

• Для показів див. розділ про ДМШП. 

2. Неповна атріовентрикулярна комунікація. 

• Хірургічне закриття дефекту необхідно проводити у разі 

значного об’ємного перевантаження ПШ. Див розділ про ДМПП. 

3. Недостатність на атріовентрикулярному клапані. 

• У пацієнтів з симптомами помірної і вираженої 

атріовентрикулярної недостатності необхідно проводити хірургічну 

корекцію А-В клапану. 

• Асимптоматичним пацієнтам з помірною або вираженою 

недостатністю лівостороннього А-В клапану, кінцево-систолічним 

діаметром ЛШ>45мм і/або зниженою систолічною функцією 

ЛШ<60%, необхідно проводити хірургічну корекцію при відсутності 

інших причин дисфункції ЛШ.  
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• Хірургічна корекція показана у асимптоматичних пацієнтів 

з помірною або вираженою недостатністю на лівому А-В клапані при 

наявності ознак об’ємного перевантаження ЛШ. 

4. Підаортальний стеноз: 

• Дивись розділ «Підаортальний стеноз». 

Рекомендації амбулаторного спостереження. 

Рекомендується по життєве спостереження для оперованих і 

неоперованих хворих з АВК, включаючи обстеження в 

спеціалізованих центрах. Особлива увага повинна бути приділена 

залишковій післяопераційній патології (решунтування дефектів, 

недостатність А-В клапанів, розширення і дисфункція ЛШ і ПШ, 

субаортальний стеноз, порушення ритму серця, підвищення тиску 

в ЛА. Частота амбулаторних відвідувань залежить від наявності 

та ступеня залишкових аномалій. Пацієнти, після хірургічної 

корекції без залишкової патології мають спостерігатись 

щонайменше 1 раз на 2-3 роки. При наявності залишкової 

патології обстеження у спеціалізованому центрі має проводитись 

частіше.  

Покази до повторної операції для усунення залишкових аномалій 

є схожими з показами для первинної операції. 

У прооперованих пацієнтів найбільш частою проблемою є 

недостатність лівого А-В клапану. Симптоматичний стеноз лівого  

А-В клапану (найчастіше як результат попереднього втручання 

повіни бути скорегований.) 

Фізичні вправи і спорт. У більшості пацієнтів без залишкової 

патології, після оперативного втручання, фізичні навантаження не 
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обмежені. Щоправда, багато з цих пацієнтів відмічають нижчу від 

норми фізичну працездатність.  

Пацієнти зі значними залишковими проблемами вимагають 

індивідуальних рекомендацій. 

Вагітність. Вагітність добре переноситься пацієнтами з повною 

корекцією вади при відсутності істотних резідуальніх дефектів. 

Неоперовані пацієнти з частковою АВК мають підвищений ризик 

парадоксальної емболії. Необхідність закриття будь-якого значимого 

ДМПП має бути розглянута перед вагітністю. У хворих з важкою ЛГ 

вагітність протипоказана. Як правило, пацієнти із залишковою 

регургітацією на МК, у яких немає показів до операції, переносять 

вагітність відносно добре, хоча можуть спостерігатись  аритмії і 

наростання регургітації. Рекурентний ризик виникнення ВВС є 

відносно високим, досягає 11%, що потребує генетичного 

консультування. 

Профілактика ІЕ: Рекомендована тільки для пацієнтів з високим 

ризиком. 
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4.4 Відкрита артеріальна протока 

Відкрита артеріальна протока (ВАП) – це персистуюче 

сполучення між проксимальними відділами лівої гілки легеневої 

артерії та низхідною аортою дистально від лівої підключичної артерії. 

ВАП може поєднуватися з різними вродженими вадами серця. Однак, 

у дорослих, як правило, це ізольована знахідка.  

На початку ВАП призводить до ліво-правого шунтування з 

перевантаженням лівого шлуночка об’ємом. Пацієнти з ВАП 

середнього розміру, які досягли дорослого віку, зазвичай мають 

перевагу одного з порушень – ЛГ чи об’ємне перевантаження ЛШ (в 

залежності від генетичної схильності). У дорослих пацієнтів з 

великою ВАП, як правило, діагностують фізіологію синдрому 

Ейзенменгера.  

  

 

Рис 4. Відкрита 

артеріальна протока (New Media 

Center of the University of Basel) 
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Клінічна картина та природний перебіг. Група дорослих 

пацієнтів з ВАП включає: 

• малого розміру ВАП, без об'ємного перевантаження ЛШ 

(нормальний ЛШ) та з нормальним тиском в ЛА, пацієнти є зазвичай 

асимптоматичними; 

• середнього розміру ВАП, з перевантаженням ЛШ об'ємом 

(великий ЛШ з нормальною чи зниженою функцією), з можливими 

проявами лівошлуночкової недостатності; 

• середнього розміру ВАП з ЛГ (перенавантаження тиском 

ПШ), що може проявлятись правошлуночковою слабкістю; 

• великого розміру ВАП з синдромом Ейзенменгера, що 

проявляється гіпоксемією та ціанозом різного ступеня (ціаноз нижніх 

кінцівок, а іноді і лівої руки), (див. розділ 4.17, 4.18). 

Існує потенційний ризик виникнення ендартеріїту але він 

низький. Доволі рідкісним ускладненням є формування аневризми 

артеріального протоку, яка може здавлювати ліву коронарну артерію. 

Діагностика. Характерні клінічні прояви  включають в себе 

систоло-діастолічний шум, який зникає при розвитку синдрому 

Ейзенменгера. 

Ехокардіографія є основним методом встановлення 

діагнозу. Проте діагностика може бути ускладнена у хворих з 

синдромом Ейзенменгера. Метод дозволяє оцінити ступінь 

перевантаження об'ємом ЛШ, тиск в ЛА, розмір ЛА та зміни 

правих відділів серця. 

КТ/МРТ проводяться, коли необхідна додаткова оцінка об'ємів 

лівого шлуночка чи оцінка анатомії легеневої артерії. 
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Катетеризація порожнин серця показана при високому тиску в 

ЛА за даними ехокардіографії та для оцінки легеневого судинного 

опору. 

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. У дорослих 

кальцифікація ВАП може стати проблемою для хірургічного 

закриття. Закриття ВАП окклюдером є методом вибору, навіть якщо 

операція на серці показана в зв'язку з іншими супутніми вадами 

серця. Ендоваскулярне втручання може бути виконано у переважної 

більшості дорослих з добрим результатом та дуже низькою частотою 

ускладнень. Хірургічне лікування проводиться у малої кількості 

пацієнтів: з ВАП, де імплантація окклюдера є неможливою, та при 

формуванні аневризми ВАП. 

Покази до втручань при відкритій артеріальній протоці: 

• ВАП має закриватись у пацієнтів з явищами об'ємного 

перевантаження ЛШ. 

• ВАП має закриватись у пацієнтів з ВГЛА, але при тиску в 

ЛА <2/3 від системного АТ чи при легеневому судинному опорі <2/3 

від системного судинного опору. 

• Закриття окклюдером є методом вибору (якщо існує 

технічна можливість). 

• Закриття ВАП дискутабельне, але може розглядатися у 

пацієнтів з ВГЛА та тиском у ЛА >2/3 від системного тиску чи 

легеневому судинному опорі >2/3 від системного судинного опору, 

при наявності ліво-правого шунта (QP:QS>1,5), або при його появі 

під час тестування (бажано з оксидом азоту) чи на фоні специфічної 

медикаментозної терапії ЛГ. 
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• Закриття окклюдером показано при протоці маленького 

розміру з постійним серцевим шумом (нормальний ЛШ та тиск у 

ЛА). 

• Закриття ВАП протипоказано у пацієнтів з синдромом 

Ейзенменгера та у пацієнтів, у яких після фізичних вправ виникає 

десатурація артеріальної крові нижніх кінцівок. 

• Закриття ВАП не потрібне при “тихій” протоці (дуже 

маленька, немає шумів). 

Рекомендації амбулаторного спостереження. 

Ехокардіографічна оцінка повинна включати оцінку розміру та 

функції ЛШ, тиску в системі ЛА, залишкового шунта та супутніх 

аномалій. Пацієнти без резидуального шунта, з нормальним ЛШ та 

нормальним тиском в ЛА не потребують регулярного обстеження 

після 6 місяців від дати оперативного втручання. Пацієнти з 

дисфункцією ЛШ та з залишковою ЛГ повинні обстежуватись 1 раз в 

1-3 роки (в залежності від ступеня важкості), включаючи обстеження 

в спеціалізованих центрах. 

Фізичні вправи/спорт. У асимптоматичних пацієнтів без ЛГ 

перед або після втручання немає обмежень; у пацієнтів з ЛГ - 

обмеження до вправ з низькою інтенсивністю. 

Вагітність. Немає значимого підвищення ризику для вагітності у 

хворих без ЛГ. Вагітність протипоказана пацієнткам з ВГЛА та 

синдромом Ейзенменгера. 

Профілактика ІЕ: обмежена, лише для пацієнтів з високим 

ризиком. 
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4.5 Аортальний стеноз 

Аортальний стеноз (АоСт) може виникати на підклапанному, 

клапанному чи надклапанному рівнях, ізольовано чи у комбінаціях. 

Найчастіше виникає на клапанному рівні (в 70%). 

4.5.1 Клапанний аортальний стеноз 

Найчастішою причиною виникнення клапанного АоСт є 

двостулковий аортальний клапан (АК), що зустрічається серед 

населення з частотою 1-2%. Формування двостулкового аортального 

клапану пов’язане з мутацією у гені NOTCH 1. Зміни у аортальній 

стінці, обумовлені наявністю двостулкового АК, ведуть до 

прогресування дилатації і формування аневризми аорти, розриву чи 

дисекції її стінки. Для лікування аортальної недостатності, пов’язаної 

з двостулковим АК, використовують протоколи лікування 

захворювань клапанів серця. 

 

Рис 5. Клапанний 

аортальний стеноз. Стулки 

аортального клапана 

ущільнені, розкриття клапана 

обмежене. 
(New Media Center of the 

University of Basel) 



 
 

54

Клінічна картина та природний перебіг. Пацієнти часто 

залишаються асимптоматичними протягом багатьох років життя. 

Прогресування стенозу залежить від початкової вираженості, 

ступеню кальцифікації, віку і атеросклеротичних факторів. При 

двостулковому АК прогресування хвороби наступає швидше у 

пацієнтів з ексцентричною і передньо-задньою орієнтацією лінії 

кооптації стулок.  

Прогресування хвороби повільне, і раптова смерть зустрічається 

рідко у асимптоматичних пацієнтів, які добре переносять 

навантажувальні тести, навіть при вираженому стенозі. При 

виникненні симптомів (стенокардія, задишка, синкопальні стани) 

починається швидке наростання декомпенсації. У пацієнтів з 

двостулковим АК летальність склала 0,3% пацієнтів за рік, частота 

дисекцій - 0,1%, ендокардиту - 0,3%. Дилатація синусів АК та/або 

висхідної аорти виникають у 45% пацієнтів після 9 років 

спостереження.  

Діагностика. Специфічними клінічними проявами є типовий 

систолічний шум викиду над АК, що іррадіює в сонні артерії. 

Тремтіння грудної стінки можна відчути на дотик. На ЕКГ можна 

зафіксувати гіпертрофію ЛШ з або без перенавантаженням. 

Ехокардіографія є золотим стандартом для діагностики АоСт для 

визначення рівня кальцифікації, систолічної функції ЛШ, гіпертрофії 

ЛШ і інших порушень. За допомогою допплер ехокардіографії можна 

визначити рівень вираженості АоСт через трансклапанну пікову 

швидкість (Vmax), середній градієнт і вирахувати площу клапанного 

отвору. Черезстравохідна ЕХО-КГ іноді може допомогти у більш 
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точному визначенні площі АК за відсутності кальцифікації. Більш 

детальна інформація викладена в численних рекомендаціях з оцінки 

клапанних стенозів.  

 

Таблиця 2 

Діагностичні критерії визначення ступеню вираженості  

аортального стенозу 
 Мінімальний Помірний Виражений 

Максимальна швидкість 

кровотоку (Допплер ЕХО-КГ) Vmax 

(м/с)* 

2,0-2,9 3,0-3,9 ≥4,0 

Середній градієнт тиску 

(мм.рт.ст.) 
<30 30-49 ≥50 

Площа аортального клапану (см2) >1,5 1,0-1,5 <1,0 

Індексована (до площі поверхні 

тіла) площа аортального клапану 

(см2/м2)  

≥1,0 0,6-0,9 <0,6 

* при нормальному трансклапанному потоці  

 

Навантажувальні тести рекомендовані асимптоматичним 

пацієнтам, в тому числі при вираженому стенозі, для 

підтвердження асимптоматичного статусу та визначення 

толерантності до навантаження. За результатами тестів 

визначають ризик виникнення ускладнень та терміни проведення 

хірургічної корекції.  

ЕХО-КГ з введенням низьких доз добутаміну інформативна у 

випадках, коли АоСт поєднаний зі значно зниженою систолічною 
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функцією ЛШ (при наявності низького градієнту або малого 

потоку).  

КТ/МРТ серця, як правило, використовується для оцінки 

дилатації аорти, яку іноді важко оцінити за допомогою ЕХО-КГ. 

Потреба у катетеризації серця виникає у випадках, коли 

необхідна візуалізація коронарних артерій та, якщо неінвазивні 

методи не дають достатньої інформації. 

Консервативне лікування. Симптоматичні пацієнти 

потребують ургентної хірургії. Консервативне лікування показано 

лише неоперабельним пацієнтам. Лікування статинами або 

іншими препаратами для уповільнення прогресування АоСт не 

ефективне.  

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. У підлітків і молодих 

людей з некальцифікованим клапаном балонна вальвулопластика 

може бути варіантом лікування. У пацієнтів з кальцифікованим 

клапаном операцією вибору є протезування. У порівнянні з 

гомографтами або біологічними клапанами, механічні клапани 

працюють довше, проте потребують постійного прийому 

антикоагулянтів. Пацієнтам дітородного віку і тим, хто хоче 

уникнути прийому антикоагулянтів, рекомендована операція Росса. 

Це втручання складніше (операція на двох клапанах), з високою 

частотою повторних операцій. Черезшкірна імплантація клапану 

стала альтернативою у лікуванні стенозу легеневого клапану 

(гомографт) у віддаленому періоді після операції Росса. Черезшкірна 

імплантація АК на сьогоднішній день не застосовується при лікуванні 

вродженого АоСт. 
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Покази до хірургічного лікування аортального стенозу: 

• Пацієнтам з вираженим АоСт і будь-якими симптомами, 

пов’язаними з клапаном (стенокардія, задишка, синкопальні стани), 

необхідно проводити протезування клапану 

• Асимптоматичним пацієнтам з вираженим АоСт 

оперативне лікування показне при появі симптомів під час 

навантажувальних тестів 

• Незалежно від симптомів, хірургічне лікування необхідно 

проводити при появі систолічної дисфункції ЛШ при вираженому 

АоСт (ФВ<50%), за відсутності інших причин дисфункції 

• Незалежно від симптомів, хірургічне лікування необхідно 

проводити у пацієнтів з вираженим АоСт, які йдуть на хірургічне 

лікування висхідної аорти, патології інших клапанів, або на операцію 

коронарного шунтування 

• Незалежно від симптомів, хірургічне лікування необхідно 

взяти до уваги при діаметрі висхідної аорти >50мм (27,5мм/м2) навіть 

за відсутності інших показів для оперативного лікування 

• Асимптоматичним пацієнтам з вираженим АоСт показано 

хірургічне лікування при падінні АТ нижче вихідного рівня під час 

навантажувальних тестів 

• Оперативне лікування рекомендоване асимптоматичним 

пацієнтам з вираженим АоСт, помірним або важким рівнем 

кальцифікації і частотою прогресування пікової швидкості 

≥0,3м/с/рік. 
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• Пацієнти з помірним АоСт, яким заплановане коронарне 

шунтування, пластика висхідної аорти або протезування іншого 

клапану мають розглядатись як кандидати на додаткову заміну 

аортального клапану під час операції. 

• При вираженому АоСт з низьким градієнтом (<40мм.рт.ст.) 

і ЛШ дисфункцією з резервом скоротливості рекомендоване 

оперативне лікування 

• Виражений АоСт з низьким градієнтом (<40мм.рт.ст.) і 

дисфункцією ЛШ без резерву скоротливості рекомендований до 

оперативного лікування 

• Асимптоматичним пацієнтам з вираженим АоСт і 

надмірною гіпертрофією ЛШ (≥15мм), крім випадків, пов’язаних з 

артеріальною гіпертензією, показано оперативне лікування. 

Рекомендації амбулаторного спостереження. Рекомендовано 

регулярний пожиттєвий амбулаторний нагляд з інтервалами, що 

залежать від ступеню вираженості АоСт. 

Щорічний контроль є необхідним при перенесених втручаннях на 

АК. При обстеженнях обов’язковим є ехокардіографічна візуалізація 

АК і кореню аорти для визначення прогресування АоСт і аортальної 

недостатності. Комп’ютерна томографія серця рекомендована 

пацієнтам з двостулковим АК та після перенесеного 

кардіохірургічного втручання.  

Фізичні вправи і спорт. Пацієнти з вираженим АоСт незалежно 

від наявності симптоматики та хворі з помірним с АоСт 

двостулкового АК та дилатованою аортою повинні уникати 
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ізометричних навантажень та професійного спорту. При невеликому 

або помірному АоСт заняття спортом допустимі. Проте 

рекомендовано попереднє тестування з фізичним навантаженням. 

Вагітність. Вагітність протипоказана при вираженому АоСт. 

Перед заплідненням необхідно проведення балонної 

вальвулопластики або хірургії У асимптоматичних пацієнтів з 

вираженим АоСт і добрими результатами навантажувальних тестів 

вагітність можлива у певної когорти пацієнтів, проте це є 

дискутабельним. Враховуючи можливість прогресування дилатації 

аорти під час вагітності при двостулковому АК вагітні потребують 

регулярного контролю та додаткових методів обстеження. Також 

існує ризик дисекції (див розділ 3.4.2). 

Частота виникнення ВВС у плода складає 5%. 

Профілактика ІЕ: Рекомендована тільки для пацієнтів з високим 

ризиком (див. розділ 3.3.5). 
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4.5.2 Надклапанний аортальний стеноз 
Питома вага надклапанного аортального стеноза в структурі всіх 

форм обструкцій вихідного тракту ЛШ не перевищує 7%. В основі 

цього захворювання лежить мутація гена еластина 7q11.23 

хромосоми. Втрата функції цього гена призводить до обструктивної 

артеріопатії різного ступеня тяжкості, що проявляється стенозом на 

рівні синотубулярного з'єднання. Надклапанний стеноз може бути 

представлений локальною фіброзною діафрагмою дещо дистальніше 

від місць відходження коронарних артерій, дифузним стенозом 

висхідної аорти або, найчастіше, деформацією у вигляді пісочного 

годинника з локальним звуженням просвіту аорти в зоні 

синотубулярного з’єднання. Ці зміни часто є складовою синдрому 

Вільямса-Бойрена та можуть поєднуватись з гіпоплазією всієї аорти, 

стенозами гил коронарних артерій, великих гілок аорти, звуженнями 

стовбура та гілок ЛА.  

 

 

Рис 6. Надклапанний аортальний 

стеноз 
(New Media Center of the University of 

Basel) 
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Клінічна картина та природний перебіг. У пацієнтів 

спостерігаються симптоми обструкції вихідного тракту ЛШ або 

ішемії міокарду. Ризик раптової смерті низький, проте він є 

дещо вищим у пацієнтів з надклапанним аортальним стенозом 

при синдромі Вільямса-Бойрена з ураженням коронарних 

артерій чи наявністю множинних периферичних стенозів 

легеневої артерії.  

Діагностика. У зв'язку з наявністю високошвидкісного потоку 

через надклапанний стеноз у напрямку правої брахіоцефальної артерії 

(ефект Коанда), клінічно можна виявити помітне збільшення 

систолічного тиску в правій верхній кінцівці по відношенню до лівої 

та тремтіння у супрастернальній ділянці. 

Ехокардіографія дозволяє встановити анатомічний діагноз 

надклапанного стеноза. За допомогою допплер-ехокардіографії 

можна вимірюються градієнти тиску. Тест з навантаженням - див. 

Клапанний АоСт (розділ 4.5.1).  

МРТ/КT забезпечують точне анатомічне визначення ділянки 

ураження і виявлення додаткової патології ЛА, аорти та її гілок 

(стенози сонних та ниркових артерій).  

Катетеризація серця може бути ризикованою, особливо при 

синдромі Вільямса-Бойрена. Катетеризацію рекомендують при 

необхідності гемодинамічної оцінки, коли неінвазивні методи дають 

недостатньо інформації. Коронарну ангіографію необхідно 

виконувати у всіх пацієнтів з запланованим хірургічним втручанням. 

Уникнути інвазивної ангіографії можна за допомогою КТ 

дослідження.  
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Генетичний аналіз з використанням флуоресцентної гібридизації 

(FISH) рекомендується для визначення діагнозу синдрому Вільямса-

Бойрена.  

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. Хірургія є головним 

методом лікування. Після операційна летальність при наявності 

фіброзної діафрагми та деформації у вигляді пісочного годинника 

складає <5%. Якщо на коронарні артерії постійно діє високий тиск, то 

хірургічне втручання показано раніше, ніж у пацієнтів з клапанним 

АоСт, особливо, якщо замінювати клапан не потрібно. Після 

хірургічного втручання 15-річна виживаність складає 85%. Аортальна 

регургітація спостерігається у 25% хворих, але, звичайно, після 

хірургічного усунення надклапанного аортального стенозу не 

прогресує. 

Покази до втручання при надклапанному аортальному 

стенозі: 

• Операція показана пацієнтам з симптомами стенозу, 

середнім градієнтом за даними допплер-ехокардіографії ≥50мм.рт.ст.c 

• Пацієнтам з середнім допплерівським градієнтом < 50 

мм.рт.ст. показана операція при наявності: 

- симптомів, пов’язаних з обструкцією (задишка при 

навантаженні, стенокардія, синкопальні стани);  

- систолічної дисфункції ЛШ (яку не можна пояснити іншими 

причинами); 

- різкої гіпертрофії ЛШ, пов’язаної з обструкцією (якщо 

причиною не є гіпертензія); 

- потреб у проведенні операції з приводу ІХС 
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• У асимптоматичних пацієнтів з середнім допплерівським 

градієнтом ≥50мм.рт.ст., без систолічної дисфункції і гіпертрофії 

ЛШ, хорошими результатами навантажувальних тестів і низьким 

хірургічним ризиком покази до втручання індивідуальні. 

Рекомендації амбулаторного спостереження. Регулярне 

обстеження протягом всього життя, у тому числі ехокардіографія, 

потрібно для визначення прогресування обструкції (що трапляється 

рідко), оцінки розміру та функції ЛШ та розвитку симптомів, і після 

операції, для виявлення пізнього рестенозу, розвитку аневризми 

(МРТ/КТ), та прогресування ураження коронарних артерій. 

Обстеження повинно включати оцінку стану пацієнта у 

спеціалізованих центрах. 

Фізичні вправи і спорт: див. клапанний АоСт (розділ 4.5.1). 

Вагітність: Див клапанний АоСт (розділ 4.5.1). Рекомендується 

сімейний скринінг в зв’язку з високим рекурентним ризиком 

виникнення ВВС у плоду. 

Профілактика ІЕ: рекомендовано тільки для пацієнтів з високим 

ризиком. 
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4.5.3. Підклапанний аортальний стеноз 

Субаортальний (підклапанний) стеноз зустрічається ізольвано 

або в комбінації з іншими вадами (ДМШП, АВК або синдромом 

Шона) та після радикальної корекцій цих вад. Розповсюдженість 

субаортального стенозу серед дорослих пацієнтів з ВВС складає 

6,5%. Субаортальний стеноз морфологічно є фіброзним тяжем 

розташованим у вихідному тракті лівого шлуночку, проксимально від 

АК, або фіброзно-мязовим звуженням (необхідно диференціювати з 

гіпертрофічною кардіоміопатією). 

 

 

 

 

Рис 7. Субаортальний 

стеноз 
(New Media Center of the 

University of Basel) 
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Клінічна картина та природний перебіг. Клінічний перебіг 

хвороби різноманітний. Результати дослідження серед дорослих 

пацієнтів показали, що ступінь звуження збільшувався у пацієнтів 

старше 50 років. Аортальна недостатність зустрічається часто, за 

рідким винятком, гемодинамічно значима або прогресує.  

Діагностика. За допомогою ЕХО-КГ можна візуалізувати 

вихідний тракт ЛШ, супутню патологію АК, оцінити ступінь 

аортальної недостатності, функцію ЛШ і наявність його гіпертрофії, а 

також іншу супутню патологію серця. Допплер-ехокардіографія дає 

можливість визначити ступінь підклапанного звуження за допомогою 

визначення градієнту, іноді необхідно підтвердження градієнту 

прямим вимірюванням під час зондування серця. Досить часто для 

візуалізації місця звуження (мембрани) потрібна трансезофагеальна 

ЕХО-КГ. Для оцінювання складної анатомії вихідного тракту ЛШ 

застосовується тривимірна ЕХО-КГ.  

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. Хірургічне лікування 

включає резекцію фіброзного кільця і частину м'язової частини 

уздовж лівої септальної стулки. При фіброзно-м'язевому або 

тунельному типах субаортального стенозу показана розширена 

резекція або процедура Конно. Результати операції хороші, але іноді 

зустрічаються ре-стенози.  

У пацієнтів, яким показана хірургічна корекція з низьким 

хірургічним ризиком, операція має проводитись раніше, ніж при 

клапанному АоСт, тому що потреба в штучному клапані відсутня. У 

разі помірної або вираженої аортальної недостатності, АК необхідно 

замінити під час оперативного втручання. 
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Покази для оперативного лікування при субаортальному 

стенозі: 

• Пацієнтам з симптомами, які з’являються під час фізичного 

навантаження або після нього, з градієнтом >50 мм.рт.ст. і/або 

вираженою аортальною недостатністю показано хірургічное 

лікування 

• Асимптоматичним пацієнтам показано хірургічне 

лікування при: 

- ФВ ЛШ<50% (градієнт може бути нижчий 50 мм.рт.ст. 

внаслідок невеликої швидкості кровотоку 

- вираженій аортальній недостатності і КСО ЛШ >50 мм (чи 

25мм/м²) і/або ФВ >50% 

- середньому градієнті по допплеру >50 мм.рт.ст. з наявністю 

вираженої гіпертрофії міокарду ЛШ 

- середньому градієнті по допплеру >50 мм.рт.ст. і  патологічній 

реакції АТ на навантажувальні тести  

• У асимптоматичних пацієнтів дискутабельні покази до 

хірургічного лікування при: 

- середньому градієнті по допплеру >50 мм.рт.ст., з нормальною 

функцією ЛШ, хорошими результатами навантажувальних тестів і 

низьким хірургічним ризиком; 

- задокументованому збільшенні аортальної недостатності, яка 

досягає рівня вираженності більше помірного (для запобігання 

подальшого прогресування). 
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Рекомендації амбулаторного спостереження. Пацієнтам, яким 

не було проведено хірургічне лікування, потрібно постійно 

проходити періодичні амбулаторні огляди, з проведенням 

ехокардіографії для визначення прогресування звуження, аортальної 

недостатності, функції ЛШ і його розмірів. 

Необхідні амбулаторні огляди і після проведеного хірургічного 

лікування для виявлення пізнього ре-стенозу (часта патологія, 

особливо при ізольованих формах стенозу і хірургічному лікуванні у 

дитинстві), збільшення аортальної недостатності, діагностики 

можливих аритмій, повного серцевого блоку або ятрогенних ДМШП і 

інших ускладнень.  

Всі огляди мають проводитись у спеціалізованих центрах для 

дорослих пацієнтів з ВВС. 

Фізичні вправи і спорт: Див. клапанний АС (розділ 4.5.1) 

Вагітність: протипоказана тільки у важких з вираженою 

симптоматикою випадках субаортального стенозу, коли хірургічне 

втручання повинно виконуватись перед вагітністю (протипоказання 

до вагітності необхідно розглядати навіть при асимптоматичному 

перебігу субаортального стенозу важкого ступеня). Див. розділ 3.4.2. 

Профілактика ІЕ: Рекомендована тільки для пацієнтів з високим 

ризиком(див. розділ 3.3.5.) 
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4.6 Коарктація аорти 

Коарктація аорти (КоА) відноситься до групи генералізованих 

артеріопатій, представлене циркулярним звуженням аорти, яке 

може бути дискретним звуженням в одному місці чи подовженою 

гіпоплазією сегменту аорти. Типова коарктація аорти 

локалізується в місці відходження ВАП і тільки в рідких випадках 

зустрічається ектопічна КоА (висхідної аорти, низхідної аорти чи 

черевної аорти). 

Частка КоА складає 5-8% від усіх ВВС. Поширеність ізольованої 

форми складає 3 на 10000 народжених живими дітей. 

З коарктацією аорти найчастіше поєднуються: двостулковий 

АК (до 85%), підклапанний, клапанний та надклапанний АоСт, 

стеноз мітрального клапану (парашутоподібний МК, що входить 

до комплексу Шона), чи інші складні вроджені вади серця. 

Коарктація аорти може бути пов'язана з синдромами Тернера, 

Вільямс-Беурена чи вродженою краснухою, нейрофіброматозом, 

аортитом Такаясу, або травмою. КоА призводить до значного 

післянавантаження на ЛШ, в результаті чого збільшується тиск 

на стінку ЛШ, виникає компенсаторна лівошлуночкова 

гіпертрофія, дисфункція ЛШ та розвиток артеріальних 

колатералей. 

"Кістозний медіальний некроз" з ранньою еластичною 

фрагментацією волокон та фіброз, що виявляється у висхідній та 

низхідній аорті, веде до збільшення ригідності аорти та сонних 

артерій. 
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Рис 8. Коарктація аорти  
(New Media Center of the 

 University of Basel) 
 

 

 

 

 

 

Клініка та природний перебіг. Ознаки та симптоми КоА 

залежать від її вираженості. У пацієнтів з вираженою КоА ознаки та 

симптоми з'являються рано, в той час як невелика КоА може не 

проявляти себе до дорослого віку. 

Основними симптомами можуть бути головні болі, носові 

кровотечі, запаморочення, шум у вухах, задишка, біль в животі, 

кульгавість, судоми в ногах, втомлюваність ніг після вправ, знижена 

температура нижніх кінцівок. 

Природний перебіг може ускладнюватися лівошлуночковою 

слабкістю, внутрішньочерепними крововиливами із судинних 

аневризм, інфекційним ендокардитом, розривом або розшаруванням 

аорти, передчасним втягненням у патологічний процес коронарних та 

мозкових артерій, та супутніми серцевими вадами. 
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Діагностика. Клінічні симптоми включають: систолічну 

гіпертензію верхньої частини тіла та гіпотензію в нижній частині, 

градієнт кров'яного тиску між верхніми та нижніми кінцівками 

(різниця в 20 мм рт.ст. вказує на значиму КоА), затримку 

променезап'ясткового та стегнового пульсу і пальпацію колатералей. 

Інші результати обстеження включають: відчуття загрудинного 

поштовху, судинний шум при аускультації на спині чи безперервні 

шуми (через колатеральні судини). Рентгенівські знімки грудної 

клітки можуть демонструвати вирізки («узури») третього та 

четвертого ребер (до восьмого) за рахунок колатералей; розширення 

висхідної аорти, кінкінг чи подвійний контур низхідної аорти та 

розширення лівої підключичної артерії.  

Ехокардіографія надає інформацію відносно локалізації, 

структури та ступеня вираженості КоА, функції ЛШ та його 

гіпертрофії, супутні серцеві аномалії та діаметри аорти. 

Допплерівські градієнти не підходять для кількісної оцінки вродженої 

та післяопераційної коарктації. Діастолічний ‘run-off’ феномен – 

мабуть, сама надійна ознака вираженої коарктації аорти чи 

рекоарктації. Якщо є широка колатеральна сітка, то градієнт може 

бути недостовірним. Після хірургічної корекції може зберігатися 

підвищений систолічний тиск, навіть при відсутності значущого 

звуження, в зв’язку з недостатнім комплаєнсом аорти. 

МРТ і КТ є найбільш оптимальними неінвазивними методами 

для оцінки всієї аорти у дорослих. Обидві методики можуть 

відображати локалізацію, ступінь звуження аорти, дугу аорти, пре- та 

постстенотичну аорту та колатеральні судини. Ці методи 
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допомагають виявити такі ускладнення, як: аневризма, рестеноз чи 

залишковий стеноз. 

Катетеризація серця з манометрією. Піковий градієнт 20 мм 

рт.ст. вказує на гемодинамічно значущу КоА за відсутності добре 

розвинутих колатералей. Ангіографія все ще залишається золотим 

стандартом для оцінки КоА у багатьох центрах до, та після 

оперативного чи рентгенендоваскулярного методу лікування. 

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. При вродженій КоА 

з адекватною анатомією стентування стало методом вибору у 

дорослих в багатьох центрах. Переваги використання покритих чи 

непокритих стентів поки не доведені.  Стенти, що здатні до 

біологічної деградації, знаходяться на стадії розробки. Для 

дорослих з рекоарктацією чи з залишковою коарктацією 

ангіопластика є ефективним методом лікування у досвідчених 

руках, як з імплантацією стенту, так і без неї.  

Хірургічне лікування включає в себе резекцію звуженого 

сегмента та накладення анастомозу кінець-в-кінець, аортопластику 

протезною заплатою, аортопластику латкою з підключичної артерії, 

протезування протезом дуги аорти чи обхідний шунт за допомогою 

протезу. 

Радикальна корекція КоА у дорослих може бути дуже складною. 

У випадках складної анатомії перевагу надають обхідним кондуїтам 

між висхідною та низхідною аортою. Хоча хірургічний ризик при 

простій КоА може бути меншим за 1%, він значно збільшується після 

30-40 років. Такі операції також мають ризик ураження спинного 

мозку. 
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Оскільки КоА не є локальною хворобою аорти, слід 

контролювати наступні, пов’язані з нею такі вади що можуть 

потребувати втручання: 

• виражений клапанний АоСт чи недостатність; 

• аневризма висхідної аорти з діаметром >50mm 

(>27,5mm/m2площі поверхні тіла) чи швидка ії прогресія; 

• аневризма на місці попередньої коарктації; 

• симптоматичні чи великі аневризми судин Вілізієвого кола. 

Лікування повинно проводитися в центрах з великим досвідом 

лікування вроджених вад серця. 

Залишкові явища, наслідки та ускладнення перераховані нижче: 

• Артеріальна гіпертонія в спокої чи під час виконання 

фізичних вправ, навіть після вдалого лікування, є важливим фактором 

ризику для виникнення передчасних захворювань коронарних судин, 

лівошлуночкової дисфункції та розриву аортальної чи церебральної 

аневризми.  Геометрія дуги аорти (готична, квадратна, нормальна) 

також може відігравати роль у виникненні гіпертензії.  Значення 

ізольованої гіпертонії, що виникає після фізичного навантаження, 

потребує подальшого обговорення. 

• Повторна чи залишкова КоА може викликати чи 

погіршувати системну артеріальну гіпертонію та її наслідки. 

• При аневризмі висхідної аорти чи в місці попереднього 

втручання існує ризик її розриву та смерті. 

• При пластиці дуги аорти латкою (наприклад з дакрону) є 

ризик виникнення аневризми в місці накладання даної латки, і тому 
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пацієнти після радикальних корекцій такого типу повинні проходити 

регулярні повторні обстеження. 

• Уваги потребують також двостулковий АК, хвороби 

мітрального клапана, передчасні захворювання коронарних артерій та 

аневризми Вілізієвого кола (на даний момент більшість клініцистів не 

бачать їх ознак при рутинному скринінгу у асимптоматичних 

пацієнтів). 

Критерії для хірургічного втручання при коарктації аорти: 

• Всі пацієнти, у яких різниця неінвазивного тиску між 

верхніми та нижніми кінцівками >20 мм рт.ст., незалежно від 

симптомів, але з високою артеріальною гіпертензією на верхніх 

кінцівках(>140/90 мм рт.ст. у дорослих),  з патологічною відповіддю 

артеріального тиску на фізичні вправи, чи при значній гіпертрофії 

ЛШ, мають підлягати хірургічному втручанню 

• Незалежно від градієнта тиску гіпертензивні пацієнти із 

звуженням аорти ≥50% відносно діаметру аорти на рівні діафрагми 

(по МРТ, КТ чи інвазивній ангіографії), повинні підлягати втручанню 

• Незалежно від градієнту тиску та наявності артеріальної 

гіпертензії, пацієнти зі звуженням аорти ≥50% відносно діаметру 

аорти на рівні діафрагми (по МРТ, КТ чи інвазивній ангіографії), 

можуть підлягати втручанню 

Рекомендації амбулаторного спостереження. Всі пацієнти з 

КоА потребують регулярного огляду, не рідше ніж раз на два роки, 

включаючи оцінку в спеціалізованих центрах. Післяопераційну 

анатомію чи анатомію дуги аорти після рентген-ендоваскулярної 
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дилатації, а також ускладнення (ре-стеноз чи формування аневризми) 

необхідно документувати (бажано за допомогою МРТ). 

Фізичні вправи і спорт. Пацієнти без залишкової обструкції, у 

яких нормальний артеріальний тиск в спокої та при фізичному 

навантаженні, зазвичай, можуть вести нормальний, активний спосіб 

життя без обмежень, за винятком великих статичних спортивних 

навантажень. Пацієнти з артеріальною гіпертензією, залишковою 

обструкцією чи іншими ускладненнями, повинні уникати вправ з 

ізометричним навантаженням, в залежності від важкості їх проблем. 

Вагітність. Після успішного лікування КоА велика кількість 

жінок виношують вагітність без значних проблем. Підвищений ризик 

розриву аорти або розриву аневризми мозкових судин під час 

вагітності чи в пологах, мають жінки з неоперованою КоА. Проте, 

прооперовані пацієнтки з артеріальною гіпертензією, залишковою 

КоА або аневризмою аорти також мають такий ризик. Існує багато 

повідомлень про велику кількість викиднів та гіпертонічних розладів. 

Профілактика ІЕ: рекомендована тільки для пацієнтів високого 

ризику. 
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4.7 Синдром Марфана 

Синдром Марфана є аутосомно-домінантним захворюванням 

сполучної тканини, при якому спостерігаються різноманітні 

ураження серцево-судинної, дихальної, кісткової систем, твердої 

мозкової оболонки, шкіри та очей. Поширеність синдрому складає 2-

3 випадки на 10 000, приблизно в 25-30% випадків це нові мутації. 

Синдром Марфана викликається мутаціями гена FBN1 хромосоми 

15q21, що кодує фібрилін-1, глікопротеїн позаклітинного матриксу. 

Дефіцит фібриліну призводить до зниження пружності тканин і 

порушення трансформуючого фактору росту-β (TGF-β). Було 

визначено більше 1000 мутацій, майже всі з яких були унікальними 

для постраждалих сімей. У 10% пацієнтів з діагнозом синдром 

Марфана не вдавалося знайти FBN1 мутації. 

Клінічні прояви та природний перебіг. Прогноз визначається 

прогресивною дилатацією аорти, що призводить до розшарування або 

розриву аорти, які є основними причинами смерті. Середня 

тривалість життя у пацієнтів без лікування становить 40 років. В 60-

80% пацієнтів спостерігається дилатація кореня аорти. Ступінь 

дилатації є різним і  непередбачуваним. Ризик розшарування аорти 

типу А достовірно зростає зі збільшенням діаметра кореня аорти, але 

іноді спостерігається навіть у пацієнтів з середнім ступенем дилатації 

аорти. Інші частини аорти також можуть зазнавати дилатації. 

Пацієнти з дилатацією аорти зазвичай асимптоматичні. Наявність 

значної аортальної, тристулкової, або мітральної недостатності. 

можуть викликати симптоми об'ємного перевантаження ЛШ. 

Синдром Марфана слід диференціювати з іншими спадковими 



 
 

76

захворюваннями сполучної тканини, такими як синдром Loeys-Dietz, 

спадковою аневризмою аорти, 2-х стулковим аортальним клапаном з 

дилатацією аорти, спадковою ектопією кришталика, сімейним 

пролапсом мітрального клапана (MASS phenotype), синдромом 

Ehlers–Danlos. 

Діагностика. Раннє виявлення і встановлення діагнозу мають 

вирішальне значення, так як операція може запобігти 

розшаруванню та розриву аорти. Розуміння молекулярних 

механізмів, що лежать в основі розвитку синдрому Марфана, 

дозволить покращити його діагностику і лікування. Для 

встановлення правильного діагнозу необхідна співпраця лікарів 

різних спеціальностей. Зазвичай, діагноз синдрому Марфана 

ґрунтується насамперед на клінічних проявах. На даний час, для  

встановлення даного діагнозу необхідними критеріями є великі 

прояви захворювання у двох різних системах органів та залучення 

третьої системи. Проте, діагностичні критерії синдрому Марфана 

нещодавно переглядались і можливо буде створена нова 

класифікація. Велике значення приділється двом основним 

складовим синдрому Марфана - аневризмі кореня аорти або її 

розшаруванню та ектопії кришталика. Крім того, значна роль 

відводиться молекулярно-генетичному тестуванню. 

Ехокардіографічна оцінка кореня аорти, окрім визначення 

максимального діаметра, повинна включати вимірювання на рівні 

клапанного кільця, синусів, синотубулярного з’єднання і дистальної 

частини висхідної аорти. Крім того, необхідно оцінювати функцію 

ЛШ, аортального, мітрального та тристулкового клапанів. 
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Черезстравохідна ехокардіографія показана у випадку підозри на 

розшарування аорти, або передопераційно. 

МРТ і КТ повинно проводитися у кожного пацієнта та 

забезпечувати візуалізацію всієї аорти з визначенням її розмірів. 

Ступінь еластичності низхідної аорти грудного відділу, за даними 

МРТ, може бути показником ступеня ризику прогресивної 

дилатації низхідної частини аорти. Для оцінки ступеня ІХС до 

операції більш доцільним є виконання коронарографії за 

допомогою КТ, оскільки катетеризація аорти має певний ризик 

розриву ослабленої стінки.  

Холтерівське моніторування повинно бути виконано у 

пацієнтів з симптомами шлуночкової аритмії та порушеннями 

провідності, у яких ризик раптової серцевої смерті є високим. 

Консервативна терапія. Як медикаментозне, так і хірургічне 

лікування істотно продовжують середню тривалість життя до 60-70 

років. На сьогодні, стандартом профілактичного лікування 

аортальних ускладнень в більшості центрів є β-блокатори, які 

дозволяють знизити швидкість дилатації аорти і поліпшити 

виживання, принаймні у дорослих. Також, у пацієнтів з розшарування 

аорти, важливе значення має ретельна антигіпертензивна терапія з 

утриманням систолічного артеріального тиску в межах 110 – 120 мм 

рт.ст. Медикаментозна терапія повинна продовжуватися і після 

хірургічного втручання. 

Хірургічне лікування. Комплексна заміна АК і висхідного 

відділу аорти в хірургічних центрах із значним досвідом має 

високу ефективність та низький ризик (летальність складає 1,5% 
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при планових операціях та 11,7% при екстрених). П’яти- та 

десятирічне виживання складає 84% і 75%, відповідно. Однак, при 

синдромі Марфана є значно більший ризик повторного 

розшарування аорти та утворення аневризм, ніж при інших 

захворюваннях аорти.  

У пацієнтів з анатомічно нормальними клапанами, у яких 

аортальна недостатність пов'язана з розширенням кільця або 

розшаруванням аорти, перевагу мають клапанозберігаючій операції із 

заміною кореня аорти дакроновим протезом та реімплантацією 

коронарних артерій у протез (операція Девіда) або ремоделюванням 

кореня аорти (операція Якуба). Аортальна недостатність є 

найчастішим ускладненням, що потребує повторної операції у 20% 

пацієнтів через 10 років після первинної операції. Віддалені 

результати клапанозберігаючої заміни кореня аорти при синдромі 

Марфана все ще невідомі.  

У жінок розмір аорти менший в середньому на 5мм, що лише 

частково пояснюється меншою площею поверхні тіла. У пацієнтів 

невеликого розміру для прийняття рішення щодо хірургічного 

лікування можна використовувати індексований діаметр аорти на 

площу поверхні тіла, що складає 2,75 см/м2. 

При необхідності, будь-яку частину аорти можна замінити 

протезом. Хоча деякі центри демонструють задовільний 

безпосередній результат після ендоваскулярного стентування 

низхідної частини грудної аорти, стентування у хворих з синдромом 

Марфана не рекомендується, за виключенням випадків, коли ризик 

відкритого хірургічного втручання є дуже високим. 
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Покази до хірургічного лікування аорти при синдромі 

Марфана. Операція показана, коли максимальний діаметр кореня 

аорти: 

 >50 мм 

 46-50 мм 

o з сімейним анамнезом розшарування або 

o прогресуючою дилатацією >2 мм/рік, що підтверджується 

повторними обстеженнями або 

o важкою аортальною чи мітральною недостатністю 

o плануванням вагітності 

 Пацієнтам потрібно рекомендувати операцію, якщо інші 

частини аорти >50 мм або дилатація прогресує 

Рекомендації амбулаторного спостереження. Повторні 

обстеження повинні бути регулярними та виконуватися у 

спеціалізованих центрах. Вирішальне значення має дослідження 

цілісності кореня аорти за допомогою ехокардіографії та МРТ (або 

КТ, якщо МРТ є протипоказаною). За допомогою ехокардіографії 

можна оцінити клапанну недостатність та функцію шлуночків. 

Асимптоматичні пацієнти повинні щорічно проходити 

ехокардіографічне обстеження, а МРТ повинно бути виконано під час 

госпіталізації і повторюватись принаймні раз на 5 років, якщо розмір 

кореня аорти є нормальним. У випадку утворення аневризми кореня 

аорти, МРТ необхідно повторювати, принаймні, раз на рік. 

Фізичні вправи і спорт. Рекомендовано уникати надмірних 

фізичних навантажень, участі у змаганнях, занять контактними та 

ізометричними видами спорту.  
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Вагітність. Ймовірність спадкової передачі синдрому Марфана 

від матері складає 50%. Жінкам з діаметром аорти >45мм не 

рекомендується вагітніти до проведення хірургічного лікування через 

високий ризик розшарування аорти. При діаметрі аорти <40мм, 

ускладнення, пов’язані з вагітністю, виникають рідко, хоча 

абсолютно безпечного значення діаметра не встановлено. При 

діаметрі аорти 40 - 45мм, важливим при прийнятті рішення щодо 

можливості вагітності є попередня динаміка збільшення діаметру 

аорти та сімейний анамнез. Навіть після лікування висхідної аорти, 

пацієнти з синдромом Марфана мають високий ризик виникнення 

розшарування аорти. 

Профілактика ІЕ: рекомендується тільки для пацієнтів з 

високим ризиком (Розділ 3.3.5). 
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4.8 Обструкція вихідного тракту правого шлуночка 

Обструкція вихідного тракту правого шлуночка (ОВТПШ) може 

спостерігатися на підінфундибулярному, інфундибулярному, 

клапанному та надклапанному рівнях.  

− Підінфундибулярний стеноз, або 2-х камерний ПШ, часто 

поєднується з ДМШП. Причиною є звуження між виступаючими та  

гіпертрофованими м'язовими тяжами і трабекулами, що розділяють 

ПШ на дві камери: гіпертрофовану притічно-верхівкову з високим 

тиском, та інфундибулярну з низьким тиском - не гіпертрофовану та 

не обструктивну.  

 

 

 

 

Рис 9. Підінфундибулярний 

стеноз (2-х камерний ПШ) 
(New Media Center of the  
University of Basel) 

 

 

 

 

 

− Інфундибулярний стеноз звичайно зустрічається в 

поєднанні з іншими вадами, такими як ДМШП, ТФ, та є вторинним 
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по відношенню до стенозу клапану ЛА (реактивна гіпертрофія 

міокарду). На інфундибулярному та підінфундибулярному рівнях 

обструкція, як правило, є динамічною, тобто отвір звужується під час 

систоли. 

 

 

 

Рис 10. Інфундибулярний стеноз 

(New Media Center of the University of 

Basel) 

 

 

 

 

 

− Клапанний стеноз ЛА часто є ізольованим ушкодженням, 

що зустрічається в 7-12 % від усіх ВВС, і складає 80-90% всіх 

ОВТПШ. Частота спадкового клапанного стенозу складає 1,7-3,6%. 

Внаслідок вродженої аномалії внутрішньої стінки та незалежно від 

гемодинаміки, може спостерігатися дилатація стовбура та лівої гілки 

ЛА. Права гілка ЛА, як правило, ушкоджується менше. В більшості 

випадків спостерігається типовий куполоподібний легеневий клапан з 

вузькою центральною частиною відкриття при збереженій рухливості 

основи клапану. Дисплазія клапану ЛА з погано рухомими та 
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міксоматозно потовщеними стулками зустрічається рідше (15-20%; 

навіть рідше, у неоперованих дорослих) та часто є компонентом 

синдрому Noonan. При цьому спостерігається деформація ЛА у формі 

пісочного годинника з «пляшкоподібними» синусами та стенозом на 

рівні комісур клапанів. У дорослих пацієнтів, з часом, стенозований 

клапан може піддаватися процесу кальцифікації.  

 

 

 

 

Рис 11. Клапанний стеноз ЛА 
(New Media Center of the University of 

Basel) 
 

 

 

 

 

 

− Причиною надклапанного стенозу ЛА є звуження 

головного стовбура ЛА, біфуркації ЛА або гілок ЛА. Цей вид 

стенозу зустрічається рідко в ізольованому вигляді та, як правило, 

є компонентом ТФ, синдрому вродженої краснухи чи синдромів 

Williams–Beuren, Noonan, Keutel, Alagille. Стенози можуть 

локалізуватись на рівні головних гілок або більш дистально; 
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можуть бути дискретними або дифузними (гіпоплазія); можуть 

бути поодинокими або множинними. Окрім цього, стеноз може 

бути вторинним, після операції звужування ЛА або накладання 

системно-легеневого анастомозу. Стеноз ≥50% діаметру 

вважається значущим, з високим градієнтом та гіпертензією в 

проксимальній частині ЛА.  

 

 

 

 

 

Рис 12. Стеноз правій гилки ЛА 
(New Media Center of the  

University of Basel) 
 

 

 

 

 

Клінічні прояви та природний перебіг: 

• Інфундибулярний стеноз. Дорослі пацієнти з двохкамерним 

ПШ, які не були оперовані, можуть бути асимптоматичними або мати 

прояви стенокардії, порушення дихання із запамороченням або 

втратою свідомості. З часом ступінь обструкції прогресивно 

збільшується.  
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• Клапанний стеноз. Пацієнти з помірним або вираженим 

клапанним стенозом ЛА, як правило, асимптоматичні. При 

помірному ступені у неоперованих хворих стеноз, як правило, не 

прогресує. Виражений стеноз ЛА має прогресуючий характер 

перебігу як на клапанному рівні (кальцифікація), так і на 

підклапанному рівні (внаслідок реактивної гіпертрофії міокарду). 

У пацієнтів з важким стенозом можуть спостерігатися диспное та 

обмеження фізичної активності, що мають несприятливий 

прогноз. 

• Надклапанний стеноз. Пацієнти можуть бути 

асимптоматичними або з проявами диспное та обмеження фізичної 

активності. Як правило, вада діагностується як компонент інших 

синдромів або при підозрі на наявність ЛГ. Периферичні стенози ЛА 

схильні до прогресування. 

Діагностика. Аускультативно вислуховується грубий 

систолічний шум в місці обструкції та розщеплення 2-го серцевого 

тону. При периферичному стенозі ЛА систолічний шум типово 

вислуховується над легеневими полями. На оглядовій рентгенограмі 

органів грудної клітки може спостерігатись кальцифікація клапану 

ЛА, розширення стовбура та лівої гілки ЛА, збільшення розмірів 

правих відділів серця. 

Ехокардіографія є первинним методом діагностики, що дозволяє 

візуалізувати рівень ОВТПШ, анатомію клапана ЛА, гіпертрофію 

ПШ та супутні дефекти. Допплерехокардіографія дозволяє визначити 

градієнт тиску в місці обструкції, наявність та ступінь регургітації на 

легеневому та трикуспідальному клапанах, а також систолічний тиск 
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у ПШ. З особливою обережністю необхідно диференціювати потоки 

через двокамерний ПШ від потоків через ДМШП або 

інфундибулярний чи клапанний стеноз. Піковий систолічний тиск в 

ПШ може бути сумарним результатом обструкції на декількох рівнях, 

які можуть існувати одночасно. Градієнти, що виміряні допплером, 

можуть бути завищеними у пацієнтів з тубулярним стенозом та 

множинними стенозами (підклапанний і клапанний). У пацієнтів з 

двокамерним ПШ піковий градієнт може бути недостовірним та 

спричинити недооцінку стенозу, оскільки потік може бути виміряний 

не по осі. Ехокардіографія має менше значення для ідентифікації 

периферичних стенозів ЛА. 

ОВТПШ вважається невеликою, коли піковий градієнт в місці 

обструкції <36мм.рт.ст. (пікова швидкість, 3м/с), помірною - при 

градієнті 36-64мм.рт.ст. (пікова швидкість 3-4м/с), і значною - при 

градієнті >64мм.рт.ст. (пікова швидкість>4м/с). Швидкість 

регургітації на тристулковому клапані з оцінкою тиску в ПШ завжди 

повинні вимірюватися додатково у складних для діагностики 

випадках. 

МРТ та КТ часто надають важливу додаткову інформацію для 

визначення рівня перешкоди, зокрема на iнфундибулярному рівні, 

кондуїті або гілках ЛА, а також під час оцінки стану ПШ. Вони є 

методиками вибору для візуалізації дилатації та периферичних 

стенозів ЛА. 

Радіонуклідні методи можуть виявити порушення перфузії в 

різних сегментах легень, що виникли в результаті периферичних 

стенозів ЛА (також можна оцінити за допомогою МРТ). 
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Катетеризація серця використовується для підтвердження 

ступеня важкості та рівня перешкоди (наприклад, двокамерний ПШ).  

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. Ендоваскулярне 

втручання рекомендується у пацієнтів з клапанним стенозом ЛА, 

якщо клапан не є диспластичним (балонна вальвулотомія) і з 

периферичними стенозами ЛА (стентування).  

Хірургічне втручання рекомендується у пацієнтів з інфундибулярним 

стенозом ЛА та гіпоплазією кільця ЛА, з дисплазією клапана ЛА, а також 

у пацієнтів з супутньою патологією, що потребують хірургічної корекції 

(наприклад виражена недостатність легеневого чи трикуспідального 

клапанів). Операція необхідна пацієнтам з периферичними стенозами ЛА, 

які технічно неприйнятні для ендоваскулярного втручання. Хірургічний 

доступ до пiдiнфундибулярного стенозу з ДМШП здійснюється через 

праве передсердя, що запобігає ушкодженню вихідного тракту та 

легеневого клапана. 

Обидва втручання – хірургічне та ендоваскулярне - повинні 

виконуватися тільки в центрах, що спеціалізуються на лікуванні ВВС. 

У пацієнтів з підклапанним, клапанним та надклапанним 

стенозами ЛА може спостерігатися виражена дилатація легеневого 

стовбура. Розрив цих аневризм в умовах низького тиску та високої 

пружності ЛА буває дуже рідко, тому хірургічне втручання, як 

правило, не потрібне. 

Покази до хірургічного втручання при обструкції  вихідного 

тракту правого шлуночку:  

• ОВТПШ на будь-якому рівні є показом до хірургічного 

лікування незалежно від симптомів, якщо піковий градієнт >64 
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мм.рт.ст. (пікова швидкість >4м/с), за умови, що функція ПШ є 

нормальною і заміна клапана не потрібна 

• При клапанній обструкції ЛА балонна вальвулотомія 

повинна бути методом вибору 

• Втручання у пацієнтів з градієнтом <64мм.рт.ст. слід 

розглядати при наявності: 

o симптомів, пов'язаних зі стенозом ЛА, або 

o зниження функції ПШ, або 

o двокамерного ПШ (який, як правило, прогресує), або 

o значимої аритмії, або 

o право-лівого шунтування через ДМПП, або ДМШП. 

• У безсимптомних хворих, у яких балонна вальвулотомія є 

неефективною, хірургічна заміна клапану � методом вибору, якщо 

систолічний тиск в ПШ >80 мм.рт.ст. (швидкість регургітації ТК 

>4,3м/с) 

• Периферичний стеноз ЛА, незалежно від симптомів, 

рекомендується до хірургічного лікування, якщо звуження >50% 

діаметра, систолічний тиск в ПШ >50 мм.рт.ст., а також є зміни в 

легенях  

Рекомендації амбулаторного спостереження. Пацієнти з 

ОВТПШ повинні періодично проходити ехокардіографічне 

обстеження. Частота ЕХО-КГ залежить від важкості ураження, але 

більшість пацієнтів повинні обстежуватися щорічно, в тому числі в 

спеціалізованих центрах. Пацієнтам з невеликим клапанним або 

залишковим стенозом ЛА можна обстежуватися один раз на  

5 років. 
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Фізичні вправи і спорт. Немає обмежень для пацієнтів з легким 

(залишковим) стенозом ЛА. Пацієнтам з помірним стенозом ЛА слід 

уникати статичних  видів спорту та участі у змаганнях. Пацієнтам з 

важким стенозом ЛА дозволяються лише легкі види спорту. 

Вагітність. Добре переноситься, за винятком дуже важкої 

ОВТПШ та вираженої правошлуночкової слабкості. Під час 

вагітності може бути проведена черезшкірна балонна вальвулотомія, 

але така необхідність виникає вкрай рідко. 

Профілактика ІЕ. Рекомендується тільки пацієнтам високого 

ризику (розділ 3.3.5). 
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4.9 Аномалія Ебштейна 

Аномалія Ебштейна виявляється відносно рідко, що складає 0,3-

0,7% від усіх ВВС, і характеризується патологічно сформованим та 

зміщеним до верхівки тристулковим клапаном. Отвір тристулкового 

клапана зміщений від клапанного кільця в сторону верхівки або 

вихідного тракту ПШ. Передня стулка, як правило, розміщена 

правильно на рівні кільця, але вона збільшена і має форму вітрила, в 

той чаc як септальна і задня стулки зміщені в напрямку верхівки 

правого шлуночка та часто мають зрощення з ендокардом.  

Зміщення тристулкового клапана до верхівки означає, що праве 

серце складається з правого передсердя (ПП), атріалізованої частини 

ПШ і залишкового функціонально ПШ. Недостатність тристулкового 

клапана є типовим проявом даної вади. 

Найчастіше аномалія Ебштейна поєднується з вадами, що 

включають шунт на рівні передсердя (вторинний ДМПП або відкрите 

овальне вікно), а також додаткові провідні шляхи (WPW-синдром). 

Крім цього, зустрічаються ДМШП, стеноз ЛА, атрезія ЛА, тетрада 

Фалло, КоА та вади мітрального клапана. Ебштейноподібний 

тристулковий клапан зустрічається в 30% випадків вродженої 

коригованої транспозиції магістральних артерій. 

Ризик виникнення аномалії Ебштейна є вищим у дітей, матері 

яких в період вагітності приймали препарати літію чи 

бензодіазепінів.  

Морфологічні і гемодинамічні прояви вади є різноманітними. 

Гемодинамічні зміни залежать від важкості дисфункції тристулкового 

клапана, ступеня атріалізації ПШ, скоротливої здатності залишків 
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функціонуючого ПШ, скоротливості ЛШ, а також від типу і важкості 

супутніх вад і аритмій.  

Патофізіологічний механізм вади полягає в систолічній 

регургітації крові із залишкового ПШ через тристулковий клапан в 

атріалізовану частину ПШ та ПП, що призводить до дилатації ПП. На 

рівні міжпередсердного сполучення виникає шунтування зліва 

направо, яке може ставати право-лівим під час фізичних навантажень. 

Аномалія Ебштейна може бути причиною хронічного синдрому 

низького серцевого викиду.  

 

 

 

 

Рис 13. Аномалія Ебштейна 
(New Media Center of the University of 

Basel) 

 

 

 

 

 

 

 

Клінічні прояви та природній перебіг. Клінічні ознаки можуть 

знаходитися у спектрі від незначних симптомів до важких проявів 

ціанотичної вади серця.  
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Пацієнти з помірно вираженими формами вади можуть бути 

асимптоматичними протягом десятиліть. Ранні дослідження, що 

включали важкі випадки, показали, що при природному перебігу 

захворювання, 50% пацієнтів помирали до 20 років, а 80% - до 30 

років. Деякі пацієнти можуть доживати навіть до 90 років. 

Типові ускладнення хвороби включають виражену тристулкову 

регургітацію, дисфункцію ПШ, правошлуночкову недостатність, 

абсцеси головного мозку, парадоксальні емболії, емболії легень, 

тахіаритмії, раптову коронарну смерть або інфекційний ендокардит 

(рідко). 

До ключових симптомів належать аритмії, задишка, 

втомлюваність, знижена толерантність до фізичних навантажень, біль 

за грудиною, периферичний або центральний ціаноз.  

Діагностика. При огляді можуть відмічатись ціаноз та 

гепатомегалія. Аускультативні дані включають: подвоєний перший та 

другий тони, третій і четвертий тони, трьох і чотирьохкомпонентний 

ритм, а також систолічний шум, що виникає внаслідок тристулкової 

регургітації. На ЕКГ реєструється гіпертрофія ПП, подовжений 

інтервал P-R,  блокаду правої ніжки (часто з розщепленим 

комплексом QRS), глибокий Q у відведеннях II, III, avF, V1–V4, 

синдром передчасного збудження, знижений вольтаж, надшлуночкові 

і шлуночкові аритмії. На рентгенограмі органів грудної клітки 

спостерігається збільшення розмірів серця.  

Ехокардіографія є основним діагностичним методом, який дає 

інформацію про анатомію і функцію тристулкового клапана, розмір 

передньої стулки, прирощення септальної і задньої стулок до 
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міжшлуночкової перегородки або стінки шлуночка, величину і 

функцію різних відділів серця (ПП, атріалізованої частини ПШ, ЛШ), 

обструкцію вихідного тракту ПШ та інші супутні вади. 

Ехокардіографічним критерієм аномалії Ебштейна є дистальне 

зміщення септальної і задньої стулок більше ніж на 0,8 см/м2 площі 

тіла.  

МРТ серця має діагностичну цінність перед хірургічним 

втручанням, оскільки дозволяє цілісно оцінити розміри та функцію 

правого шлуночка та тристулкового клапана.  

Консервативне лікування. Лікувальна тактика залежить від 

клінічних проявів хвороби. Консервативна терапія може тимчасово 

зменшити симптоматику і створити корисне підґрунтя для 

хірургічного лікування. Пероральні антикоагулянти показані 

пацієнтам з підвищеним ризиком тромбоемболії чи з право-лівим 

шунтуванням, або з парадоксальною емболією та фібриляцією 

передсердь в анамнезі. Клінічно значимі аритмії повинні підлягати 

консервативному лікуванню або, що більш бажано, 

електрофізіологічному втручанню. В певних випадках, може 

розглядатися ізольоване закриття передсердного сполучення. Однак, 

таке рішення повинно бути ретельно зваженим, оскільки операція 

може призвести до збільшення тиску в правих відділах серця та 

зменшення системного викиду.  

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. Хірургічна 

корекція є технічно складною і повинна проводитися хірургом, 

що має досвід лікування даної патології. Пластика тристулкового 

клапана має переваги над його заміною (з закриттям супутнього 
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дефекта міжпередсердної перетинки). Пластика тристулкового 

клапана з створенням клапана-моностулки може бути проведена 

при достатній мобільності передньої стулки і розмірі 

функціонуючого правого шлуночка більшому ніж 1/3 частини 

його загального об’єму. Додатковий двонаправлений 

кавапульмональний анастомоз може знадобитися, якщо ПШ має 

занадто малий розмір або наявні ознаки розвитку 

правошлуночкової недостатності. У пацієнтів з невдалою 

корекцією або при важкій недостатності обох шлуночків 

пересадка серця може бути єдиним можливим виходом.  

Висока післяопераційна летальність (>25%), що спостерігалася 

раніше, знизилась до 6% в спеціалізованих центрах. Десятирічна  

виживаність пацієнтів, прооперованих досвідченими хірургами, 

складає більш ніж 90% (ФК І або ФК ІІ). Найчастішими причинами 

смерті у віддаленому періоді є аритмії.  

Покази до хірургічного та ендоваскулярного лікування при 

аномалії Ебштейна: 

• Радикальна корекція показана симптоматичним пацієнтам з 

більш ніж помірною тристулковою регургітацією (NYHA клас >II або 

аритмії) або зниженням толерантності до фізичного навантаження, 

діагностованої при серцево-легеневих тестах з навантаженням. 

• За наявності показань до пластики тристулкового клапана, 

закриття ДМПП чи відкритого овального вікна має бути проведено 

одночасно з пластикою клапана 

• Хірургічна корекція показана незалежно від симптомів у 

пацієнтів з прогресуючою дилатацією або зниженням скоротливої 
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функції ПШ та/або прогресуючою кардіомегалією на рентгенівському 

знімку.  

Покази до ендоваскулярного втручання: 

• Пацієнти із значущими аритміями повинні пройти 

процедуру електрофізіологічного тестування, по можливості з 

подальшою абляцією, або отримати хірургічне лікування аритмії під 

час відкритої операції на серці.  

• У підтверджених випадках системної емболії, причиною 

яких була парадоксальна емболія, рекомендовано ендоваскулярне 

закриття ДМПП або відкритого овального вікна. 

• Якщо ціаноз є головною проблемою (сатурація в 

спокої<90%) ізольоване закриття ДМПП або овального вікна 

окклюдером може рекомендуватись, при умові ретельної оцінки 

ризику. 

Рекомендації амбулаторного спостереження. Постійний 

скринінг в спеціалізованих центрах (хоча би раз на рік) необхідний 

всім пацієнтам. Типовими післяопераційними ускладненнями є 

залишкова регургітація на тристулковому клапані, право- чи 

лівошлуночкова недостатність, залишковий дефект передсердної 

перегородки, аритмії та блокади серця. Повторне втручання може 

знадобитися при збільшенні регургітації на тристулковому клапані 

або порушенні функції протезу клапана.  

Фізичні вправи і спорт. Пацієнти без залишкових аномалій, як 

правило, можуть вести нормальне активне життя без обмежень, окрім 

спортивних змагань зі статичних видів спорту. Пацієнтам з більше 

ніж невеликою недостатністю тристулкового клапана, шлуночковою 
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дисфункцією, залишковими шунтами, аритміями, або іншими 

ускладненнями слід уникати важких ізометричних навантажень, в 

залежності від важкості їхніх проблем. 

Вагітність. Жінки з безсимптомним перебігом хвороби та 

задовільною функцією шлуночків можуть добре переносити 

вагітність. Існує певний ризик розвитку недостатності ПШ, аритмії 

або парадоксальної емболії. Вагітність має більший ризик за 

наявності значного ціанозу, важкої аритмії, а також при 

правошлуночковій недостатності. Ймовірність вродженої вади серця 

у дитини складає близько 6%. 

Профілактика ІЕ: рекомендована тільки для пацієнтів високого 

ризику (розділ 3.3.5) 
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4.10 Тетрада Фалло 

Тетрада Фалло (ТФ) є найбільш поширеною ціанотичною 

вродженою вадою серця після 1-го року життя, і складає близько 10% 

від усіх вроджених вад серця. Вада виникає внаслідок зміщення 

конусної перегородки допереду, в результаті чого виникають чотири 

компоненти: нерестриктивний дефект міжшлуночкової перегородки, 

декстрапозиція аорти (менше 50%), обструкція вихідного тракту 

правого шлуночка (інфундибулярна, клапанна або комбінована з 

можливим надклапанним стенозом легеневої артерії або стенозом 

гілок легеневої артерії), а також гіпертрофія правого шлуночка. 

Можливі супутні вади включають ДМПП, додаткові м'язові ДМШП, 

правобічну дугу аорти, аномалії (можливе подвоєння) лівої передньої 

низхідної коронарної артерії (3%), які можуть бути показами до 

імплантації кондуїта під час корекції, а також повну 

атріовентрикулярну комунікацію (як правило, в поєднанні з 

синдромом Дауна). Приблизно 15% пацієнтів з ТФ мають делецію 

22q11хромосоми (попередня назва синдром Ді-Джорджі) з 

подальшим аутосомно-домінантним типом успадкування та частим 

раннім початком різноманітних психічних розладів. 

Ранні клінічні прояви: Серед ранніх клінічних ознак домінують 

серцевий шум у немовлят та прогресуючий ціаноз (внаслідок ліво-

правого скиду на ДМШП вторинно до ОВТПШ). Неоперовані 

тетради мають поганий прогноз (> 95% пацієнтів помирає до 40 

років). Раннє лікування включає паліативні процедури, що 

покращують кровотік в легеневій артерії (анастомоз Блелока–Тауссіг: 

класичний чи модифікований – між підключичною артерією та 



 
 

98

гілкою легеневої артерії кінець-в-бік, або з вставкою з судинного 

протеза, відповідно; анастомоз Ватерстона: анастомоз між висхідною 

аортою та правою легеневою артерією; анастомоз Поттса: анастомоз 

між низхідною аортою та лівої легеневою артерією), з подальшим 

проведенням повної корекції. Радикальна корекція включає в себе 

закриття ДМШП, усунення обструкції вивідного тракту правого 

шлуночка (з резекцією інфундибулярного стенозу і легеневою 

вальвулотомією; багато пацієнтів додатково потребують накладання 

трансанулярної заплати на вихідний тракт правого шлуночка). На 

сьогоднішній день, виконання первинної корекції вади у віці від 3х до 

18міс. життя є наібільш поширеною практикою, з периопераційною 

летальністю <1%. 

 

 

 

Рис 14. Тетрада Фалло.  
(New Media Center of the University of 

Basel) 
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Пізні клінічні прояви: віддалені результати після корекції ТФ 

добрі, з 35-річним виживанням на рівні близько 85%. До поширених 

ускладнень в дорослому віці відносяться: 

• Недостатність на клапані легеневої артерії: виражена 

недостатність на клапані ЛА майже завжди спостерігається при 

використанні трансанулярної латки на ВТПШ. Недостатність клапана 

ЛА, як правило, добре переноситься протягом багатьох років. 

Виражена хронічна недостатність клапана ЛА переходить у 

симптоматичну дилатацію ПШ з його дисфункцією. Ступінь 

недостатності клапана ЛА та її негативні довготермінові ефекти 

посилюються при супутніх дистальних стенозах ЛА чи легеневій 

гіпертензії (остання спостерігається рідко). 

• Залишкова обструкція вивідного тракту правого 

шлуночка: може виникати на рівні інфундибулярної частини, на 

рівні клапана, стовбура, дистальніше біфуркації ЛА, а іноді й на рівні 

гілок ЛА (частіше після попередньої паліативної хірургії). 

• Дилатація і дисфункція правого шлуночка: дилатація 

ПШ часто є наслідком тривалої та вираженої недостатності на 

клапані ЛА та обструкції вихідного тракту ПШ. Виражена 

недостатність на тристулковому клапані може бути наслідком 

дилатації ПШ і, в свою чергу, може призвести до її погіршення. 

• Залишковий дефект міжшлуночкової перегородки: 

може виникати після відходження латки або неповного закриття 

дефекта під час операції і може призводити до об'ємного 

перевантаження ЛШ. 
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• Дилатація кореня аорти з аортальною недостатністю: 

Дилатація кореня аорти (прогресуюча) відмічається в 15% дорослих у 

віддалені терміни після корекції і пов’язана з внутрішнім ураженням 

аорти (кістозний медіальний некроз) та збільшенням об’єму 

кровотоку (як у пацієнтів з атрезією ЛА). Це зазвичай приводить до 

аортальної недостатності і, рідко до розшарування аорти. 

• Дисфункція лівого шлуночка виникає: у зв’язку з 

тривалим ціанозом перед корекцією та/або після неадекватного 

захисту міокарда під час операції (в минулому), об'ємного 

перевантаження ЛШ від довготривалого функціонування 

міжартеріального анастомозу, залишкового ДМШП та/або аортальної 

недостатності. Вона також може бути результатом несприятливої 

шлуночково-шлуночкової взаємодії (недостатність клапана ЛА). 

• Передсердна/шлуночкова тахікардія і раптова серцева 

смерть: можуть бути наслідком прогресуючих гемодинамічних 

порушень та/або хірургічного рубцювання, і тому їх частота зростає 

зі збільшенням термінів після операції. РСС може виникати у 1-6% 

випадків (у більшості випадків – внаслідок шлуночкової 

тахікардії/фібриляції шлуночків) і спричиняти від третини до 

половини випадків всіх пізніх смертей. 
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Таблиця 3. 

Структурні і функціональні патологічні зміни в серці у дорослих 

після радикальної корекції ТФ (адаптовано із Geva T.) 

Структурні аномалії Функціональні аномалії 

Аномалії, що виникають при 

корекції TФ 
Перевантаження об'ємом ПШ 

Часткове / повне видалення клапана 

ЛА 
Недостатність на ЛА 

Рубець вихідного тракту ПШ Tрикуспідальна недостатність 

Резекція м’язів інфундібулума ПШ  Ліво-правий шунт на: 

Рубець правого передсердя ДМШП 
Заплата ДМШП ДМПП 
Залишкові або набуті ураження Ао-ЛА колатеральни судини 

обструкція ВТПШ Перевантаження тиском ПШ 

стеноз стовбура і гілок ЛА Стеноз ВТПШ або ЛА 

ДМШП Хвороби легеневих судин 

ДМПП Легенева венозна гіпертензія  

Набуті  ураження Систол/діастол. дисфункція ПШ 

аномалії ТК Систол/діастол. дисфункція ЛШ 

аневризма ВТПШ Аортальна недостатність  

фіброз ПШ Аритмії 

Супутні аномалії Супутні соматичні захворювання 

дилатація аорти ниркові, легеневі, скелетно-м'язові,  

Інші ВВС / супутні генетичні 

аномалії 
неврологічні аномалії  
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Обстеження пацієнтів після корекції. Клінічно при обстеженні 

пацієнтів у віддаленому післяопераціїному періоді відмічається 

розщеплений II тон, крім того при аускультації низький кінцево-

діастолічний шум - ознака вираженої недостатності на  клапані 

легеневої артерії; тривалий гучний систолічний шум – обструкції 

вихідного тракту ПШ; високий діастолічний шум – це аортальна 

недостатність; пансистолічний шум – залишковий ДМШП. 

ЕКГ як правило демонструє повну блокаду правої ніжки пучка 

Гіса з розширенням комплексу QRS, ступінь якого відображає рівень 

дилатації ПШ. Якщо тривалість QRS складає більше 180 мс і 

прогресує –  це високий ризик виникнення шлуночкової тахікардії і 

РСС. 

Ехокардіографія дає можливість оцінити ступінь обструкції 

вихідного тракту ПШ та недостатність клапана ЛА, залишковий 

ДМШП, розміри правого і лівого шлуночків та їх функцію, 

регургітацію на тристулковому клапані, тиск у ПШ, розмір кореня 

аорти, а також аортальну недостатність. 

Магнітно-резонансна томографія серця і судин вважається 

еталонним стандартом для кількісного визначення анатомічних 

розмірів та функції ПШ, кількісної оцінки недостатності клапана ЛА 

у пацієнтів після корекції TФ. Методики з гадолінієм дозволяють 

виявити фіброз, ступінь якого корелює з іншими факторами ризику 

шлуночкової тахікардії та РСС.  

Комп’ютерна томографія альтернатива магнітно-резонансній 

томографії серця і судин у пацієнтів з 

кардіостимулятором/імплантованим дефібрилятором. Основною 
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перевагою комп’ютерної томографії з контрастуванням у пацієнтів 

після радикальної корекції ТФ є здатність до об’єктивної та якісної 

візуалізації серцево-судинної анатомії. Дана перевага особливо 

важлива для детальної оцінки невеликих кровоносних судин, таких як 

коронарні артерії або дистальні гілки ЛА, та ступеня кальцифікації 

кондуїту. 

Проби з навантаженням: дозволяють визначити терміни 

проведення повторних втручань та надають прогностичну 

інформацію. 

Аритмії та оцінка ризику РСС заслуговують особливої уваги. 

Деякі пацієнти потребують холтерівського моніторування та 

електрофізіологічного тестування (пацієнти високого ризику, з 

підозрою на приховані чи клінічні аритмії та/або при підготовці до 

повторної операції на вихідному тракті ПШ). 

Катетеризація серця використовується лише у пацієнтів, що 

підлягають ендоваскулярним втручанням (наприклад із стенозом 

дистальних відділів ЛА, черезшкірна імплантація клапана), оцінка 

ступеня стенозу кондуіта та його ендоваскулярна ділатація, а також 

при недостатній інформативності інших неінвазивних методів 

діагностики. 

Хірургія і ендоваскулярні методи лікування у віддаленому 

післяопераціїному періоді. Заміна клапана ЛА та/або усунення 

обструкції вихідного тракту ПШ виконуються з низьким рівнем 

летальності (<1%) у пацієнтів без серцевої недостатності. 

Недостатність на клапані ЛА є найчастішою причиною для повторної 

операції. Визначення оптимальних термінів втручання залишається 
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складним. Результати повторних обстежень та їх аналіз в динаміці 

важливі для визначення строків повторного втручання. Нормалізація 

розміру ПШ стає малоймовірною після того, як КДІ ПШ перевищить 

160мл/м2. Корекція дистальних стенозів ЛА повинна виконуватися в 

момент операції (включаючи інтраопераційне стентування) або 

ендоваскулярним шляхом. Тканини імплантованих легеневих 

клапанів можуть функіонувати до 10-15 років. Досвід по імплантації 

механічних клапанів ЛА є невеликий, а антикоагуляційна терапія 

потенційно є складною. Залишкові ДМШП та/або дилатація кореня 

аорти/аортальна недостатність також є показами до повторної 

операції. 

Покази до електрофізіологічних тестів та імплантації 

дефібрилятора. Електрофізіологічне обстеження та/або деструкція 

додаткових провідних шляхів показані пацієнтам з запідозреною чи 

доведеною передсердною або шлуночковою аритмією. Імплантація 

кардіовертера-дефібрилятора проводиться для вторинної 

профілактики РСС у пацієнтів із зупинкою серця або стійкою 

шлуночковою тахікардією. Імплантація кардіовертера-дефібрилятора 

для первинної профілактики залишається спірною, а ідеальні схеми 

стратифікації ризиків поки що не розроблені. Існують наступні, 

неспецифічні, маркери ризику: право- та/або лівошлуночкова 

дисфункція, обширний фіброз шлуночка, QRS більше 180мс, значна 

недостатність на клапані ЛА, нестійка шлуночкова тахікардія при 

аналізі холтерівського моніторування, індукційна шлуночкова 

тахікардія під час електрофізіологічного дослідження, наявність 

довготривалих паліативних шунтів та старший вік на момент 
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корекції. Пацієнти з необґрунтованими втратами свідомості та 

порушенням функції шлуночків повинні пройти гемодинамічне та 

електрофізіологічне обстеження. За відсутності чітко визначеної 

причини слід розглянути імплантацію кардіовертера-дефібрилятора.  

Покази до хірургічного втручання після корекції тетради 

Фалло. 

Недостатність на легеневій артерії. Недостатність ЛА є однією 

з ключових проблем, що знаходиться в центрі уваги багатьох 

досліджень в останні роки. Незважаючи на зростаючий об’єм 

літератури, оптимальні способи та терміни заміни легеневого клапана 

залишаються суперечливими. В якості основного діагностичного 

методу в даній популяції пацієнтів виконується МРТ серця. Покази 

до заміни легеневого клапана у пацієнтів після радикальної корекції 

ТФ з помірною до вираженої недостатністю на ЛА (фракція 

регургітації за даними МРТ серця більше 25%) залежать від наявності 

чи відсутності симптомів у хворого та особливих станів. 

І. Безсимптомні пацієнти після радикальної корекції ТФ з 

двома або більше діагностичними критеріями: 

•діастолічний індекс ПШ (КДІ ПШ) > 150 мл/м2. 

•систолічний індекс ПШ (КСІ ПЖ) > 80 мл/м2. 

• ФВ ПШ <47%. 

• ФВ ЛШ <55%. 

• Велика аневризма ВТПШ. 

• Тривалість QRS> 140 мс. 

• Стійкі тахіаритмії, пов'язані з перевантаженням правих відділів 

серця. 
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• Інші гемодинамічно значимі порушення: 

− обструкція ВТПШ з систолічним тиском в ПШ ≥2/3 від 

системного. 

− виражений стеноз гілок легеневої артерії (<30% потоку в 

ураженій легені), що не піддається  транскатетерній терапії. 

− помірна недостатність тристулкового клапана. 

− ліво-правий шунт на залишкових ДМПП або ДМШП із 

співвідношенням легенево-системного кровотоку ≥1,5. 

− виражена аортальна недостатність. 

− виражена дилатація аорти (діаметр ≥5см). 

II. Симптоматичні пацієнти після радикальної корекції ТФ. 

Симптоми і ознаки, що відносяться до важкого перевантаження 

об'ємом ПШ за даними МРТ або альтернативного методу візуалізації, 

та включають більш ніж 1 з нижче приведених критеріїв: 

• Непереносимість фізичного навантаження, не пов'язана з екстра-

кардіальними причинами (наприклад, хвороби легенів, опорно-

рухового апарату, генетичних аномалій, ожиріння), з документально 

оформленими тестуванням метаболічними змінами (менш ніж 70% 

від належного пікового максимального споживання кисню для віку і 

статі). 

• Ознаки та симптоми серцевої недостатності. 

III. Особливі випадки: 

• У зв'язку з високим ризиком несприятливих клінічних 

результатів у пацієнтів, які перенесли корекцію ТФ у віці старше 3 

років, заміну легеневого клапана можна рекомендувати, якщо є більш 

ніж 1 критерій, перерахований в першому розділі. 
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• Жінки з важкою недостатністю на ЛА і дилатацією ПШ та/або 

дисфункцією ПШ мають більш високий ризик акушерських 

ускладнень на тлі вагітності. На сьогоднішній день немає доказів 

переваг заміни клапана ЛА до вагітності, тому процедура може бути 

рекомендована, якщо є більше ніж 1 критерій, перерахований в I 

розділі. 

Аортальна недостатність, решунтування дефекту 

міжшлуночкової перегородки: 

• Заміна АК показана всім дорослим пацієнтам після 

радикальної корекції ТФ з вираженою АН та симптомами 

лівошлуночкової дисфункції.  

• Резидуальний ДМШП необхідно закривати у пацієнтів з 

великими розмірами дефекту та значним об'ємним перевантаженням 

ЛШ (із співвідношення легенево-системного кровотоку ≥1,5) або у 

пацієнтів, яким проводиться хірургія легеневого клапана. 

Рекомендації амбулаторного спостереження. Всі пацієнти з ТФ 

повинні проходити періодичне обстеження в спеціалізованих 

центрах, щорічно для більшості пацієнтів, та дещо рідше для 

пацієнтів з хорошими результатами операції і мінімальними 

гемодинамічними порушеннями. Під час повторних обстежень слід 

виявляти ускладнення, що були перераховані вище (див. пізні 

клінічні прояви). Пацієнтам повинні проводитись планові 

ехокардіографічне та/або магнітно-резонансне дослідження. Частота 

повторних консультацій залежить від стану пацієнта та важкості 

ускладнень. 
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Фізичні вправи і спорт: не протипоказані пацієнтам без 

симптомів порушення гемодинаміки. Пацієнти, що мають високий 

ризик аритмій/РСС, пацієнти з вираженою двошлуночковою 

недостатністю та пацієнти з вираженою аортопатією висхідної аорти 

повинні обмежувати навантаження до легкого спорту/вправ та 

уникати ізометричних вправ. 

Вагітність: вагітність у пацієнток з некорегованими вадами має 

високий ризик загибелі матері та дитини. Ризик у оперованих 

пацієнток залежить від гемодинамічних показників (низький у 

пацієнток з доброю гемодинамікою). У пацієнток з вираженими 

залишковими дефектами відмічається ризик розвитку аритмій і 

недостатності правого серця і вагітність може мати несприятливий 

довготерміновий вплив на серцево-судинну діяльність (див розділ 

3.4.2). Ризик успадкування ВВС складає близько 3%, якщо у 

пацієнтки немає мікроделеції 22q11 (тоді ризик зростає до 50%). 

Профілактика ІЕ: рекомендована тільки для пацієнтів з високим 

ризиком (розділ 3.3.5). 
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4.11 Атрезія легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової 
перетинки 

Атрезія легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової 

перегородки, яку інколи також називають тетрадою Фалло із атрезією 

легеневої артерії, має внутрішньосерцеву анатомію тетради, але не 

має прямого з`єднання між ПШ та ЛА. 

Хоча пацієнти з атрезіей ЛА та ДМШП мають добре розвинутий 

ПШ, що зумовлює можливость двошлонучкової корекції, необхідно 

враховувати, що у них поширені значні проблеми з легеневими 

артеріями, і саме вони визначають клінічну картину та ведення таких 

пацієнтів (складність легеневого судинного русла може зробити 

корекцію неможливою).  

 

Рис 15. Атрезія легеневої 

артерії з ДМШП. 

(New Media Center of the 

University of Basel) 
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Існує 3 варіанти анатомії гілок ЛА: 

• Уніфокальні зі зливними, добре розвинутими гілками ЛА, 

що заповнюються з відкритої артеріальної протоки. 

• Мультифокальні зі зливними, але гіпоплазованими гілками 

ЛА, (у вигляді чайки) із множинними великими аортолегеневими 

колатеральними артеріями. 

• Мультифокальні з незливними гілками ЛА та множинними 

великими аортолегеневими колатералями. 

Атрезія ЛА з ДМШП складає 1-2% від усіх  ВВС. Для цієї вади 

характерна мікроделеція 22q11.2 (аномалії будови обличчя, 

гнусавість, відставання в психічному розвитку). 

Клінічні прояви. Ранні клінічні прояви є варіабельними - від 

ціанозу (у пацієнтів із збідненим легеневим кровотоком) з 

відставанням набору маси тіла та/або задишкою під час навантажень 

до СН (у пацієнтів із збагаченим легеневим кровотоком за рахунок 

великих аорто-легеневих колатеральних артерій, у яких з часом може 

розвинутись сегментарна ЛГ) 

У випадках, коли легеневий кровотік є залежним від відкритої 

артеріальної протоки, тотальний ціаноз і серцево-судинний колапс 

з`являються одразу після її закриття. 

Пацієнти із зливними, добре розвинутими гілками та стовбуром 

ЛА (зазвичай з атрезією на клапанному рівні) підходять для корекції 

по типу ТФ з використанням трансанулярної латки. Пацієнти з добре 

розвинутими гілками ЛА але без стовбура ЛА підлягають корекції з 

накладанням кондуїта між ПШ та ЛА. 
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Пацієнти зі зливними, але гіпоплазованими гілками ЛА, часто 

потребують накладання системно-легеневого шунта або проведення 

реконструкції ВТПШ (без закриття ДМШП), що гемодинамічно 

зумовлює ріст ЛА. З часом у таких пацієнтів може бути виконана 

корекція з використанням клапанного кондуїту. 

Пацієнти з незливними гілками ЛА з адекватним, але 

незбагаченим легеневим кровотоком в періоді новонародженості, 

можуть дожити до дорослого віку без хірургії.  

Окрім цього, є методики багатоетапної уніфокалізації для цієї 

складної групи дітей, яка в кінцевому результаті має за мету 

радикальну корекцію за допомогою кондуїту для сполучення ПШ і 

ЛА. 

Віддалені результати корекції подібні до таких для ТФ (див. 

розділи 4.10 і 4.16). У неоперованих пацієнтів діагностують задишку 

при фізичних навантаженнях, втомлюваність та прогресуючий 

хронічний ціаноз, що в подальшому веде до виникнення поліорганної 

недостатності і розвитку ряду таких ускладнень: 

• Кровохаркання у зв’язку з розривом малих колатеральних 

судин або тромбозом дрібних гілок ЛА. 

• Хронічна СН є багатофакторною і може виникати у зв’язку 

з хронічним ціанозом, раннім збільшеним легеневим кровотоком, 

підвищеним легеневим судинним опором, дисфункцією ПШ, 

аортальною недостатністю та іншими причинами.  

• Іноді виникає прогресуюча дилатація висхідної аорти із 

наростаючою недостатністю аортального клапана та розшаруванням 

аорти (рідкісне ускладнення).  
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• Ендокардит є особливо небезпечним у пацієнтів зі 

зниженим серцево-судинним резервом та вираженим ціанозом.  

• Наростання ціанозу може бути обумовлено збідненням 

легеневого кровотоку внаслідок стенозування колатералей чи стенозу 

ЛА, наростанням легеневого судинного опору, або збільшенням 

кінцево-діастолічних тисків у шлуночках. 

• Нерідко зустрічаються аритмії та випадки раптової  

смерті. 

Діагностика. Клінічні знахідки можуть включати спайкові 

процеси та рубці від попередніх стерно- і торакотомій. У 

неоперованих пацієнтів ціаноз може бути дуже вираженим, навіть 

при мінімальному фізичному навантаженні.  

Постійні шуми, що вислуховуються на спині свідчать про 

наяність великих аорто-легеневих колатеральних артерій. На ЕКГ 

спостерігаються відхилення електричної осі серця вправо та 

гіпертрофія ПШ. 

На рентгенограмі грудної клітки тінь серця може мати форму 

чобітка з ділянками зі збідненим легеневим кровотоком, що 

змінюються ділянками підвищеного кровотоку, які відповідають 

зонам великих аорто-легеневих колатеральних артерій. 

Ехокардіографія є першочерговим методом діагностики. 

Результати обстеження залежать від виду корекції вади. 

У неоперованих пацієнтів спостерігається відсутність прямого 

току з ПШ до ЛА та наявність постійних потоків з великих аорто-

легеневих колатералей при дослідженні у кольоровому допплер-

режимі.  
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МРТ/КТ/зондування серця необхідні для встановлення джерел 

легеневого кровотоку, розміру гілок ЛА та оцінки ЛГ і анатомії 

великих аорто-легеневих колатеральних артерій (для такого 

оцінювання необхідно провести зондування серця).  

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. З приводу віддалених 

результатів та втручань у пацієнтів з корекцією за тетрадним типом з 

допомогою трансанулярної пластики див. розділ 4.10; з приводу 

корекції з використанням клапанного кондуїта між ПШ та ЛA див. 

розділ 4.16. 

Багато років тому пацієнти з атрезіей ЛА та ДМШП, які 

доживали до дорослого віку без операції в дитинстві, або після 

перенесених паліативних операцій, вважались некурабельними, але 

зараз досягається покращення їх стану внаслідок сучасної хірургічної 

корекції або інтервенційних процедур. Це особливо стосується 

пацієнтів з добре розвинутими зливними гілками легеневої артерії та 

хворих з великими аорто-легеневими колатеральними артеріями, що 

анатомічно придатні для уніфокалізації, і в яких не розвинулася 

висока ЛГ через їх стенозування. 

За відсутності вираженої право- чи лівошлуночкової 

недостатності таким пацієнтам показана хірургічна корекція. 

Таким чином, всі неоперовані пацієнти повинні бути 

ретельно обстеженими в спеціалізованих центрах. Однак, у 

великої кількості неоперованих пацієнтів хірургічна корекція, 

інколи неможлива, в основному, внаслідок складності легеневого 

судинного русла. 
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Необхідно мати на увазі, що хірургічне втручання, з одного боку, 

може покращити клінічний статус або прогноз, а з іншого - є однією з 

основних причин летальності. 

Незважаючи на додатковий ризик внаслідок аномального 

легеневого судинного русла, виживання оперованих пацієнтів 

може досягати цифр як після корекції ТФ у вибраних осіб з 

доброю гемодинамікою (закрито ДМШП, усунено обструкцію 

вихідного тракту ПШ, а опір судин малого кола кровообігу є 

нормальним). 

Виживання знижується зі збільшенням складності мальформацій 

легеневих судин та з погіршенням результату хірургічної корекції 

(виживання пацієнтів після паліативних операцій приблизно 61% 

через 20 років спостереження).  

Можливою опцією є пересадка комплексу серце–легені, але ця 

операція є технічно складною, має високий ризик та гірші результати; 

спостерігається також дефіцит органокомплексів. 

Серед катетерних інтервенцій за показами проводиться балонна 

дилатація або стентування колатеральних судин для покращення 

легеневого кровотоку.   

Рекомендації амбулаторного спостереження. Пацієнти з 

атрезіей ЛА та ДМШП повинні проходити амбулаторні огляди в 

спеціалізованому центрі (щонайменше один раз на рік). Особливості 

ведення пацієнтів з ціанозом та поліорганною недостатністю 

визначені у розділі 4.18.  

Пацієнтам з сегментарною ВГЛА показана її тривала 

медикаментозна терапія (див. розділ 4.17). 
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Такі симптоми, як задишка, наростаючий ціаноз, зміни в 

аускультативній картині шуму над шунтом, серцева недостатність, 

аритмії – заслуговують особливої уваги і є показами до більш ранньої 

консультації і госпіталізації для можливого втручання.  

Фізичні вправи і спорт: пацієнти з оптимальною 

гемодинамікою можуть вести активний спосіб життя, уникаючи лише 

великих ізометричних навантажень. Пацієнти з менш оптимальною 

гемодинамікою мають більші обмеження. Перевантаження та 

контактні види спорту протипоказані, але регулярні малоінтенсивні 

фізичні вправи (хода, плавання, навіть велосипед) показані.  

Вагітність: Ризик від вагітності у оперованих пацієнтів з 

хорошою гемодинамікою і без порушень ритму є низьким. Ризик 

зростає при гіпоксемії, ВГЛА, шлуночковій дисфункції, серцевій 

недостатності та аритміях (див. розділ 3.4.2). Враховуючи, що при 

даній аномалії часто зустрічається мікроделеція 22q11, пацієнти 

повинні обстежуватися генетиком перед вагітністю. 

Профілактика ІЕ: рекомендована лише у пацієнтів високого 

ризику (включаючи всіх неоперованих пацієнтів; див. розділ 3.3.5).  
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4.12 Транспозиція магістральних артерій 

Транспозиція магістральних артерій (ТМА) складає 4-7,5% від 

усіх ВВС і характеризується вентрикуло-артеріальною 

дискордантністю: легенева артерія  виходить з лівого шлуночка, 

аорта – з правого шлуночка без порушення атріо-вентрикулярного 

з`єднання. У випадку відсутності додаткових аномалій серця така 

вада називається простою ТМА. Складна ТМА поєднується з ДМШП 

(майже в 45% випадків), обструкцією вихідного тракту ЛШ (25%), і 

коарктацією аорти (5%). Як правило, це не спадкове захворювання, не 

має чіткого зв’язку з синдромами або хромосомними аномаліями. 

Чоловіки хворіють частіше (2:1)  

Дорослі пацієнти, зазвичай, перебувають під наглядом вже після 

хірургічного лікування. 

 
 

 

 

Рис. 16 Транспозиція 

магістральних артерій 

 (Robert J. Sommer et al.) 
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  4.12.1 Операція атріального (передсердного) переключення 

В сучасній кардіології кількість дорослих пацієнтів з простою 

ТМА після проведеної корекціі атріального переключення за 

методикою Мастарда або Сенінга незначна в порівнянні з іншими 

методиками. У багатьох з них знижена толерантність до фізичного 

навантаження у порівнянні із здоровим населенням. Дисфункція ПШ, 

який працює в якості системного шлуночка, є найбільш складною 

клінічною проблемою. ЇЇ поширеність суттєво зростає по мірі 

збільшення тривалості післяопераційного спостереження. 

Тристулкова недостатність часто розвивається як ознака дилатації 

ПШ і прогресує, якщо серцева недостатність стає більш вираженою. 

Тахіаритмії також зустрічаються часто серед таких пацієнтів. 

Тріпотіння передсердь є найбільш типовим порушенням ритму, але 

також можливі фібриляція передсердь і інші типи 

суправентрикулярних аритмій. Шлуночкова тахікардія  та 

шлуночкова фібриляція найчастіше зумовлюють раптову серцеву 

смерть. У віддаленому періоді спостерігається прогресуюче 

порушення роботи синусного вузла. При вираженій брадикардії, 

пов’язаній з дисфункцією синусового вузла, показана імплантація 

штучного водія ритму. Внутрішньопередсердні тунелі відіграють 

також роль перегородок. Вони можуть призводити до виникнення 

ліво-правого чи право-лівого шунта або обструкції системному 

венозному і/або легеневому відтоку. Частота виникнення обструкції 

відтоку з системних вен, частіше з верхньої, може досягати 25% у 

пацієнтів після операції Мастарда. Обструкція верхньої порожнистої 

вени може призвести до венозного застою у верхній половині тіла, що 
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є показом до повторного втручання. Обструкція нижньої порожнистої 

вени може викликати венозний застій нижньої частини тіла, 

переповнення печінки, застій та цироз печінки. Проте іноді, при будь-

якій обструкції, клінічні симптоми можуть бути  повністю відсутніми 

через ефективний колатеральний кровообіг непарної або 

напівнепарної вени. Звуження підлегеневого вихідного тракту може 

виникати через випинання міжшлуночкової перегородки вліво. Це 

може призвести до істотного градієнту, який часто добре 

переноситься лівим шлуночком. Це може допомагати збереженню 

функції системного шлуночка за рахунок зміщення перетгородки 

вправо. Серед інших проблем зустрічаються ДМШП та ВГЛА. 

 

 

Рис.17. Операція 

атріального переключення за 

методикою Мастарда/Сенінга 

(Robert J. Sommer et al.) 

 

 

 

 

 

 

Діагностика. Клінічна оцінка повинна включати в себе пошук 

ознак венозного застою у верхній і/або нижній половинах тіла. 
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Систолічний шум викиду може свідчити про підлегеневий стеноз, а 

систолічний шум регургітації вказує на недостатність на 

тристулковому клапані. ЕКГ дані  включають гіпертрофію ПШ і, 

нерідко реєструється міграція водія ритму з вузьким QRS. Тріпотіння 

передсердь і інші види надшлуночкових аритмій також 

спостерігаються часто.  

Ехокардіографія – першочерговий метод діагностики, який дає 

інформацію про розміри та функцію системного ПШ та лівого 

(насосна камера для малого кола кровообігу) шлуночків, підлегеневу 

обструкцію, тристулкову недостатність, наявність скидів чи 

обструкцій на рівні передсердних тунелів, а також дає оцінку відтоку 

з легеневих вен. Стеноз верхньої порожнистої вени дуже важко 

оцінити за допомогою трансторакальної ехокардіографії.  

МРТ серця показано для оцінки функції системного ПШ та 

прохідності передсердних тунелів. КТ є альтернативою, особливо у 

пацієнтів з кардіостимуляторами або клаустрофобією. 

Проби з навантаженнями рекомендуютьмя для виявлення 

решунтування на рівні тунелів, що є безсимптомним в спокої. Вони 

також є корисними для оцінки аритмій і повинні проводитися на 

регулярній основі.  

Для визначення типу аритмії та оцінки ризику раптової 

коронарної смерті необхідно проводити холтерівське моніторування 

або електрофізіологічне дослідження. 

Катетеризація серця показана, коли неінвазивна оцінка не 

повностью характеризує гемодинаміку, або необхідною є оцінка 

ВГЛА (див. розділ 3.2.5).  



 
 

120

Лікування. Недостатність ПШ: діуретики і дігоксин є основою 

лікування. Ефективність інгібіторів ангіотензин перетворюючого 

фермента і β-блокаторів є неоднозначною. Використання серцевої 

ресинхронізаційної терапії дискутується.  

Покази для втручання при транспозиції магістральних 

артерій після передсердного переключення: 

• Пластика або протезування клапана показані у пацієнтів з 

вираженою недостатністю системного АВ клапана (трикуспідальна 

регургітація) без вираженої шлуночкової дисфункції  

(ФВ ПШ ≥ 45%). 

• Значна дисфункція системного шлуночка з або без 

тристулкової недостатності повинна лікуватися консервативно, або 

трансплантацією серця. 

• Симптоматична ОВТЛШ, яка веде до зниження насосної 

функції ЛШ, потребує хірургічного лікування. 

• При симптоматичній обструкції відтоку крові з легеневих 

вен  показана хірургічна корекція (ендоваскулярне втручання 

можливе рідко). 

• Пацієнтам з клінічними ознаками стенозу передсердних 

тунелів, що не підлягають ендоваскулярному втручанню, показано 

хірургічне лікування. 

• Пацієнти з клінічними ознаками решунтування 

передсердних тунелів, що не підлягають стентуванню, повинні 

лікуватися хірургічно. 

• Пластику або протезування клапана необхідно розглядати 

при важкій безсимптомній недостатності системного (тристулкового) 
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АВ клапана без значної дисфункції системного шлуночка  

(ФВ ЛШ ≥ 45%). 

• Звужування легеневої артерії у дорослих пацієнтів для 

зміщення перегородки, або для тренування лівого шлуночка з метою 

подальшого артеріального переключення в даний час проводиться 

досить рідко. 

Покази для ендоваскулярного втручання. Стентування 

показано у симптоматичних пацієнтів з стенозами передсердних 

тунелів: 

• Стентування (покритими стентами) або закриття 

окклюдером показано у симптоматичних пацієнтів з решунтуванням 

на рівні тунелів та істотним ціанозом в спокої або при навантаженні. 

• Стентування (покритими стентами) або закриття 

окклюдером показано у симптоматичних пацієнтів з решунтуванням 

тунелів та симптомами ліво-правого скиду. 

• Стентування (покритими стентами) або закриття 

окклюдером показано у безсимптомних пацієнтів з решунтуванням 

тунелів та істотним об'ємним перевантаженням шлуночків через ліво-

правий скид. 

• Стентування показано у безсимптомних пацієнтів зі 

стенозом передсердного тунелю, які потребують ШВР. 

• Стентування показано у інших безсимптомних пацієнтів зі 

стенозом передсердного тунелю. 

Електрофізіологічне (ЕФ) дослідження, видалення або 

імплантація кардіовертера-дефібрилятора. Ці процедури часто 

ускладнюються внаслідок того, що передсердя не є нормально 
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доступними для катетерів та «нормальних» електрофізіологічних 

процедур через наявність тунелів. І тому такі операції слід проводити 

лише в спеціалізованих центрах. 

У пацієнтів після операції передсердного переключення 

підвищений ризик раптової серцевої смерті. Передсердні тахіаритмії, 

порушення функції системного ПШ та тривалість QRS ≥140мс 

вважаються факторами ризику. Специфічні критерії для імплантації 

дефібриляторів з превентивною метою поки що чітко не описані.  

4.12.2 Операція артеріального переключення 

Більшисті молодих дорослих пацієнтів, на теперішній час, 

виконано операцію артеріального переключення. Клінічно вони 

безсимптомні і знаходяться в I функціональному класі за NYHA. 

Віддалені ускладнення включають в себе: дисфункцію ЛШ та 

аритмії (це може бути пов'язано з проблемами коронарних 

артерій, які реімплантують в нову аорту); дилатацію 

проксимальної частини висхідної аорти, що призводить до 

аортальної недостатності; надклапанний стеноз легеневої артерії; 

стеноз гілок легеневої артерії (в односторонньому чи 

двосторонньому виді), в результаті позиціонування легеневої 

біфуркації попереду висхідної аорти за технікою Лекомпта 

(маневр Лекомпта).  

Діагностика. Клінічно можливі прояви аортальної недостатності 

або стенозу легеневої артерії. 

ЕХО-КГ є першочерговим діагностичним методом, який 

забезпечує інформацію стосовно функції ЛШ (реґіонарна та 

загальна), стенозів у місцях артеріальних анастомозів (найчастіше 
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стеноз ЛА), недостатності неоаортального клапана та геометрії дуги 

аорти. Легеневий стовбур, біфуркація та обидві гілки оцінюються на 

наявність, локалізацію і вираженість стенозів. Слід оцінити функцію 

ПШ та виміряти систолічний тиск в ПШ по швидкості тристулкової 

регургітації. Вустя коронарних судин та їх проксимальний хід можна 

оцінити за допомогою трансезофагеальної ехокардіографії. 

Стресехокардіографія може виявити дисфункцію ЛШ і спровоковану 

ішемію міокарда.  

МРТ показано, якщо ехокардіографічної інформації недостатньо, 

зокрема, для оцінки аорти, стенозу гілок легеневої артерії і розподілу 

кровотоку між лівою та правою легенями. 

КТ може бути використана для неінвазивної візуалізації 

коронарних артерій, в тому числі їх вусть, у разі підозри на стеноз і 

як альтернатива, МРТ. 

Ядерні методики можна використовувати для оцінки коронарної 

перфузії при підозрі на ішемію міокарда, а тестування перфузії легень 

рекомендується у разі стенозу гілок легеневої артерії, для 

вимірювання розподілу кровотоку між лівою і правою легенями 

(МРТ є альтернативою). 

Катетеризація серця, включаючи коронарну ангіографію, 

показана у випадку дисфункції ЛШ і підозрі на ішемію міокарда. У 

безсимптомних пацієнтів одноразове інвазивне  дослідження для 

визначення прохідності коронарних судин показано через 5 років і 

ьільше після операції артеріального переключення. При важкому 

стенозі гілок легеневої артерії і неефективній неінвазивній оцінці, 

також показана катетеризація серця. 



 
 

124

Покази до хірургічного лікування при ТМА після операції 

артеріального переключення: 

• Стентування або операція (залежно від особливостей) 

показано стенозі коронарної артерії, що викликає ішемію 

• Хірургічна корекція ОВТПШ повинна бути виконана у 

симптоматичних пацієнтів із систолічним тиском в правому 

шлуночку >60 мм.рт.ст. (швидкість тристулкової регургітації >3,5м/с) 

• Хірургічна корекція ОВТПШ повинна бути виконана 

незалежно від симптомів, якщо розвивається дисфункція ПШ (тоді 

тиск у ПШ може бути нижчим) 

• Хірургічна корекція показана у безсимптомних пацієнтів з 

ОВТПШ і систолічним тиском в ПШ >80мм.рт.ст. (швидкість 

тристулкової регургітації >4,3м/с) 

• Операція на корені аорти показана, якщо корінь неоаорти є 

>55 мм, за умови статури, що відповідає середній дорослій особі (для 

протезування аортального клапана з приводу аортальної 

недостатності дивіться рекомендації по аортальній недостатності)  

• Стентування або операція (залежно від субстрату) показані 

при периферичних стенозах легеневих артерій, незалежно від 

симптомів, при звуженні діаметру >50%, систолічному тиску в ПШ 

>50 мм.рт.ст. і/або порушенні перфузії легень 

4.12.3 Операція Растеллі 

Дорослі пацієнти зі складною транспозицією, яким була 

проведена операція Растеллі, під час якої аорту відводять у 

анатомічно ЛШ латкою на МШП, а ЛА з’єднують з ПШ за 
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допомогою кондуїта, можуть бути повністю асимптоматичними з 

нормальною толерантністю до фізичних навантажень; проте, 

залишкові порушення чи проблеми, що виникають через багато років 

після операції, спостерігаються часто. Найбільш поширеними 

проблемами є ускладнення, пов’язані з клапаном кондуїту між ПШ і 

ЛА та залишковими ДМШП, а також аритміями – шлуночковими і 

надшлуночковими. 

Діагностика. Клінічні прояви можуть бути обумовлені стенозом 

кондуїту, залишковим ДМШП, трикуспідальною недостатністю, 

мітральною недостатністю або аортальною недостатністю. 

Ехокардіографія є основним методом дослідження, вона 

забезпечує інформацію про функцію ПШ і ЛШ. З’єднання між 

розміщеним позаду ЛШ і розміщеним попереду аортальним клапаном 

(анатомія транспозиції) і функцію кондуїту між ПШ і легеневим 

стовбуром необхідно оцінювати  за допомогою допплера. Залишкові 

ДМШП іноді важко побачити через нехарактерний хід кондуїту або 

заплати, яка використовується для з’єднання ЛШ і аортального 

клапану. Градієнти через кондуїт буває важко поміряти за допомогою 

допплер ЕхоКГ, крім того вони можуть бути недостовірними. Таким 

чином, тиск у правому шлуночку, визначений через швидкість 

тристулкової регургітації, є дуже важливим для оцінки стенозу 

кондуїту.  

МРТ показано для неінвазивної оцінки функції ЛШ і ПШ, 

кондуїту та півмісяцевих клапанів, а також для виявлення 

залишкових ДМШП, включаючи Qp:Qs. 
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Катетеризація серця показано для гемодинамічної оцінки 

стенозів кондуїту. Ангіографія може допомогти при оцінці рівня 

стенозу та периферичного стенозу ЛА. 

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. Для показань до 

лікування стенозу кондуїу, див. розділ 4.16. Стеноз вихідного тракту 

ЛШ з середнім градієнтом більше 50 мм.рт.ст. (менше при зниженій 

функції та викиді ЛШ) є показом до хірургічного втручання. Якщо 

скид на рівні залишкового ДМШП призводить до розвитку симптомів 

або істотного перевантаження об'ємом ЛШ, показано хірургічне 

лікування. 

Рекомендації амбулаторного спостереження. Всі пацієнти з 

ТМА, незалежно від їх типу операції, повинні проходити огляд 

щонайменше 1 раз на рік в спеціалізованому центрі, для оцінки 

специфічних проблем, що описані вище. 

Фізичні вправи і спорт. Пацієнти з симптомами або аритміями в 

анамнезі повинні бути проконсультовані на індивідуальних засадах у 

зв’язку із підвищеним ризиком появи аритмії під час фізичного 

навантаження (рекомендовано проби з навантаженням). Пацієнти з 

нормальною гемодинамікою повинні заохочуватись до регулярних 

тренувань і уникати лише вкрай важких вправ. Пацієнтам з менш 

сприятливою гемодинамікою обмежені фізічні навантаження. 

Екстремальних навантажень або контактних спортивних видів спорту 

слід уникати, але регулярна середньої або низької інтенсивності 

фізична активність повинна заохочуватися. 

Вагітність. Пацієнти з порушеннями гемодинаміки знаходяться у 

групі з підвищеним ризиком під час вагітності. У пацієнтів з ТМА і 
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переключенням на рівні передсердь підвищений ризик розвитку 

небезпечних для життя аритмій, або дисфункції ПШ, що можуть бути 

незворотними. Пацієнти з ТМА, незалежно від типу хірургічного 

втручання, які знаходяться в хорошому клінічному стані мають 

високу ймовірність нормального протікання вагітності, хоча ризик 

викидня, відставання плода в рості і вірогідність ранніх пологів вище, 

ніж у здорового населення (див. розділ 3.4.2). Ризик повторення ТМА 

низький.  

Профілактика ІЕ: рекомендується тільки для пацієнтів з 

високим ризиком (див. розділ 3.3.5). 
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4.13 Вроджена коригована транспозиція  

магістральних артерій 

Вроджена коригована траспозиція магістральних артерій 

(ВКТМА), або атріо-вентрикулярна і вентрикуло-артеріальна 

дискордантність,зустрічається рідко, менше ніж у 1% всіх ВВС. 

Шлуночки розміщені навпаки в порівнянні з нормальним 

розміщенням, аорта відходить попереду, від ліворозташованого ПШ 

(займає лівостороннє положення), ЛА відходить позаду, від 

праворозташованого ЛШ. 

  

 

 

Рис 18. Вроджена 

коригована траспозиція 

магістральних артерій 

1. ПШ, 2.ЛШ, 3. ЛП., 4.ПП 

(New Media Center of the 

University of Basel) 

 

 

 

 

 

 



 
 

129

Патологічне А-В з'єднання при поєднаній дискордантності може 

бути присутнім у серці зі звичайними або дзеркально-розміщеними 

передсердями. Лівокардія, декстрокардія, мезокардія є можливими 

варіантами розміщення вісі серця. Додаткові дефекти зустрічаються з 

частотою 80-90%, наприклад: ДМШП (70%), стеноз ЛА (40%). 

Патологія системного тристулкового клапану з ебштейноподібними 

ознаками також зустрічається досить часто. 

Патологічне розміщення може мати А-В вузол і пучок Гіса, що 

може призвести до розвитку атріо-вентрікулярної блокади. 

Клінічні прояви як правило, визначаються наявністю 

додаткових вад серця. У пацієнтів з великим ДМШП застійна серцева 

недостатність може розвиватися в дитинстві. Коли ДМШП 

поєднується з клапанним стенозом легеневої артерії, може 

розвиватися ціаноз. Ізольована коригована ТМА може не мати 

гемодинамічних порушень у дитинстві та протікати безсимптомно. 

Часто діагноз коригованої ТМА встановлюють у дорослому віці, коли 

з’являються зміни на рентгенограмі або ЕКГ (при профілактичних 

оглядах). Недостатність системного (морфологічно правого) 

шлуночка та/або виражена недостатність системного АВ клапана 

(особливо при аномалії Ебштейна) може обумовлювати задишку і 

знизити толерантність до фізичного навантаження тільки на 

четвертому чи п'ятому десятиріччі життя. При первинній діагностиці 

може бути помилково встановлений діагноз кардіоміопатії.  

Невідповідність між кровопостачанням міокарду і обсягом 

роботи системного  шлуночка зумовлює розвиток серцевої 

недостатності. 
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Характерною ознакою вади є прогресуюче порушення 

провідності з розвитком повної атріовентрікулярної блокади. З 

іншого боку, на п'ятому чи шостому десятиріччі життя може 

розвинутися суправентрикулярна аритмія. Шлуночкові аритмії 

можуть бути пов'язані з гемодинамічними порушеннями і/або 

дисфункцією шлуночків. 

Діагностика. Клінічні прояви включають в себе систолічний 

шум недостатності тристулкового клапана, ДМШП та/або стеноз ЛА. 

На ЕКГ виявляється збільшений інтервал PR або повна 

атріовентрикулярна блокада. Враховуючи, що ніжки пучка Гіса 

перевернуті, відбувається рання активація перегородки зправа наліво, 

що призводить до появи глибоких Q хвиль у II, III, AVF, і V1-V3. Це 

може помилково діагностуватися як інфаркт міокарда. WPW синдром 

діагностується у 2-4% пацієнтів. 

На рентгенограмі грудної клітки виявляється зміщення лівої межі 

серця, переднє положення висхідної аорти, декстрокардія (20%), або 

мезокардія (відносно часто). 

Ехокардіографія є основним методом дослідження, що 

діагностує подвійну дискордантність. Інверсія у положенні 

шлуночків відносно передсердь визначається на основі 

морфологічних відмінностей між цими двома шлуночками. Для 

анатомічно ПШ характерно збільшені трабекули, модератор, і вище 

вставлений тристулковий клапан. Існує розрив між АВ-клапаном і 

аортальним клапаном. У ЛШ кільце мітрального клапана вище, 

м'язова стінка гладка, і завжди є фіброзне сполученне між стулками 

мітрального клапана та клапана ЛА. Важливо визначити поєднані 
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аномалії, зокрема, аномалії атріовентрикулярного клапана (аномалію 

Ебштейна), ДМШП, обструкцію вивідного тракту лівого шлуночка і 

стеноз легеневої артерії. Окрім того, обов’язково необхідно оцінити 

скоротливість системного шлуночка і ступінь недостатності АВ 

клапана. 

МРТ дозволяє дослідити порожнини серця та анатомію 

магістральних судин, визначити кількісні показники об’єму 

шлуночків, їх маси та ФВ. 

Діагностика аритмій, розвитку АВ блоку та прогнозування 

ризику раптової коронарної смерті вимагають особливої уваги. З цією 

мето застосовують холтерівське моніторування, електрофізіологічне 

тестування. 

Катетеризація серця показана, коли неінвазивна оцінка не 

повністью характеризує особливості анатомії та гемодинамікі, або є 

необхідність оцінки легеневої гіпертензії. 

Покази для втручання при коригованій вродженій 

транспозиції магістральних артерій: 

• Операція на системному А-В клапані (тристулковому 

клапані) при тяжкій регургітації показана ще до погіршення 

систолічної функції системного шлуночка (ФВ ПШ <45%) 

• Анатомічна корекція - подвіїне переключення (при 

нерестриктивному ДМШП можливо атріальне + артеріальне 

переключення або операція Растеллі) показано, коли в ЛШ 

визначається системний тиск 

Ендоваскулярне втручання може бути рекомендовано для 

пацієнтів із стенозом ЛА або стенозом передсердного тунелю, які 
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можуть бути розширені або стентовані. Однак, залишкова обструкція 

вихідного тракту лівого шлуночка може мати позитивний вплив на 

розширений системний ПШ і недостатність системного 

тристулкового АВ клапана через зміщення перегородки. 

Радикальна операція по типу подвійного переключення (на 

рівні передсердь і магістральних артерій) цілком можлива у дітей. 

Мета її полягає  в тому, щоб надати можливість ЛШ стати 

системним  шлуночком. Результати цієї операції залишаються 

дискутабельними, а проведення операції у дитинстві є спірним. У 

дорослих після оперіціїна летальність висока, тому проведення 

операції не рекомендується. Недостатність системного АВ 

клапана (тристулкового) найчастіше є показом до хірургічного 

лікування. Хірургічну корекцію важкої клапанної недостатності 

необхідно виконати до моменту, коли ФВ ЛШ знизиться нижче 

45%. Недостатність системного АВ клапана (тристулкового) 

можна поліпшити за рахунок  обструкції ВТЛШ (зміщенням 

МШП в сторону вихідного тракту ПШ та зменшення його 

порожнини). Вважається, що звужування легеневої артерії 

позитивно впливає на стан системного шлуночка та зменшує 

регургітацію системного АВ клапана, але це теж залишається 

дискутабельним питанням. 

Імплантація ШВР може знадобитись при прогресуванні АВ-

блоку. Фіксація електродів до ЛШ може бути важкою і потребувати 

значного досвіду. У деяких пацієнтів з порушеннями функції 

системного шлуночка, бі-вентрікулярна стимуляція може мати 

позитівний ефект, але даних щодо ефективності недостатньо.  
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Рекомендації амбулаторного спостереження. Пацієнтам з 

ВКТМА необхідне пожиттєве амбулаторне спостереження у 

спеціалізованих центрах один раз на рік, зокрема, через порушення 

провідності, дисфункцію системного шлуночка і АВ клапана. 

Інгібітори ангіотензин перетворюючого фермента застосовуються для 

лікування і профілактики дисфункції ПШ. Проте дані щодо їх 

ефективності суперечливі. Інформацію по лікуванню аритмій, див. 

вище (розділ 3.3.2). 

Фізичні вправи і спорт. Пацієнтам з вродженою коригованою 

ТМА слід уникати професійного спорту. Пацієнти з вираженим 

супутніми патологічними змінами та/або зниженою функцією 

системного ПШ повинні бути обмежені і в низькоінтенсивних видах 

спорту (див. розділ 3.4.1). 

Вагітність. Ризик залежить від функціонального стану, 

скоротливої функції шлуночка, наявності аритмії (див. розділ 3.4.2).  

Профілактика ІЕ: рекомендується тільки у пацієнтів з високим 

рівнем ризику (див. Розділ 3.3.5) 
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4.14 Одношлуночкове серце 

Цей розділ присвячується паліативним втручанням при 

одношлуночкових серцях. Пацієнти після операції Фонтена 

обговорюються окремо у розділі 4.15. 

Термін «одношлуночкове серце» об’єднує різноманітні вади серця, 

при яких один з шлуночків (ЛШ або ПШ) відсутній або ступінь його 

гіпоплазії не дає можливості двошлуночкової корекції, наприклад при : 

• атрезії тристулкового клапана; 

• варіантах синдрому гіпоплазії правих відділів серця, 

наприклад, при атрезії легеневої артерії з інтактною 

міжшлуночковою перегородкою; 

• варіантах синдрому гіпоплазії лівих відділів серця, в тому 

числі з атрезією мітрального клапана; 

• подвійно-притічному ЛШ; 

• подвійно-притічному ПШ; 

• крайній формі незбалансованої повної атріо-вентрикулярної 

комунікації; 

• єдиному шлуночку з невизначеною морфологію (за 

змішаним типом). 

Ці мальформації завжди поєднуються з такими додатковими 

інтра- та/або екстракардіальними аномаліями: 

• ДМПП, ДМШП, АВК, ВАП; 

• аортальний стеноз (клапанний, підклапанний); 

• аномалії дуги аорти: гіпоплазія, повний перерив, коарктація 

аорти; 



 
 

135

• стеноз легеневої артерії (клапанний , підклапанний), атрезія 

легеневої артерії; 

• аномалії легеневих артерій: периферичні стенози, гіпоплазія, 

відсутність однієї з гілок; 

• дискордантність камер серця та судин, мальпозиція 

магістральних судин; 

• стеноз або недостатність АВ-клапанів, патологія 

розташування (overriding) або особливості прикріплення хорд 

папілярних м’язів (straddling) одного з АВ-клапанів; 

• ізомеризм лівого або правого передсердя, аномальне впадіння 

системних або легеневих вен; 

• додаткова ліва ВПВ, відсутність безіменної вени, відсутність 

правої ВПВ, відсутність внутрішньопечінкової частини НПВ з 

функціонуванням непарної або напівнепарної вени; 

• великі аорто-легеневі колатеральні артерії; 

• поліспленія або аспленія. 

  

 

Рис 19. Подвійно-притічний ПШ 

1. ПШ, 2.ЛШ, 3. ДМШП 

(New Media Center of the University of 

Basel) 
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Гемодинамічно одношлуночкове серце можна поділити на два типи: 

1. Без анатомічних обструкцій легеневому кровотоку: якщо 

легеневий кровотік залишиться незміненим (без хірургії) – більшість 

пацієнтів помирають в дитинстві через серцеву недостатність. У тих 

пацієнтів, хто виживає в цей період, розвивається виражена легенева 

гіпертензія. Це і є головною детермінантою тривалості життя. Тому 

більшості пацієнтів необхідне звужування легеневої артерії 

(обмеження легеневого кровотоку) в ранньому дитинстві. Ефективне 

звужування захищає від гіперволемії легень, забезпеччуючи 

достатній кровотік для обмеження вираженості ціанозу. Недостатнє 

звужування призводить до переповнення легеневих судин і до 

розвитку склерозу легеневих судин, незважаючи на наявність тесьми. 

Якщо тесьма є занадто щільною, легеневий кровотік буде вкрай 

обмеженим, внаслідок чого буде розвиватись виражений ціаноз. 

2. З наявністю обструкції на шляху легеневого кровотоку 

(найчастіше, стеноз клапану легеневої артерії та/або підклапанний 

стеноз або атрезія). Інколи ця обструкція виражена настільки, що 

легеневий кровообіг є достатнім (не надмірним, що дозволяє 

уникнути розвитку легеневої гіпертензії, і не занадто обмеженим, без 

проявів вираженого ціанозу), тобто збалансованим. Такі збалансовані 

форми дозволяють доживати дітям без операції до дорослого віку. 

Проте, у більшості пацієнтів дуже обмежений легеневий кровотік, що 

зумовлює необхідність накладання у дитинстві системно-легеневого 

анастомозу, найчастіше, анастомозу Блелока-Тауссіг (між 

підключичною артерією та гілкою легеневої артерії), рідко 

анастомозу Ватерстоуна або Поттса (у висхідну або низхідну аорту і 
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легеневу артерію, відповідно). Якщо системно-легеневий анастомоз є 

занадто великим, тоді надмірне наповнення легень кров’ю призведе 

до ЛГ в дорослому віці. Якщо шунт занадто малий, пацієнти будуть 

вкрай ціанотичними. Всім пацієнтам, крім дітей першого року життя, 

можливо накласти анастомози між ВПВ і ЛА: класичний анастомоз 

Гленна з правою гілкою ЛА (історичний) або анастомоз «кінець-в-

бік» з гілкою ЛА, створюючи двонаправлений каво-пульмональний 

анастомоз. Адекватний шунт призведе до збалансованої 

гемодинаміки і адекватного легеневого кровотоку (див. вище). 

Переважна більшість пацієнтів з одношлуночковим серцем у 

дорослому віці живуть після кількох паліативних операцій з певним 

типом системно-легеневого анастомозу, каво-пульмонального 

анастомозу (анастомоз Гленна), або після операції Фонтена чи однієї 

з її модифікацій (розглядаються в розділі 4.15.). 

Клінічні прояви і природний перебіг. Залежно від об’єму 

легеневого кровотоку, наявності або відсутності склерозу 

легеневих судин та функції шлуночка, пацієнти можуть мати різну 

ступінь ціанозу та ознак застійної серцевої недостатності. У таких 

пацієнтів, вцілому, істотно знижується толерантність до фізичних 

навантажень (з деякими виключеннями); можливі повна АВ-

блокада, аритмії (надшлуночкова, а також шлуночкова, високий 

ризик раптової зупинки серця), інсульти, абсцеси мозку і 

тромбоемболії. Ендокардит є відносно частим ускладненням у цій 

групі населення. Додаткову інформацію можна отримати у 

розділах про пацієнтів з синдромом Ейзенменгера і пацієнтів з 

ціанозом (розділи 4.17 і 4.18, відповідно). 
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Ціаноз, як правило, спостерігається у пацієнтів з 

одношлуночковим серцем до операції Фонтена. Артеріальне 

насичення киснем крові зазвичай коливається між 75% і 85%, але у 

виняткових випадках з ідеально збалансованим формами може бути 

вище 90%. 

Можуть зустрічатися пацієнти з прогресуючими обструкціями на 

шляху до аорти. Це призводить до гіпертрофії шлуночка і зрештою до 

зниження серцевого викиду. Прогресуюча обструкція на шляху до 

легеневої артерії спричинює прогресуючий ціаноз. У пацієнтів з 

анастомозом Гленна посилення ціанозу може бути пов'язане з 

розвитком артеріо-венозних шунтів у легенях або появою 

колатералей між системами НПВ і ВПВ. 

Єдиний шлуночок повинен пропустити через себе як системний, 

так і легеневий кровотік. Тому хронічне перевантаження об'ємом 

призводить до серцевої недостатності в достатньо ранньому віці. 

Недостатність на АВ-клапанах може з‘явитись або посилитися (якщо 

вже була присутньою). Толерантність до фізичного навантаження 

поступово знижується. Насамкінець, паралельно з ціанозом може 

розвиватися і СН. В рідкісних випадках, при добре збалансованій 

гемодинаміці, СН не розвивається, і в літературі задокументовано 

виживання пацієнтів до п'ятого, шостого і навіть сьомого 

десятиріччя. 

Діагностика. Клінічні прояви включають центральний ціаноз, 

"годинникові скельця" і "барабанні палички" на пальцях рук і ніг та 

часто асиметричну грудну клітку (з випинанням над ділянкою серця). 

Типовою проблемою є сколіоз. Другий серцевий тон, як правило, 
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чистий, аускультація залежить від супутньої патології. На ЕКГ 

можуть діагностуватися різноманітні порушення ритму і провідності, 

хоча передсердна ре-ентрі тахікардія з блокадою проведення через 

АВ-вузол 2:1 або незначна тахікардія можуть бути пропущені. 

Ехокардіографія є основним діагностичним дослідженням, що 

надає інформацію про анатомію і функцію серця впродовж усього 

росту і розвитку. У таких пацієнтів необхідно використовувати 

сегментарний підхід при ультразвуковому обстеженні серцево-

судинної системи, оскільки одношлуночкове серце може мати 

складну сегментарну анатомію з широким спектром аномалій 

розташування, орієнтації і з’єднань. 

Основними критеріями в діагностиці загального шлуночка є:  

1. розташування органів черевної порожнини і передсердь (так 

званий «situs»); 

2. розташування серця в грудній клітці і положення верхівки 

серця; 

3. характеристика вісцеро-передсердного, передсердно-

шлуночкового і шлуночково-артеріального з'єднань; 

4. інформація про морфологію і гемодинаміку вади серця 

повинна стосуватися усього серця: 

- необхідно оцінити точну анатомію шлуночково-артеріального 

з'єднання і його функціональний стан, з особливим акцентом на 

обструкції на шляху до аорти або легеневої артерії; 

- при оцінці функції атріо-вентрикулярних клапанів особливу 

увагу необхідно приділяти наявності недостатності (регургітації); 

- гіпертрофія/функція шлуночків; 
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- тип, розмір і кількість ДМПП/ДМШП; 

- оцінка висхідної аорти, дуги аорти і низхідної аорти, 

наявність/відсутність коарктації аорти; 

- легенева артерія: стовбур і гілки, а також тип кровопостачання 

легень; 

- візуалізація шунта (анастомозів Блелока-Тауссіг, Ватерстоуна  

та ін.). 

При неможливості отримати якісні ультразвукові трансторакальні 

зображення або у складних діагностичних випадках для отримання 

додаткової інформації показана черезстравохідна ехокардіографія. 

Дослідження серця за допомогою МРТ є методом вибору для 

діагностики екстракардіальної анатомії, у тому числі венозно-

передсердного і шлуночоково-артеріального з'єднань (КТ є 

альтернативою). Крім того, можна отримати детальну морфологічну 

інформацію про внутрішньосерцеву анатомію. МРТ також є методом 

вибору для кількісної оцінки об'ємів шлуночка, ФВ і розподілу 

потоку крові в ліву і праву легеню. 

Катетеризація порожнин серця і магістральних судин потрібна 

для оцінки гемодинаміки, зокрема тиску в легеневій артерії і 

транспульмонального градієнта (резистентність легеневих судин 

часто важко оцінити у цій ситуації). Це є обов'язковим при 

плануванні пацієнта на операцію Фонтена. Оцінка кровотоку через 

системно-легеневий анастомоз чи анастомоз Гленна та їх ускладнень 

(стеноз гілок легеневої артерії) або інших серцево-судинних аномалій 

(артеріо-венозні колатеральні судини, фістули та ін.), можуть також 

вимагати катетеризації серця. 
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Хірургічне і ендоваскулярне лікування. Легенева вальвулотомія 

для збільшення легеневого кровотоку у випадках важкого стенозу ЛА 

є дискутабельною операцією. Якщо клінічна ситуація є стабільною, 

ризик (часто високий) хірургічного втручання необхідно оцінювати з 

огляду на очікувану користь. Операцію Фонтена потрібно 

пропонувати лише добре відібраним пацієнтам (див. розділ 4.15). Для 

пацієнтів з важким ціанозом, зі зниженням легеневого кровотоку без 

підвищення опору легеневих судин двонаправлений анастомоз Гленна 

(ВПВ-ЛА) розглядається як варіант вибору. Якщо системно-легеневий 

анастомоз є єдино можливим варіантом (коли двонаправленого 

анастомозу Гленна недостатньо або тиск в ЛА недостатньо низький 

для цього анастомозу), то користь від підвищення легеневого 

кровотоку повинна розглядатися з позиції збільшення об’ємного 

навантаження на системний шлуночок. 

Попередні стернотомії/торакотомії, аорто-легеневі колатералі і 

мультисистемна природа ціанотичної ВВС є технічними і медичними 

проблемами при плануванні трансплантації серця і факторами, які 

впливають на безпосередній і віддалений результати. 

Особливі застереження та покази для втручання при 

одношлуночковому серці: 

•   Ретельно відібраним пацієнтам після детального обстеження  

(з низьким легеневий судинним опором, адекватною функцією 

клапана(ів), збереженою функцією шлуночка) показана операція Фонтена 

• Пацієнтам з підвищеним легеневим кровотоком, що є 

невластивим в дорослому віці, показано звужування або 

дозвужування (при попередньому звужуванні) легеневої артерії. 
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• Пацієнтам з вираженим ціанозом, і зниженим легеневим 

кровотоком без підвищеного опору легеневих судин, показано 

накладання двонаправленого анастомозу Гленна 

• Трансплантація серця або комплексу «серце-легені» повинні 

розглядатися при відсутності традиційного хірургічного варіанту в 

пацієнтів у важкому клінічному стані 

Консервативне лікування. Див. розділи про синдром 

Ейзенменгера і пацієнтів з ціанозом (4.17 і 4.18, відповідно) для 

гематологічних рекомендацій і цілеспрямованої терапії в лікуванні 

судинного захворювання легень (склерозу легень). 

Рекомендації амбулаторного спостереження. Необхідні 

регулярні амбулаторні консультації в спеціалізованих центрах. 

Частота диспансеризації індивідуальна, але як мінімум 1 раз в рік, з 

фізикальним обстеженням, вимірюванням насичення крові киснем, 

лабораторними аналізами (гематологічні показники, концентрація 

заліза, функція нирок і печінки та ін.), ЕКГ, рентгенограмою та 

ехокардіографією (див. також розділ 4.18). МРТ серця потрібно 

принаймні один раз в дорослому віці, а надалі – за показами. 

Фізичні вправи і спорт. Як правило, пацієнти не мають 

підвищеного ризику смерті під час фізичних вправ, хоча у них 

істотно знижена толерантність до фізичного навантаження. 

Розважальні види спорту можна рекомендувати за умови обмеження 

навантаження при появі симптомів. 

Вагітність. Вагітність протипоказана у пацієнток з вираженим 

обмеженням легеневого кровотоку або вираженим склерозом 

легеневих судин (синдром Ейзенменгера), а також вираженій 
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дисфункції шлуночка. Ціаноз становить значний ризик для плода з 

невисокими шансами на народження живої дитини (<12%), якщо 

насичення кисню в крові є нижчим від 85% (див. Розділ 3.4.2). 

Комбіновану пероральну терапію контрацептивами (у таблетках) 

необхідно уникати через ризик тромбоутворення та тромбоемболії. 

Прогестагенові протизаплідні таблетки та внутрішньоматкові 

пристрої або імплантовані системи з покриттям з прогестагену 

передбачають безпечну контрацепцію з меншим кардіоваскулярним 

ризиком. 

Профілактика ІЕ: рекомендована усім пацієнтам (див. Розділ 

3.3.5). 
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4.15 Пацієнти після операції Фонтена 

Уперше операцію Фонтена було виконано в 1968 році, і з того 

часу вона стала кінцевим втручанням при хірургічному лікуванні 

відповідної групи пацієнтів з єдиним функціонуючим шлуночком 

(див. розділ 4.14). Хірургічне втручання забезпечує розділення 

системних і легеневих вен з виключенням підлегеневого (венозного) 

шлуночку та послідовне функціонування двох кіл кровообігу. З 

моменту своєї появи операція зазнала декількох змін та модифікацій, 

які були направлені на оптимізацію повернення кровотоку системних 

вен до легеневої артерії. На сьогодні повне каво-пульмональне 

з'єднання (ПКПЗ) витіснило передсердно-легеневе з’єднання (між 

вушком правого передсердя та легеневою артерією) з інтра- або 

екстракардіальним кондуїтом між НПВ і ЛА та анастомозом між ВПВ 

і ЛА (двонаправлений анастомоз Гленна). У більшості випадків ця 

корекція виконується в два етапи. 

 

 

Рис 20 Екстракардіальний кондуїт 
при різновидності операції Фонтена у 
пацієнта з атрезією ЛА і гіпоплазією 
ПШ.  

(Robert J. Sommer et al.) 
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Природний перебіг і віддалений результат інших паліативних 

процедур для одношлуночкового серця є незадовільним, тому 

операція Фонтена виконується, як правило, в усіх пацієнтів з 

відповідною гемодинамікою. Тепер відомо, що післяопераційна 

летальність і віддалені результати залежать від гемодинамічних 

показників та дотримання певних критеріїв. Суворий відбір дає 

найкращі безпосередні і віддалені результати з хірургічною 

летальністю менше 5% в сучасних дослідженнях, і включає в себе 

низькі показники опору легеневих судин і тиску в легеневій артерії 

(середній тиск менше 15 мм рт.ст.), збереження функції шлуночку, 

адекватний розмір ЛА, відсутність недостатності на відповідному 

АВ-клапані та порушень ритму серця. Операції Фонтена з 

фенестрацією виконувалися як в окремих випадках, так і в усіх 

пацієнтів в деяких центрах. Через обмеженість даних щодо 

віддаленого результату, операція Фонтена не завжди є процедурою 

вибору серед паліативних втручань. 

Клінічні прояви і природний перебіг Відсутність 

"підлегеневого шлуночка" призводить до хронічної системної 

венозної гіпертензії, яка різко змінює гемодинаміку легень і 

шлуночка, який був постійно позбавлений переднавантаження. При 

тривалому спостереженні з’явилася низка важливих проблем. Хоча 

10-річне виживання може досягати 90%, стало відомо, що передчасне 

погіршення серцево-судинної функції зі зниженням виживання 

неминуче навіть у найкращих пацієнтів після операції Фонтена. 

Важливі гемодинамічні проблемні питання, які виникають при 

пізніх ускладненнях після операції Фонтена, включають прогресивне 
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зниження системної функції шлуночків, недостатність АВ-клапана, 

ріст опору легеневих судин, розширення передсердя, обструкцію 

легеневих вен, а також наслідки хронічної системної венозної 

гіпертензії, в т.ч. застій і дисфункцію печінки. Подальші ускладнення 

включають тромбоз передсердь і ЛА, розвиток легеневих артеріо-

венозних мальформацій, системних артеріально-легеневих венозних 

або артеріальних сполучень, а також системно-легеневих венозних 

колатералей. 

Після операції Фонтена більшість пацієнтів добре почуваються в 

дитинстві і підлітковому віці, хоча, якщо оцінювати об’єктивно, 

толерантність до фізичного навантаження у них є знижена. Проте, 

клінічні ускладнення можуть розвиватися у віддаленому періоді, з 

прогресивним зниженням толерантності до фізичного навантаження і 

прогресуванням серцевої недостатності і ціанозу (особливо при 

наявності фенестрації), хронічної венозної недостатності та 

розвитком складних аритмій. До 10 років після операції Фонтена у 

20% пацієнтів появляються надшлуночкові тахіаритмії  (у т.ч. типові 

внутрішньопередсердна тахікардія за типом ре-ентрі і тріпотіння 

передсердь, а також миготлива аритмія і фокальна передсердна 

тахікардія). Їх кількість може бути нижчою після тотального каво-

пульмонального з'єднання порівняно з передсердно-легеневим 

з'єднанням Фонтена, хоча це ще не є доведеним фактом. 

Ентеропатія з втратою білка (PLE) є рідкісним, але важким 

ускладненням, яке призводить до периферичних набряків, 

плеврального випоту і асциту. ЇЇ можна діагностувати при 

вимірюванні низького рівня сироваткового альбуміну з підвищеним 
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рівнем α1-антитрипсина у випорожненнях. Прогноз у цій ситуації 

незадовільній (5-річне виживання менше 50%), а наявні методи 

лікування мають обмежену ефективність. 

Діагностика. Клінічні прояви включають, як правило, невелике 

розширення яремної вени без пульсації. Значне розширення яремної 

вени і збільшення печінки наводять на думку про обструкцію 

анастомозу Фонтена або дисфункцію шлуночка. На ЕКГ можна 

діагностувати вузловий ритм або передсердну аритмію. Плевральний 

випіт на рентгенограмі грудної клітки може свідчити про наявність 

ентеропатії, пов’язаної з втратою білка (PLE). 

Ехокардіографія є основним і першочерговим діагностичним 

методом, який надає інформацію про функцію шлуночка і клапанів. 

Для візуалізації анастомозу Фонтена, як правило,  потрібно 

використовувати черезстравохідну ехокардіографію або інші 

діагностичні методи. Щорічні аналізи крові повинні включати 

гематологічні показники, сироватковий альбумін, показники функції 

печінки і нирок. При підозрі на ентеропатію з втратою білка (PLE) 

необхідно підрахувати кліренс α1-антитрипсину. 

МРТ і КТ серця показані для оцінки анастомозу Фонтена, 

колатеральних судин та легеневих вен (наприклад, при обструкції 

правих легеневих вен розширеним ПП), диференціації легеневого 

кровотоку. Важливою також є оцінка стану печінки за допомогою 

УЗД і КТ (на наявність фіброзу, цирозу печінки або раку). 

Катетеризація серця повинна виконуватися при появі набряків 

невизначеної етіології, погіршенні фізичного стану, аритмії, що 

з’явилася вперше, ціанозі та кровохарканні. Катетеризація надає 
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інформацію про функцію шлуночків і клапанів, стан гемодинаміки (в 

т.ч. про легеневий судинний опір, обструкцію анастомозу Фонтена і 

аномальні судинні з'єднання (див. вище). 

Консервативне лікування Антикоагулянтна терапія: застій 

крові у правому передсерді і порушення згортання крові може 

призвести до появи тромбозів. Враховуючи потенційний ризик для 

субклінічної рецидивуючої тромбоемболії легеневої артерії, що 

призводить до підвищення резистентності легеневих судин, деякі 

фахівці рекомендують пацієнтам постійне вживання 

антикоагулянтів. Проте, не існує доказової бази щодо достовірної 

користі такого підходу, тому на практиці різні центри мають свої 

протоколи. Антикоагулянтна терапія обов’язково потрібна при 

наявності тромбу в передсерді, миготливій аритмії, або епізодах 

тромбоемболії. 

Антиаритмічна терапія: втрата синусового ритму може 

привести до швидкого погіршення гемодинаміки, тому тривала 

аритмія вимагає невідкладної медикаментозної терапії. Електрична 

кардіоверсія є головним терапевтичним засобом, оскільки 

медикаментозне лікування часто є неефективним. Аміодарон може 

бути ефективним для профілактики рецидивів, проте він має багато 

довго віддалених побічних ефектів, альтернативно можна 

застосовувати соталол. Рідко виникають покази для використання 

радіочастотної абляції, проте існують важкі аритмії, які лікуються в 

інтервенційній операційній. Наприклад, імплантація передсердного 

електрокардіостимулятора для лікування тахікардії. Якщо необхідний 

передсердно-шлуночковий стимулятор, використовують 
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епікардіальні електроди. Посилення аритмії вимагає нової оцінки 

гемодинаміки (Див. розділ 3.3.2). 

Медикаментозна терапія ентеропатії з втратою білка: терапія 

залишається складною, були запропоновані різні варіанти лікування 

(після усунення гемодинамічних проблем), включаючи обмеження 

вживання солі, дієту з високим вмістом білка, діуретики, інгібітори 

АПФ (можуть погано переноситься), стероїди, інфузії альбуміну, 

тривале підшкірне введення гепарину, створення фенестрацій (за 

допомогою ендоваскулярного катетера), і, насамкінець, 

трансплантація серця. 

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. Пацієнтів з 

«неуспішною операцією Фонтена» (з резистентною аритмією, 

дилатацією правого передсердя, посиленням недостатності на 

відповідному АВ-клапані, прогресуючою шлуночковою дисфункцією 

і/або наявністю тромбу в передсерді) слід розглядати як кандидатів 

для хірургічного втручання. Переключення передсердно-легеневого 

з´єднання на більш "енергозберігаючі" анастомози Фонтена в 

поєднанні з антиаритмічною хірургією дало добрі ранні 

післяопераційні результати у центрах з великим досвідом, проте це 

пов'язано з високим ризиком хірургічної летальності та тривалим 

періодом реабілітації, вимагаючи у більшості випадків і продовження 

медикаментозної терапії, і імплантації штучного водія ритму. Якщо 

втручання виконано запізно, переключення може не призвести до 

очікуваного ефекту і хорошого віддаленого результату, що 

вимагатиме виконання трансплантації серця. Проте, найкращий 

термін для переключення до сих пір залишається невизначеним. В 



 
 

150

деяких дорослих пацієнтів може бути доцільним закриття фенестрації 

за допомогою оклюдера, при наявності вираженого ціанозу, але це з 

іншого боку може погіршити стан пацієнта. При появі обструкції 

кровотоку або аномальних судинних з’єднаннях може з’явитися 

необхідність в інтервенційних втручаннях (див. вище). 

Рекомендації амбулаторного спостереження. Враховуючи весь 

комплекс складних питань, нагляд за пацієнтами після операції 

Фонтена є одним з найважчих завдань для фахівців-практиків, які 

займаються дорослими пацієнтами з ВВС. Усі ці пацієнти повинні 

обстежуватися у високоспеціалізованих центрах як мінімум 1 раз на 

рік з проведенням ехокардіографії, ЕКГ, аналізу крові і тесту на 

фізичне навантаження. Необхідність повторних МРТ обстежень серця 

та досліджень печінки за допомогою ультразвуку (чи КТ) 

вирішуються індивідуально, залежно від стану кожного конкретного 

пацієнта. Комплексна оцінка стану пацієнта є обов'язковою для 

обстеження хворих з ознаками «неуспішної операції Фонтена». 

Особливо уважно необхідно виключати навіть незначні обструкції 

каво-пульмонального кровотоку і легеневого венозного повернення, 

які можуть істотно впливати на гемодинаміку. 

Фізичні вправи і спорт. Пацієнти після операції Фонтена мають 

істотне обмеження в фізичній активності, враховуючи особливості 

кровообігу. Тому їм необхідно дати всі відповідні рекомендації щодо 

обмежень при активному відпочинку. 

Вагітність. Успішна вагітність можлива в окремих пацієнток з 

інтенсивним моніторингом, у тому числі після пологів. Існує вищий 

ризик материнської смертності, якщо гемодинаміка після операції 
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Фонтена не є оптимальною, і підвищений ризик невиношування 

вагітності, особливо при появі ціанозу. Інгібітори АПФ мають бути 

відмінені, а антикоагулянтна терапія у вагітних залишається 

проблемною. 

Профілактика ІЕ. Рекомендується тільки пацієнтам після 

недавньої повторної операції Фонтена (менше 6 місяців), з ціанозом, з 

протезованими клапанами, з залишковим шунтом або нещодавно 

перенесеним ендокардитом в анамнезі. 



 
 

152

4.16 Кондуїт між правим шлуночком і легеневою артерією 

Кондуїт використовується як з'єднання між правим шлуночком та 

легеневою артерією при складних вроджених вадах серця, коли 

вихідний тракт правого шлуночка неможливо реконструювати, 

наприклад, при атрезії легеневої артерії, тетраді Фалло, синдромі 

відсутності клапана легеневої артерії, загальному артеріальному 

стовбурі або при операції Росса чи Растеллі. 

 

 

 

 

Рис 21. Операція Растеллі  

1. Кондуїт між правим 

шлуночком і легеневою артерією, 

2. закриття ДМШП 3. закриття 

ДМПП 

(New Media Center of the 

University of Basel) 

 

 

Кондуїти бувають двох типів: клапанні (легеневий чи аортальний 

гомографт, біопротезні клапани, кондуїт з яремної вени бика 

(Contegra) та неклапанні.  

На даний час немає ідеального кондуїту. Обмеження в його 

використанні вимагає раннього терміну реоперації. Дисфункція 
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кондуїту виникає як наслідок особливостей його стерилізації та 

зберігання, недостатності розміру і залежить від типу кондуїту, 

імплантації в молодшому віці, стенозу ЛА, діагнозу транспозиції 

великих артерій. Свобода від повторної реоперації через дисфункцією 

кондуїту за 20-річний післяопераційний період коливається в межах 

від 32 до 40 %. 

Ускладнення при використанні кондуїтів включають наростання 

тканин, прогресуючу обструкцію з або без недостатності, ендокардит, 

аневризми чи псевдоаневризми. 

Клінічні прояви характеризуються задишкою, серцебиттям, 

запамороченням і можуть привести до раптової зупинки серця. 

Діагностика. Клінічно можна виявити посилене серцебиття, 

посилені А-хвилі на яремних венах, систолічний шум. Кальцифікацію 

кондуїту можна діагностувати на рентгенограмі. 

Ехокардіографія є основним діагностичним методом для оцінки 

розміру і функції двох шлуночків, легеневої і тристулкової 

регургітації, супутніх аномалій. Вимірювання градієнту між ПШ та 

ЛА (через кондуїт) може бути ускладненим та недостовірним. Тиск в 

ПШ, розрахований за швидкістю тристулкової недостатності, може 

використовуватися для оцінки ступеня стенозу кондуїта. 

При необхідності візуалізації кондуїту (рівень стенозу), легеневої 

артерії чи анатомії коронарних артерії, а також для оцінки анатомії та 

функції ПШ чи вираженості легеневої регургітації виникає потреба у 

проведенні КТ та МРТ серця. Перед повторною рестернотомією 

необхідно оцінити співвідношення кондуїту/ПШ до внутрішньої 

сторони грудини (відстань, спайки і т.д.). 
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Катетеризація серця з оцінкою гемодинаміки завжди необхідна 

перед плановим втручанням. Ангіографія надає інформацію про 

рівень стенозу, наявність периферичних стенозів легеневих артерій та 

анатомію коронарних судин (аномалії, нетиповий хід судин). 

Хірургічне і ендоваскулярне лікування. Балонна 

дилатація/стентування є безпечним методом лікування та продовжує 

тривалість функціонування різних пристроїв. Черезшкірна імплантація 

клапана легеневої артерії є останньою новинкою для нефукціонуючих 

кондуїтів. Cередньо- та тривало-віддалені результати цього методу 

наразі ще невідомі. Протипоказами до виконання черезшкірної 

імплантації є оклюзія центральних вен, ознаки активної інфекції, 

наявність аутотканин у ВТПШ або несприятлива анатомія ВТПШ 

(діаметр більше 22 мм) чи наявність кондуїту діаметром менше 16 мм з 

несприятливою коронарною анатомією (ризик компресії при 

розширенні імплантанту). Хірургічне втручання є найбільш доцільним 

при необхідності корекції супутніх проблем (наприклад, анулопластика 

тристулкового клапана). Спостереження в динаміці у віддаленому 

періоді є  важливішимі, ніж поодинокі вимірювання, для прийняття 

рішення про терміни повторних хірургічних втручань. 

Покази до втручань у пацієнтів з кондуїтом між правим 

шлуночком і легеневою артерією: 

• Симптоматичні пацієнти з систолічним тиском в ПШ 

більше 60 мм рт. ст. (швидкість на тристулковій регургітації більше 

3,5 м/с; може бути нижчою при зменшеному кровотоку) і/або 

помірною/вираженою легеневою недостатністю повинні підлягати 

оперативному лікуванню 
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• Асимптомні пацієнти з важкою обструкцією ВТПШ та/або 

важкою легеневою недостатністю, при наявності хоча б одного з 

наступних чинників: 

- зниження толерантності до навантаження; 

- прогресуюча дилатація ПШ; 

- прогресуюча систолічна дисфункція ПШ; 

- прогресуюча тристулкова недостатність; 

- систолічний тиск в ПШ більше 80 мм рт.ст. (швидкість на 

тристулковій недостатності більше 4,3 м/с); 

- стійкі передсердні/шлуночкові аритмії. 

Рекомендації амбулаторного спостереження. Рекомендується 

постійне спостереження у динаміці в спеціалізованих центрах 1 раз 

на рік. Особливу увагу звертають на рівень толерантності до 

фізичних навантажень, систолічний тиск в ПШ (градієнт тиску на 

кондуїті), функцію ПШ, наявність тристулкової недостатності чи 

аритмії. 

Фізичні вправи і спорт: безсимптомні пацієнти з невеликою 

обструкцією не вимагають ніяких обмежень. Пацієнти з підвищеним 

ризиком, які мають високий тиск у ПШ, повинні обмежувати свою 

фізичну активність та уникати вправ на витривалість. Решта повинні 

обмежувати свою активність згідно появи симптомів. 

Вагітність: для матері та плоду ризик залежить від типу 

вродженої вади серця та ступеня вираженості обструкції ВТПШ, 

аритмії, серцевої недостатності. 

Профілактика ІЕ: рекомендована всім пацієнтам (див. розділ 

3.3.5). 
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4.17 Синдром Ейзенменгера 

У більшості пацієнтів з неоперованими вродженими вадами 

серця з системно-легеневим шунтування розвивається ЛГ. Синдром 

Ейзенменгера - це ВВС із  значним системно-легеневим 

шунтуванням,  що призводить до важкого ураження легеневих судин 

та розвитку легеневої гіпертензії, при яких відбуваються зміни 

напрямку шунтування та з’являється центральний ціаноз. 

 Патологічні зміни у судинах та тканині легень, що відбуваються у 

хворих з ЛГ, пов'язаною з вродженим системно-легеневим 

шунтуванням, схожі на зміни, що відбуваються при інших  формах  ЛГ. 

Початкові морфологічні зміни (гіпертрофія медії та проліферація  

інтими) є потенційно зворотні. Однак, при прогресуванні хвороби, 

більш виражені та значущі патологічні зміни стають незворотними 

(зазвичай це стається у дорослому віці). 

Класифікація ВВС, які викликають ЛГ, була нещодавно оновлена 

з внесенням всіх клінічних, а також анатомічних та патофізіологічних 

аспектів. 

Клінічна класифікація: 

I. синдром Ейзенменгера  

II. помірний або великий шунт з вираженною ЛГ, але ще без 

право-лівого шунтування (без ціанозу), 

III. дрібні дефекти з ЛГ (клінічна картина схожа на ідіопатичну ЛГ),  

IV. ЛГ після корекції ВВС (та, що зберігається або персистуюча).  

Анатомо-патофізіологічна класифікація була збережена та 

прийнята на розгляд з урахуванням неоднорідних гемодинамічних та 

патофізіологічних умов. Вона включає в себе основні фактори, які 
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можуть характеризувати відповідні діагностичні, прогностичні та 

терапевтичні показники: тип дефектів, розміри, напрямок шунта, 

супутні екстракардіальні аномалії та зворотність процесів. 

Клінічні прояви і природний перебіг Синдром Ейзенменгера – 

поліорганна патологія з прогресивним погіршенням в динаміці (див. 

розділ 4,18). Клінічні прояви включають в себе центральний ціаноз, 

задишку, втому, кровохаркання, непритомність і розширення правих 

відділів серця в динаміці. 

Оскільки пацієнти з обмеженим насиченням киснем артеріальної 

крові мають порушену системи гемостазу крові, в тому числі 

тромбоцитопенію, тому вони схильні до ризику кровотеч і тромбозів. 

Наприклад, пристінкові тромбози у збільшених проксимальних 

легеневих артеріях можна знайти у 20% пацієнтів, це може бути 

причиною периферичної емболізації і легеневих інфарктів та призвести 

до бівентрікулярної дисфункції зі зниженою швидкістю току крові. 

Виживання пацієнтів з синдромом Ейзенменгера менше у 

порівнянні з населенням в цілому, хоча багато з цих пацієнтів 

доживають до третього та четвертого десятиліття, а деякі, навіть, 

вижили до сьомого. Виживання є помітно кращим у порівнянні з 

пацієнтами з ідіопатичною ЛГ, з відповідним функціональним 

класом. Правошлуночкова серцева недостатность та прогресуюче 

зниження толерантності до фізичних навантаженнь оцінюються як 

негативні прогностичні фактори. 

Консервативне лікування. Для загальних лікувальних заходів 

див. розділ 4.18. Використання оральних антикоагулянтів і 

антиагрегантів є дискутабельним і повинно базуватися на даних історії 
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хвороби і ризику кровотечі. Наприклад, оральні антикоагулянти 

повинні призначатися пацієнтам з фібриляцією передсердь, а також 

пацієнтам з тромбозом ЛА і низьким ризиком кровотечі. 

Не існує чітких рекомендацій щодо використання блокаторів 

кальцієвих каналів. 

На даний час існує три класи лікарських засобів, спрямованих на 

зміну ендотеліальної дисфункції,  які нещодавно були схвалені для 

лікування ЛГ: простаноїди, антагоністи рецепторів ендотеліну (ЕРА) і 

інгібітори фосфодіестерази-5 типу. Їх ефективність та безпечність 

були продемонстровані на ЛГ, зумовленій ВВС з синдромом 

Ейзенменгера, в основному, в неконтрольованих дослідженнях. 

Рекомендації з терапії хворих з легеневою артеріальною 

гіпертензією та вродженими вадами серця: 

• Лікування цільових пацієнтів з ЛГ, зумовленою ВВС, 

повинні здійснюватися в спеціалізованих центрах; 

• Терапія бозентаном (антагоніст ендотелінових рецепторів) 

повинна проводить у пацієнтів з синдромом Ейзенменгера (ВОЗ-III 

ФК); 

• Інші групи антагоністів рецепторів ендотеліна, інгібітори 

фосфодієстерази 5-го типу можуть бути використані у пацієнтів з 

синдромом Ейзенменгера (ВОЗ-IIIФК); 

• Комбінована терапія може бути розглянута  у пацієнтів з 

синдромом Ейзенменгера (ВООЗ-III ФК); 

• Використання блокаторів кальцієвих каналів треба уникати 

у пацієнтів з синдромом Ейзенменгера. 
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4.18 Ведення пацієнтів з ціанотичними вадами серця 

Ціаноз може бути викликаний перехресним або зворотнім скидом 

внаслідок анатомічного зв'язку між системним і легеневим 

кровообігом на передсердному, шлуночковому, або артеріальному 

рівні. Ціанотичні пацієнти складають гетерогенну групу ВВС з 

різними анатомічними і патофізіологічним механізмами: нормальний 

або обмежений легеневий кровотік при наявності перешкоди між 

легеневим шляхом відтоку, або збільшення легеневого кровотоку при 

відсутності таких перешкод, при яких потім розвивається ЛГ і, в 

кінцевому підсумку, синдром Ейзенменгера (див. розділ 4.17). Вони 

можуть бути як з або без попереднього паліативного втручання. 

Ціанотичні пацієнтів є складними і повинні бути передані під 

подальший нагляд фахівців. 

Механізми адаптації Ціаноз індукує адаптивні механізми для 

поліпшення транспорту і доставки кисню до тканин: вторинний 

еритроцитоз, зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну вправо, і 

збільшення серцевого викиду. Еритроцитоз є вторинним по 

відношенню до еритропоетинового стимулювання і являє собою 

фізіологічну реакцію на хронічну гіпоксемію. Компенсований 

еритроцитоз відображає рівновагу (стабільний гемоглобін в 

підвищеній кількості) і некомпенсований еритроцитоз вказує на зсув 

рівноваги (зростання гематокриту). 

Багатосистемні розлади Ціаноз і вторинний еритроцитоз 

передбачають глибокі наслідки для всіх систем органів: 

1) в'язкість крові збільшується, що безпосередньо пов'язано з 

червоною частиною крові; 
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2) гемостатичні порушення є загальними і складними, і пов'язані 

з порушеннями тромбоцитів (тромбоцитопенія, тощо), порушеннями 

коагуляції та іншми аномальними механізмами коагуляції. Вітамін K-

залежні фактори згортання крові (фактори II, VII, IX і Х) і V чинник 

зменшуються, фібринолітична активність збільшується, а найбільший 

мультимер згортання крові - фактор Віллебранда – виснажується;  

3)збільшення та прискорення метаболізму еритроцитів та 

гемоглобіну і порушення фільтрації уратів призводить до 

гіперурикемії, підвищеної концентрації  непрямого білірубіну та до 

високого ризику утворення кальцієвих каменів у жовчному міхурі 

ціанотичних  пацієнтів; 

4) важка ендотеліальна дисфункція є очевидним наслідком 

порушення ендотелій-залежної вазодилатації; 

5) хронічна гіпоксемія, підвищення в'язкості крові та дисфункція 

ендотелію впливютьє на мікроциркуляцію, функцію міокарда і 

функції інших органів та систем. 

Клінічні прояви і природний перебіг Клінічні прояви 

включають в себе: центральний ціаноз, в результаті збільшення 

кількості відновленого гемоглобіну (5гр/100мл крові), барабанні 

палички і часові скельца. Серцеві прояви залежать від анатомії та 

патофізіології ВВС. 

Смертність значно вище у пацієнтів з ціанозом, ніж у пацієнтів з 

«блідими» формами ВВС. 

Прогнозт визначається на основі анатомії, патофізіології, 

ступеню ціанозу, ускладнень, обсягу паліативних процедур і 

превентивних заходів. Низька кількість тромбоцитів, важка гіпоксія, 
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кардіомегалія і підвищений гематокрит у дитинстві несприятливі 

чинники, що прогнозують високий ризик смертності у пацієнтів з або 

без судинних захворювань. 

Пізні ускладнення: 

- симптом гіперкоагуляції включає головний біль, слабкість, 

запаморочення, втому, шум у вухах, порушення зору, парестезії 

пальців рук, ніг і губ, м'язовий біль, і слабкість (при класифікації 

помірного ступеня, коли вони створюють перешкоди деяким 

функціям, і важкого ступеня, коли вони заважають більшості 

функцій). Симптом гіперкоагуляції не пов'язаний з підвищеним 

рівнем заліза у пацієнтів з гематокритом менше 65%; 

-кровотечі і тромбопенічні діатези, які відбуваються паралельно з 

ризиком тромбозу і кровотечі. Спонтанні кровотечі, як правило, 

незначні і самообмежені (зубні кровотечі, носові кровотечі, синехії  і 

менорагії). Кровохаркання зустрічається дуже рідко. Тромбоз може 

бути обумовлений аномальною коагуляцією та застоєм крові в 

розширених камерах і судинах, атеросклерозом і/або дисфункцією 

ендотелію, наявністю тромбогенного матеріалу (наприклад, 

кондуїтів) і аритміями. Гемостатичні порушення не захищають від 

тромботичних ускладнень. Наявність тромбів у великих, частково 

кальцинованих, і аневризматичних легеневих артеріях є загальними 

ускладненнями (до 30%). Жіноча стать, низька насиченість киснем, 

похилий вік, двошлуночкова дисфункція і розширена ЛА є факторами 

ризику; 

- порушення мозкового кровообігу може бути викликано 

тромбоемболічними  причинами (парадоксальна емболія), 
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реологічними чинниками (мікроцитозом), ендотеліальною 

дисфункцією і "традиційно" атеросклеротичним ризиком. Тяжкість 

вторинних еритроцитозів сама по собі не є фактором ризику; 

мікроцитоз викликаний дефіцитом заліза, у зв'язку з невідповідними 

венотоміями, був самим сильним незалежним передвісником 

цереброваскулярних подій; 

- парадоксальна емболія може бути викликана надшлуночковою 

аритмією або наявністю трансвенозного катетера; 

- надшлуночкові і шлуночкові аритмії; 

- інфекційні ускладнення включають ендокардит, церебральний 

абсцес та пневмонії. Лихоманка, пов'язана з новим головним болем, 

наводить на підозру про абсцес мозку; 

- ниркова дисфункція є загальною у зв'язку з функціональними і 

структурними аномаліями нирок; 

- жовчнокам'яна хвороба є поширеним явищем, жовчні камені 

можуть ускладнити холецистит/холедохолітіаз; 

- ревматологічні ускладнення включають подагричний артрит, 

гіпертрофічні остеоартропатії і кіфосколіоз. 

Діагностика Особлива увага повинна бути приділена 

гіперв’язкості і кровотечам, ішемічним ускладненням. Показники 

насичення киснем крові повинні бути отримані за допомогою 

пульсоксиметрії у спокої, принаймні протягом 5 хвилин, 

толерантність до фізичного навантаження повинні оцінюватися на 

основі  тесту 6 хвилинної ходьби. 

Дослідження крові повинно включати всі стандартні параметри 

крові, середнє гематокритне число (MCV), рівень  феритину в 
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сироватці (рівень сироваткового заліза, трансферину, насичення 

трансферину, які можуть бути необхідними для виявлення  та 

корекції дефіциту заліза), рівень креатиніну, сечової кислоти, 

показники  згортання, рівень натрійуретичного пептиду типу Б або 

про-натрійуретичного пептиду, фолієвої кислоти і вітаміну В12 при 

високому чи нормальному  середньому гематокритному числі та 

низькій концентрації феритину сироватки. 

Зміни лабораторних показників: 

- параметри коагуляції: обсяг плазми знижується у зв'язку з 

вторинним еритроцитозом; 

- гематокрит визначається автоматизовано;  

- рівень глюкози може бути зменшеним (збільшення в пробірці 

гліколізу як результат збільшення числа еритроцитів). 

Покази до хірургічного лікування Ризик і результат повинні 

бути ретельно продумані і вимагають експертної оцінки. Ціанотичні 

пацієнти без ЛГ/синдрому Ейзенменгера повинні періодично 

перевірятися для будь-яких процедур, які можуть поліпшити якість 

життя та знизити захворюваність.  

Консервативне лікування Для специфічного лікування ВГЛА 

див. розділ 4.17. 

- аритмії: синусовий ритм, при можливості, має бути збережений. 

Антиаритмічна терапія повинна бути індивідуальною 

(медикаментозна, абляція, кардіоверсія, імплантація епікардіального 

водія ритму/кардіовертера-дефібрилятора). Антиаритмічна терапія є 

надзвичайно важкою у цій групі пацієнтів. Трансвенозної 

катетеризації, по можливості, слід уникати; 
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- переливання крові може бути необхідно при наявності 

перенасиченої залізом анемії (кількість гемоглобіну недостатня для 

насичення кисню). 

- препарати заліза повинні бути використані при дефіциті заліза, 

середнє гематокритне число більше 80) і під постійним контролем, 

для запобігання зворотного ефекту. 

- регулярна антикоагуляція/аспіринотерапія: в даний час наявні 

дані про відсутність ефективності та необхідності у ціанотичних 

пацієнтів для запобігання тромбозу та емболічних ускладнень. 

Паралельно з цим існує підвищений ризик кровотечі. 

- показання до антикоагулянтної терапії: тріпотіння/мерехтіння 

передсердь (рекомендований рівень міжнародного нормалізованого 

відношення (МНО-INR) 2-2,5; високий показник МНО-INR 

утримувати при наявності механічного клапана.) 

- кровохаркання: потрібна рентгенографія грудної клітки обо 

КТ. Бронхоскопія має високий ризик та не надає необхідної 

інформації. Терапія включає припинення прийому аспірину, 

нестероїдних протизапальних препаратів і пероральних 

антикоагулянтів, лікування гіповолемії і анемії, зниження фізичної 

активності, а також придушення непродуктивного кашлю. 

Селективна емболізація бронхіальних артерій може бути необхідна 

для стійких внутрішньолегеневих кровотеч/кровохаркань. 

- гіперурикемії: не показано лікування безсимптомних 

гіперурикемій. 

- гострий подагричний артрит: лікування оральним або 

внутрішньовенним  колхіцином, пробенецидом і протизапальними 
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препаратами, звертати особливу увагу на ризик розвитку ниркової 

недостатності і кровотечі. Засоби для виведення сечової кислоти 

(наприклад, пробенецид) або урикостатичний препарат (наприклад, 

алопуринол), щоб уникнути рецидиву. 

Рекомендації амбулаторного спостереження. Всім ціанотичнім 

пацієнтам показано довічне спостереження з відвідуванням кожні 6-

12 місяців спеціалізованих центрів в тісному співробітництві з 

сімейним лікарем. Консультація включає в себе:  

- всеохоплююча оцінка і систематичний огляд потенційних 

ускладнень; 

- аналіз крові (див. вище); 

- прогнозування та профілактика ускладнень та зниження їх 

ризику. 

Заходи для зменшення ризику у пацієнтів з ціанотичними 

ВВС: 

• Профілактика є основою для уникнення ускладнень. Стани 

і види діяльності, яких слід уникати: 

- Вагітність; 

- Дефіцит заліза та анемія; 

- Дегідратація (зневоднення); 

- Інфекційні хвороби: щорічна вакцинація проти грипу 

(Pneumovax- кожні 5 років); 

- Паління та зловживання алкоголю; 

- Трансвенозне встановлення штучного водія 

ритму/кардіовертора-дефібрилятора; 

- Великі фізичні навантаження; 
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- Вплив високих температур (сауна/душ/ванна). 

• Інші заходи для зниження ризику 

- Профілактика небажаної вагітності (протизаплідні 

препарати); 

- Обережне використання медикаментозних препаратів 

нефротоксичної дії; 

- Терапія інфекцій верхніх дихальних шляхів; 

- Консультація кардіолога перед застосуванням будь-якого 

медикаментозного препарату або хірургічних/ендоваскулярних 

операцій. 

Фізичні вправи і спорт: уникати середніх і важких фізичних 

навантажень. 

Авіаперельоти: авіаперевезення переносяться добре. Заходи 

зниження ризику включають уникнення стресів, пов’язаних або не 

пов’язаних з перельотом, дегідратації і вживання алкоголю. 

Необхідні заходи для попередження тромбозу глибоких вен. 

Перебування високо над рівнем моря: уникнення місцевості, 

що знаходиться >2500м над рівнем моря . Поступове сходження 

(наприклад, канатна дорога) можливе до 2500м. 

Вагітність у пацієнтів ціанотичними ВВС, без ВГЛА, призводить 

до значних ускладнень для матері та плоду. Насичення киснем крові 

(вище 85%) і рівень гемоглобіну (нижче 200 г/л) до вагітності є 

достовірними ознаками для можливості живонародження. Вагітність 

протипоказана при синдромі Ейзенменгера. 

Профілактика ІЕ: рекомендована у всіх пацієнтів (див. розділ 

3.3.5). 
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5. ПІДСУМКИ 

 

В Україні щороку збільшується кількість дорослих, яким у 

дитячому віці проведено хірургічні втручання з приводу вродженої 

вади серця. Це зумовило формування групи пацієнтів, що потребують 

особливого догляду, оскільки, досягаючи 18-річного віку, вони 

переходять від дитячого кардіоревматолога під спостереження 

терапевтів та кардіологів, які не завжди є достатньо обізнаними у 

галузі коригованих вад серця.  

Такі пацієнти завжди впродовж життя потребують консультацій 

та огляду виключно у спеціалізованих центрах. Проблема їх 

медичного забезпечення пов’язана з тим, що кардіологи не завжди 

мають необхідні навики надання медичної допомоги дорослим 

пацієнтам із ВВС, як і педіатри-кардіологи не є достатньо обізнаними 

у галузі набутих вад і хвороб серця. 

Для подолання цієї проблеми за кордоном Європейське 

товариство «Дорослі з ВВС», запропонувало програму дій, яка 

включає основні складові: а) створення спеціалізованих центрів для 

кваліфікованої медичної допомоги дорослим із ВВС, які повинні 

знаходитись на території багатопрофільних клінік для дорослих і 

мати у своєму складі групу кваліфікованих педіатрів-кардіологів для 

прийняття спільних рішень щодо надання необхідної медичної 

допомоги; б) всебічне інформування батьків дітей з коригованими 

ВВС, а також пацієнтів щодо усіх втручань, які проводили, можливих 

ускладнень та їх симптомів; в) планування подальшого медичного 

нагляду та лікування таких пацієнтів із урахуванням тяжкості стану 
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та прогнозу, а також профілактики, зокрема, бактеріального 

ендокардиту, надання рекомендацій щодо фізичних навантажень, 

контрацепції, вагітності, планування майбутньої кар’єри. 

Лікарі, залучені до надання медичної допомоги таким пацієнтам, 

повинні володіти: теоретичними і практичними знаннями із ВВС, а 

також тактикою їх ведення у неонатальному та дитячому віці; мати 

досвід загальної медичної практики та діагностики, знання з 

кардіології дорослого віку, в том числі захворювань коронарних 

артерій. Крім того, вони повинні мати практичні навики, а саме: 

ехокардіографії; катетеризації; встановлення кардіовертерів; 

проведення післяоперційного догляду. Важливо, щоб медичний 

персонал, який надає допомогу дорослим з ВВС, розумів фізіологічні 

зміни під час вагітности, психологічні аспекти зрілого віку та умів 

кваліфіковано надати рекомендації щодо способу життя дорослим 

пацієнтам із ВВС. 

У ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології 

та кардіохірургії МОЗ України» аналізують європейський досвід та 

розробляють свої методики, які можуть стати основою для адаптації 

схеми надання медичної допомоги дорослим із ВВС в Україні, 

формувати та залучати до цієй роботи мультидисциплінарну команду 

фахівців у складі кардіологів, серцево-судинних хірургів, дитячих 

кардіологів, психологів, акушерів-гинекологів,аритмологів, 

гннетиків, фетальних кардіологів та інш., що дозволить покращити 

якість життя пацієнтів та підвищити ії тривалість. 
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