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1.Актуальність теми 

Ішемічна хвороба серця (ІХС) протягом багатьох років є головною причиною 

смертності населення в більшості економічно розвинених країн світу. 

Інфаркт міокарду є найбільш грізним ускладненням ІХС і основною причиною 

смертності від цього захворювання. Смертність пацієнтів з ІХС складає близько 2% в рік, 

в 2–3% хворих щорік виникає нефатальний інфаркт міокарду, який є захворюванням, яке 

призводить до інвалідності: у його результаті незрідка розвиваються застійна сердечна 

недостатність, важкі порушення ритму і провідності серця, може потрібно негайне 

оперативне втручання. 

Одним з найбільш важких ускладнень інфаркту міокарду, міокардиту і травм є 

аневризма серця – обмежене вибухання зміненої сердечної стінки.  

Аневризма серця розвивається в 20% хворих інфарктом міокарду, в 95-97% 

випадків після обширних, трансмуральних інфарктів сердечного м'яза, особливо лівого 

шлуночку. У 3-5% випадків вона носить постінфекційний і посттравматичний характер. Її 

виникнення пов'язане з порушенням цілісності або живлення сердечного м'яза. 

При порушенні провідності настають різні види блокад серця, відбувається 

уповільнення або повне припинення проведення імпульсу по провідній системі серця. 

2.Конкретні цілі. 

2.1.Знати: 

1. Клінічні прояви хронічних форм ІХС. 

2. Основні класи серцево-судинних препаратів. 

3. Методи хірургічної реваскуляризації. 

Також знати: 

 диференційне розмежування різних варіантів ішемічної хвороби серця, 

 принципи диференційного лікування різних варіантів ІХС, 

 основні функціональні методи дослідження серцево-судинної системи, 

 основні правила розшифровки електрокардіограмми, 

 сучасні методи хірургічного лікування. 

2.2.Вміти:  

 Діагностувати стенокардію на підставі скарг, даних анамнезу, результатів 

лабораторно-інструментальних досліджень. 

 Виявляти чинники риски розвитку ІХС. 

 Визначати свідчення до реваскуляризації. 

 Вміти визначати покази до хірургічног лікування аневризми серця, порушення 

провіідності. 

Також вміти: 

- розшифровка ЕКГ, 

- опитування та проведення фізичного дослідження хворого, 

- постановка попереднього діагнозу та складання плану обстеження хворих, 

- клінічне трактування даних лабораторного, інструментального, 

променевого, УЗД та інших методів дослідження, 
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3.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми. 

(міждисциплінарна інтеграція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття: 

4.1.Перелік основних термінів, параметрів, характеристик,які повинен засвоїти 

студент при підготовці до заняття: 

Термін Визначення  

Ішемі чна хворо ба 

се рця 

патологічний стан, що характеризується абсолютним або 

відносним порушенням кровопостачання міокарду внаслідок 

враження коронарних артерій серця. 

Інфаркт міокарда захворювання серця, обумовлене гострою недостатністю його 

кровопостачання, з виникненням вогнища некрозу в серцевому 

м'язі; найважливіша клінічна форма ішемічної хвороби серця. 

Аневризма серця обмежене вибухання зміненої сердечної стінки 

Порушення 

провідності 

настають різні види блокад серця, відбувається уповільнення або 

повне припинення проведення імпульсу по провідній системі 

серця 

 

4.2.Теоритичні питання до заняття: 

1. Анатомічна будова коронарного русла. 

2. Анатомічна будова міокарда. 

3. Фізіологія коронарного кровопостачання. 

4. Рентгеноанатомія серця, коронарних судин. 

5. Принципи призначення диференційованого лікування при різних варіантах 

ішемічної хвороби серця. 

 

4.3.Практичні (завдання, як виконуються на занятті): 

1. Формулювати схему медикаментозного та немедикаментозного лікування в 

співставленні з діагнозом. 

2. Визначати показники до реваскуляризації. 

Нормальна анатомія  

та гістологія 

Мета – знати будову  

коронарного русла 

і міокарда 

Біохімія 

Мета – знати маркери  

пошкодження міокарда 
Фізіологія людини 

Мета – знати фізіологію  

коронарного кровопостачання 

Патологічна  

анатомія 

Мета – знати  

патологічні  

зміни  

при коронарному  

атеросклерозі 

ИХС 

(СТЕНОКАРДІЯ) 

Мета – вміти діагностувати  

та лікувати стенокардію 

Патофізиологія 

Мета – знати  

патофізиологію  

коронарної  

недостатності 

Фармакологія  

Мета – знати фармакологію  

серцево-судинних  

засобів 

Пропедевтика  

внутрішніх хвороб 

Мета – знати симптоми 

та синдроми 

 при коронарній  

недостатності 

Променева діагностика  

Мета – знати  

рентгеноанатомію серця  

і коронарних судин,  

основи радіоізотопної  

діагностики 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
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4.4.Зміст теми: 

Визначення ішемічної хвороби серця (ІХС). Соціальне значення проблеми, 

епідеміологія захворювання. Чинники риски ІХС, їх значення. Стенокардія.  

Діагностика стенокардії. Роль ЕКГ у виявленні коронарної недостатності. Проби 

(велоергометрія, тредмил-тест, тест частої передсердної стимуляції, стрес-

ехокардіографія) навантажень і фармакологічних, радіонуклідні методи. Роль 

коронароангиографии.  

Лікування ІХС. Свідчення до хірургічного і інтервенційного лікування 

(аортокоронарное шунтування, балонна ангіопластика і стентування коронарних артерій).  

Можливості хірургічного лікування аневризми серця. 

 

4.5. Ішемічна хвороба серця 

 

Визначення  Ішемічна хвороба серця - патологічний стан, що характеризується 

абсолютним або відносним порушенням кровопостачання міокарду 

внаслідок враження коронарних артерій серця. 

Діагностика  Історія розвитку симптомів захворювання, фактори ризику (вага пацієнта, 

паління, високий рівень холестерину у крові та обтяжена спадковість по 

ІХС) є важливими чинниками що визначають тяжкість стану пацієнта. Такі 

інструментальні дослідження, як електрокардіографія, велоергометрія і 

коронарографія допомагають кардіологові в діагностиці.  

Покази до 

хірургічного 

лікування 

Свідченнями до операції АКШ у асимптоматічних хворих або хворих із 

стенокардією напруги I-II функціонального класу є: 

Клас I 

1. Достовірний стеноз (> 50%) стовбура лівої коронарної артерії (ЛКА). 

2. Еквівалент стенозу стовбура ЛКА - > 70% стенози проксимальной 

частини передньої міжшлуночкової гілки (ПМЖГ) і огинаючої гілки (ОГ) 

ЛКА. 

3. Трьохсудинна поразка (свідчення ще більш посилюються при фракції 

викиду - ФВ < 0.50). 

Клас II а 

Проксимальний стеноз ПМЖГ (> 70%) - ізольований або у поєднанні із 

стенозом ще однієї крупної гілки (правій коронарній артерії - ПКА).  

Клас II б 

Одно- або двохсудинна поразка коронарного русла, ПМЖГ, що не 

включає. 

Клас III 

Всі хворі із стенозом основних гілок коронарного русла < 50%. 

Свідченнями для операції АКШ у хворих із стабільною стенокардією 

напруги III-IV'функционального класу є: 

Клас I 

1. Достовірний стеноз (> 50%) стовбура лівої коронарної артерії. 

2. Еквівалент стенозу стовбура ЛКА - > 70% поразка проксимальних 

відділів ПМЖГ і ОГ. 

3. Трьохсудинна поразка (ефект операції більше у хворих з ФВ < 0.50). 

4. Двохсудинна поразка з достовірним проксимальним стенозом ПМЖГ і 

ФВ < 0.50 або з очевидною ішемією міокарда при неінвазивних тестах. 

5. Одно- або двохсудинна поразка без проксимального стенозу ПМЖГ, але 

з великою зоною ішемізірованого міокарда і симптомами високого ризику 

фатальних ускладнень, виявлених при неінвазивних тестах. 

6. Важка стенокардія, що зберігається, не дивлячись на максимальну 

терапію. Якщо симптоми стенокардії не цілком типові, слід отримати інші 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
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підтвердження важкої ішемії міокарда. 

Клас II а 

1. Проксимальний стеноз ПМЖГ при односудинній поразці. 

2. Одно- або двохсудинна поразка коронарного русла без достовірного 

проксимального стенозу ПМЖГ, але з середньою зоною ураження міокарда 

і ішемією, визначуваною неінвазивними тестами. 

Клас III 

1. Одно- або двохсудинна поразка без залучення проксимального відділу 

ПМЖГ у пацієнтів з невираженими проявами ІХС, які не отримали 

адекватну терапію, мають невелику зону ураження міокарда або 

відсутність підтвердження ішемії міокарда при неінвазивних тестах. 

2. Прикордонні стенози коронарного русла (50-60% звуження за винятком 

стовбура ЛКА) і відсутність ішемії міокарда при неінвазивних тестах. 

3. Стенози коронарного русла менше 50% в діаметрі. 

Свідченнями для АКШ у хворих з нестабільною стенокардією і 

непроникаючим інфарктом міокарда є: 

Клас I 

1. Достовірний стеноз стовбура ЛКА. 

2. Еквівалент стенозу стовбура ЛКА. 

3. Наявність ішемії міокарда, не дивлячись на максимальну терапію. 

Клас II а 

Проксимальний стеноз ПМЖВ з одно- або двохсудинною поразкою. 

Клас II би 

Одно- або двохсудинна поразка без проксимального стенозу ПМЖВ. 

Клас III 

Решта всіх варіантів. 

Останніми роками у зв'язку з успіхами тромболітічеськой терапії і 

первинної балонної ангіопластики свідчення до хірургічного лікування 

трансмурального гострого інфаркту міокарда (ОІМ) були звужені. 

Безперечними свідченнями для хірургічного втручання при 

трансмурал'ном ОІМ є механічні ускладнення - гостра недостатність 

митри, дефект міжшлуночкової перегородки і розривши стінки лівого 

шлуночку серця. 

Свідченнями до хірургічного втручання у хворих з трасмурал'ним ОІМ без 

механічних ускладнень є: 

Клас I 

Немає свідчень. 

Клас II а 

Що продовжуються ішемія/інфаркт, резистентні до 

максимальній терапії. 

Клас II би 

1. Прогресуюча серцева недостатність з ішемізірованним міокардом поза 

зоною інфаркту. 

2. Можливість реперфузії міокарда в ранні терміни (< 6 до 12 годин) від 

розвитку ОЇМ. 

Клас III 

Реперфузія міокарда в терміни більше 12 годин від початку розвитку ОІМ. 

У пацієнтів з шлуночковими порушеннями ритму – реваскуляризація 

міокарду. 

При аневризмах лівого шлуночку серця свідченнями для хірургічного 

лікування служить наявність одного з наступних станів: 

1. Стенокардії II—IV функціонального класу по класифікації Канадської 
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асоціації кардіологів або нестабільної стенокардії. 

2. Серцевій недостатності II-IV функціонального класу по NYHA. 

3. Важких порушень ритму серця у вигляді частої шлуночкової 

екстрасистолії або шлуночкової тахікардії. 

4. Рихлого тромбу в порожнині ЛШ. 

Наявність плоского, організованого тромбу в порожнині ЛШ саме по собі 

не є свідченням до операції. Супутні аневризмі ЛШ стенози коронарних 

артерій > 70% служать свідченням до додаткової до резекції аневризми ЛШ 

реваскулярізациї міокарда. 

Покази до мініінвазивної хірургії ІХС: ці операції показані у літніх, 

ослаблених пацієнтів, яким не можна застосовувати штучний кровообіг 

(ШК), через наявність захворювання нирок або інших паренхіматозних 

органів. 

Методи 

оперативних 

втручань 

Вибір оперативного втручання визначається після проведення 

коронарографии і експертної оцінки ступеня ураження коронарних артерій 

серця. 

Аортокоронарне шунтування - це хірургічне втручання, в результаті якого 

відновлюється кровотік серця нижче за місце звуження судини. Різновиди 

коронарного шунтування: із застосуванням штучного кровообігу; без 

штучного кровообігу із застосуванням "стабілізатора" для шунтування; 

вживання мінімальних хірургічних розрізів, у тому числі і ендоскопічні 

операції. 

Мініінвазивна хірургія ІХС. У його основі - виконання операцій на 

працюючому серці без вживання штучного кровообігу (ШК) і 

використання мінімального доступу. 

В даний час в клінічній практиці декілька методів мініінвазивної хірургії 

ІХС: 

 Без штучного кровообігу із застосуванням "стабілізатора" для 

шунтування  

 Вживання мінімальних хірургічних розрізів, у тому числі і 

ендоскопічні (ендовідеоасистування) операції.  

 Із застосуванням робототехники  

 Трансміокардіальная лазерна реваскуляризація міокарду. 

Маммарокоронарне і гібридне коронарне шунтування. При 

маммарокоронарном шунтуванні – кровопостачання ураженої ішемією 

ділянки відновлюється через внутрішню грудну (маммарную) артерію. 

Гібридна або інтегрована реваськулярізация – операція на серці при якій 

застосовується мінімально інвазивне анастомозіроване лівої внутрішньої 

мамарної артерії і лівої передньої низхідної коронарної артерії з одночасним 

розширенням просвіту решти коронарних судин за допомогою балонної 

ангіопластики або стентірованія 

Відновлення просвіту коронарної артерії здійснюється шляхом черезшкірної 

транслюмінарної коронарної балонної ангіопластики (черезшкірна – означає, 

що введення катетера в судину здійснюється через прокол шкіри; 

транслюмінарна – означає, що всі маніпуляції проводяться через коронарні 

артерії; коронарна – означає, що дії піддається коронарна артерія, тобто 

артерія, кровоснабжающая серце; ангіопластика – означає, що проводиться 

відновлення просвіту судини (за допомогою балона); термін «балонна» - 

означає, що відновлення просвіту ураженої артерії відбувається шляхом 

проведення катетера з балоном і подальшому його роздуванням). 

В деяких випадках в просвіт артерії після цього ставиться стент для 

підтримки просвіту судини. 
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4.6. Інфарт міокарда  

Визначення  Інфаркт міокарда - захворювання серця, обумовлене гострою недостатністю 

його кровопостачання, з виникненням вогнища некрозу в серцевому м'язі. 

Покази до 

хірургічного 

лікування 

Показано, якщо після розчинення тромбу на рентгеноангиограмах виявлений 

стеноз крупної гілки коронарної артерії.  

Методи 

оперативних 

втручань 

Застосовується операція розширення звуженої ділянки артерії за допомогою 

спеціального катетера, на кінці якого укріплений балон, здатний 

розправлятися (але не розтягуватися), коли в нього нагнітають рідину під 

тиском. У гострому періоді інфаркту міокарда іноді проводять операцію 

аортокоронарного або маммарокоронарного шунтування (створення за 

допомогою протезів обхідних шляхів між аортою або внутрішньою артерією 

молочної залози і коронарною артерією нижче за ділянку звуження). Є 

окремі повідомлення про успішне хірургічне лікування гострої аневризми 

серця (посічення), розриву сосочкової м'яза (протезування клапана митри) і 

міжшлуночкової перегородки (пластика перегородки), а також розриву серця 

(посічення некротизованої ділянки міокарда). 

 

3.7. Аневризма серця  

Визначення  Аневризма серця - обмежене вибухання зміненої сердечної стінки  

Покази до 

хірургічного 

лікування 

Хірургічна операція показана тільки у разі наявності ускладнень аневризми: 

швидкий розвиток серцевої недостатності, порушення серцевого ритму 

несприйнятливі до медикаментозного лікування, ризик міграції тромбу з 

аневризми. 

Методи 

оперативних 

втручань 

Основний метод лікування аневризми серця це хірургічне посічення і 

ушивання дефекту серцевої стінки. 

 

3.8. Порушення провідності 

Визначення  Порушення провідності - настання різних видів блокад серця, відбувається 

уповільнення або повне припинення проведення імпульсу по провідній 

системі серця 

Покази до 

хірургічного 

лікування 

Основними показниками до застосування постійної кардіостимуляції є: 

Клас I. 

А. Повна блокада серця, постійна або інтерміттірующая, на будь-якому 

анатомічному рівні, супроводжується одним з наступних ускладнень: а) 

брадикардія з клінічними симптомами; б) серцева недостатність; у) 

ектопічеськіє ритми, що вимагають прийому лікарських засобів, що 

пригнічують автоматизм вторинних водіїв ритму серця; г) виявлені періоди 

асистолії тривалістю не меншого 3 з або будь-який вислизаючий ритм з 

частотою 40 в 1 хв. у безсимптомних пацієнтів; д) сплутана свідомості, 

зникаюча при тимчасовій ЕКС; е) АВ блокада після абляції АВ з'єднання, 

міотонічна дистрофія. 

Б. Постійна або інтермітіруча АВ блокада II ступеня, незалежно від типу і 

рівня блокади, з симптомами брадикардії, що клінічно виявляються. 

В. Меркотіння і трепетання передсердя або рідкісні епізоди 

суправентрікулярной тахікардії на тлі повної або такої, що далеко зайшла АВ 

блокади, брадикардії або будь-якого із станів, описаних в рубриці А. 

Виключення представляють брадикардія, викликана препаратами дигіталісу 

або іншими лікарськими засобами що пригнічують АВ провідність. 

Клас II. 

А. Безсимптомна повна блокада серця, постійна або інтерміттірующая, при 



 8 

будь-якій анатомічній локалізації і частоті шлуночкових скорочень не 

меншого 40 в 1 хв. 

Б. Безсимптомна АВ блокада другого ступеня типу I, постійна або 

інтерміттіруюча. 

В. Безсимптомна АВ блокада другого ступеня типу I вище за рівень пучка 

Гиса (АВ вузол). 

Клас III. 

А. АВ блокада I ступеня. 

Б. Безсимптомна блокада I ступеня типу I вище за рівень пучка Гиса. 

Абсолютними свідченнями до імплантації кардіостимулятора є тільки 

патологічні стани, що відносяться до класу I. 

Свідченнями до радіочастотної абляції провідних шляхів були: 

пароксизмальні надшлуночкові тахікардії (синдром WPW, 

атріовентрикулярні вузлові тахікардії); трепетання передсердя; передсердні 

тахікардії; фібриляція передсердя. 

Методи 

оперативних 

втручань 

Кардіостимуляції 

Радіочастотної абляції 

 

5.Завдання для самоконтролю. 

А.Завдання для самоконтролю (тестові завдання) 

 

1. Методи діагности ІБС, що характеризуються високою чутливістю і специфічністю: А. 

ЕКГ і фізичне навантаження; Б. ЕХОКГ і фізичне навантаження; В. Сцинтіграфія міокарду 

і фізичне навантаження; Г. ЕКГ і лікарські проби (дипиридамол, Добутамін); Д. ЕХОКГ і 

лікарські проби; Е. Сцинтіграфія міокарду і лікарські проби; Ж. ЕКГ з відведеннями по 

Небу. 

      а) вірно Ж 

      б) вірно Б, В, Д, Е 

      в) вірно А, Г 

      г) вірно Б, Г 

 

2.  Методи діагности ІБС, що характеризуються задовільною чутливістю і специфічністю: 

А. ЕКГ і фізичне навантаження; Б. ЕХОКГ і фізичне навантаження; В. Сцинтіграфія 

міокарду і фізичне навантаження; Г. ЕКГ і лікарські проби (дипиридамол, Добутамін); Д. 

ЕХОКГ і лікарські проби; Е. Сцинтіграфія міокарду і лікарські проби; Ж. ЕКГ з 

відведеннями по Небу. 

      а) вірно Ж 

      б) вірно Б, В, Д, Е 

      в) вірно А, Г 

      г) вірно Б, Г 

 

3. Методи діагностики ІБС, чутливість і специфічність яких, не вивчена: А. ЕКГ і фізичне 

навантаження; Б. ЕХОКГ і фізичне навантаження; В. Сцинтіграфія міокарду і фізичне 

навантаження; Г. ЕКГ і лікарські проби (дипиридамол, Добутамін); Д. ЕХОКГ і лікарські 

проби; Е. Сцинтіграфія міокарду і лікарські проби; Ж. ЕКГ з відведеннями по Небу. 

      а) вірно Ж 

      б) вірно Б, В, Д, Е 

      в) вірно А, Г 

      г) вірно Б, Г 

 



 9 

.4 Свідчення для коронарної ангиографии з метою діагностики захворювання: А. В осіб 

молодого віку з атиповими больовими відчуттями в грудях і негативними результатами 

стрес-тесту; Б. У хворих молодого віку з типовою стенокардією, позитивними 

результатами стрес-тесту і малою вірогідністю атеросклерозу коронарних артерій, як 

причини ішемії міокарду; Ст У хворих з підозрінням на ІБС, але страждаючих важкою 

формою бронхообструктивного захворювання легенів і високої АГ; Р. У хворих 

стенокардією III Ф.Кл. з малою ефективністю монотерапії великими дозами нітратів; Д. У 

хворих хронічної ІБС, що перенесли успішну реанімацію; Е. У хворих стенокардією з 

малою ефективністю лікарської терапії.  

      а) вірно Д, Е 

      б) вірно А, Г 

      в) вірно В, Г 

      г) вірно Б, В 

 

5. Свідчення для коронарної ангиографии з метою вибору методу лікування 

(ангіопластика, АКШ): А. В осіб молодого віку з атиповими больовими відчуттями в 

грудях і негативними результатами стрес-тесту; Б. У хворих молодого віку з типовою 

стенокардією, позитивними результатами стрес-тесту і малою вірогідністю атеросклерозу 

коронарних артерій, як причини ішемії міокарду; Ст У хворих з підозрінням на ІБС, але 

страждаючих важкою формою бронхообструктивного захворювання легенів і високої АГ; 

Р. У хворих стенокардією III Ф.Кл. з малою ефективністю монотерапії великими дозами 

нітратів; Д. У хворих хронічної ІБС, що перенесли успішну реанімацію; Е. У хворих 

стенокардією з малою ефективністю лікарської терапії.  

      а) вірно Д, Е 

      б) вірно А, Г 

      в) вірно В, Г 

      г) вірно Б, В 

 

6. Свідчення для коронарної ангиографии з метою діагностики захворювання: А. У хворих 

стабільною стенокардією, в яких безболевая депресія сегменту ST виникає на 

навантаженні при частоті ритму більше 120 в 1 мін; Би. У хворих стабільною 

стенокардією, в яких депресія сегменту ST виникає після припинення навантаження і 

зберігається більше 5 мін.; Ст У хворих стабільною стенокардією і підозрінням на поразку 

основного ствола лівої коронарної артерії; Р. У хворих з підозрінням на ІБС і що 

працюють в особливих умовах (пілоти, міліція і ін.); Д. У хворих з підозрінням на 

помилково-позитивні результати стрес-тестів; Е. У хворих з важко протікаючими 

пароксизмами шлуночкової тахікардії.  

      а) вірно А, Би, В 

      б) вірно Г, Д, Е 

      в) вірно Б, В 

      г) вірно А, Д 

 

7. Свідчення для коронарної ангиографии з метою вибору методу лікування 

(ангіопластика, АКШ): А. У хворих стабільною стенокардією, в яких безболевая депресія 

сегменту ST виникає на навантаженні при частоті ритму більше 120 в 1 мін; Би. У хворих 

стабільною стенокардією, в яких депресія сегменту ST виникає після припинення 

навантаження і зберігається більше 5 мін.; Ст У хворих стабільною стенокардією і 

підозрінням на поразку основного ствола лівої коронарної артерії; Р. У хворих з 

підозрінням на ІБС і що працюють в особливих умовах (пілоти, міліція і ін.); Д. У хворих 

з підозрінням на помилково-позитивні результати стрес-тестів; Е. У хворих з важко 

протікаючими пароксизмами шлуночкової тахікардії.  

      а) вірно А, Би, В 
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      б) вірно Г, Д, Е 

      в) вірно Б, В 

      г) вірно А, Д 

 

8. Обгрунтованість свідчень для ангіопластики і стентування коронарних артерій у хворих 

стабільною стенокардією, якщо зниження летальності отримане в одному 

рандомізованому, а також в нерандомізованих дослідженнях: А. У хворих із стенозом 2-3 

артерій, включаючи проксимальный відділ лівої передньої низхідної артерії, з 

нормальною функцією лівого шлуночку і без цукрового діабету; Б. У хворих із стенозом 

1-2 артерій і з великою зоною ішемії міокарду; В. Доказательств користі в багатьох 

дослідженнях не отримано; Р. У хворих з поразка 1-2 артерій (без стенозу лівою 

низхідною) після реанімації або з шлуночковою тахікардією.  

      а) вірно Б, Г 

      б) вірно В 

      в) вірно А, Би 

      г) вірно Г 

 

9. Обгрунтованість свідчень для ангіопластики і стентування коронарних артерій у хворих 

стабільною стенокардією, якщо докази засновані на думці експертів: А. У хворих із 

стенозом 2-3 артерій, включаючи проксимальный відділ лівої передньої низхідної артерії, 

з нормальною функцією лівого шлуночку і без цукрового діабету; Б. У хворих із стенозом 

1-2 артерій і з великою зоною ішемії міокарду; В. Доказательств користі в багатьох 

дослідженнях не отримано; Р. У хворих з поразка 1-2 артерій (без стенозу лівою 

низхідною) після реанімації або з шлуночковою тахікардією.  

      а) вірно А 

      б) вірно В 

      в) вірно А, Би 

      г) вірно Г 

 

Б.Ситуаційні задачі для самоконтролю: 

 

1. Хворий 47 років страждає нестабільною стенокардією впродовж останнього 

року: виникнення нападів тривалістю 15-20 хвилин за відсутності провокуючих чинників; 

слабоковиражений ефект і його відсутність від застосування нітрогліцеріна (приймає 

наркотики або нейролептанальгетіки). На ЕКГ – скороминуща ішемія міокарда. У крові 

нормальний або злегка підвищений рівень ферментів крові, відсутність лейкоцитозу і 

збільшення СОЕ. Які види операцій ви застосуєте хворому? 

 

2. Хворому 30 років проведена селективна коронарографія з метою об'єктивної 

візуалізаціїі коронарних артерій і основних гілок, вивчення їх анатомічного і функ-

ционального стану, ступеня і характеру поразки атеросклерозним процесом, 

компенсаторного колатерального кровообігу, дистального русла і т.д. Після додаткового 

повноцінного обстеження на консиліумі лікарів вирішено, що хворому показана 

ангіопластика вінцевих артерій. У чому суть цієї процедури? Які ускладнення можуть 

виникнути? 

 

3. Хворий 42 років, госпіталізована з діагнозом стенокардія і повністю 

обстежена у відділенні ішемічної хвороби серця. Назвіть свідчення до операції аорто-

коронарного шунтування. 
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4. Хворий 62 років госпіталізований у відділення ішемічної хвороби серця з 

діагнозом стенокардія. При ретельному обстеженні у хворого виявлені протипоказання 

для аорто-коронарного шунтування. Назвіть протипоказання для даної операції. 

 

5. Хворий 41 року 6 місяців тому переніс обширний трансмуральний інфаркт 

міокарда і поступив у відділення хірургії серця з скаргами на болі в області серця, 

задишку і швидко прогресуючу серцеву недостатність, аритмії, набрякни, збільшення 

печінки. При рентгенологічному, рентгенокімографії і вентрікулографічеськом 

дослідженнях діагностована аневризма лівого шлуночку. Які види оперативного лікування 

можна рекомендувати хворому? 

 

6. Хворий 50 років поступив у відділення ішемічної хвороби серця із скаргами на 
скороминущі напади загрудинних болів, які з'являються після фізичного навантаження, 

тривають 3-5 хвилин, як правило, біль швидко зникає у спокої або при прийомі 

нітрогліцерину під язик, через 1-2 хвилини. Об'єктивно: стан задовільний. Пульс 88 

уд/мин, задовільного наповнення. АТ – 160/90 мм.рт.ст. У легенях – дихання везикули. 

Тони серця глухі. Ваш діагноз? Які сучасні методи дослідження необхідні для 

підтвердження діагнозу? 

 

7. Хворому 60 років, страждає нападами стенокардії більше місяця. Напади 
виникають при ходьбі по рівному місцю на відстань більше 500 м, при підйомі більш ніж 

на 1 поверх. Із слів хворого вірогідність виникнення нападу стенокардії збільшується при 

ходьбі в холодну погоду, проти вітру, при психоемоційному збудженні або в перші години 

після пробудження. Ясно, що хворий страждає стенокардією напруги. Який клас 

стенокардії у хворого? Як лікуватимете? 

 

8. Хворому 40 років. Хворіє 4 роки. Напади стенокардії виникають при невеликих 
фізичних навантаженнях, ходьбі по рівному місцю на відстань менше 100 метрів. 

Характерне виникнення нападів стенокардії у спокої у вигляді дискомфорту, браки 

повітря і почуття страху. При об'єктивному дослідженні встановлено підвищення ПЕКЛО 

до 190/100 мм.рт.ст., тахікардія до 110-120 уд./хв., підвищення центрального венозного 

тиску. Який функціональний клас стенокардії? Як лікуватимете хворого? 

 

9. У хворого 52 років виражене обмеження звичайного фізичного 

навантаження. Напади стенокардії виникають при ходьбі в нормальному темпі по рівному 

місцю на відстань 100-500 метрів, при підйомі на один поверх. Хворий повністю 

обстежений в РСЦХ, у відділенні ішемічної хвороби серця. Встановлено III 

функціональний клас стенокардії напруги. Які коронарні судини найчастіше 

приголомшуються при атеросклерозі? Який механізм розвитку нападів стенокардії? 

 

10. Хворий 45 років переніс обширний трансмуральний інфаркт міокарду. 

Страждає гіпертонічною хворобою, типовою стенокардією напруги. Скарги на постійний 

тупий біль в області серця, різні неприємні відчуття особливо при невеликому фізичному 

навантаженні, задишку, рідкі аритмії. Об'єктивно: посилення пульсації верхівки серця і 

слабке наповнення пульсу на променевій артерії. Парадоксальна пульсація в 

прекардиальной області. Яке ускладнення ви запідозрили у хворого? Які методи 

дослідження необхідно використовувати для уточнення діагнозу? 
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