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І. Актуальність теми Аналіз показників, які характеризують стан здоров'я населення, 

свідчить про збереження високого рівня смертності від серцево-судинних захворювань, яка 

посідає перше місце серед причин смертності всього населення в розвинених країнах. 

Тому зрозумілою є зацікавленість суспільства упродовж останніх трьох десятиріч в під-

вищенні якості надання допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями, серед 

яких вади серця посідають одне із чільних місць. 

Останніми роками суттєво підвищився рівень надання допомоги хворим із клапанною 

хворобою серця, а її якість у нашій країні наблизилась до світових показників. Проте 

поширеність серцево-судинних захворювань зумовлює необхідність всебічного вдос-

коналення надання кваліфікованої допомоги населенню, що потребує підвищення рівня знань 

медичних фахівців, починаючи із первинної медичної ланки - сімейного лікаря. 

ІІ. Цілі заняття: 

1. Знати сучасні методи діагностики захворювань серця, їх можливості в оцінці 
різноманітних показників серцевої діяльності ( =ІІ). 

2. Знати показання і протипоказання до застосування мініінвазивних методів 
діагностики та лікування захворювань серця ( =ІІ). 

3. Визначення поняття клапанної хвороби серця, етіологічні чинники її формування 

( =ІІ). 
4. Знати класифікацію набутих вад серця, клінічну картину найпоширеніших вад серця: 

стенозу мітрального та аортального отворів, недостатності мітрального й аортального 

клапанів, комбінованих вад серця ( =ІІ). 
5. Засвоїти діагностичні критерії визначення ступеня серцевих вад і стадій серцевої 

недостатності ( =ІІ). 

6. Знати принципи хірургічного лікування при серцевих вадах залежно від ступеня 

вади та стадії серцевої недостатності ( =ІІ). 
7. Вміти складати план обстеження хворого на клапанну хворобу, проводити аналіз 

даних спеціальних методів обстеження: ЕКГ, рентгенографії органів грудної 
порожнини, ЕхоКГ, коронаровентрікулографії ( =ІІІ). 

8. Вміти визначати тактику ведення хворого та підготовки до оперативного втручан-
ня, обсяг і вид оперативного лікування у конкретного хворого ( =ІІІ). 

9. Вміти проводити диференційну діагностику при визначенні переважного ураження 
того чи іншого клапана та інших захворювань серця ( =ІІІ). 

10. Вміти визначати прогноз захворювання й оцінювати працездатність у конкретного 
хворого залежно від виду та характеру ураження клапана і ступеню компенсації 
серцевої діяльності ( =ІІІ). 

 
 

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь 
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Тести та задачі для перевірки вихідного рівня знань 
 

1. Для якого захворювання не характерна стенокардія: 

а) звуження гирла аорти; 

б) гіпертрофічна кардіоміопатія; 

в) недостатність клапанів аорти; 

г) ІХС; 

ґ) мітральний стеноз*? 
 
 

2. Хворого 45 років, якому тиждень тому виконано операцію на серці, турбують 

задуха в спокої, біль за грудниною з іррадіацією в шию, виражена слабість, підвищення 

температури тіла до 39 °С. Об'єктивно: загальний стан тяжкий, межі серця 

розширені на 4 см, ослаблення верхівкового поштовху. Аускультативно — шум тертя 

перикарда. Сформулюйте діагноз: 

а) гострий перикардит*; 

б) гостра аневризма серця; 

в) інфаркт міокарда; 

г) гостра міогенна дилатація серця; 

ґ) тромбоемболія легеневої артерії. 
 
 

3. Хвора 19 років страждає на ревматизм протягом 5 років. Під час профогляду 

виявлено розширення меж серця вліво, мітральну конфігурацію серця і відхилення 

контрастованого стравоходу по колу великого радіуса, ослаблення І тону, систоліч 

ний шум над верхівкою, який іррадіював у ліву аксилярну ділянку, акцент II тону 

над легеневою артерією. Яку набуту ваду серця варто запідозрити: 

а) стеноз лівого передсердно-шлуночкового отвору; 

б) недостатність мітрального клапана*; 

в) недостатність аортального клапана; 

г) стеноз гирла аорти; 



ґ) недостатність тристулкового клапана? 
 
 

4. У хворого 43 років встановлений діагноз: «Мітральна недостатність, ІІІ стадія 

захворювання». Під час обстеження кальцинозу стулок не виявлено. Який метод 

лікування є оптимальним у цьому випадку: 

а) комісуротомія; 

б) протезування мітрального клапана; 

в) анулопластика*; 

г) операція Бентала; 

ґ) операція Еліса? 
 
 

5. Хворий 32 років під час фізичного навантаження зненацька відчув задуху, 

біль у лівій половині грудної клітки, серцебиття. Об'єктивно: стан тяжкий, АКТ — 

100/70 мм рт. ст., пульс — 100 за 1 хв, дихання — 28 за 1 хв, ліва половина грудної 

клітки відстає в акті дихання, перкуторно — зліва високий тимпаніт. Що спричинило 

зазначений стан: 

а)спонтанний пневмоторакс*; 

б) інфаркт міокарда; 

в) тромбоемболія легеневої артерії; 

г) міжреброва невралгія; 

ґ) гіпотонічний криз? 
 

6. 40-річна жінка, яка страждає менорагіями, скаржиться на мерехтіння "мушок" перед 

очима, запаморочення, сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. При обстеженні 

виявлено: блідість шкіри та слизових оболонок. Ps 100 за хв ритмічний, тони нормальної 

звучності, систолічний шум над усіма точками серця. В легенях везикулярне дихання. 

Печінка та селезінка не збільшені. Нв 90 г/л, ер. 3,3х109/л, КП 0,7, лейк. 9,8х100/л, е 2\%, п 

3\%, с 70\%, л 25\%, м 10\%, гіпохромія еритроцитів, анізоцитоз, мікроцитоз, сироваткове 

залізо 7,2 мкмоль/л. Поясніть причини систолічного шуму над усіма точками серця? 

а). Запалення перикарду. 

б). Враження міокарду запального характеру. 

в). Порушення клапанного апарату. 

г) Прискорення кровотоку в умовах зниження в’язкості крові*. 

д). Вроджена вада серця. 
 

7. Жінка 37 років скаржиться на стискаючій біль поза грудниною, що виникає під 

час фізичного навантаження. Об-но: Межі серця поширені вліво, систолічний шум на 

аорті, ЧСС=ПС=72 за хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. На ЕКГ - ознаки гіпертрофії лівого 

шлуночку. Встановлено попередній діагноз гіпертрофічна кардіоміопатія. Найбільш 

інформативним методом обстеження у даному випадку є: 

а). Сфігмографія 

б) Фонокардіографія 

в). Коронарографія 

г). Ехокардіографія* 

д). Рентгенографія 
 

8. Хворий 25 років, скаржиться на ниючі і колючі болі в ділянці серця, задишку і 

серцебиття при помірному фізичному навантаженні, субфебрильну температуру. Місяць 

тому переніс вірусну інфекцію. Загальний стан важкий. Шкіра бліда, волога, Т тіла 

37,4С. Помірно набухлі шийні вени. Частота дихання 24 в 1 хв. В легенях везикулярне 

дихання з обох сторін, вологі крепітуючі хрипи. Серце розширено вліво і вправо. Тони 



серця приглушені, на верхівці ніжний систолічний шум, розщеплення першого тону та 

додатковий третій тон. АТ 82/56 мм рт. ст. Печінка +4 см., незначні набряки нижніх 

кінцівок. ЕКГ: синусова тахікардія, зниження вольтажу, інтервал PQ 0,24 сек., поодинокі 

шлуночкові екстрасистоли, інверсія зубця Т у всіх відведеннях. Лабораторно: лейкоцитоз, 

ШОЕ- 32 мм/год., гамаглобулінемія. Який діагноз у даного пацієнта? 

а).Ексудативний перикардит 

б). Інфекційно-алергічний міокардит*. 

в). Септичний ендокардит. 

г). Дилятаційна кардіоміопатія. 

д). Гіпертрофічна кардіоміопатія. 
 

9. У хворого 24 років на ЕКГ знайдено: відхилення електричної осі серця ліворуч, 

збільшення амплітуди зубців R у відведеннях U5-U6; зубця S у відділеннях U1-U2, 

розширення зубця Р в 1 та 2 стандартних відділеннях. Причиною відхилення на ЕКГ є: 

а). Недостатність мітрального клапану*. 

б) Стеноз мітрального клапану. 

в). Недостатність клапанів аорти. 

г). Недостатність трикуспідального клапану. 

д). Стеноз отвору аорти. 
 

10. Хвора С., 78 років, лікується у невропатолога з приводу судинного 

паркінсонізму. При обстеженні виявлено систолічний шум та акцент ІІ тону над аортою, 

артеріальний тиск 185/70 мм.рт.ст. Яка причина артеріальної гіпертензії? 

а). Атеросклероз ниркових артерій 

б). Гіпертонічна хвороба , І стадія 

в). Гіпертонічна хвороба, ІІ стадія 

г). Гіпертонічна хвороба, ІІІ стадія 

д). Аортосклероз* 
 

11. Хвора Л.,58 років,хворіє на гіпертонічну хворобу 19 років. Лікувалась 

нерегулярно. 5 років тому перенесла ішемічний інсульт. Скарги на головокружіння, шум у 

вухах. Артеріальний тиск 150/95 мм рт.ст. Ваш діагноз: 

а). Гіпертонічна хвороба,ІІІ стадія* 

б). Гіпертонічна хвороба,І стадія 

в). Гіпертонічна хвороба, ІІ стадія 

г). ХПМК з симптоматичною АГ 

д). Дієнцефальний синдром 
 

12. Хвора 35 років відчуває тремтіння всього тіла, "пульсацію" в голові, зіниць, 

періодично синкопальні стани. Ліва межа серця по лівій передній аксілярній лінії, в т. 

Боткіна - діастолічний шум. АТ - 150/20 мм рт.ст. Яке захворювання у хворої? 

а). Застійна дилятаційна кардіоміопатія. 

б). Недостатність клапанів аорти*. 

в). Тиреотоксичне серце. 

г). Гіпертонічна 

хвороба. 

д). Стеноз мітрального отвора. 
 

13. Жінка 35 років звернулась з приводу втрати апетиту, слабкості та схуднення на 

5 кг за останній місяць. Кілька років тому їй було поставлено діагноз ревматичної вади 

серця, 2 тижні назад з'явилася задишка при помірному фізичному навантаженні та 



набряки гомілок. Т тіла 38,3С. Пульс 110 уд. за хв., аритмічний. Аускультативно -

діастолічний шум на верхівці. На шкірі в ділянці правої ключиці кілька петехій. 



Пальпується край селезінки. Місяць тому видалила зуб. Яка причина загострення 

хвороби? 

а). Порушення ритма. 

б). Рецидивуючий ревмокардит. 

в). Неспецифічний аорто-артеріїт. 

г). Інфекційний ендокардит*. 

д). Розвиток серцевої недостатності. 
 

14. Чоловік 54 років скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, ортопное 

и напади болю за грудиною на протязі року. 3 місяці тому була короткочасна втрата 

свідомості. Ревматизмом не хворів. Біля 5 років тому при випадковому огляді виявлено 

систолічний шум в серці. На теперішній час у хворого значні набряки ніг, збільшення 

печінки, хрипи в базальних відділах обох легенів. Систолічне тремтіння в прекардіальній 

ділянці, короткий систолічний шум, ослаблений ІІ тон на аорті. АТ 130/90 мм рт.ст., ЧСС 

90 за 1 хвилину, ритм правильний. Лабораторні показники в межах норми. Найбільш 

вірогідний діагноз: 

а) Дефект міжшлуночкової перетинки. 

б). Стеноз легеневої артерії. 

в). Мітральна недостатність 

г). Недостатність трьохстулкового клапана. 

д). Стеноз гирла аорти*. 
 

15. Чоловік 54 років скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, ортопное 

и напади болю за грудиною на протязі року. 3 місяці тому була короткочасна втрата 

свідомості. Ревматизмом не хворів. Біля 5 років тому при випадковому огляді виявлено 

систолічний шум в серці. На теперішній час у хворого значні набряки ніг, збільшення 

печінки, хрипи в базальних відділах обох легенів. Систолічне тремтіння в прекардіальній 

ділянці, короткий систолічний шум, ослаблений ІІ тон на аорті. АТ 130/90 мм рт.ст., ЧСС 

90 за 1 хвилину, ритм правильний. Лабораторні показники в межах норми. На ЕКГ 

найбільш вірогідно виявити: 

а). Гострий інфаркт міокарда. 

б). Гіпертрофію правого шлуночка. 

в). Гіпертрофію лівого шлуночка*. 

г). Гіпертрофію обох шлуночків. 

д). Ознаки аневризми лівого шлуночка. 
 
 

IV. Зміст навчання 

Структурно-логічна схема теми 
 

Термін Визначення 

Серцеві вади органічне ураження клапанного апарату різного генезу, яке зумовило сталі 

розлади внутрішньосерцевої та загальної гемодинаміки 

Клапанна хвороба синонім органічного ураження клапанного апарату серця 

Звапнення клапанів накопичення солей кальцію внаслідок запально-дегенеративного процесу 

в анатомічних структурах клапанного апарату серця 

Хвороба Менкеберга дегенератина хвороба клапанного апарату серця неінфекційного 

походження. Вперше описана Менкебергом 



Градієнт тиску на 

клапанах 

різниця тиску в камерах серця перед та після звуження (перешкоди) 

Легенева гіпертензія стале підвищення тиску в системі легеневої артерії, зумовлене об'ємним 

збільшенням кровотоку та звуженням просвіту легеневих судин 

унаслідок проліферативного процесу 

Фракція викиду 

лівого шлуночка 

інтегральний показник скоротливої здатності лівого шлуночка 

 
 

V. Орієнтовна основа дії 
 

Клапанна хвороба серця — це стійке органічне ураження клапанного апарату із 

підклапанними утвореннями різного ґенезу, яке зумовило сталі розлади внутріш-

ньосерцевої та загальної гемодинаміки. 

На даному занятті будуть розглянуті набуті вади серця – стани, які розвинулись 

протягом життя хворого у результаті захворювань чи травматичних пошкоджень серця. 
 
 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ НАБУТИХ ВАД СЕРЦЯ 
(затверджена VІ Національним конгресом кардіологів України, 2000р.) 

Класифікація набутих вад серця Коментар 

Етіологія 

 ревматична 

 неревматична 
В даних методичних рекомендаціях 

розглянуто швидше ревматичні вади 

Локалізація 

Мітральн

а вада 

Аорталь

на вада 

 Вада тристулкового клапану 

 Вада клапану легеневої артерії 

Не зважаючи на рідкість набутих вад 

клапана легеневої артерії, вони відображені 

в МКХ-10 і включені в запропоновану 

класифікацію 

Характер ураження 

Ізольована «Чистий» стеноз або недостатність одного 
клапану 

Комбінована: 

-з перевагою стенозу 
-з перевагою недостатності 
-без явної переваги 

При наявності стенозу та недостатності на 

одному клапані. 

Поєднана При ураженні кількох клапанів 

Стадія 

І, ІІ, ІІІ, ІV, V. Нижче описані для кожної вади 
 

Стадії набутих вад серця 
 

Стадії Вади серця 

Мітральний 
стеноз 

Мітральна 
недостатність 

Аортальний 
стеноз 

Аортальна 
недостатність 

І Компенсації компенсації повної 
компенсації 

Повної 
компенсації 

ІІ легеневого застою субкомпенсації прихованої СН прихованої СН 

ІІІ правошлуночкової правошлуночкової відносної Субкомпенсації 



 недостатності декомпенсації коронарної 
недостатності 

 

ІV Дистрофічна Дистрофічна вираженої 

лівошлуночкової 
недостатності 

Декомпенсації 

V Термінальна 
 

З огляду на практичну значущість потрібно також враховувати і частоту ураження того 

чи іншого клапана при клапанній хворобі серця. Так, ваду мітрального клапана 

спостерігають у 70-75% хворих, ураження аортального — у 8-10%, тристулкового — у 6-

8% хворих. Поєднану патологію мітрального й аортального клапанів відзначають у 10-

14% пацієнтів з клапанною хворобою. Унаслідок постаріння населення збільшилася 

кількість хворих із дегенеративними ураженнями клапанів серця та вінцевого русла. Так 

звану дегенеративну хворобу клапанного апарату, або хворобу Менкеберга (патологічне 

звапнення клапанів), спостерігають майже у кожного третього пацієнта. 

Оскільки в основі серцевої недостатності, зумовленої клапанною хворобою, лежить 

порушення насосної функції серця, для адекватної оцінки прийнято визначати її 

функціональний стан. Найпоширенішою класифікацією серцевої недостатності (СН) є 

класифікація Нью-Йоркської асоціації кардіологів та класифікація СН за Василенком і 

Стражеско. Важливими критеріями для визначення патологічного стану є наступні: 

ступінь звапнення клапанів, площа звуженого отвору клапана, градієнт тиску на клапані, 

ступінь легеневої гіпертензії. Враховуючи перераховані зміни, встановлюють стадію 

клапанної хвороби, ступінь серцевої недостатності та функціональний стан хворого. 

Аортальний стеноз 

Патофізіологія. Збільшення напруження в стінці лівого шлуночка (ЛШ) унаслідок 

перешкоди на шляху відтоку, компенсаторна концентрична його гіпертрофія призводять 

до зменшення напруження м'язових волокон. Цей механізм підтримує систолічну 

функцію лівого шлуночка, незважаючи на збільшення в ньому тиску під час систоли. 

Одним із компенсаторних механізмів є подовження систоли та зменшення частоти 

серцевих скорочень. 

Ускладнення: інфекційний ендокардит, емболії, аритмії, шлунково-кишкові 

кровотечі. 
 

Діагностика. 

Завдання обстеження: 

- визначити етіологію аортального стенозу і його тяжкість, оцінити функцію ЛШ; 

- виявити супутні ураження серця (інші клапанні вади, вінцевий атеросклероз); 

- виявити патологію інших систем; 

- оцінити скарги, визначити функціональний клас хворого; 

- катетеризація серця і коронарна ангіографія за наявності вінцевого синдрому або 

підозри на атеросклероз. 

Визначення тяжкості стенозу аортального клапана. 

Незначний аортальний стеноз (площа отвору аортального клапана — 1,2-2 см2). 

Помірний аортальному стеноз (площа отвору аортального клапана — 0,75-1,2 см2). 
Хірургічного лікування за безсимптомного перебігу впродовж 10 років потребують 25% 
хворих. 

Тяжкий аортальний стеноз (площа отвору аортального клапана <0,75 см2). 
Мигатлива аритмія, аортальна недостатність (спонтанна або спричинена інфекційним 

ендокардитом), мітральна недостатність і інфаркт міокарда прискорюють декомпенсацію 
та значно погіршують прогноз хірургічного лікування. 



Ехокардіографічні критерії оцінки ступеня тяжкості стенозу аортального клапана 

  
Критерій 

Ступінь вираженості аортального стенозу 

   Незначний Помірний Важкий 

 Максимальна швидкість кровотоку через АК (м/с)  

2,0-2,9 
 

3,0-3,9 
 

>4,0 

  Середній градієнт тиску на АК (мм рт. ст.) <20 20-39 >40 

  Площа відкриття АК (см2) >1,5 1,0-1,5 <1,0 

  Індекс площі отвору АК (см2-м2) >0,85 0,60-0,85 <0,6 

 

Наявність або відсутність клінічної симптоматики і/або дисфункції ЛШ є 

ключовими детермінантами показань до хірургічного лікування захворювання. 

Відповідно до рекомендацій АСС/АНА (2014) показаннями класу I до протезування АК є: 

 наявність симптоматичного AС важкого ступеня; 

 наявність важкого AС і систолічної дисфункції ЛШ (ФВ 50,0%) 

 наявність AС важкого або середнього ступеня вираженості у пацієнта, якому 

планується реваскуляризація міокарду, втручання на інших клапанах серця або 

грудному відділі аорти. 
 

Аортальнанедостатність 
 

Етіологія: 

- вроджений двостулковий клапан, 

- ревматизм, 

- інфекційний ендокардит; 

- міксоматозна дегенерація; 

- вальвуліт при системних ураженнях; 

- травма. 
 

Патогенез. Хронічна аортальна недостатність, зумовлена регургітацією, спричинює 

прогресуючу дилатацію та гіпертрофію ЛШ. Ударний об'єм ЛШ збільшується унаслідок 

регургітації, тоді як ефективний ударний об'єм залишається незмінним. Це призводить до 

значної дилатації ЛШ. З часом функція ЛШ неминуче погіршується через дегенеративні зміни в 

міокарді. Після появи симптомів середня тривалість життя хворих становить від 2 до 5 років. 

Серед клінічних проявів спостерігають задишку, відносну недостатність вінцевого 

кровообігу, порушення ритму, системні набряки. 

Діагностика. Ступені АН залежать від величини регургітації (зворотного току крові через 

аортальний клапан в порожнину ЛШ). Величину зворотного току визначать за допомогою 

аортографії чи ЕхоКГ. Розрізняють три ступеня АН: 

- легка АН (1+): незначне потрапляння контрасту в ЛШ; 

- помірна АН (2+): слабко контрастується весь ЛШ; 

- тяжка АН (3+): контрастування ЛШ таке саме, як і аорти. Катетеризація серця, коронарна 

ангіографія і аортографія показані за підозри на ураження вінцевих судин, гострого 

розташування для уточнення характерупатології кореня аорти, безсимптомного перебігу при 

тяжкій АН. 

ЗхоКГ дослідження дає змогу виявити аортальну недостатність і оцінити її тяжкість за шириною 

зворотного току крові і її глибиною поширення в Л Ш. Можна також порівняти кровотік через 

аортальний клапан і клапан легеневої артерії і розрахувати фракцію регургітації. За допомогою 

ЗхоКГ також виявляють інші клапанні та вроджені вади. Для діагностики гострого розшарування 

показана черезстравохідна ЗхоКГ. Допплерографічний метод є методом вибору в діагностиці 

клапанних уражень. 



Про ступінь аортальної недостатності та її тяжкість можна дізнатися завдяки вимірюванню 

артеріального тиску. При АН спостерігають збільшення пульсового тиску за рахунок збільшення 

систолічного та зменшення діастолічного його компонентів. Артеріальний тиск на ногах 

(визначається в підколінній ямці), перевищує тиск на руках більш ніж на 60 мм рт. ст. і свідчить 

про тяжку АН (симптом Хілла). Зниження діастолічного тиску в аорті нижче 40 мм рт. ст. також 

є ознакою тяжкої АН. 
 

Критерії оцінки ступеня тяжкості недостатності аортального клапана 
 

 

Критерій 
Ступінь АН 

Незначний Помірний Важкий 
 

Ступінь регургітації при аортографії 

Ширина Venacontracta (см) 

Ширина струменя регургітації до LVOT Об'єм 

регургітації (мл) Фракція 

регургітації 

Площа отвору регургітації (см2) 

1+ <0,3 

>5% 

>30 

>30% 

>0,1/TD> 

2+          3-4+ 0,3-0,6       

>0,6 

25-64%      <65% 30-59         

<60 30-49         <50 

0,1-0,29 <0,30 

 
 

Показаннями класу I до хірургічного лікування АН є: 

 наявність симптоматичної важкої АН, незалежно від систолічної функції ЛШ; 
 

 наявність безсимптомної хронічної АН важкого ступеня та систолічної дисфункції 

лівого шлуночка (ФВ 50% і менше); 
 

 наявність АН середнього або важкого ступеня у пацієнта, якому планується 

реваскуляризація міокарда, втручання на інших клапанах серця або грудному 

відділі аорти. 
 

Протезування АК вважається доцільним (клас IIа) у пацієнтів, котрі не мають клінічних 
проявів та зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка (ФВ>50%), але при 
наявності вираженої дилатації лівого шлуночка (кінцево-систолічний діаметр> 50 мм або 

індекс кінцево-систолічного розміру більше 25 мм/м2). 
 

Стеноз мітрального клапана 

Етіологія: 

Набутий стеноз мітрального клапана: ревматизм, хронічний вальвуліт (системний червоний 

вовчак, амілоїдоз, карциноїдний синдром), мукополісахаридози, синдром Менкеберга — 

звапніння мітрального кільця, обструкція пухлиною (міксомою). 
 

Діагностика передбачає: 

За допомогою ЕКГ-діагностики визначають ознаки перевантаження лівих відділів 

серця та порушення ритму, рентгенографії грудної клітки — збільшення лівого передсердя, 

звапнення мітрального клапана, ознаки застою в легенях (лінії Керлі) і легеневої гіпертензії 

(дилатація легеневої артерії, правого шлуночка та правого передсердя). 

Найінформативнішим методом обстеження є ЕхоКГ. Метод дає змогу визначити 

анатомічний тип ураження, ступінь звапнення клапана, виявити органічні ураження 

інших структур (дилатація правого та лівого шлуночків, вегетації, супутні ураження 

аортального, тристулкового клапана і клапана легеневої артерії) й оцінити порушення 

внутрішньосерцевої гемодинаміки (ступінь легеневої гіпертензії). Під час че-

резстравохідній ЕхоКГ виявляють наявність тромботичних утворень у лівому передсерді 

та стан ураження підклапанних структур. 



ЕхоКГ критерії оцінки ступеня тяжкості мітрального стенозу 

 

  
Критерій 

Ступінь вираженості мітрального стенозу 

   Незначний Помірний Важкий 

 Площа отвору МК (см2) >1,5 1,0-1,5 <1,0 

 Середній діастолічний градієнт тиску (мм рт. ст.)  

<5 
 

5-10 
 

>10 

 Систолічний тиск в легеневій артерії (мм рт. ст.)  

<30 
 

30-50 
 

>50 

 

Хірургічне лікування МС показано коли суб'єктивні симптоми захворювання не 

піддаються медикаментозному лікуванню або у випадках відсутності клінічних 

симптомів, але наявності гіпертензії в системі легеневої артерії. Ці клінічні ситуації 

виступають ознаками несприятливого прогнозу. Вирішення питання про варіант 

хірургічної корекції (комісуротомія або протезування клапана) ґрунтується на таких 

критеріях: ступінь деформації стулок, наявність підклапанних зрощень, 

вираженістькальцинозу,     ступінь     мітральноїрегургітації,     супутній тромбоз лівого 

передсердя. 

Показаннями класу I для мітральноїкомісуротомії є: 

 наявність симптомів СН у пацієнтів з МС середнього або важкого ступеня при 

сприятливих анатомічних характеристиках МК, відсутності тромбозу лівого 

передсердя та відсутності мітральноїрегургітації середнього або важкого ступеня 

(клас Іа); 
 

 наявність важкої легеневої гіпертензії (50 мм рт. ст. у спокої або більше 60 мм рт. 

ст. при навантаженні) у пацієнтів з МС середнього або важкого ступеня, котрі не 

мають суб'єктивних симптомів та ознак серцевої недостатності, при наявності 

сприятливих анатомічних характеристиках МК, відсутності тромбозу лівого 

передсердя та відсутності мітральноїрегургітації середнього або важкого ступеня 

(клас I с). 
 

Наявність несприятливих анатомічних характеристик МК, тромбозу лівого передсердя, 

значної мітральної регургітації орієнтують на виконання протезування МК. 
 

Мітральна недостатність 

Етіологія 

Набута вада мітрального клапана внаслідок ревматизму, системного червоного 

вовчака, системної склеродермії, аортоартеріїту, міксоматозної дегенерації, синдрому 

Марфана і Елерса — Данлоса, звапнення мітрального кільця при синдромі Мен-кеберга, 

інфекційного ендокардиту, розриву хорд, дисфункції сосочкових м'язів, дилатації 

мітрального кільця або порожнини ЛШ, гіпертрофічної кардіоміопатії. 

Діагностика. Діагноз мітральної недостатності встановлюють за наявності ха-

рактерного систолічного шуму на верхівці та його характеристики. Ступінь тяжкості 

недостатності мітрального клапана оцінюють за систолічною функцією ЛШ і за ступенем 

його дилатації. Найпоширенішим діагностичним методом при мітральній недостатності є 

ЕхоКГ. За допомогою Ехо-КГ визначають характер ураження клапана та підклапанних 

структур і ступінь регургітації. Визначають три ступеня регургітації: мінімальна (1+), 

помірна (2+), значна (3+). Причини формування мітральної недостатності, визначені під 

час двомірної ЕхоКГ, зумовлені дилатацією кільця, фенестрацією стулок, патологією 

підклапанних утворень та їх комбінацією. 



 

Хірургічна тактика при МН має свої особливості, оскільки мітральний клапан є 

інтегральною частиною лівого шлуночка, координуючи хід його скорочень та 

підтримуючи його форму. Видалення МК та руйнування папілярно-хордального з'єднання 

супроводжується ремоделюванням і дисфункцієюЛШ. Тому приоритетним методом 

корекції МН є збереження МК з відновленням його замикальної функції. 

Поява клінічних симптомів МН асоціюється з несприятливим прогнозом. 

Принциповим є вибір оптимального терміну для хірургічного лікування, який 

визначається такими детермінантами: зниження ФВ лівого шлуночка менше 60%, 

збільшення кінцево-систолічного розміру ЛШ більше 4 см, збільшення систолічного тиску 

в легеневій артерії більше 50 мм рт. ст., виникнення фібриляції передсердя. Додатковими 

факторами є анатомічні характеристики МК і можливість виконати його реконструкцію. 

Показаннями класу I до хірургічного лікування МН є: 

 наявність симптомів гострої МН важкого ступеня; 
 

 наявність симптомів хронічної МН важкого ступеня з клінічними ознаками 

хронічної серцевої недостатності II ступеня при відсутності важкої дисфункції 

лівого шлуночка (ФВ більше 30%); 
 

 наявність безсимптомної хронічної МН важкого ступеня при наявності ознак 

дисфункції лівого шлуночка (ФВ 30-60%, кінцево-систолічний діаметр ЛШ 4 см і 

більше). 
 

Показаннями класу I до хірургічного лікування тристулкової недостатності є: важка 

ступінь регургітації, незалежно від наявності або відсутності клінічних симптомів. З 

варіантів хірургічної корекції пріоритет надають методам реконструкції тристулкового 

клапану (ТК). 

Стеноз тристулкового клапана 

У всіх випадках стеноз тристулкового клапана (ТС) має ревматичний генез. Важка 

ступінь стенозу в усіх випадках характеризується потовщенням та фіброзуванням стулок, 

зрощенням комісур (площа отвору ТК ?1 см2, середній градієнт діастолічного тиску на 

клапані 5-10 мм рт. ст.). При ЕхоКГ оцінюють анатомічні характеристиками ТК, ступінь 

стенозування, наявність супутньої регургітації та/або уражень клапанів лівих відділів 

серця. 

У всіх випадках стеноз тристулкового клапана (ТС) має ревматичний генез. Важка 

ступінь стенозу в усіх випадках характеризується потовщенням та фіброзуванням стулок, 

зрощенням комісур (площа отвору ТК ?1 см2, середній градієнт діастолічного тиску на 

клапані 5-10 мм рт. ст.). При ЕхоКГ оцінюють анатомічні характеристиками ТК, ступінь 

стенозування, наявність супутньої регургітації та/або уражень клапанів лівих відділів 

серця. 

Показаннями класу I до хірургічного лікування ТС є: 

 наявність вираженого ТС при хірургічному лікуванні вад клапанів лівих відділів 

серця; 
 

 наявність клінічних проявів у разі ізольованого ТС. 
 

При хірургічному лікуванні набутих вад серця можуть бути використані механічні або 

біологічні моделі штучних клапанів серця. Усі механічні моделі після імплантації 

потребують довічного супроводу антикоагулянтами. Рекомендований діапазон МНО 

становить 2,0-3,5, залежно від наявності супутніх факторів ризику тромбоемболічних 

ускладнень. Після імплантації біологічних моделей антикоагулянтна терапія 

призначається тільки в перші три місяці після операції (на період ендотелізації протеза). 

Особливістю біологічних моделей є поступова дегенерація стулок протеза. Процеси 



дегенерації біопротезів протікають повільно при поєднанні таких факторів: вік пацієнта 70 

років і більше, чоловіча стать, аортальна позиція імплантації. 
 

ПРИКЛАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗІВ 
Набуті вади серця 

● Хронічна ревматична хвороба серця, активність І ступеня, комбінована мітральна вада з 

перевагою стенозу IV стадії, кальциноз клапана 2+, постійна форма фібриляції 

передсердь, СН ІІБ стадії із систолічною дисфункцією ЛШ, ІІІ ФК. 

● Хронічна ревматична хвороба серця, активність І ступеня, поєднане ураження 

мітрального та аортального клапанів (аортальний стеноз IV стадії, мітральна 

недостатність ІІ стадії), шлуночкова екстрасистолічна аритмія, СН ІІА стадії зі 

збереженою систолічною функцією ЛШ, ІІ ФК. 

● ІХС, стенокардія напруження ІІ ФК, кардіосклероз, атеросклеротичний аортальний 

стеноз ІІ стадії, кальциноз клапана 1+, СН ІІА стадії зі збереженою систолічною функцією 

ЛШ, ІІ ФК. 
 
 
 

VІ. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня знань. 
 

Ситуаційні задачі. 
 

1. Хвора 38 років звернулася до кардіолога зі скаргами на постійну задишку, 

підвищену втомлюваність, біль у ділянці серця, періодичне виникнення пневмонії. 

Вислуховується систолічний шум у другому міжребер'ї зліва із захопленням систоли та 

діастоли, акцент II тону над легеневою артерією. Систолічний артеріальний 

тиск підвищений, діастолічний - знижений. На ЕКГ - гіпертрофія лівого шлуночка. На 

рентгенограмі -      тінь серця      розширена,      легеневий малюнок      підсилений. 

Сформулюйте діагноз: 

а) мітральний стеноз; 

б) тетрада Фалло; 

в) відкрита артеріальна протока*; 

г) дефект міжшлуночкової перегородки; 

ґ) стеноз легеневої артерії. 
 

2.Хвора 29 років скаржиться на швидку втомлюваність, задишку під час фізичного 

навантаження, серцебиття, коліки в ділянці серця. Шкірні покриви бліді, помірний ціаноз 

губ. Границі серця розширені вліво, верхівковий поштовх підсилений. 

Вислуховується м'який систолічний шум у другому міжребер'ї зліва, II тон підсилений та 

роздвоєний, акцент II тону. АТ в нормі. ЕКГ: правограма, неповна блокада 

правої ніжки пучка Пса. Сформулюйте діагноз: 

а) стеноз легеневої артерії; 

б) дефект міжшлуночкової перегородки; 

в) коарктація аорти; 

г) дефект міжпередсердної перегородки*; 

ґ) тетрада Фалло. 

3. Хворий 47 років скаржиться на задишку у спокої, біль у ділянці серця, серце 

биття. Границі серця збільшені вліво. Вислуховується грубий систолічний шум 

у другому міжребер'ї зліва, що іррадіює в ліву підлопаткову ділянку та на сонні артерії, II 

тон над легеневою артерією ослаблений. На ЕКГ: ритм синусовий, електрична вісь серця 

зміщена вліво, гіпертрофія правого шлуночка. Рентгенографія — 

розширення легеневої артерії, легеневий малюнок збіднений. Сформулюйте діагноз: 

а) мітральний стеноз; 



б) стеноз легеневої артерії*; 

в) коарктація аорти; 

г) відкрита артеріальна протока; 

ґ) дефект міжпередсердної перегородки. 

4. Хворий 37 років скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, 

втомлюваність, серцебиття, іноді запаморочення, непритомність. Шкірні покриви помірно 

ціанотичні. Границі серця зміщені вправо, вислуховується грубий систолічний шум 

у п'ятому міжребер'ї зліва, підсилення II тону над легеневою артерію. Артеріальний 

тиск у нормі. На рентгенограмі: серце збільшено більше вправо, талія згладжена, ви 

бухання дуги легеневої артерії. Сформулюйте діагноз: 

а) відкрита артеріальна протока; 

б) дефект міжпередсердної перегородки; 

в) тетрада Фалло; 

г) дефект міжшлуночкової перегородки*; 

ґ) коарктація аорти. 

5. Хвора 28 років звернулася до кардіолога зі скаргами на значну задишку під 

час незначного фізичного навантаження, запаморочення, необхідність займати вимушене 

положення, субфебрильну температуру тіла. Стан хворої поступово погіршився 

1,5 міс тому після захворювання на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Дихання 

жорстке, вислуховуються сухі хрипи. Тони серця значно приглушені, ритмічні. АТ — 

110/70 мм рт. ст. На рентгенограмі — тінь серця різко розширена в обидва боки, 

талія згладжена. Сформулюйте діагноз: 

а) коарктація аорти. 

б) мітральний стеноз; 

в) недостатність мітрального клапана; 

г) стеноз легеневої артерії; 

ґ) тампонада перикарда*; 

6. У хворого 45 років після тупої травми грудної клітки з переломом груднини 

виникли слабість, гіпотонія, ціаноз верхньої половини тулуба, надимання вен шиї. 

При плевральній пункції — вміст відсутній. Пульс — 120 за 1 хв, ритмічний, слабко 

го наповнення. Який діагноз найбільш вірогідний: 

а) тампонада серця*; 

б) тромбоемболія легеневої артерії; 

в) струс серця; 

г) гострий інфаркт міокарда; 

ґ) згорнений гемоперикард? 
 

7. У хворого 43 років встановлено діагноз: 

захворювання». Під час обстеження кальцинозу 

методом лікування є: 

а) операція Бентала; 

б) протезування мітрального клапана; 

в) комісуротомія; 
г) анулопластика*; 
г) операція Еліса. 

«Мітральна 
стулок не 

недостатність, III стадія 
виявлено. Оптимальним 

 
 

8. Хворий 68 років скаржиться на задишку, сухий кашель переважно вранці, ниючий біль у 

правому підребер'ї. Хворіє 10 років. Часто були пневмонії. Об'єктивно: 

ціаноз обличчя, набухання вен шиї, набряк ніг, асцит. Систолічний шум над грудниною, в легенях 

— дихання ослаблене, з      обох      боків      вологі      різнокаліберні      хрипи. ЕКГ: 

правограма, гіпертрофія правого шлуночка. Сформулюйте діагноз: 



а) ексудативний перикардит 

б ) цироз печінки; 

в) хронічне легеневе серце (некомпенсоване)*; 

г) рак легенів з метастазами в печінку, черевнупорожнину; 

ґ) псевдоцироз Піка. 
 
 

9. Хворого 45 років, якому тиждень тому виконано операцію на серці, турбують задуха в 

спокої, біль за грудниною з іррадіацією в шию, виражена слабість, 

підвищення температури тіла до 39 °С. Об'єктивно: загальний стан тяжкий, межі сер 

ця розширені на 4 см, ослаблення верхівкового поштовху. Аускультативно — шум 

тертя перикарда. Сформулюйте діагноз: 

а ) гостра аневризма серця; 

б) гострий перикардит*; 

в) інфаркт міокарда; 

г) гостра міогенна дилатація серця; 

ґ) тромбоемболія легеневої артерії. 
 
 

10. Хвора 45 років скаржиться на задишку інспіраторного характеру, сухий кашель, що 

посилюється в горизонтальному положенні, періодичне кровохаркання, серцебиття, 

перебої в роботі серця. При вислуховуванні серця отримана слідуюча аускультативна 

картина: тони серця аритмічні, миготлива аритмія, І тон посилений на верхівці, акцент ІІ 

тону на легеневому стовбурі, в точці Боткіна визначається додатковий ІІІ тон, на верхівці -

діастолічний шум. Для якого захворювання характерні приведені клінічні дані? 

A. Стеноз устя аорти 

B. Недостатність напівмісячних клапанів аорти 

C. Недостатність мітрального клапану 

D. Недостатність тристулкового клапану 

E. Мітральний стеноз* 
 

11. Аускультативно при вислуховуванні серця у хворого 40 років, який раніше 

тривалий час хворів ангінами і не лікувався, встановлено: тони серця ритмічні, І тон на 

верхівці послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії, на верхівці серця визначається 

систолічний шум, що проводиться в ІІ міжребір'я зліва та в ліву підпахвинну впадину. Для 

якого патологічного стану характерні наведені клінічні симптоми? 

A. Мітральний стеноз 

B. Недостатність напівмісячних клапанів аорти 

C. Недостатність тристулкового клапану 

D. Недостатність мітрального клапану* 

E. Стеноз устя аорти 
 

12. Хворий скаржиться на періодичні головні болі, дратівливість, поганий сон, 

підвищення артеріального тиску протягом двох років. Об'єктивно: АТ - 160 і 100 мм рт. 

ст., пульс 80 на хв., напружений. При аускультації тони серця послаблені, акцент ІІ тону 

над аортою. Вкажіть найбільш очікувані зміни на ЕКГ. 

A. Блокада правої ніжки пучка Гіса. 

B. Ознаки гіпертрофії правого шлуночка. 

C. Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка*. 

D. Ознаки ішемії міокарда. 

E. Ознаки гіпертрофії лівого передсердя. 
 

13. Хворий 30 років, футболіст, після чергового тренування втратив свідомість. До 



цього виникали епізоди тиснучого болю за грудиною, перебої в діяльності серця. Батько 

хворого раптово помер від невідомої причини у віці 42 років. АТ 120/70 мм рт.ст. Границі 

серця не розширені, на верхівці вислуховується 4-йтон серця; 1-й і 2-й тони не змінені. 

По лівому краю грудини та наоснові серця - систолічний шум, інтенсивність якого 

зростає під час проби Вальсальви. Клінічні аналізи рентгенологічне дослідження грудної 

клітки без особливостей. ЕКГ: вольтажні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка з 

перевантаженням (глибокі від'ємі зубці Т у відведеннях І, aVL, V5- V6). Попередній 

діагноз? 

A. Стеноз гирла аорти. 

B. ІХС. Стенокардія напруги. 

C. Гіпертрофічна кардіоміопатія*. 

D. Спортивне серце 

E. Нейроциркуляторна дистонія. 
 
 

VІІ. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття 
 

Розподіл балів, що присвоюються студентам: 

При засвоєнні теми за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х 

бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертуються у бали наступним чином: 
 

Оцінка Бали 

“5”(відмінно) 3,5 

“4” (добре) 3 

“3”(задовільно) 2 

“2” (незадовільно) 0 

 

Технологічна карта заняття 
№ 

п/п 

Основні етапи заняття, їх 

функції та зміст 

Рівень 
засво-

єння 

Методи 
контролю і 

навчання 

Матеріали 
методичного 

забезпечення 

Розподіл 
часу 

(хв.) 

 
1. 

2. 

 
 

3. 

Підготовчий етап 
Організаційні заходи 

Постановка навчальних цілей 

та мотивація 
 

Контроль вихідного рівня 

знань, навичок, умінь 

 
 
 
 
 
 
 

ІІ 

 
 
 
 
 
 
 

Індивідуальне 

опитування 

Тести ІІ р. 

 
 

П.1 "Актуальність 

теми" 

П.2 "Навчальні цілі" 
 

Таблиця: 

Вади серця. 

Класифікація 

 
1-2 

3 

 
 

15 

 
4. 

Основний етап 

1.     Вміти складати план 

обстеження хворого на клапанну 

хворобу, проводити аналіз даних 

спеціальних                       методів 

обстеження:. 

2.     Вміти визначати тактику 

ведення хворого та підготовки 
до оперативного втручання, 

 
ІІІ 

 
 
 
 

ІІІ 

 
Професійний 

тренінг у 

вирішенні 

нетипових 

клінічних задач. 
 

Практичний 

 

Хворі в 

кардіологічному 

та 

терапевтичному 

відділеннях, 

плівки ЕКГ, 

 
15 

 
 
 
 

15 



 обсяг      і      вид      оперативного 

лікування у конкретного хворого 

3.     Вміти проводити 

диференційну діагностику при 

визначенні                 переважного 

ураження      того      чи іншого 

клапана та інших захворювань 

серця. 

4.     Вміти     визначати     прогноз 

захворювання й оцінювати 

працездатність у конкретного 

хворого залежно від виду та 

характеру ураження клапана і 

ступеню компенсації серцевої 

діяльності. 

 
 
 

ІІІ 

 
 
 
 

ІІІ 

тренінг ультрасонограми, 

рентгенограми 

 
 
 

10 

 
 
 
 

15 

 
5. 

 
 

6. 

7. 

Заключний етап 
Контроль та корекція рівня 

професійних вмінь та навичок 
 

Підведення підсумків заняття 

Домашнє завдання (основна і 

додаткова література за 

темою) 

 
ІІІ 

 
Індивідуальний 

контроль 

навичок 

Тести. 

Задачі. 

 
Тести. 

Задачі. 
 

“Короткі” методичні 

вказівки до роботи на 

практичному занятті. 

 
20 

 


