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1.Актуальність теми 

В Україні у рейтингу причин смерті перше місце надійно закріплене за серцево-судинними 

захворюваннями, одним із найпоширеніших і багатих на серйозні ускладнення є ішемічна хвороба 

серця (ІХС). При ІХС найстрашнішим ускладненням, яке, власне, переважно призводить до летальних 

наслідків при цій патології, є інфаркт міокарду.   

Згідно з офіційними даними, щороку в Україні фіксується близько 40 тисяч випадків 

інфарктів, 20 тисяч з яких потребують екстреного лікування. У 2018 році вперше Україна 

забезпечила потребу у стент-системах для екстреної допомоги пацієнтам із елевацією сегменту ST (тих 

пацієнтів із інфарктом міокарда, хто потребує негайної допомоги) на 100%. Тобто кожен українець з гострим 

інфарктом міокарда у критичній ситуації мав змогу отримати 1 стент безоплатно. Але ситуацію значно 

погіршує той факт, що досить часто одного стенту не вистачає для забезпечення адекватного 

кровопостачання ішемізованої ділянки серцевого м’язу через значну протяжність оклюзії судини. 

Найгіршими, але, нажаль, дуже поширеними випадками є багатосудинні враження коронарів, які 

виявляються вже під час коронарографії. Така клінічна ситуація є досить складною і потребує значно більш 

складного хірургічного лікування – аортокоронарного шунтування, що вимагає не лише найсучаснішого 

обладнання, але й високої майстерності лікаря, необхідних для порятунку людського життя. 

Своєчасна операція коронарного шунтування запобігає незворотним змінам серцевого м'яза, у багатьох 

випадках покращує скоротливість міокарда і підвищує якість і тривалість життя. 

2.Конкретні цілі. 

 2.1.Знати:  

1. Клінічні прояви хронічних форм ІХС.  

2. Стратифікація ризику кардіоваскулярних подій 

3. Основні покази до проведення аорто-коронарного шунтування. 

4. Методи мініінвазивної хірургії при ІХС, їхні переваги та особливості. 

5. Техніку проведення ендоскопічного аорто-коронарного шунтування. 

 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, 

  інші сучасні методи хірургічного лікування ІХС, їхні переваги та недоліки у порівнянні з 

ендоскопічним АКШ. 

2.2.Вміти:   

Діагностувати стенокардію на підставі скарг, даних анамнезу, результатів лабораторно-

інструментальних досліджень.  

 Виявляти чинники риски розвитку ІХС. 

 Визначати покази до ендоскопічного аорто-коронарного шунтування. 



Також вміти:  

- розшифровка ЕКГ, - опитування та проведення фізикального обстеження хворого, 

 - постановка попереднього діагнозу та складання плану обстеження хворих,  

- клінічне трактування даних лабораторного, інструментального, променевого, УЗД та інших методів 

дослідження. 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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 

Ішемічна хвороба серця 
(ІХС) 

патологічний стан, що характеризується абсолютним або відносним 
порушенням кровопостачання міокарду внаслідок враження 
коронарних артерій  

Інфаркт міокарда захворювання серця, обумовлене гострою недостатністю його 
кровопостачання, з виникненням вогнища некрозу в серцевому м'язі 

Типи кровопостачання 
серцевого м’яза 

різновиди коронарного кровопостачання, коли міокардіоцити 
живляться переважно за рахунок правої, лівої або ж обох коронарних 
судин 

Реваскуляризація міокарда хірургічні методи лікування ІХС, які мають на меті безпосереднє 

Ішемічна хвороба серця (ІХС) 

Мета – навчитись визначати покази до 

проведення АКШ; знати особливості, 

переваги та недоліки ендоскопічного 

аорто-коронарного шунтування 

 

Біохімія  
Мета – знати основні маркери 
ішемічного ушкодження міокарда 

Фізіологія людини 

 Мета – знати нормальну фізіологію 
кровопостачання міокарда, 
особливості іннервації та регуляції 
коронарних судин 

Нормальна анатомія та 
гістологія  
Мета – знати будову 
коронарних судин, аорти і 
серцевого м’яза, особливості 
відходження та 
розташування коронарних 
судин 

Патологічна анатомія 
Мета – знати основні етапи 
атеросклерозу коронарних 
судин, їхні морфологічні 
особливості 

Пропедевтика внутрішніх 
хвороб  
Мета – знати особливості 
симптоматики ІХС, вміти 
проводити диференціальну 
діагностику між формами ІХС 

Променева діагностика  
Мета – знати рентгеноанатомію 
серця і коронарних судин, 
ознаки багатосудинного 
враження, вміти визначати 
ступінь оклюзії коронарів  



збільшення коронарного кровотоку 

Багатосудинне коронарне 
враження 

 стадія ІХС, при якій щонайменше дві-три коронарні артерії епікарда 
задіяні в атеросклеротичні зміни значної тяжкості. 

Аорто-коронарне 
шунтування 

операція, що дозволяє відновити кровотік в артеріях серця шляхом 
обходу місця звуження коронарної судини за допомогою шунтів 
(судинних протезів) 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

1. Анатомічна та гістологічна будова аорти та коронарного русла. 

2. Рентгенологічні особливості різних типів кровопостачання міокарду. 

3. Основні покази до хірургічної реваскуляризації міокарду. 

4. Аорто-коронарне шунтування: визначення, характеристика. 

5. Основні особливості ендоскопічного аорто-коронарного шунтування. 

6. Покази та протипокази до проведення ендоскопічного аорто-коронарного шунтування. 

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

 1. Визначати покази до реваскуляризації на підставі результатів коронарографії 

2. Вміти зобразити схему аорто-коронарного шунтування 

4.4. Зміст теми 

Пацієнти з багатосудинним ураженням коронарних артерій часто мають стабільну або нестабільну 

стенокардію. Зазвичай таким пацієнтам показана реваскуляризація міокарда з використанням 

традиційних методик черезшкірного коронарного втручання або коронарне шунтування.  

Показання до реваскуляризації міокарда при хронічній ІХС базуються на трьох основних критеріях: 

тяжкість клінічної картини захворювання, характер ураження коронарного русла, стан скорочувальної 

функції міокарда. 

 Основним клінічним показанням до реваскуляризації міокарда є важка стенокардія, резистентна до 

медикаментозної терапії.  Тяжкість стенокардії оцінюється за суб'єктивними показниками 

(функціональний клас), а також за об'єктивними критеріями - толерантність до фізичного 

навантаження, що визначається за даними велоергометрії або тредміл-тесту. 

Ангіографічні показання до реваскуляризації міокарда можна сформулювати наступним чином: 

проксимально розташовані, гемодинамічно значущі обструкції основних коронарних артерій з 

прохідним дистальним руслом. Гемодинамічно значущими вважаються ураження, які призводять до 

звуження просвіту коронарної судини на 75% і більше, а для уражень стовбура ЛКА – 50% і більше. 

Чим проксимальніше розташований стеноз, і чим вище ступінь стенозу, тим більше виражений 

дефіцит коронарного кровообігу, і тим більшою мірою показано втручання. Найбільш прогностично 

несприятливо ураження стовбура ЛКА, особливо при лівому тип коронарного кровообігу. Вкрай 

небезпечно проксимальное звуження (вище 1 септальной гілки) передньої міжшлуночкової артерії, 

яке може призвести до розвитку інфаркту міокарда передньої стінки лівого шлуночка. Показанням до 

хірургічного лікування є також проксимальное гемодинамічно значуще ураження всіх трьох основних 

коронарних артерій. 

 



 

Одним з найважливіших умов виконання прямої реваскуляризації міокарда є наявність прохідного 

русла дистальніше гемодинамічно значущого стенозу. Прийнято розрізняти добре, задовільне та 

погане дистальне русло. Під хорошим дистальним руслом увазі прохідний до кінцевих відділів, без 

нерівності контурів, задовільного діаметра ділянку судини нижче останнього гемодинамічно 

значущого стенозу. Про задовільний дистальному руслі говорять при наявності нерівності контурів 

або гемодинамічно незначущих стенозів у дистальних відділах коронарної артерії. Під поганим 

дистальним руслом розуміють різкі дифузні зміни судини на всьому протязі або відсутність 

контрастування його дистальних відділів. 

Узагальнено основними показаннями до реваскуляризації міокарда є: 

 1) важка стенокардія, резистентна до медикаментозної терапії, 

 2) прогностично несприятливе ураження коронарного русла - проксимальні гемодинамічно значущі 

поразки стовбура ЛКА і основних коронарних артерій з сужениями на 75% і більше і прохідним 

дистальним руслом, 

 3) збережена скорочувальна функція міокарда з ФВ лівого шлуночка 40% і вище.  

Аорто-коронарне шунтування (АКШ) - операція, що дозволяє відновити кровотік в коронарних 

артеріях шляхом обходу місця звуження коронарної судини за допомогою шунтів. 

 Сучасна хірургія ішемічної хвороби серця виникла порівняно нещодавно.  Перші операції прямої 

реваскуляризації міокарда були виконані в 60-і роки ХХ століття.  Численні порівняльні дослідження 

переконливо довели, що операції прямої реваскуляризації міокарда збільшують тривалість життя, 

знижують ризик розвитку інфаркту міокарда та покращують якість життя в порівнянні з 

медикаментозною терапією, особливо в групах хворих з прогностично несприятливим ураженням 

коронарного русла. 

Для здійснення АКШ хірург використовує кровоносні судини грудної клітки або нижньої кінцівки 

пацієнта, щоб «обійти» значно звужені коронарні артерії і забезпечити таким чином скидання крові і 

належну трофіку серцевого м'яза.  Один кінець судини пришивається до аорти, а інший –

прикріплений до коронарної артерії нижче точки, в якій вона заблокована.  Новостворений обхідний 

шлях дозволяє крові припливати до серця. 

Існує ряд артерій та вен, з яких можна створити шунти. Це наступні судини: 

1) Підшкірна вена; 

2)  Променева артерія; 

3)  Ліва внутрішня грудна (маммарна) артерія; 

4) Права внутрішня грудна (маммарна) артерія; 

5) Права a. gastroepiploica; 

6) Нижня епігастральна артерія. 

 Метою шунтування коронарних артерій (АКШ) є повна реваскуляризація ділянки міокарда, що 

пронизана коронарними артеріями, просвіт яких звужений більше ніж на 50%.   

У 1995 році в клінічну практику кардіохірургії увійшов новий метод – мініінвазивна коронарна 

хірургія. Це новий розділ коронарної хірургії. В його основі - виконання операцій на працюючому 

серці без штучного кровообігу (ІК) та використання мінімального доступу. 



В даний час у клінічній практиці використовуються кілька методів мініінвазивної хірургії при ІХС: 

1) Без штучного кровообігу із застосуванням "стабілізатора" для шунтування (Для того щоб 

стабілізувати певний ділянку серця і накласти на цій ділянці шунт використовуються 

спеціальні стабілізуючі системи). 

2) Застосування мінімальних хірургічних розрізів, у тому числі і ендоскопічні операції 

(ендовідеоасистування, МІРМ - мініінвазивна реваскуляризація міокарда). 

3) Із застосуванням робототехніки (у цьому випадку робот, керований хірургом, здійснює 

формування анастомозу. Дана методика знаходиться на стадії освоєння). 

Накопичений досвід виконання операцій на працюючому серці створив передумови для розвитку 

мінінвазивної реваскуляризації міокарда, в тому числі з використанням ендоскопічних методик. 

Піонерами впровадження ендоскопічної техніки в коронарну хірургію є F. Benetti (1995) і P. Nataff 

(1996), що визначили основні напрями її застосування. 

Як відзначають основоположники методу мінінвазивної коронарної хірургії, F. Benetti і P. Nataff, 

операції з ендоскопічною підтримкою мають поки ще дуже коротку історію попри свою безумовну 

перспективність. 

Показання для цього виду хірургічного лікування поки досить обмежені: у провідних клініках світу 

метод використовують у 10-20 % всіх операцій з приводу ІХС. Показання до операції ґрунтуються на 

даних клінічного обстеження і аортокоронарографії. 

За даними деяких німецьких фахівців у тому випадку, якщо у людини відбулося звуження правої 

коронарної артерії або її гілок, то можливе проведення мініінвазивної операції, без широкої 

стернотомії і без використання апарату штучного кровообігу. У тому випадку, якщо вражені інші 

артерії серця і звуження їх більше 70-75%, а також у випадках поєднаної патології серця (наявність 

постінфарктної аневризми лівого шлуночка, вродженого або придбаного пороку серця вимагає 

хірургічної корекції), показана класична операція аорто-коронарного шунтування з підключенням 

апарату штучного кровообігу. 

Підсумком 2-го всесвітнього конгресу з мініінвазивної реваскуляризації міокарда (Іспанія, Барселона, 

1998 р.) стало визначення клінічних показань для МІРМ: 

1. Повторні операції. 

2. Одно-, двосудинне ураження коронарних артерій у групі пацієнтів підвищеного ризику для 

операцій з використанням ІК. 

3. Рестеноз коронарних артерій після транслюмінальної балонної ангіопластики 

На сьогодні розроблено понад 10 різних методик мінінвазивної ендоскопічної коронарної хірургії з 

використанням тих чи інших мінідоступів, що дозволяє шунтувати одну, дві і навіть три коронарні 

артерії, а потім з маленького доступу пришивати дистальний кінець цієї артерії безпосередньо до 

ураженої коронарного судини, відновлюючи тим самим кровообіг  в серці. 

 Найбільш поширеними мінідоступами в даний час є: право- і лівостороння мініторакотомія з 

видаленням ребрових хрящів або без їх видалення (Bennetti F. і співавт., 1995, V.Subramanian і 

співавт., 1996);  субксіфоідальний доступ (Grandjean і співавт., 1996 р.);  парастернальна лівобічна 

мініторакотомія з видаленням ребрових хрящів (P.Nataff і співавт., 1996 р., Власов Г. П. та співавт., 

1998 р.).  Також були розроблені кілька доступів, що дозволяють зробити реваскуляризацію кількох 

коронарних артерій: «Г-подібний» нижній міністернотомічний доступ для множинного маммаро - 

коронарного шунтування передньої міжшлуночкової гілки (ПМШВ), діагональної гілки (ДГ), правої 



коронарної артерії (ПКА);  верхній і нижній міністернотомічний доступи для виконання аутовенозного 

аортокоронарного шунтування ПМШВ, ДГ, гілки тупого краю (ГТК) і ПКА (Власов Г.П. і співавт. 1998 

рік). 

В останні роки у провідних кардіохірургічних центрах в якості анастомозу прийнято використовувати 

внутрішню грудну артерію, тоді вшивання шунта в аорту не проводиться, а підшивається дистальна 

частина внутрішньої грудної артерії, нижче місця стенозу, в коронарну артерію. Якщо такий варіант 

неможливий, через аномалії розвитку внутрішньої грудної артерії, то використовують артерії 

передпліччя (променеву або ліктьову). Зазвичай дані анастомози працюють десятки років, на відміну 

від венозних (по причині того, що артерія більш довговічна і пристосована функціонувати саме в 

умовах високого кров'яного тиску, який, як відомо, є максимальним в аорті).  

На сьогоднішній день, вже розроблені і впроваджені методи ендоскопічної мобілізації обох 

внутрішніх грудних та правої шлунково – сальникової артерії (ПШСА) (Nataff P. і Власов Р. П.). 

Роботизована повністю ендоскопічна хірургія коронарної артерії стала можливою й ефективною 

альтернативою звичайній операції шунтування трансплантатів коронарних артерій.  Цей 

малоінвазивний підхід із застосуванням роботизованої системи daVinci дозволяє здійснювати тонкі 

рухи у грудній порожнині та забезпечує прекрасну візуалізацію коронарних артерій, дозволяє 

повністю ендоскопічно проводити операції як на зупиненому, так і на працюючому серці. 

Хірургічна робототехнічна технологія виникла з метою виконання віддалених операцій у обмежених 

просторах та порожнинах організму.  Основні частини цих систем включають хірургічну консоль або 

"головний блок" (де хірург сидить і керує хірургічними руками та інструментами), "робочий блок" 

(сам робот з трьома або чотирма руками, які фізично контактують  з пацієнтом і здійснюють 

безпосередні маніпуляції інструментами) та відеосистему з екранами, розміщеними в операційній. 

Робототехнічна камера дозволяє покращити видимість через порт камери із збільшенням до десяти 

разів.  Роботично керовані хірургічні інструменти вставляються через порти приладів і з'єднуються з 

робототехнічними руками через з'єднувальні пластини.  Особливістю є те, що інструменти можна 

переміщувати з більшою мірою свободи, ніж звичайні хірургічні інструменти.   

 При повністю ендоскопічному шунтуванні коронарних артерій (TECAB) уникнення торакотомії або 

стернотомії максимально зберігає грудну цілісність та функціонування пацієнта.  Це розглядається як 

головна перевага цього малоінвазивного підходу. 

 Перше у світі робот-асистоване TECAB здійснене у 1998 році Loulmet et al.  з робототехнічною 

системою Da Vinci першого покоління (Mountain View, Каліфорнія, США) на зупиненому серці.  З 

успіхом було проведено анастомоз лівої внутрішньої молочної артерії (LIMA) до лівої передньої 

низхідної артерії (LAD).  Протягом наступних років наступний інтерес та ентузіазм мотивували хірургів 

виконувати більш складні операції, що призводить до розвитку мультиселективних TECAB, операцій 

без насосів та гібридних підходів (TECAB у поєднанні з черезшкірними коронарними втручаннями). 

Проведення TECAB на зупиненому серці має перевагу у випадку, якщо в пацієнта дряблий міокард.  

Шляхом дефляції обох легенів покращується внутрішньогрудний простір, дозволяючи таким чином 

здійснити доступ до всіх коронарних систем. 

Апарат штучного кровообігу (АШК) встановлюється в паху, а ендобалон, розміщений у висхідній аорті, 

використовується для індукції кардіоплегії.  Час роботи та ефективність можуть бути оптимізовані у 

зупиненому серці, якщо етапи ендоскопічного доступу до внутрішньої грудної артерії та розсічення і 

канюляції стегнових судин одночасно виконуються двома хірургами, одним біля консолі та іншим на 

стороні операційного столу. 



 Одну стегнову артерію слід використовувати як для АШК, так і для введення ендобалону, якщо 

артерія може вмістити канюлю 23 Fr.  Альтернативою є використання обох стегнових артерій (одна 

для CPB, а інша для ендобалона з меншими канюлами в обидві сторони) або пришивання 8-мм 

трансплантата Гемашильда до лівої пахвової артерії для АШК та використання однієї канюлі 19 Fr на 

стегновій артерії для вставки ендобалону  . 

 Балон для ендоаортальної оклюзії просувається до висхідної аорти з наведенням трансезофагеальної 

ехокардіографії (TEE).  АШК запускається, балон з ендоклюзією надувається у висхідній аорті 

(підтримуючи балонний тиск до 350 мм рт. ст.). Ендобалон має дистальний канал, що дозволяє 

забезпечити антеградну холодну кардіоплегію з високим вмістом калію.  Припинення роботи серця 

може бути швидко індуковане за допомогою ін'єкцій аденозину. 

 Безпечне використання балону з ендоаортальним окклюдером вимагає наявності правого 

радіального або брахіального інвазивного катетера артеріального тиску.  Причина - епізодичне 

вивільнення повітряної кулі з можливою оклюзією артерії. 

TECAB на працюючому серці вперше було здійснене на початку 2000-х. У контексті TECAB слід 

враховувати операцію на серце, що б'ється, коли є якісь складнощі у канюляції або при закупорці 

ендоаортального балону.  Малі стегнові та пахвові судини можуть перешкоджати безпечному 

використанню канюль для віддаленого доступу до АШК.  Середньої тяжкості або важка кальцифікація 

висхідної аорти повинна розглядатися як протипоказання до використання ендоаортального 

окклюдера.  Пацієнтам із вираженою дисфункцією нирок та васкулопатією рекомендоване саме 

втручання без застосування АШК. 

Позиція портів та техніка збирання аналогічна TECAB на зупиненому серці.  Після відкриття перикарда 

та візуалізації вводиться лівий підреберний порт для використання ендостабілізатора.   

Абсолютними протипоказаннями для TECAB є: 

1) кардіогенний шок; 

2)  гемодинамічна нестабільність; 

3)  виражена легенева недостатність.   

Стани, що можуть перешкоджати адекватному проведенню оперативного втручання (відносні 

протипоказання): 

1) плевральні спайки; 

2)  повторна операція; 

3)  значне обмеження простору (пацієнти з ожирінням, гіпертрофія серцевого м'яза або інші 

стани, що призводять до збільшення камер і розмірів серця) та деформації грудної клітки; 

4) збільшення діаметра аорти> 35 мм та значний атеросклероз у ділянці біфуркації черевної 

аорти (при проведенні втручання на зупиненому серці). 

Повністю ендоскопічне аорто-коронарне шунтування пропонує багато переваг для пацієнтів.  У 

порівнянні з традиційними втручаннями на відкритому серці, до переваг TECAB належать: 

1)  Швидше одужання: більшість пацієнтів повертаються до роботи та / або інших видів 

діяльності протягом тижня, порівняно з 4-8 тижнями при втручанні з відкритою стернотомією; 

2)  Відсутність розрізів груднини: збереження цілісності груднини пришвидшує одужання та 

зменшує шанс післяопераційних ускладнень чи інфекції; 

3)  Швидше звільнення від болю: для багатьох пацієнтів достатньо тайленолу або аспірину для 

контролю болю після виписки з лікарні; 



4)  Більш короткий термін перебування в лікарні: стандартний термін перебування в лікарні 

після TECAB становить один-три дні; 

5) Серце продовжує битися під час процедури (при втручанні на працюючому серці), що 

зменшує ризики ускладнень, виникнення неврологічних ускладнень та інсульту; 

6) Мінімальна втрата крові та менша потреба в переливанні крові; 

7) Мінімальні розміри шрамів: процедура призводить до лише чотирьох-п'яти крихітних рубців; 

8) МІРМ розширює показання до операції у хворих з низькою фракцією викиду, гострим 

інфарктом міокарда, важкими супутніми захворюваннями і у хворих похилого віку; 

9) Особливу цінність мініінвазивна реваскуляризація міокарда набуває в разі повторних 

операцій.  Можливість відмовитися від поздовжньої рестернотоміі, канюляціі аорти і 

порожнистих вен, а також виконання кардіолізу дозволяє значно знизити ризик повторного 

хірургічного втручання. 

 TECAB - це хороший варіант для людей будь-якого віку, яким потрібна операція коронарного 

шунтування.  Для людей похилого віку TECAB оптимальне у зв'язку з мінімізацією ускладнень, 

пов'язаних із віковим остеопорозом. Як і у випадку будь-якої операції, терміни перебування в 

лікарні та відновлення залежать від загального стану здоров'я пацієнта та інших супутніх факторів 

ризику. 

У мініінвазивної реваскуляризації міокарда, розвиток якої немислимий без ендоскопічної 

підтримки, з'являється все більше прихильників.  Різноманіття доступів, мінімальна 

травматичність, відмова від зупинки серця і застосування штучного кровообігу дозволяють, по-

перше, в десятки разів здешевити операцію - один апарат штучного кровообігу вартує 150-170 

тис.у.о., не кажучи про одноразові оксигенатори, фільтри, кардіоплегічні  розчині, 

теплообмінники, масу дорогих препаратів, а також тривале післяопераційне лікування і догляд.  

По-друге, нова методика дає шанс повернути до нормального життя людей, для яких традиційна 

операція була нестерпною: це хворі з гострим інфарктом міокарда, а також ті, хто має важкі 

супутні захворювання – цукровий діабет, хронічну ниркову недостатність, виразкову хворобу, 

захворювання легенів і т.  д. 

 На думку багатьох провідних кардіохірургів розроблена оригінальна методика ендоскопічної 

коронарної хірургії - аортокоронарного і маммарокоронарного шунтування - дозволить 

незабаром взагалі відмовитися навіть від мінімальних розрізів, замінивши їх декількома 

невеликими проколами. 

5.Завдання для самоконтролю.  

А.Завдання для самоконтролю (тестові завдання) 

1. Основним клінічним показанням до реваскуляризації міокарда є  

А. Стенокардія Принцметала, що купується одним прийомом препарату з групи блокаторів кальцієвих 

каналів. 

Б. Вперше виникла стенокардія напруги. 

В. Важка стенокардія, резистентна до медикаментозної терапії.   

Г. Вперше діагностована стабільна ІХС будь-якого функціонального класу 

2. Показання до реваскуляризації міокарда при хронічній ІХС не базуються на: 

А. Тяжкість клінічної картини захворювання. 



Б. Наявність хронічної ниркової недостатності ІІ-ІІІ ст. 

В. Характер ураження коронарного русла. 

 Г. Фракція викиду лівого шлуночка. 

3. Гемодинамічно значущими вважаються ураження, які призводять до: 

А. Звуження просвіту обох коронарних судин на 35%; 

Б. Ураження стовбура ЛКА на 25%; 

В. Звуження просвіту однієї коронарної судини на 55%; 

Г. Ураження стовбура ЛКА на 65%. 

4. Шунти можна зробити з усіх перерахованих судин, окрім: 

А. Підшкірна вена; 

Б. Права a. gastroepiploica; 

В. Ліва шлункова артерія; 

Г. Ліва внутрішня грудна (маммарна) артерія. 

5. Метою шунтування коронарних артерій (АКШ) є повна реваскуляризація ділянки міокарда, що 

пронизана коронарними артеріями, просвіт яких звужений: 

А. більше ніж на 40%; 

Б. більше ніж на 50%; 

В. більше ніж на 30%; 

Г. більше ніж на 20%.   

6. Перевагою артеріального шунта над венозним є: 

А. Локалізація в організмі (вени беруть з нижніх кінцівок, а артерії – з верхньої половини тулуба); 

Б. Довжина (варіабельність у довжині артерій, які можна взяти, більша, ніж така у венах); 

В. Резистивність (артерії більш стійкі до високого кров’яного тиску); 

Г. Будова стінки (наявність перицитів у артеріях забезпечує їхнє більш довге функціонування). 

7. Клінічними показаннями для мініінвазивної реваскуляризації міокарду не є: 

 А. Повторні операції; 

 Б. Одно-, двосудинне ураження коронарних артерій у групі пацієнтів підвищеного ризику для 

операцій з використанням ІК; 

В. Рестеноз коронарних артерій після транслюмінальної балонної ангіопластики; 

Г. Добре виражене дистальне судинне русло. 



8. Якій категорії пацієнтів краще проводити ендоскопічне аорто-коронарне втручання на працюючому 

серці: 

А. Особам молодше 40 років; 

Б. Пацієнтам із початковими (І-ІІ) стадіями ХХН; 

В. Пацієнтам із вираженою дисфункцією нирок та васкулопатією; 

Г. Пацієнтам без жодного оперативного втручання в анамнезі. 

9. Абсолютним протипоказанням для TECAB не є: 

А. Вік старше 60 років; 

Б. Кардіогенний шок; 

В. Гемодинамічна нестабільність; 

Г. Виражена легенева недостатність.   

10. Відносним протипоказанням для ТЕСАВ є: 

А. Кардіогенний шок; 

Б. Гемодинамічна нестабільність; 

В. Наявність плевральних шварт; 

Г. Виражена легенева недостатність.   

 

 

 

 

 

 


