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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ГЕМОДИНАМІКИ ТА МІОКАРДА ЛІВОГО
ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ,
УСКЛАДНЕНУ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА
М.О. БОРТНИЙ, І.О. КРАМНИЙ, Т.М. БОРТНА, Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України, М.В. МЕЛЬНИЧУК, міська клінічна лікарня №8
Резюме. Наведено результати променевого дослідження серцевої гемодинаміки 50 хворих на інфаркт
міокарда на тлі гіпертонічної хвороби. Визначені особливості зміни серця та стану гемодинаміки.
Проведений порівняльний аналіз даних з групою хворих без гіпертонічної хвороби.
Ключові слова: інфаркт міокарда, гіпертрофія лівого шлуночка, гіпертонічна хвороба, гемодинаміка.
Вступ

Матеріал та методи дослідження

Одним із факторів, що обумовлюють виникнення сер
цевої недостатності у хворих на інфаркт міокарда (ІМ), є
збільшення робочого навантаження на міокард лівого шлу
ночка (ЛШ), особливо за наявності гіпертонічної хворо
би (ГХ). Остання часто призводить до гіпертрофії міо
карда ЛШ зі збільшенням його маси [7, 8]. У хворих на
інфаркт міокарда на тлі ГХ гіпертрофія має змішаний ха
рактер і часто
спричиняє
дисфункцію
ЛШ[1,2,4,5].
Відомо, що
вираженість
порушень си
столічної і діа-

Обстежено 50 хворих з ІМ та 50 хворих з інфарктом
міокарда на тлі ГХ, які знаходились на лікуванні в інфаркт
ному відділенні МКЛ №8. Усім пацієнтам проведені уль
тразвукове дослідження серця та оглядова рентгеногра
фія органів грудної клітки (ОГК) з рентгенокардіометрією.
Ехокардіографію проводили за загальноприйнятою мето
дикою апаратом Аіока 88Б-650. Стан внутрішньосерцевої г е м о д и 
н а м і к и оці
нювали ви
значенням
параметрів
систолічної
та діастолічної функцій
Л Ш . У двомірному режимі
визначали кінцевий систоліч
ний та діастолічний об'єми
(КСО і КДО) лівого шлуноч
ка та його розміри (КСР, КДР),
фракцію викиду (ФВ), удар
ний об'єм (УО) ЛШ, сегмен
тарну скоротливість лівого
шлуночка (V ). Враховуючи
вікові особливості перебігу
ГХ [6], хворі поділені на дві групи: І — 25-40 років (10
осіб); II — старше 50 років (40 осіб). Згідно з рекоменда
ціями Комітету експертів ВООЗ (1999 р.) [9] ГХ І стадії
діагностована у 10 хворих, II — у 21, III — у 19.

столічної функцій ЛШ визна
ч а є п р о г н о з у х в о р и х на
інфаркт міокарда [ І . 4]. У
відповідь на неадекватні гемодинамічні умови функціо
нування серця або первинне
ушкодження серцевого м'я
за будь-якого походження в
міокарді лівого шлуночка ви
никають зміни його форми,
розміру порожнини, маси, а також структури, ультраструк
тури й метаболізму міокарда [4, 10].
Оцінка процесу ремоделювання ЛШ після ІМ має
важливе клініко-діагностичне (для вибору методу й так
тики лікування, оцінки його ефективності) і прогнос
тичне значення (на різних етапах зміни зони пошкод
ження міокарда і при прогресуванні серцевої недостат
ності після завершення формування рубця) [3]. Тому
метою дослідження було визначення особливостей
зміни форми та розмірів серця, стану гемодинаміки у
хворих з інфарктом міокарда на тлі гіпертонічної хво
роби для ранньої діагностики лівошлуночкової недо
статності (ЛШН) за допомогою променевих методів
дослідження.

г

Результати
У 30 хворих ( в і ї осіб з II ст. ГХ та у 19 осіб з ІП ст.
ГХ) була визначена кардіомегалія, обумовлена головним
чином збільшенням порожнин серця. А у 20 хворих (10 з
І та 10 з II ст. ГХ) форма була аортальною за рахунок гіпер
трофії лівого шлуночка (табл. 1).
Міжгрупове порівняння показало, що зміна форми сер
цевої тіні частіше переважала у хворих на ГМ на тлі ГХ
(г = + 0,68).

У 20 хворих (40%) на ІМ без ГХ та у 6 хворих (12%)
на інфаркт міокарда з ГХ зміни легеневої гемодинамі
ки на рентгенограмах органів грудної клітки не визна
чались. У хворих І групи з І ст. ГХ рентгенологічно
визначалось порушення гемодинаміки у вигляді веноз
ного застою без ознак кардіомегалії (рис. 1, 2). При
аналізі легеневого малюнка по оглядових рентгеногра
мах ОГК лівошлуночкова недостатність діагностована
у 30 хворих (60%) на ІМ
без АГ та у 44 (88%) хво
рих на ІМ з АГ (табл. 2).
Рентгенологічні зміни
були обумовлені перероз
поділом легеневого крово
обігу внаслідок функціо
нальної неспроможності
лівого шлуночка, виклика
ної як некрозом ділянки
міокарда, так і ГХ.
Як видно з табл. 2, вираженість лівошлуночкової недостатності в досліджених
хворих з інфарктом міокарда, поєднаним з артеріальною
гіпертензією, була більш значною. Ми поділяємо точку
зору деяких авторів [4-6], які вважають, що причиною
цього є ремоделювання розмірів і форми лівого шлуноч
ка внаслідок гемодинамічних змін, а також змін самого
м'яза (рис. 3,4). Компенсаторна гіпертрофія лівого шлу
ночка при гіпертонічній хворобі призводить до знижен
ня систолічної функції, а також до діастолічної дис
функції. Прямим наслідком цих процесів (систолічної
та діастолічної дисфункції лівого шлуночка) і є зрив ком
пенсації, що призводить до більш тяжкого перебігу по
рушень гемодинаміки при інфаркті міокарда. Аналогічні
зміни призводять і до розвитку змін в артеріальному руслі
малого кола кровообігу (МКК).
Аналіз кардіометричних показників — індексів Мооге
(> 30%) та 8сггшес1е1 (> 15 мм) — виявив наявність леге
невої артеріальної гіпертензії у 5 хворих (10%) на ГМ з
АГ (рис. 5,6). Як видно з табл. 2, частість легеневої гіпертензії менша порівняно з венозним застоєм, що пояснюєть
ся вторинною її природою.
Незалежно від віку обстежених при УЗД були підви
щеними як кінцево-діастолічний, так і кінцево-систоліч
ний об'єми. При більш тяжкому перебігу ГХ зниження
скорочувальної можливості міокарда виникало раніше і
прогресувало з розвитком порушення гемодинаміки від
венозного застою до артеріальної гіпертензії.
Аналіз систолічної функції ЛШ показав, що ФВ
(48,7 ± 3,4) вірогідно (р < 0,05) знижувалась у групі хво
рих з ГМ і АГ порівняно з групою без АГ. Усі показники
пацієнтів із ГМ і АГ вірогідно відрізнялись від відповід
них у хворих без АГ. Найбільший розмір ЛШ (38,2 ± 1,8)
відзначений в групі хворих з ГМ і АГ, а КДР (57,3 ± 2,4) —
серед хворих без АГ (табл. 3).
Стовщення стінок ЛШ супроводжувалося зниженням
швидкості циркулярного скорочення волокон міокарда,
і цей показник виявився найменшим (0,81 ± 0,04) при
поєднанні інфаркту міокарда й артеріальної гіпертензії.
Як видно з табл. З, у хворих на ІМ з ГХ скоротлива
здатність міокарда порушується більше, ніж діастолічна
функція. Застійна серцева недостатність майже завжди
включає компонент діастолічної дисфункції, а у хворих

на ІМ з АГ є основним гемодинамічним проявом [1]. По
ява при ультразвуковому дослідженні зон гіпокінезії
зумовлює посилення порушень діастолічної функції на
повнення.
Своєчасна оцінка стану легеневої гемодинаміки у хво
рих на ГМ з ГХ, що давала достатню діагностичну інфор
мацію про стан серця, сприяла вибору правильної такти
ки лікування.

Висновки
Характерними макроознаками ремоделювання
лівого шлуночка при ІМ з
АГ є зміни його форми та
розмірів. Гіпертонічна хво
роба при інфаркті міокарда
являє собою одну з голов
них причин більш тяжкого
клінічного перебігу ІМ і
появи ранніх ознак ліво
шлуночкової недостатності. Ремоделювання серця при ІМ
на тлі ГХ залежить від тривалості гіпертонічної хвороби,
віку хворих, локалізації ГМ та його ускладнень. Більш тяж
кий перебіг інфаркту міокарда з гіпертонічною хворобою
сприяє розвитку легеневої артеріальної гіпертензії.
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