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Реферат
Мета. Вивчення показників морфометрії, скоротливості лівих відділів серця при редукції лівого передсердя після протезування мітрального клапана.
Матеріали і методи. У дослідження включено 634 послідовно прооперованих пацієнти з ізольованою мітральною вадою, які перебували на хірургічному лікуванні в Національному інституті серцево–судинної хірургії НАМН України з 1
січня 2005 до 1 січня 2007 р. Всім пацієнтам виконано протезування мітрального клапана. При дилатації лівого передсердя у 49 (7,7%) пацієнтів виконували додатково його редукцію шляхом параанулярної плікації задньої стінки лівого
передсердя з метою досягнення його розміру менше ніж 5,0 см.
Результати. Із 49 пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь при виконанні параанулярної пластики лівого передсердя та водночас ліквідації його вушка тромбоемболічні ускладнення виникли у 3 (6,1%). Всі тромбоемболічні ускладнення були легкі, а розмір лівого передсердя після редукції не перевищував 5,5 см.
Висновки. Редукція лівого передсердя та ліквідація його вушка при лівій атріомегалії є важливим елементом покращення результатів операції протезування мітрального клапана у віддаленому періоді.
Ключові слова: мітральна вада; протезування клапана; ліва атріомегалія; віддалений період ритму; редукція лівого передсердя.

Abstract
Objective. Studying of the morphometry indices and contractility of the heart left compartments in the left atrium reduction
after prosthesis of a mitral valve.
Маterials and methods. Into the investigation 634 consequently operated patients with isolated mitral failure were included,
who were surgically treated in Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery from the 1st of January to the 1st of January 2007
yr. In all the patients the mitral valve prosthesis was performed. In the left atrium dilatation in 49 (7.7%) patients additionally its
reduction was done, using paraanular plication of posterior wall of left atrium with the aim to achieve its size lesser than 5,0 сm.
Results. Of 49 patients, suffering constant form of atrial fibrillation, thromboembolic complications have occurred in 3
(6.1%) while performance of paraanular plasty of left atrium with simultaneous elimination of its auricle. All thromboembolic
complications were nonsevere, аnd a left atrium size did not exceeded 5.5 sm.
Conclusion. The left atrium reduction and elimination of its auricle in the left–sided atriomegaly constitutes a significant
element of the result improvement in the mitral valve prosthesis in late period of follow–up.
Кeywords: mitral failure; the valve prosthesis; left–side atriomegaly; remote period of rhythm; reduction of left atrium.

Як відомо, клапанні вади становлять близько 25% від
числа всіх захворювань серця [1, 2]. За своєю поширеністю вони поступаються лише ішемічній хворобі серця і
гіпертонічній хворобі та зустрічаються як у країнах, що
розвиваються, де, як і раніше, висока захворюваність на
ревматизм, так і в країнах Європи й США, де із збільшенням тривалості життя населення зростає питома вага вад
серця, пов’язаних з атеросклерозом і дегенеративними
змінами сполучної тканини. Ураження клапанного апарату серця часто є причиною ранньої інвалідизації. Це
захворювання, яке вирізняється великою поширеністю,
часто виникає у людей працездатного віку. Найчастіше
розвивається ураження мітрального клапана серця [2–4].
Так, ізольований мітральний стеноз, за даними хірургічних стаціонарів, зустрічається у 44 – 68% пацієнтів з міт-
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ральними вадами (МВ). У 40% пацієнтів з мітральною недостатністю неревматичного ґенезу мезенхімальна дисплазія є причиною розвитку МВ, а в країнах Європи й США
від цього захворювання страждає до 5% населення [4, 5].
Протезування мітрального клапана (ПМК) серця – це найбільш ефективний метод корекції вади серця, який дозволяє ліквідувати субстрат патологічних змін, покращити внутрішньосерцеву гемодинаміку та якість життя пацієнтів [5, 6]. Результати операції залежать від безлічі чинників: початкового стану хворого, функціонального стану
протеза, відсутності тромбоемболічних ускладнень (ТУ)
[7–9]. Віддалені результати операції зазвичай оцінюють за
такими показниками: функціональний клас (ФК) за класифікацією Нью–Йоркської асоціації кардіологів (New–
York Heart Association – NYHA), виживаність, стабільність
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клінічної симптоматики, відсутність тромбоемболії, геморагічних ускладнень, частота розвитку дисфункції, а також функціональний стан протеза і якість життя хворих
[9–11]. Дилатоване ліве передсердя (ЛП) здавлює бронхи,
що викликає хронічну дихальну недостатність. А здавлення задньої стінки лівого шлуночка (ЛШ) дилатованим ЛП
призводить до хронічної серцевої недостатності (СН) [12,
13]. Водночас ліва атріомегалія (ЛА) при ПМК призводить
до ТУ та прояву СН.
Мета дослідження: вивчення показників морфометрії,
скоротливості лівих відділів серця при редукції ЛП після ПМК.
Матеріали і методи дослідження
У дослідження включено 634 послідовно прооперованих пацієнти з ізольованою МВ, які перебували на хірургічному лікуванні в Національному інституті серцево–
судинної хірургії НАМН України з 1 січня 2005 до 1 січня 2007 р., що становило 96,6% від кількості хворих, виписаних на госпітальному етапі (n=656). З дослідження
виключено пацієнтів із супутньою аортальною вадою.
Чоловіків було 299 (47,2%), жінок – 335 (52,8%). Вік пацієнтів коливався від 18 до 71 року, середній вік становив
(53,1 ± 8,5) року. У 55 (8,7%) пацієнтів визначено II ФК за
класифікацією NYHA, у 199 (31,4%) – III ФК, у 380 (60,0%)
– IV ФК. Провідною етіологічною причиною МВ був ревматизм у поєднанні з ліпоїдозом, міксоматозом (67,5%
спостережень). Середня тривалість існування МВ становила (17,3 ± 4,9) року, середня тривалість фібриляції передсердь (ФП) – (3,1 ± 0,9) року. Всім пацієнтам виконано ПМК. При ПМК використовували такі види двостулкових клапанних протезів: Saint Jude, On–X, Carbomedics,
Edwards–Mira. Корекцію трикуспідальної вади (анулоп-
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ластика за Амосовим–де Вега) виконували у 125 (19,7%)
пацієнтів. У 97 (15,3%) пацієнтів було виконано аортокоронарне шунтування. Відновлення синусового ритму під
час операції проводили шляхом радіочастотної абляції
ЛП за варіантом операції «лабіринт–3» у 29 (4,6%) пацієнтів. При дилатації ЛП виконували додатково його редукцію у 49 (7,7%) пацієнтів шляхом параанулярної плікації задньої стінки ЛП з метою досягнення його розміру менше ніж 5,0 см [15, 16]. Вихідний розмір ЛП становив (57,7 ± 3,8) мм.
Результати
Середня тривалість спостереження становила (7,3 ± 0,9)
року. Основними показниками, які вивчалися на етапі 10
років, були: виживаність (69,4%), стабільність гарних та задовільних результатів (57,3%), свобода від ТУ (79,7%). На
етапі 10 років відзначено низькі показники виживаності,
стабільності добрих результатів та свободи від ТУ у пацієнтів, оперованих з розміром ЛП більше 60 мм: відповідно 51,1, 36,4 та 65,3%. У пацієнтів, яким виконали тільки
ПМК без ліквідації ФП та редукції ЛА, спостерігали картину, відображену в табл. 1.
Згідно з даними табл. 1 у вказаній групі хворих у віддаленому періоді після ізольованого ПМК нормалізується волемічне навантаження, однак зменшується незначно скоротливість серця (ФВ), збільшується розмір ЛП, а
СТЛА не нормалізується.
Важливо інтегрально оцінити вплив розміру ЛП на результат операції у пацієнтів тільки з ФП (табл. 2). З цієї
групи виключені пацієнти, яким була виконана операція
«лабіринт» та пластика ЛП.
Згідно з даними таблиці 2 ЛА суттєво впливає на віддалений результат у пацієнтів тільки з ФП. Розмір ЛП впли-
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ʯ̨̛̥̞̦̪̬̞̦̦̦̞̏̏́̚
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ʹϯϮ͕ϴ
Ϯ
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˃̶̛̣̌̍́Ϯ͘
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ʥ̞̣̹̖̽ϲ͕Ϭ
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й
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й
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ϳϬ
ϭϰ
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ϭϴ
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ϮϮ͕ϴ

ʦ̶̨̛̞̣̖̦̜̬̖̱̣̯̯̪̖̬̞̟̔̔̌̽̌̌̚
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ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌˃˄̪̞̭̣́ʿʺʶ̨̨̱̣̖̙̦̭̯̞̞̬̥̞̬̱̌̏̔̚̚ʸʿ̶̱̪̞̦̯̞̌̿̏̚ˇʿ;ŶсϳϴͿ
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ϱ͕ϭʹϱ͕ϱ
ϱ͕ϲʹϲ͕Ϭ
ʥ̞̣̹̖̽ϲ͕Ϭ
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̭̌̍͘
й
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̭̌̍͘
й

Ͳ
Ͳ
ϭ
ϰ
ϱ
ϭϭ

Ͳ
Ͳ
ϭϬ͕Ϭ
ϯϲ͕ϰ
ϯϯ͕ϯ
Ϯϴ͕Ϯ

ϭ
Ϯ
ϲ
Ϯ
Ϯ
ϭ

ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϲϬ͕Ϭ
ϭϴ͕Ϯ
ϭϯ͕ϯ
Ϯ͕ϲ

ʦ̨̨̭̽̐

̨̛̪̥̖̬̣;ŶсϰϯͿ
̭̌̍͘
й

̭̌̍͘

й

Ͳ
Ͳ
ϯ
ϱ
ϴ
Ϯϳ

ϭ
Ϯ
ϭϬ
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ϭϱ
ϯϵ

ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ

Ͳ
Ͳ
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˃̶̡̨̡̛̪̬̖̞̟

ʿʺʶн̛̣̞̬̦̯ͨ̌̍ͩн̡̛̪̣̭̯̌̌ʸʿ
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ʦ̨̨̭̽̐͘͘͘
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̭̌̍͘
й

ʦ̶̨̛̞̣̖̦̜̬̖̱̣̯̯̪̖̬̞̟̔̔̌̽̌̌̚
̨̛̞̣̦̜̌̔̏̽̚
̨̛̦̖̞̣̦̜̌̔̏̽̚
̭̌̍͘
й
̭̌̍͘
й

̨̛̪̥̖̬̣
̭̌̍͘
й

̭̌̍͘

й

ϮϬ
Ϯϳϰ
Ϯϵϰ

ϲ
ϭϮϱ
ϭϯϭ

Ϯ
ϭϯϯ
ϭϯϱ

Ϯϵ
ϲϬϱ
ϲϯϰ

ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ

ϲϵ͕Ϭ
ϰϱ͕ϯ
ϰϲ͕ϰ
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ϭ
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ϭϮ͕ϭ
ϭϭ͕ϳ

ϲ͕ϵ
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ˀ̨̥̌̚


вав також на ТУ. У віддаленому періоді після ПМК ТУ виникли у 78 (21,4%) пацієнтів з ФП. Розмір ЛП впливав і на
ступінь ТУ (табл. 3).
Згідно з даними табл. 3 відсутність синусового ритму
знижує якість прояву ТУ. У хворих з дилатацією ЛП більше 5,5 см та особливо більше 6,0 см відзначаються смертність та тяжкі ТУ. У хворих з дилатацією ЛП менше 5,5 см
переважають тільки легкі ТУ та немає смертності (р < 0,05).
За наявності синусового ритму ТУ спостерігали у 5 (4,1%)
пацієнтів, у яких дилатація ЛП була тільки в межах 5,5 –
6,0 см: тяжкі – у 1, легкі – у 3, помер – 1 пацієнт. Таким чином, розміри ЛП до 5,0 см є підставою прогнозувати відсутність ТУ. Із 49 пацієнтів з постійною формою ФП, яким
виконали параанулярну пластику ЛП та водночас ліквідацію його вушка, ТУ відмітили у 3 (6,1%). Всі ТУ були легкі,
а розмір ЛП після редукції не перевищував 5,5 см.
Згідно з даними табл. 4 пацієнти, яким виконана корекція всіх компонентів МВ, мають кращі показники у віддаленого періоді, ніж пацієнти, яким виконали ізольоване ПМК (р < 0,05). Розмір ЛП у цій групі становив (5,1 ±
0,3) см. Тому під час операції необхідно виконувати багатокомпонентну корекцію МВ. Залишати розмір ЛП більше ніж 5,0 см не варто, оскільки це не дає змоги стабілізувати синусовий ритм.
Обговорення
Клінічні фактори, що впливають на віддалені результати хірургічної корекції набутих вад серця шляхом протезування клапанів, вивчалися багатьма дослідниками протягом тридцяти років [1 – 3]. Ряд дослідників вважає, що
психічна сфера у пацієнтів із серцево–судинними захворюваннями страждає настільки, що значно впливає на
якість їх життя і нерідко потребує до себе набагато більшої уваги, ніж їх соматичний стан [2, 3]. Вивчення впливу
клінічних факторів на віддалені результати кардіохірур-
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гічного лікування пацієнтів актуально й на сьогодні в плані реабілітації хворих за показниками фізичного функціонування [1, 2]. Дослідження фактора дилатації ЛП у віддаленому періоді після ПМК є важливим, оскільки дозволяє визначити та оцінити фактори ризику, а також розширити та уточнити об’єм хірургічного втручання при ПМК.
Отримані результати свідчать, що у разі дилатації ЛП здавлюються бронхи, що викликає хронічну дихальну недостатність [3, 4]. Задня стінка ЛШ здавлюється дилатованим
ЛП, що призводить до хронічної СН. Дилатація ЛП більш
характерна для пацієнтів з IV ФК та особливо за наявності ФП, яка також поглиблює ступінь СН [5, 6]. Таким чином, при значних розмірах ЛП виникає ризик тяжких ТУ,
тому редукція (пластика) ЛП показана таким пацієнтам у
будь–якому форматі [8–10]. Відзначається зворотна пропорційна залежність якості віддаленого періоду від розміру ЛП [12, 13]. Отже, це свідчить про те, що треба під час
операції виконати пластику ЛП з наближенням його розмірів до фізіологічних, включаючи усунення порожнини
вушка ЛП, яка може спричинювати ТУ [14–16]. Виконання
корекції всіх компонентів МВ – ПМК, відновлення синусового ритму та водночас редукція ЛП – є суттєвим фактором, який впливає на результат у віддаленому періоді.
Висновки
Розмір ЛП є суттєвим чинником, який впливає на результат у віддаленому періоді після ПМК. Оскільки ЛА призводить до прогресування СН та ТУ, особливо за наявності ФП, редукція ЛП та ліквідація порожнини його вушка при ЛА важливі для покращення результатів операції у
віддаленому періоді. Виконання водночас операції «лабіринт» для відновлення синусового ритму суттєво покращує результат у віддаленому періоді. Пацієнти з ЛА, яким
не виконана редукція ЛП, мають перебувати під постійним диспансерним наглядом, приймати антикоагулян-
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ти в поєднанні з антиагрегантами для профілактики ТУ.
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