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Розділ І

КЛЮЧОВІ СИМПТОМИ

1.1. Біль у грудній клітці
1.2. Задишка

1.3. Синкопальний стан
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ЧИННИКИ, ЯКІ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СИТУАЦІЇ 

ПІСЛЯ ПЕРШОГО ВИКЛИКУ З ПРИВОДУ БОЛЮ У ГРУДНІЙ КЛІТЦІ

Перший виклик 
з приводу болю 
в грудній клітці

Більш високий ризик / 
ймовірність

Більш низький ризик /
ймовірність

Аргументи, що 
свідчать про загрозу 
для життя

Зупинка кровообігу та дихання, синкопальний 
стан / втрата свідомості, неврологічний дефект
Задишка
Нудота – блювання
Аритмії – тахікардія

Свідомість не порушена
Дихання не порушене
Серцевий ритм не порушений

Супутні фактори, 
серцево-судинний 
ризик

Вік > 40 років, ССЗ в анамнезі (ІМ, інсульт, 
емболія легеневої артерії будь-якої етіології), 
фактори серцево-судинного ризику (куріння, 
АГ, гіперхолестеринемія, ЦД), що підлягають 
модифікації, тривале лікування з приводу ССЗ

Вік < 40 років
Відсутність даних про ССЗ
Відсутність факторів серцево-
судинного ризику
Відсутність даних про тривале 
лікування з приводу ССЗ

Біль у грудній клітці Інтенсивний біль у серединній/бокових ділянках 
грудної клітки, який супроводжується задишкою

Залежить від позиції/пальпації/рухів
Варіабельна інтенсивність, 
нетривалий (< 1 хв)
Гіпертермія

Біль у грудній клітці, 
найімовірніше, 
пов’язаний з 
ішемією міокарда

Загруднинний, стискувальний, з ірадіацією 
в нижню щелепу / шию / руки / спину, спонтанний, 
тривалий (> 20 хв) + задишка, потіння, 
запаморочення (відчуття «порожньої» голови)

Ірадіація в бік, ділянку черевної 
стінки
Відсутність вегетативної 
симптоматики
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Невідкладна допомога:
Реанімаційні заходи, корекція

гемодинаміки, відновлення ритму 

Аргументи, що свідчать про загрозу для життя 

Карета швидкої медичної допомоги
зі спеціалізованою бригадою

Так Ні

Походження болю в грудній клітці?

Гостре ССЗ Відсутність гострого CCЗ

Висока ймовірність ГКС Низька ймовірність ГКС

Карета швидкої медичної допомоги Карета швидкої медичної допомоги

Госпіталізація до відділення 
реанімації та інтенсивної терапії

ЕКГ, вирішення питання про реперфузію, 
антитромботична терапія, негайне 

транспортування до відділення реанімації 
та інтенсивної терапії / катетерної 
лабораторії (відділення рентген-

ендоваскулярної хірургії) 

Відділення 
кардіологічного 

профілю

Відділення загального 
профілю або інші 

спеціалізовані відділення

Виписування зі стаціо-
нару після тривалого

спостереження

АЛГОРИТМ ДІЙ ПІСЛЯ ПЕРШОГО ВИКЛИКУ З ПРИВОДУ ПОЗАГОСПІТАЛЬНОГО БОЛЮ 

В ГРУДНІЙ КЛІТЦІ
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ЧИННИКИ, ЯКІ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО 

КОНТАКТУ З ПАЦІЄНТОМ ЗІ СКАРГАМИ НА БІЛЬ У ГРУДНІЙ КЛІТЦІ

Перший контакт 
з пацієнтом 

з болем у грудній клітці

Більш високий ризик / 
ймовірність

Більш низький ризик/
ймовірність

Порушення гемодинаміки, 
дихання, неврологічного 
статусу

Зупинка кровообігу, дихання, гіпотензія, 
тахікардія, шок
Задишка, гіпоксемія, хрипи (клас за Killip > 2)
ЕКГ: відхилення сегмента ST

Свідомість не порушена, немає 
рухових дефектів
Нормальні ЧСС та АТ
Дихання не порушене, SpO2 в 
межах норми, пульс визначається

Ймовірність ГКС Обставини, типові симптоми, які свідчать про 
ішемію міокарда
Зміни ЕКГ
Тропоніновий експрес-тест

Немає факторів серцево-
судинного ризику
Атипові симптоми
Нормальна ЕКГ
Негативний результат 
тропоні нового експрес-тесту 
синд рому понад 6 год тому

ІМ зі стійкою елевацією 
сегмента ST
ГКС без стійкої елевації 
сегмента ST 
Невизначений діагноз 

ЕКГ-критерії ІМ з елевацією сегмента ST 
Депресія сегмента ST або нормальна ЕКГ
Нормальна ЕКГ  Повторна ЕКГ у 12 
відведеннях

Інші зміни сегмента ST, не 
пов’язані з ІМ з елевацією 
сегмента ST
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Тип реперфузії

Часові проміжки 
проведення ЕКГ

Первинне ЧКВ або тромболізис? Первинне 
ЧКВ, якщо затримка < 120 (бажано < 90) хв, 
або < 60 хв, якщо больовий синдром виник 
< 120 хв тому. Врахувати вік, локалізацію 
процесу по передній стінці ЛШ

Часові проміжки: час виникнення больового 
синдрому, виклику швидкої медичної 
допомоги, першого медичного контакту, 
проведення ЕКГ, доставки у відділення 
реанімації/інтенсивної терапії, роздування 
балону або введення голки (тромболітик)

Реперфузія не проводиться, 
якщо затримка > 12 год, немає 
симптомів, немає елевації 
сегмента ST
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Так

Висока ймовірність Низька ймовірність

Ні

Елевація сегмента ST

ЕКГ < 10 хв → ГКС?

Немає елевації сегмента ST, проте наявні 
інші зміни ЕКГ або персистенція больового синдрому

Підозра на ГКС
Невизначений діагноз

Не проводити антитромботичну терапію
Транспортувати до найближчого центру 

(з або без катетерної лабораторії/відділення 
рентгенендоваскулярної хірургії)Розпочати антиагрегантну та антикоагулянтну терапію

Транспортувати до центру з катетерною лабораторією/
відділення рентгенендоваскулярної хірургії

• Сепсис
• Гострий респіраторний дистрес-синдром
• Гастроентерологічна патологія, кровотеча та ін.

Захворювання – інше, аніж серцево-судинне?

Гостре ССЗ, аніж ГКС?
• Гострий аортальний синдром 
• ТЕЛА 
• Гострий перикардит 
• ГСН 

Тип реперфузії (первинне ЧКВ або тромболізис)
Вказати часові проміжки (виникнення болю, 

виклик, медичний контакт)

Реанімаційні заходи,
підтримка гемодинаміки та дихання

Порушення гемодинаміки, дихання, неврологічного статусу 

ПЕРШИЙ МЕДИЧНИЙ КОНТАКТ З ПАЦІЄНТОМ З БОЛЕМ У ГРУДНІЙ КЛІТЦІ 

(ВДОМА ТА У КАРЕТІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ)
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Діагноз ГКС без елевації сегмента ST
Гострий аортальний синдром 
ТЕЛА
Гострий перикардит
ГСН
Аортальний стеноз, гіпертрофічна кардіоміопатія
Гостре ураження стравоходу та шлунка
Гостре ураження плеври та легень
Гостре психічне захворювання

Повторна ЕКГ і клінічне спостереження
Лабораторні тести: Tn, функціональний 
стан нирок, Hb, D-димери
Візуалізація: ТТЕ, КТ
Діагностична коронароангіографія

Так Ні

 ІМ з елевацією сегмента ST 
ГКС без елевації сегмента ST 

з персистентним болем 
Порушення гемодинаміки

Немає необхідності транспортувати прямо 
до катетерної лабораторії/відділення 

рентгенендоваскулярної хірургії → відділення 
реанімації / блок інтенсивної терапії, 

кардіологічне та інші відділення

 

Інші ССЗ або 
немає ГКС

Реанімаційні заходи,
підтримка гемодинаміки, дихання

Транспортування прямо до катетерної лабораторії / 
відділення рентгенендоваскулярної хірургії

ІМ з елевацією сегмента ST 

Порушення гемодинаміки, дихання, неврологічного статусу 

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З БОЛЕМ У ГРУДНІЙ КЛІТЦІ 

(ВІДДІЛЕННЯ РЕАНІМАЦІЇ / ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ)
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50 % мають ≥ 2 захворювань, що можуть призвести до гострої дихальної недостатності*!

 � ЕКГ   � Рентгенографія грудної клітки � Загальний аналіз крові   � Тропонін (Tn)
 � МНУП   � Аналіз газів артеріальної крові � D-димер за підозри на ТЕЛА

Основні показники та заходи  

 
� SpO2 < 85 %

Дослідження:

ГСН

ГКС

Загострення ХОЗЛ
чи іншого хронічного 
захворювання легень

Інші причини, у т.ч.
 � Бронхіальна астма
 � Сепсис
 � Пухлина
 � Пневмоторакс
 � Плевральний випіт/асцит
 � Тривожний розлад

� Анемія
 � Бронхіт
 � Метаболічний ацидоз
 � Неврологічне 

        захворювання

Пневмонія ТЕЛА

* Визначається за наявності ≥ 1 критерію:
   • ЧД ≥ 25/хв
   • РаО2 ≤ 75 мм рт. ст.
   • SpO2 ≤ 92 % при диханні атмосферним повітрям
   • РаСО2 ≥ 45 мм рт. ст. з артеріальним рН ≤ 7,35

� АТ, ЧСС, ЧД, SpO2 і температура
� Розпочати оксигенотерапію до досягнення 
        цільових значень SpO2 94–98 %
� Налагодити в/в інфузію та моніторинг пацієнта

Критерії транспортування до відділення реанімації/
блоку інтенсивної терапії 

(за неефективності лікування впродовж 30 хв)
� ЧД > 35/хв � сАТ < 90 мм рт. ст.

� ЧСС > 120 уд./хв

ЗАДИШКА: ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА
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ОСНОВНІ ОБСТЕЖЕННЯ

 � Негайно: ЕКГ у 12 відведеннях, підключення кардіомонітора, 
        АТ, ЧД, пульсоксиметрія

 � Клінічні прояви  Найчастіше: набряки нижніх кінцівок, 
         розширення яремних вен, хрипи; обстежити на предмет 
         виявлення причинного ССЗ та пускових чинників

 � Дані лабораторного дослідження  Загальний та біохімічний аналіз крові, 
        рівні серцевих ферментів, ПНУП, TТГ, аналіз газів артеріальної крові за потреби 

 � Рентгенографія органів грудної клітки 
         (ультрасонографія легень) 
� ЕхоКГ  Упродовж госпітального періоду 
         (якомога раніше, якщо є підозра на декомпен-
         сований аортальний стеноз або ендокардит) 
� Коронароангіографія Невідкладно у пацієнтів 
         з ГКС; відстрочено у пацієнтів з підозрою на ІХС

  
� Положення пацієнта     Налаштувати ліжко так, щоб голова була розташована вище рівня ніг

 � Кисень      Швидкість до 12 л/хв через маску без повторного вдиху видихуваного повітря, титрувати SpO2 до 95 %
� Нітрогліцерин                  1-2 таблетки п/я. За набряку легень з тяжкою задишкою: Нітрогліцерин в/в краплинно 0,05 % (100 мг у 200 мл)
        – розпочати зі швидкістю 25 мкг/хв = 3 мл/год, контроль АТ через 5 і 10 хв
                                      – збільшувати дозу на 25 мкг/хв через кожні 5–10 хв, поки сАТ > 90 мм рт. ст.
        – додатковий контроль АТ через 5 і 10 хв після кожного збільшення дози
        – контроль АТ через кожні 20 хв після досягнення стабільної швидкості в/в інфузії

 
 

 
 

 

� Фуросемід 40–120 мг в/в (корекція дози залежно від функціонального стану нирок та клінічної картини; моніторинг 
                                                       рівня креатиніну)
� Морфін   2 мг в/в (якому передує в/в введення метоклопраміду 10 мг за потреби)

� Антикоагулянтна терапія  Терапевтичні дози у хворих з ГКС та ФП: еноксапарин 1 мг/кг маси тіла як перша доза
� Розглянути питання про введення дигоксину 0,5–(1,0) мг в/в у пацієнтів з ФП

Нестабільний стан, незважаючи на лікувальні заходи впродовж 30 хв

Транспортування до відділення гострої коронарної 
недостатності/реанімації та інтенсивної терапії

Транспортування у неургентне відділення

Стабільний стан на тлі лікування впродовж 30 хв

ЗАДИШКА: ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ
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Перевага надається: 1. Оцінка життєво важливих функцій. 
2. Діагностичний пошук залежить від клінічної стратифікації

Гемодинаміка нестабільна Гемодинаміка стабільна

Транспортування прямо до відділення 
реанімації та інтенсивної терапії

Негайне проведення ТТЕ (за можливості)

Результат 
невизначений 

→ КТ-ангіографія

Дисфункція 
ПШ

Критерії ТЕЛА за шкалою Wells

  

Бал

 

� Клінічні ознаки ТГВ + 3.0

 

� Немає альтернативного діагнозу (або ймовірність
        альтернативного діагнозу менша, ніж ТЕЛА)

+ 3.0

 

� ЧСС > 100 за 1 хв  + 1.5

 

� Іммобілізація або оперативне втручання 
        впродовж останніх 4 тиж 

 

� Дані за ТГВ або ТЕЛА в анамнезі + 1.5

 

� Кровохаркання + 1.0

 

� Лікування з приводу злоякісного новоутворення 
        впродовж останніх 6 міс або паліативна терапія

+ 1.0

Гази артеріальної крові, ЕКГ, рентгенографія органів грудної клітки + 
+ клінічна оцінка ймовірності ТЕЛА (фактори ризику) + моніторування

+ 1.5

Низька 
ймовірність 

Загальний бал < 2

Чи можна вести пацієнта 
в амбулаторних умовах?
→ Стратифікація ризику 

ТЕЛА верифікована: Лікування 
 

Проміжна 
ймовірність 

Загальний бал 2–6

Висока 
ймовірність 

Загальний бал > 6

ЗАДИШКА: ГОСТРА ТРОМБОЕМБОЛІЯ ГІЛОК ЛЕГЕНЕВИХ АРТЕРІЙ
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� Верифікація діагнозу (диференційна діагностика: ТЕЛА, ГСН, пневмоторакс) 
� Оксигенотерапія → цільовий показник SpO2 88–92 % (застерігатись карбонаркозу внаслідок порушення 

елімінації CO2: аналіз газів артеріальної крові через 1 рік)

Верифікація:
Дані про ХОЗЛ у хворого і/або � Прогресуюча задишка і/або

 � Зміна кількості та кольору харкотиння і/або
 � Тяжкий кашель

� Класифікація ХОЗЛ 
(за рекомендаціями GOLD) 

� Етіологія

� Госпіталізація показана?

� Динамічне 
спостереження

� Чи потрібна госпіталізація 
до відділення реанімації 
та інтенсивної терапії

� Чи потрібна неінвазивна 
вентиляція легень?

� Лабораторні дослідження: загальний аналіз крові, коагулограма, прокальцитонін, 
можливо – BNP, D-димер

� Рентгенографія органів грудної клітки; ЕКГ (з метою диференційної діагностики)
� Бактеріологічне дослідження харкотиння (завжди у випадку госпіталізації або 

попереднього прийому антибіотиків в амбулаторних умовах)

� Оксигенотерапія 2–(4) л; цільовий показник сатурації 90 %
� Інгаляції сальбутамолу/іпратропіуму ≥ 4–6 разів/день, за потреби – тривала інгаляція

 
� Системні глюкокортикоїди: преднізон 0,5 мг/кг маси тіла впродовж 5 днів
� Розглянути питання про антибактеріальну терапію; завжди показана при стадії IV за GOLD
� Фізіотерапія

� Анамнез, клінічне обстеження (АТ, пульс, сатурація кисню, безсоння)

ЗАДИШКА: ЗАГОСТРЕННЯ ХОЗЛ
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Мета: діагностика, стратифікація ризику та негайний початок емпіричної терапії упродовж < 2(−4) год

Верифікація

Ускладнення

� Рентгенографія органів грудної клітки Якщо задишка і кашель  
� Лабораторні дослідження Біохімічне дослідження; аналіз газів крові; прокальцитонін
� Харкотиння На момент госпіталізації
� Гемокультура (2х2) На момент госпіталізації
� Антиген легіонели За підозри на легіонельоз
� Антиген пневмокока

Стратифікація ризику → чи можливе ведення пацієнта в амбулаторних умовах? 
–   Індекс тяжкості пневмонії (PSI – Pneumonia Severity Index)
–   Шкала CURB-65

� Лікування; як варіант – під контролем прокальцитоніну
� Розглянути питання про можливість лікування в амбулаторних умовах, якщо індекс PSI

становить І–ІІІ, або бал за шкалою CURB-65 становить 0 або 1
� Тривалість лікування: мінімум 5 днів + упродовж періоду без лихоманки, який становить 

48–72 год, 7–10 днів, 14 днів за наявності внутрішньоклітинних мікроорганізмів (наприклад, Legionella)

Якщо не виділено жодного іншого патогену

ЗАДИШКА: НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ
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СИНКОПАЛЬНИЙ СТАН: ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ТРАНЗИТОРНОЮ ВТРАТОЮ 

СВІДОМОСТІ (ТВС)
Синкопальний стан (синкопе) – ТВС внаслідок загальної мозкової гіпоперфузії (яка, як правило, виникає 

сама по собі в результаті зниження АТ впродовж певного проміжку часу); характеризується стрімкою 
маніфестацією, короткотривалістю, спонтанним та повним відновленням. 

Диференціювання синкопе і станів, відмінних від синкопального, зі справжньою чи удаваною втратою 
свідомості (ВС), можливе у більшості випадків за умови ретельного клінічного обстеження (у т.ч. збору 
анамнезу), проте іноді може бути досить складним.

Необхідно запитати:
• Чи була ВС повною?
• Чи була ВС транзиторною, виникла стрімко і тривала недовго?
• Чи відновлення свідомості було спонтанним, повним і без наслідків?
• Чи втратив пацієнт постуральний тонус?

Якщо відповіді на ці запитання ствердні, то епізод, з високою ймовірністю, є синкопальним станом. 
Якщо відповідь на одне чи більше запитань негативна – слід виключити інші форми ВС для визначення 
подальшої лікувальної тактики.

Втрата свідомості?

ТВСТравма

• Несуттєвий випадок 
• Інше порушення психічного стану

Ні

Ні
Так

Так

Транзиторна, стрімкий розвиток, 
короткотривала, самостійно припиняється

• Падіння

• Кома 
• Інтоксикація 

• Метаболічні порушення 
• Перервана раптова смерть

Не травма

Синкопе Епілепсія Психогенного походження
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СИНКОПАЛЬНИЙ СТАН: ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ (1)

Початковий діагностичний пошук при синкопальному стані

Вазовагальний синкопальний стан – діагностується, якщо синкопе розвивається внаслідок 
емоційного дистресу або ортостатичного стресу, асоційованих з типовим продромальним періодом.

Ситуаційний синкопальний стан – діагностується, якщо синкопе виникає під час або одразу після дії 
специфічних пускових чинників.

Ортостатичний синкопальний стан – діагностується, якщо синкопе виникає після переходу у 
вертикальне положення, і при цьому є документовані дані про ортостатичну гіпотензію.

Синкопальний стан, асоційований з порушеннями ритму і провідності, – діагностується, якщо на 
ЕКГ є ознаки:

• персистентної синусової брадикардії з ЧСС < 40 за 1 хв, або повторних епізодів синоатріальної 
блокади чи зупинки синусового вузла > 3 с;

• атріовентрикулярної блокади 2-го ступеня типу Mobitz II або III ступеня;
• альтернуючої блокади лівої чи правої ніжок пучка Гіса;
• ШТ або НШТ з високою частотою;
• нестійкої поліморфної ШТ та епізодів подовженого чи вкороченого інтервалу QT;
• порушення функціонування кардіостимулятора чи імплантованого ІКД з паузами.
Синкопальний стан, асоційований з ішемією міокарда, – діагностується, якщо синкопе поєднується 

з ЕКГ-ознаками гострої ішемії, у т.ч. ІМ.
Серцево-судинні синкопальні стани – діагностуються, якщо синкопе розвивається у пацієнтів з 

передсердною міксомою, яка пролабує, тяжким аортальним стенозом, легеневою гіпертензією, емболією 
гілок легеневих артерій або аневризмою аорти, яка розшаровується.
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ВЕДЕННЯ ТА СТРАТИФІКАЦІЯ РИЗИКУ У ПАЦІЄНТІВ 

З ЙМОВІРНИМ СИНКОПАЛЬНИМ СТАНОМ
Якщо існує ймовірність синкопального стану у пацієнта, необхідним є стратифікація ризику для 

визначення подальшої діагностичної та лікувальної тактики.

Пацієнти з підозрою на синкопальний стан в умовах клініки, 
зокрема відділення реанімації та інтенсивної терапії

Синкопальний стан сумнівний 
чи нез’ясованої етіології

Синкопальний стан діагностований

Стратифікація ризику

Високий ризик Проміжний ризик Низький ризик

Спостереження в умовах стаціонару
Спостереження вдома за умови 

стабільного стану
Госпіталізація за умови високого ризику

Спостереження вдома
Спостереження у відділенні синкопальних 

станів в амбулаторних умовах

Перебування у відділенні синкопальних станів 
в амбулаторних умовах для встановлення діагнозу, 

лікування та динамічного спостереження за необхідності

Госпіталізація
Відділення синкопальних 

станів у стаціонарі

Початкова терапія
Відділення синкопальних станів у стаціонарі, 

на амбулаторному етапі або 
персональний лікар за необхідності
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СИНКОПАЛЬНИЙ СТАН: ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ (2)

Результати провокаційних проб як діагностичні критерії

МАСАЖ КАРОТИДНОГО СИНУСУ ОРТОСТАТИЧНА ГІПОТЕНЗІЯ

Показання:

• МКС показаний пацієнтам віком понад 40 років 
  із синкопе невідомої етіології після первинної
  оцінки стану
• МКС не слід проводити у пацієнтів, які перенесли
  ІМ, ТІА або інсульт упродовж останніх 3 міс, 
  а також при каротидних шумах

Рекомендації: Активне стояння

Показання:

• Для первинної оцінки стану показане ручне
   періодичне вимірювання АТ за допомогою
   сфігмоманометра у положенні лежачи на спині, і, 
   за підозри на ортостатичну гіпотензію, − під час
   активного стояння впродовж 3 хв 
 • У сумнівних випадках може бути доцільним тривале
   неінвазивне вимірювання АТ «від удару до удару»

Діагностичні критерії:

• МКС є діагностично значущим, якщо синкопальний
  стан відтворюється разом з асистолією тривалістю
  6 с або більше, і/або падінням сАТ > 50 мм рт. ст.

Діагностичні критерії:

• Результат тесту є діагностично значущим, якщо
  спостерігається симптомне зниження сАТ, порівняно 
  з вихідним значенням, на ≥ 20 мм рт. ст., 
  або дАТ ≥ 10 мм рт. ст., або зниження сАТ до рівня 
  < 90 мм рт. ст.

• Результат тесту може розглядатися як
  діагностичнозначущий, якщо спостерігається
  безсимптомне зниження сАТ, порівняно з вихідним
  значенням, на ≥ 20 мм рт. ст., або дАТ > 10 мм рт. ст., 
  або зниження сАТ до рівня < 90 мм рт. ст.
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ЛІКУВАННЯ СИНКОПАЛЬНОГО СТАНУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТІОЛОГІЇ (1)

Лікування рефлекторного синкопального стану Лікування ортостатичної гіпотензії

• Усім пацієнтам: пояснення діагнозу, ризику повторних епізодів 
  та підбадьорювання
• Маневри ізометричної фізичної протидії показані пацієнтам 
  з продромальними явищами
• Слід розглядати питання про кардіостимуляцію у пацієнтів 
  з домінуючим кардіоінгібіторним СКС
• Слід розглядати питання про кардіостимуляцію у пацієнтів віком  
  понад 40 років, з частим повторним рефлекторним синкопе та 
  документованою спонтанною кардіоінгібіторною відповіддю 
  під час моніторингу
• Мідодрин може бути показаний пацієнтам з ВВС, рефрактерним 
  до модифікації стилю життя
• Тилт-тренування може бути корисним для навчання пацієнтів, 
  проте довготривала користь залежить від комплайєнсу
• Кардіостимуляція може бути показаною пацієнтам віком 
  понад 40 років з тилт-індукованою кардіоінгібіторною відповіддю 
  та частими повторними непередбачуваними синкопами після 
  того, як альтернативна терапія виявилася неефективною
• Слід запобігати тригерам синкопе, наскільки це можливо
• Слід модифікувати прийом або відмінити препарати, 
  які знижують АТ
• Кардіостимуляція не показана за відсутності документованого 
  кардіоінгібіторного рефлексу
• Блокатори β-адренорецепторів не показані

• Налагоджнення адекватного режиму 
  пиття та вживання солі
• Мідодрин слід призначати як додаткову 
  терапію за потреби
• Флудрокортизон слід призначати 
  як додаткову терапію за потреби
• Маневри фізичної протидії можуть бути 
  показані
• Може бути показано носіння 
  еластичного бандажу на черево 
  і/або компресійних панчіх для зниження 
  депонування венозної крові
• Може бути показаним сон з припіднятою 
  головою (> 10°) для збільшення 
  наповнення судинного русла
• Слід запобігати тригерам синкопальних 
  станів, наскільки це можливо
• Слід зменшити дозу або відмінити 
  препарати з гіпотензивною дією, 
  які призначені для лікування супутньої 
  патології
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ЛІКУВАННЯ СИНКОПАЛЬНОГО СТАНУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТІОЛОГІЇ (2)

Лікування аритмогенного синкопального стану

Кардіостимуляція

• Кардіостимуляція показана пацієнтам з дисфункцією 
  синусового вузла, в яких синкопальний стан, 
  найбільш імовірно, пов’язаний із зупинкою синусового вузла 
  (існує кореляція між клінічною картиною та даними ЕКГ) 
  без видимої причини, яку можна коригувати
• Кардіостимуляція показана пацієнтам з дисфункцією 
синусового вузла, синкопальними станами та порушеним КЧВСВ
• Кардіостимуляція показана пацієнтам з дисфункцією 
  синусового вузла, синкопальними станами і безсимптомними 
  паузами тривалістю > 3 с (можливі винятки: молоді треновані 
  особи; під час сну; на тлі лікування)
• Кардіостимуляція показана пацієнтам із синкопальними 
  станами та АВ-блокадою 2-го ступеня типу Mobitz II 
  та 3-го ступеня (повною)
• Кардіостимуляція показана пацієнтам з синкопальними 
  станами, БНПГ та діагностично значущими результатами ЕФД
• Можливим є розгляд питання про кардіостимуляцію у па ці  єн  тів 
  з синкопальними станами нез’ясованого генезу та БНПГ
• Кардіостимуляція може бути показана у пацієнтів з синкопаль-
  ними станами нез’ясованого генезу та дисфун кцією синусового 
вузла і синусовою брадикардією, яка сама по собі є безсиптомною
• Кардіостимуляція не показана пацієнтам із синкопальними 
  станами нез’ясованого генезу без даних про будь-яке 
  порушення провідності

Катетерна абляція

• Катетерна абляція показана пацієнтам з НШТ та ШТ, 
  в яких простежується кореляція між клінічною картиною 
  та даними ЕКГ, а також відсутні структурні ураження 
  міокарда (виняток – ФП)
• Катетерна абляція може бути показана пацієнтам 
  із синкопальними станами внаслідок виникнення ФП 
  з високою частотою

Лікування антиаритміками

• Антиаритміки, у т.ч. препарати для контролю час  тоти,   
  показані пацієнтам із синкопальними станами внаслідок  
  виникнення ФП з високою частотою
• Можливим є розгляд питання про застосування анти-
  аритміків у пацієнтів з НШТ та ШТ, в яких про стежується  
  кореляція між клінічною картиною та даними ЕКГ, проте 
  катетерна абляція була неефективною чи неможливою

Імплантовані кардіовертери-дефібрилятори

• ІКД показані пацієнтам з документованими ШТ 
  та структурними ураженнями міокарда
• ІКД показані пацієнтам з перенесеним в анам не   зі ІМ, 
  в яких під час ЕФД індукується стійка мономорфна ШТ
• Можливим є розгляд питання про ІКД у пацієнтів 
  з документованими ШТ і природженими  
  кардіоміопатіями чи каналопатіями
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Розділ 2

ГОСТРІ КОРОНАРНІ СИНДРОМИ

2.1. Загальні поняття
2.2. Гострий коронарний синдром 

без стійкої елевації сегмента ST
2.3. Гострий коронарний синдром 

з елевацією сегмента ST
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Tn < ВМНTn > ВМН

Біль у грудній клітці
або симптоми, які свідчать про ішемію міокарда

ЕКГ 

Елевація сегмента ST
(персистентна) > 20 хв

БЛНПГ Зміни сегмента ST/зубця T Нормальна ЕКГ

ГКС з елевацією сегмента ST 

Біль полегшується 
завдяки нітрогліцерину 1-й ТТ 

ГКС без елевації сегмента ST   Нестабільна стенокардія   Можна вважати, що немає ГКС 

Біль виник 
< 6 год тому

2-й ТТ (через 3 год) 

 Немає  рівня Tn  рівня Tn 

Клінічний 
діагноз 
очевидний

  

 

Потенційно  
   некардіальні 
     причини 
      підвищення рівня Tn                   

    

  

Можна думати 
про ГКС 
з елевацією 
сегмента ST

Так

Ні 

Біль виник 
> 6 год тому

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ: ДІАГНОСТИКА
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ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ: ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА (1)

Причини болю в грудній клітці, 
не пов’язані з ГКС

Причини підвищення рівня тропоніну, 
не пов’язані з ГКС

Первинно ССЗ

Гострий перикардит, перикардіальний випіт
Гострий міокардит
Тяжкий гіпертензивний криз
Стрес-індукована кардіоміопатія (синдром 
Tako-Tsubo)
Гіпертрофічна кардіоміопатія, аортальний стеноз
Тяжка ГСН
ГАС (розшарування, гематома)
Емболія гілок легеневої артерії, інфаркт легені
Контузія серця

Первинно ССЗ

Гострий міо(пери)кардит
Тяжкий гіпертензивний криз
Набряк легень чи тяжка застійна СН
Стрес-індукована кардіоміопатія (синдром Tako-Tsubo)
Післятахікардійний синдром; брадіаритмія
Контузія серця, абляція, кардіостимуляція, кардіоверсія або 
ендоміокардіальна біопсія
Розшарування аорти, ураження аортального клапана або гіпертрофічна 
кардіоміопатія
Емболія гілок легеневої артерії, тяжка легенева гіпертензія

Первинно не ССЗ

Спазм стравоходу, езофагіт, ГЕРХ
Пептична виразка, холецистит, панкреатит
Пневмонія, бронхіт, напад бронхіальної астми
Плеврит, плевральний випіт, пневмоторакс
Емболія гілок легеневої артерії, тяжка легенева 
гіпертензія
Травма грудної клітки
Костохондрит, перелом ребер
Ураження хребців і міжхребцевих дисків у 
шийному/грудному відділах хребта
Оперізуючий лишай (Herpes Zoster)

Первинно не ССЗ

Ниркова дисфункція (гостра або хронічна)
Критичний стан (сепсис, дихальна недостатність…)
Гострий неврологічний стан (наприклад, інсульт, субарахноїдальна кровотеча)
Тяжкі опіки (з ураженням > 30 % площі поверхні тіла)
Рабдоміоліз
Токсичний вплив (хіміотерапія адріаміцином, 5-фторурацилом, 
герцептином; зміїна отрута…)
Запальні або дегенеративні захворювання м’язів
Гіпотиреоз
Інфільтративні захворювання (амілоїдоз, гемохроматоз, саркоїдоз)
Склеродермія
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ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ: ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА (2)

Причини порушення реполяризації на ЕКГ, не пов’язані з гострим коронарним синдромом

ЕЛЕВАЦІЯ СЕГМЕНТА ST НЕГАТИВНИЙ ЗУБЕЦЬ Т

Стійка

• Аневризма ЛШ
• БЛНПГ, WPW, гіпертрофічна кардіоміопатія, ГЛШ
• Кардіостимуляція
• Рання реполяризація (елевація у точці J)

Нестійка

• Гострий міо(пери)кардит
• Емболія гілок легеневої артерії
• Електролітні порушення (гіперкаліємія)
• Гостре ураження головного мозку (інсульт, субарахноїдальний крововилив)

• Варіант норми, наприклад, у жінок (праві 
прекардіальні відведення), дітей, підлітків
• Еволюція ЕКГ-картини ІМ
• Хронічна ІХС
• Гострий (міо)перикардит, кардіоміопатії
• БНПГ, ГЛШ, WPW
• Післятахікардіальний синдром або 
кардіостимуляція
• Метаболічні та іонні розлади

ДЕПРЕСІЯ СЕГМЕНТА ST ВИСОКИЙ ЗУБЕЦЬ Т

Cтійка

• Порушення морфології комплексу QRS (БЛНПГ, WPW, кардіостимуляція…)
• ГЛШ, гіпертрофічна кардіоміопатія
• Хронічна ІХС

Нестійка

• Варіант норми, наприклад, рання 
  реполяризація
• Метаболічні або іонні розлади 
  (наприклад, гіперкаліємія)
• Гостре ураження головного мозку 
  (інсульт, субарахноїдальний крововилив)• Гострий (міо)перикардит

• Тяжкий гіпертензивний криз
• Гостра легенева гіпертензія
• Вплив ліків (дигоксин)
• Електролітні розлади (гіперкаліємія)
• Шок, панкреатит

• Інтермітуюча БЛНПГ, WPW, 
  кардіостимуляція
• Гіпервентиляція
• Післятахікардіальний синдром
• Стан після кардіоверсії
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2
ЕКГ 

(< 10 хв)

3
Діагноз/

визначення ризику

4
Медикаментозне 

лікування

5
Інвазивна 
стратегія

ГКС з елевацією сегмента ST  

Тромболізис
При ГКС з елевацією 

сегмента ST, якщо 
первинне ЧКВ 

не може бути вчасно 
виконане

Первинне 
ЧКВ

1
Оцінка клінічної 

ситуації

ГКС без 
елевації

сегмента ST  

Діагноз ГКС сумнівний
(Виключити ГКС)

 Немає ГКС 

Спостереження в умовах спеціалізованого 
відділення (відділення реанімації/
інтенсивної терапії)  

* 3–12 год після тромболізису

• Дані клінічного 
  обстеження (АТ, ЧСС)

    
• ЕКГ-картина
• Анамнез
• Ризик, пов’язаний з ішемією 
  (наприклад, за шкалами 
  GRACE, TIMI) 

 • Ризик кровотечі (наприклад, 
  за шкалою CRUSADE) 

 
• Дані додаткових методів 
  обстеження (лабораторні, 
  візуалізація…) – опційно

Протиішемічна 
терапія

Антитромбоцитарна 
терапія

Антикоагулянтна 
терапія

Ургентна
< 2 год

Невідкладна 
(рання) *
2–24 год

Рання 
для ЧКВ

24–72 год

Консервативна 
стратегія/інва-

зивне лікування 
в плановому 

порядку

Характер болю 
в грудній клітці
Клінічні 
обставини
Ймовірність 
ІХС
Фізикальне 
обстеження

ЕКГ 

Виключити некардіальні причини 

 

ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З БОЛЕМ У ГРУДНІЙ КЛІТЦІ / ПІДОЗРОЮ НА ГКС
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ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST: 

СТРАТИФІКАЦІЯ РИЗИКУ

РИЗИК, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ІШЕМІЄЮ

Ризик за шкалою GRACE Ризик за шкалою TIMI

Предиктори

• Вік
• ЧСС*
• сАТ*
• Креатинін (мг/дл)*
• Клас за Killip*

* На момент госпіталізації 

• Зупинка кровообігу
• Зміни сегмента ST
• Підвищення рівня 
серцевих біомаркерів

Предиктори

• Вік 65років
• Принаймні, 3 чинники ризику ІХС
• Значущий (> 50 %) стеноз коронарних артерій
• Зміни сегмента ST
• Тяжкі напади стенокардії (> 2 подій за останні 24 год)
• Використання АСК впродовж останніх 7 днів
• Підвищення рівня серцевих біомаркерів

Ймовірність смерті від 
усіх причин з моменту виписування 
зі стаціонару до 6 міс (%)

Р GRACE

50

40

30

20

10

0
70     90    110    130    150    170     190     210

40

30

20

10

0
      0-1        2           3           4            5          ≥6

Ризик за шкалою TIMI

Калькулятор ризику

http://www.outcomes.
org/grace

Калькулятор ризику

(кожна ознака – 1 бал)
http://www.timi.org

Наслідки

Смерть, у т.ч. від ІМ,
у стаціонарі та 
впродовж 6 міс

Наслідки

Смерть від усіх причин / новий або повторний ІМ 
/ тяжка повторна ішемія, яка потребує негайної 
реваскуляризації, в термін до 14 днів

Ризик подій упродовж 14 днів (%)
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ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST: 

СТРАТИФІКАЦІЯ РИЗИКУ (продовження)

Ризик кровотечі

Ризик за шкалою CRUSADE
Предиктори

• Стать
• ЧСС *
• сАТ *
• Креатинін (мг/дл) *
• Початкова величина гематокриту *
• ШКФ: за формулою Cockcroft – Gault *
• ЦД
• Дані про судинне ураження в анамнезі
• Ознаки застійної СН*
* На момент госпіталізації

Наслідки
Велика кровотеча у стаціонарі

Ймовірність великої кровотечі у стаціонарі (%)

50

40

30

20

10

0
0           20       40        60        80      100

Шкала кровотеч CRUSADE

Калькулятор ризику
www.crusadebleedingscore.org
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Початкове лікування
•  Нітрати
•  Морфін
•  Оксигенотерапія 
   (якщо SatO2 < 95 %)

Один з таких варіантів:
  • Фондапаринукс
  • Еноксапарин
  • НМГ

АСК  + один з таких:
    • Тикагрелор
    • Прасугрель
    • Клопідогрель

• Нітрати
• ББ
• БКК

•  Статини
•  Інгібітори АПФ (або БРА)
•  Антагоністи альдостерону

Фармакотерапія

Протиішемічне 
лікування

Антитромботична 
терапія

Антикоагулянтна терапія Антиагрегантна терапія ЧКВ
КШ

Інші профілактичні 
лікувальні заходи

Реваскуляризація 
міокарда

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ  БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST: ЛІКУВАННЯ (1)
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Препарат
Наванта -
жувальна 

доза

Підтриму-
вальна 

доза
Примітки

Основні проти пока-
зання (додатково 

до специфічних 
алергічних реакцій)

Початкове лікування

Нітрати 2–3 мг в/в
1–2 дози п/я 
(спрей)

Виражена гіпотензія

Морфін 2–3 мг в/в Якщо біль не усувається за допомогою 
нітратів

Оксигено-
терапія

Величина FiO2 – для 
забезпечення SpO2 > 95 %

Лише якщо SpO2 < 95 %

Антитромботична терапія 
Терапія першої лінії. Обережно – у випадку високого / дуже високого ризику кровотечі

АСК 300 мг р/o 75–150 мг
1 раз/день

Тикагрелор 180 мг р/o 90 мг 
2 рази/день

Перевага надається у пацієнтів 
з помірним/високим ризиком 
на момент встановлення діагнозу

Внутрішньочерепна 
кровотеча в анамнезі

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST: ЛІКУВАННЯ (2)

Фармакотерапія: рекомендації і дозування
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Прасугрель 60 мг п/o 10 мг 
1 раз/день

Перевага надається у пацієнтів з ІХС, 
які раніше не приймали клопідогрель 
і в яких планується ЧКВ

Інсульт/ТІА в анамнезі
Маса тіла < 60 кг 
Вік > 75 років*

Клопідогрель 300–600 мг п/o 75 мг 
1 раз/день

Якщо тикагрелор/прасугрель 
недоступні

Фондапа-
ринукс

2,5 мг п/ш 2,5 мг п/ш 
1 раз/день

Перевага надається у випадках, якщо 
немає можливості негайно провести 
катетерне втручання

ШКФ < 30 мл/хв/1,73 м2

Еноксапарин 30 мг в/в 
+ 1 мг/кг п/ш

1 мг/кг
2 рази/день

Якщо вік > 75 років, без НД; 
ПД 0,75 мг/кг/через 12 год

НФГ 4000 МО в/в 1000 МО/год Розглянути питання про застосування, 
якщо антикоагулянтна терапія 
необхідна з інших причин

Бівалірудин 0,75 мг/мг в/в 1,75 мг/кг/год 
впродовж 
≤ 4 год

Розглянути питання про застосування 
лише за можливості негайно провести 
катетерне втручання

* За винятком випадків, коли доза зменшується до 5 мг

Фармакотерапія: рекомендації і дозування (продовження)
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 Фармакотерапія: рекомендації і дозування (продовження)

Препарат
Наванта-
жувальна 

доза

Підтримувальна 
доза

Примітки

Основні проти пока-
зання (додатково 

до специфічних 
алергічних реакцій)

Протиішемічне лікування

Нітрати – Титрувати залежно від 
величини АТ

Доступні лікарські форми: 
п/о, місцеві, в/в

Гіпотензія

ББ Перевага перед БКК Коронароспазм, 
виражена брадикардія, 
АВ-блокада, виражений 
бронхоспазм

Атенолол 25–100 мг п/о 25–100 мг 1 раз/день Лише за нормальної 
ФВ ЛШ

Карведилол 3,125–25 мг п/о 3,125–25 мг 
2 рази/день

Перевага надається у 
пацієнтів з СД ЛШ / СН

Бісопролол 1,25–10 мг п/о 1,25–10 мг  1 раз/день Перевага надається у 
пацієнтів з СД ЛШ / СН

Метопролол 25–100 мг п/о 25–100 мг 2 рази/день Перевага надається у 
пацієнтів з СД ЛШ / СН
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Фармакотерапія: рекомендації і дозування (продовження)

БКК Розглянути питання про 
призначення, якщо ББ 
протипоказані
Препарати вибору 
при вазоспастичній 
стенокардії

Верапаміл 80–120 мг п/о 80–240 мг
1–3 рази/день

Брадикардія, СН, СД ЛШ

Дилтіазем 60–120 мг п/о 60–300 мг 
1–2 рази/день

Брадикардія, СН, СД ЛШ

Амлодипін 5–10 мг п/о 5–10 мг 1 раз/день Гіпотензія

Інші препарати

Статини _ ** Як початкова терапія використовуються в усіх 
пацієнтів

Інгібітори 
АПФ

– ** СД ЛШ, СН, АГ. Розглянути можливість 
використання також за інших причин

Гіпотензія

БРА – ** Подібно до інгібіторів АПФ (перевага надається у 
пацієнтів з кашлем, пов’язаним з інгібіторами АПФ)

Тяжке ураження 
нирок

Антагоністи 
альдостерону

– 25 мг 1 раз/день При ГКС без елевації сегмента ST + ФВ ЛШ < 40 % 
та СН або ЦД

Гіперкаліємія

** Доступні різноманітні препарати та дозування.
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ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST: ЛІКУВАННЯ (3)

Показання та часові проміжки проведення інвазивного лікування

Клінічна ситуація Часові проміжки

Виражена клінічна або електрична нестабільність:

Кардіогенний шок, гостра СН, гостра мітральна регургітація, 
рефрактерна симптоматика, шлуночкові аритмії

Упродовж перших 2 год

Значущі зростання/зниження рівнів Tn

Зміни сегмента ST на ЕКГ

Інші маркери ризику

• ЦД
• Ниркова недостатність (рШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2)
• Дисфункція ЛШ (ФВ ЛШ < 40 %)
• Рання постінфарктна стенокардія
• Нещодавно проведена реваскуляризація міокарда
• Проміжний або високий ризик за шкалою GRACE

Упродовж перших 24 год

Інші пацієнти з ризиком, крім низького Упродовж перших 72 год

Пацієнти з низьким ризиком

Пацієнти, в яких не розглядається питання 

про проведення реваскуляризації міокарда

Неінвазивна стратегія
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ІНФАРКТ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST: 

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНА ДІАГНОСТИКА

ІМ з елевацією сегмента ST діагностується за наявності таких гострих ішемічних змін ЕКГ:

За відсутності ГЛШ і БЛНПГ:

• Нова елевація сегмента ST у точці J у двох суміжних відведеннях: на ≥ 0,1 мВ в усіх 
відведеннях, крім V2-V3, і/або у відведеннях V2-V3 на ≥ 0,2 мВ чоловіків або ≥ 0,15 мВ у жінок

→ Суміжні групи відведень: передні (V1-V6), нижні (II, III, aVF), бокові / верхівкові (I, aVL)

За наявності БЛПНГ або депресії сегмента ST:

• Нова БЛНПГ, а також симптоми, які свідчать про ГКС
• Депресія cегмента ST у відведеннях V1–V3 свідчить про задньо-нижню ішемію міокарда 
(особливо, коли зубці Т позитивні)

Якщо є підозра на задній інфаркт ЛШ (інфаркт-залежна огинаюча гілка лівої 

коронарної артерії) або інфаркт ПШ:

• Елевація сегмента ST у V7 (по лівій задній пахвовій лінії), V8 (по лівій середньолопатковій 
лінії) та V9 (по лівій паравертебральній лінії) на > 0,05 мВ

→ Зафіксувати ЕКГ-ознаки ІМ при інфаркт-залежній огинаючій гілці лівої коронарної артерії слід у 
задніх відведеннях у п’ятому міжреберному проміжку
• Елевація сегмента ST у правих прекардіальних відведеннях (V3R і V4R) на > 0,05 мВ, 
а у чоловіків < 30 років − на > 0,1 мВ

→ Зафіксувати ЕКГ-ознаки за підозри на ІМ ПШ слід у правих прекардіальних відведеннях
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ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST (1):

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ні

Ні

Бажано 
< 60 хв

Негайно

Бажано протягом 3–24 год

Бажано 
≤ 90 хв 
(≤ 60 хв, якщо потрапляють одразу до центру) Бажано 

≤ 30 хв

Негайне переведення 
до центру ЧКВ

Негайне  переведення 
до центру ЧКВ

Діагноз ІМ з елевацією сегмента ST a

Центр з можливістю 
проведення первинного ЧКВ

Первинне ЧКВ

Коронароангіографія

ЧКВ рятування

Невідкладна медична допомога, 
або центр, в якому не можна 

провести первинне ЧКВ

Негайний 
фібринолізис

Успішний фібринолізис?

ЧКВ можливе < 120 хв?

a В ідеалі діагноз має бути верифікований на основі даних анамнезу та ЕКГ 
   упродовж 10 хв з моменту першого медичного контакту

Так

Так
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ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST (2):

Первинне ЧКВ – перші 24 години – дні 2–7

Догоспітально ЧКВ Коронарний блок / 
Блок інтенсивної терапії

АСК  150–300 мг
Гепарин  70 МО/кг

Бівалірудин
або антагоністи 
рецепторів GP IIb/IIIa:

 
 Абциксимаб

Слід дотримуватися локальних 
протоколів, у т.ч. щодо дозування

Метопролол

 

25 мг 2 рази/день
або Карведилол 

 

3,25 мг 2 рази/день
або Бісопролол 

 

2,5 мг 1 раз/день

Висока доза сильних статинів, тобто
Аторвастатин 80 мг

 

1 раз/день

Тикагрелор  180 мг 
 або Прасугрель  60 мг
 або Клопідогрель 600 мг  

Ептифібатид
Тирофібан

Фармакотерапія: титрування 
впродовж другого-сьомого днів

АСК                             75–100 мг 1 раз/день
Тикагрелор             90 мг 2 рази/день
або Прасугрель     10/5 мг 1 раз/день
або Клопідогрель  75 мг 1 раз/день
(якщо тикагрелор/прасугрель недоступні)

Метопролол          200 мг 1 раз/день
або Карведилол   25 мг 2 рази/день
або Бісопролол    5 мг 1 раз/день
або БКК 

Розпочати терапію інгібіторами АПФ 
або БРА при СДЛШ, ХСН або ЦД, а також 
для контролю АТ

Антагоністи альдостерону при СДЛШ, 
ХСН або ЦД

Розпочати або продовжити 
антигіперглікемічну терапію
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ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST (3):

Фібринолізис: дозування і протипоказання

Дозування фібринолітичних засобів

Початкове лікування Специфічні протипоказання

Стрептокіназа (СК) 1,5 млн одиниць впродовж 30–60 хв в/в Попередні введення СК або 
аністреплази

Альтеплаза (tPA) 15 мг в/в болюс
0,75 мг/кг упродовж 30 хв (до 50 мг), 
потім 0,5 мг/кг упродовж 60 хв в/в (до 35 мг)

Ретеплаза (rt-PA) Болюси по 10 одиниць + 10 одиниць в/в 
з інтервалом 30 хв

Тенектеплаза (TNK-tPA) Один в/в болюс:
30 мг, якщо маса тіла < 60 кг
35 мг, якщо маса тіла від 60 до < 70 кг
40 мг, якщо маса тіла від 70 до < 80 кг
45 мг, якщо маса тіла від 80 до < 90 кг
50 мг, якщо маса тіла  ≥ 90 кг



38

Протипоказання до фібринолітичної терапії

Абсолютні

Внутрішньочерепна кровотеча або інсульт нез’ясованої етіології будь-коли в анамнезі
Ішемічний інсульт за останні 6 міс

Ураження або новоутворення центральної нервової системи, або артеріо-венозні мальформації
Нещодавні тяжка травма / хірургічне втручання / травма голови (за останні 3 тиж)
Шлунково-кишкова кровотеча за останній місяць

Відоме порушення гемостазу з кровотечами (за винятком менструальних)
Розшарування аорти
Пункція за останні 24 год без можливості проведення компресії її місця (наприклад, біопсія печінки, 
люмбальна пункція)
Відносні

Ішемічний інсульт більше ніж 6 міс тому
ТІА за останні 6 міс
Пероральна антикоагулянтна терапія
Вагітність або перший тиждень після пологів
Рефрактерна артеріальна гіпертензія (систолічний АТ > 180 мм рт. ст. та/або діастолічний АТ > 110 мм рт. ст.)

Декомпенсоване захворювання печінки
Інфекційний ендокардит

Активна пептична виразка

Тривалі або травматичні реанімаційні заходи
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ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST (4):

Дозування антитромботичних препаратів

Дозування антиагрегантів як додаткової терапії

З первинним ЧКВ

АСК Навантажувальна доза 150–300 мг п/о або 80–150 мг в/в, якщо п/о шлях введення 
неможливий; далі – підтримувальна доза 75–100 мг 1 раз/день

Клопідогрель Навантажувальна доза 600 мг п/о; далі – підтримувальна доза 75 мг 1 раз/день

Прасугрель Навантажувальна доза 60 мг п/о; далі – підтримувальна доза 10 мг 1 раз/день
У пацієнтів з масою тіла < 60 кг рекомендована підтримувальна доза становить 5 мг
У пацієнтів > 75 років, прасугрель, як правило, не рекомендований, проте препарат 
у дозі 5 мг може застосовуватися, якщо таке лікування вважається необхідним

Тикагрелор Навантажувальна доза 180 мг п/о; далі – підтримувальна доза 90 мг 2 рази/день

Aбциксимаб Болюс 0,25 мг/кг в/в, далі – інфузія зі швидкістю 0,125 мкг/кг/хв (максимально 10 мкг/хв) 
упродовж 12 год

Ептифібатид Подвійний болюс 180 мкг/кг в/в (з інтервалом 10 хв), 
далі – інфузія зі швидкістю 2,0 мкг/кг/хв упродовж 18 год

Тирофібан 25 мкг/кг в/в за 3 хв, далі – підтримувальна інфузія 0,15 мкг/кг/хв упродовж 18 год

З фібринолітичною терапією

АСК Початкова доза 150–500 мг п/о або 250 мг в/в, якщо п/о шлях введення неможливий

Клопідогрель Навантажувальна доза 300 мг п/о, якщо вік ≤ 75 років; 
далі – підтримувальна доза 75 мг 1 раз/день
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Дозування антиагрегантів як додаткової терапії (продовження)

Без реперфузійної терапії

АСК Початкова доза 150–500 мг п/о

Клопідогрель 75 мг/день п/о

Дозування антикоагулянтів як додаткової терапії

З первинним ЧКВ

НФГ 70–100 ОД/кг в/в болюс, коли не планується введення інгібіторів GP IIb/IIIa
50–60 ОД/кг в/в болюс, коли планується введення інгібіторів GP IIb/IIIa

Еноксапарин 0,5 мг/кг в/в болюс

Бівалірудин 0,75 мг/кг в/в болюс; далі – в/в інфузія зі швидкістю 1,75 мг/кг/год тривалістю до 4 год після 
процедури, що є клінічно обґрунтованим. Після закінчення інфузії зі швидкістю 1,75 мг/кг/год, 
можливим є її продовження, за потреби, у зменшеній дозі 0,25 мг/кг/год впродовж 4–12 год

З фібринолітичною терапією

НФГ 60 ОД/кг в/в болюс (максимально 4000 ОД); далі – в/в інфузія у дозі 12 ОД/кг з максимальною 
швидкістю 1000 ОД/год упродовж 24–48 год. Цільове значення аЧТЧ: 50–70 с, або у 1,5–2 рази 
вище за контроль; моніторинг через 3, 6, 12 і 24 год

Еноксапарин Якщо вік пацієнта < 75 років: 
   30 мг в/в болюс; далі через 15 хв – 1 мг/мг п/ш через кожні 12 год до моменту виписування 
   з відділення (максимально 8 днів). Перші дві дози не повинні перевищувати 100 мг
Якщо вік пацієнта > 75 років: 
    в/в болюс не вводиться; розпочати з введення першої дози 0,75 мг/кг п/ш (максимальна доза 
    на перші два п/ш введення становить 75 мг)
У хворих з кліренсом креатиніну < 30 мл/хв, незалежно від віку, препарат вводиться п/ш 1 раз/ добу
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Дозування антикоагулянтів як додаткової терапії (продовження)

З фібринолітичною терапією

Фондапаринукс 2,5 мг в/в болюс; далі – п/ш 2,5 мг 1 раз/день до моменту виписування з відділення 
(максимально 8 днів)

Без проведення реперфузійної терапії

НФГ Дозування – як при фібринолітичній терапії

Еноксапарин Дозування – як при фібринолітичній терапії

Фондапаринукс Дозування – як при фібринолітичній терапії

ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST (5):

Дозування інших лікарських засобів

Метопролол: 5–25 мг 2 рази/день, титрувати з урахуванням толерантності до максимальної цільової  
                             дози 200 мг 1 раз/день
Бісопролол: 1,25–5 мг 1 раз/день, титрувати з урахуванням толерантності до максимальної цільової дози 
                           10 мг 1 раз/день
Карведилол: 3,125–6,25 мг 2 рази/день, титрувати з урахуванням толерантності до максимальної 
                             цільової дози 50 мг 2 рази/день
Атенолол: 25–100 мг 1 раз/день, титрувати з урахуванням толерантності до максимальної цільової дози 
                       100 мг 1 раз/день за умови відсутності СД ЛШ та ознак ХСН
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Раміприл: 1,25–5 мг 1 раз/день, титрувати з урахуванням толерантності до дози 10 мг 1 раз/день
Лізиноприл: 2,5 мг 1 раз/день, титрувати з урахуванням толерантності до дози 20 мг 1 раз/день
Еналаприл: 2,5–5 мг 2 рази/день, титрувати з урахуванням толерантності до дози 20 мг 2 рази/день
Також можливий прийом інших інгібіторів АПФ

Вальсартан: 80 мг 1 раз/день, титрувати з урахуванням толерантності до дози 320 мг 1 раз/день
Кандесартан: 8 мг 1 раз/день, титрувати з урахуванням толерантності до дози 32 мг 1 раз/день
Лозартан: 25–50 мг 1 раз/день, титрувати з урахуванням толерантності до дози 100 мг 1 раз/день
Також можливий прийом інших БРА

Спіронолактон: 25 мг 1 раз/день, титрувати, за потореби та з урахуванням толерантності, до дози 100 мг  
                                   1 раз/день
Еплеренон: 12,5–25 мг 1 раз/день, титрувати з урахуванням толерантності до дози 50 мг 1 раз/день

Аторвастатин: 80 мг 1 раз/день, знизити дозу за розвитку побічних ефектів
Розувастатин: 20–40 мг на добу, знизити дозу за розвитку побічних ефектів
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Розділ 3

ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ

3.1. Гостра серцева недостатність та набряк легень
3.2. Кардіогенний шок
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ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ: ЕТІОЛОГІЯ ТА ДІАГНОСТИКА (1)

Пацієнт 
із симптомами 

ГСН 

Профіль серцево-судинного ризику 
Чинники виникнення і прогресування 

Чинники виникнення та прогресування  

Висока ймовірність ГСН 
 

Ймовірність ГСН – 
від помірної до високої  

Помірна ймовірність ГСН 

 

СН в анамнезі

Так

Ні

Так
20–40 %

60–80 %

Так

Ні

Ні

Проведення 
диференційної 

діагностики 
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ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ: ЕТІОЛОГІЯ ТА ДІАГНОСТИКА (2)
1. Симптоматика (скарги): задишка (при навантаженні або у спокої)/відчуття нестачі повітря, 

втомлюваність, ортопное, кашель, збільшення маси тіла/набряки гомілок.
2. Симптоматика (об’єктивні дані): тахіпное, тахікардія, нормальний або знижений АТ, підвищення тиску 

в яремних венах, 3- і 4-й серцевий тони, хрипи, набряковий синдром.
3. Профіль серцево-судинного ризику: старший вік, АГ, ЦД, куріння, дисліпідемія, обтяжений сімейний 

анамнез, дані про ССЗ в анамнезі.
4. Чинники, які сприяють виникненню і прогресуванню ГСН: ішемія міокарда, порушення серцевого 

ритму, лікарські засоби (НПЗП, негативні інотропні засоби), інфекції, некомплайєнтність.
5. Диференційна діагностика: загострення хронічного захворювання легень, пневмонія, емболія гілок 

легеневої артерії, пневмоторакс, гостре пошкодження легень, гострий респіраторний дистрес-синдром, 
(тяжка) анемія, гіпервентиляція (ацидоз), сепсис/септичний шок, перерозподільчий/гіповолемічний шок.

6. Визначення ймовірності розвитку ГСН: клінічні шкали можуть мати додаткову користь. Вони мають 
високу специфічність, проте помірну чутливість. Предикторами у цих шкалах, поміж інших, є такі: 
підвищення рівня МНУП/NT-проМНУП, інтерстиційний набряк легень за даними рентгенографії органів 
грудної клітки, ортопное, відсутність лихоманки, використання діуретиків, вік > 75 років, хрипи.

Основні етіологічні чинники ГСН:

• ІХС
• АГ 
• Кардіоміопатії (природжені, набуті) 
• Природжені вади серця
• Захворювання перикарда, ендокарда 
• Тривожні розлади
• Аритмії (тахі-, бради-)

• Порушення провідності (блокади)
• Перевантаження об’ємом (ниркова патологія, ятрогенний вплив) 
• Новоутворення 
• Ураження клапанів серця
• Плевральний випіт
• Неврологічні розлади
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АВ
Достатня оксигенація

(SpO2 > 90 %)

Достатня 
вентиляція 

(рСО2 < 45 мм рт. ст.)***

Достатня оксигенація (SpO2 > 90 %)

Оксигенотерапія*   (+ ротоглотковий повітровод [Guedel/Mayo] / 
носоглотковий повітровод)

Кисень* + ПТНВ 5–7,5 мм рт. ст.

Назальні канюлі: 1 л = FiO2 22 %, 2 л = 25 %, 3 л = 27 %, 4 л = 30 %, 5 л = 35 %
Маска: 2 л = FiO2 25 %, 4 л = 30 %, 6 л = 40 %, 7 л = 45 %, > 8 л = 50 %
Маска + резервуар: 6 л = FiO2 60 %, 7 л = 70 %, 8 л = 80 %, 10 л = 90 % 
Маска Venturі **: 24 % = FiO2 24 %, 35 % = 35 %, 40 % = 40 %, 60 % = 50 % 

ДОСЛІДЖЕННЯ, 
ЗОКРЕМА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ

• Пульсоксиметрія
• Розглянути питання про постановку 
  артеріального катетера 
• Газовий склад артеріальної 
  крові (SaO2, pH, pCO2)
• Рентгенографія органів грудної 
  клітки/ультрасонографія легень:

   Перевантаження об’ємом/застій? 
   Кардіомегалія? 
   Плевральний випіт? 
   Консолідація? 
   Пневмоторакс? 
   Лінії Керлі А і В? 

Так Так

Так

Визначити повторно через ~ 5 хв

Визначити повторно через ~ 15 хв

Ні

Ні

Ні

Розпочати вентиляцію у режимі постійного позитивного тиску 
(Continuous Positive Airway Pressure, CPAP)

Розпочати НВЛ (позитивний тиск, режим дворівневого позитивного тиску) + ПТНВ 5–10 мм рт. ст. 
Розглянути питання про ендотрахеальну інтубацію (ЕТІ) **** Необхідно вчасно отримати підтримку

С 
(Circulation, кровообіг)

Достатня оксигенація (SpO2 > 90 %)

Кисень* + ПТНВ 5–10 мм рт. ст. + вентиляційна підтримка (підтримка тиском)

Так

Ні

ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ: ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ

Дихальні шляхи (Airway) (A) і дихання (Breathing) (B)

* Цільове значення SpO2 94–98 %. ** Використовувати заздалегідь визначений потік кисню. При більш високих потоках FiO2 буде знижуватися. 
*** Для хворого з ХОЗЛ оптимальним може бути pCO2 45–50 мм рт. ст. Слід прагнути досягнути нормальних значень pH. **** За неефективності 
усіх перерахованих вище заходів, а також, якщо хворий утомлений.
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ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ: ПОЧАТКОВА ДІАГНОСТИКА (CDE)
C – Кровообіг (CIRCULATION) * Слід перевірити ЧСС (брадикардія [< 60/хв], норма [60–100/хв], тахікардія 
[> 100/хв]), ритм (регулярний, нерегулярний), сАТ (дуже низький [< 85 мм рт. ст.], низький, нормальний 
[110–140 мм рт. ст.], високий [> 140 мм рт. ст.]), а також підвищення тиску в яремних венах
Дослідження, зокрема інструментальні:

Розглянути питання про постановку венозного (цент рального) та 
артеріального катетера (моніторинг АТ)
Лабораторні дослідження
•  Серцеві біомаркери (Tn, МНУП/NT-проМНУП)
•  Hb, електроліти, креатинін, сечовина, глюкоза, маркери запалення, ТТГ
ЕКГ у 12 стандартних відведеннях

•  Ритм, частота, часові інтервали провідності?  • Ознаки ішемії / ІМ? Гіпертрофія?
Ехокардіографія

•  Функціональний стан шлуночків (систолічна і діастолічна)?
•  Наявність дисфункції клапанів (виражений стеноз / недостатність)?
•  Перикардіальний випіт / тампонада?

Дії:

Підтвердити чи 

спростувати діагноз 

ГСН на основі 

суб’єктивних та 

об’єктивних симптомів

Визначити етіологічні 

чинники захворювання

Визначити ступінь 

тяжкості захворювання

D – Недієздатність через ураження нервової системи (DISABILITY) 

Свідомість не пору шена / Порушення психічного стану? Шкала коми Glasgow: бал EMV (відкривання очей 
(Е, Eye response); мовленнєва реакція (V, Verbal response); рухова реакція (М, motor response) < 8 Роз  гля -
ну   ти питання про ETІ. Тривожність, збудження? Розглянути питання про введення морфіну 2,0–5 мг в/в болюс 
(розведеного у фізіологічному розчині), якому передує введення метоклопраміду 10 мг в/в за потреби
E – Реакція на зовнішні та внутрішні чинники й обстеження (EXPOSURE & EXAMINATION)

•  Температура: центральна і периферична; лихоманка  • Маса тіла  • Шкіра/кінцівки: кровообіг (наприклад, 
повторне наповнення капілярів), колір  • Діурез (< 0,5 мл/(кг·год)) Встановлення постійного катетера
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ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ: КЛІНІЧНІ СЦЕНАРІЇ ПОЧАТКОВОГО ЛІКУВАННЯ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕМОДИНАМІКИ (С) *

АВ: Діагностика та лікування дихальної недостатності 
–  оксигенотерапія **, CPAP, НІВ, ЕТІ

Низький серцевий викид
< 10 %

> 60 %

Ні

Ні

Так

Так

С: Недостатність кровообігу / шок < 85 мм рт. ст. 
або сАТ < 100 мм рт. ст.? ***

С: Перевантаження об’ємом 
сАТ > 140 мм рт. ст.?

1. Інотропні препарати

Добутамін 2,5 мкг/(кг·хв)
Мілринон: болюс 25 мкг/кг за 10–20 хв, 
далі – тривала інфузія 0,375 мкг/(кг·хв)
2. Вазопресор в/в 

Норепінефрин 0,2 мкг/(кг·хв)
3. Діуретики в/в

Фуросемід: 20–40 мг болюс, далі – 
тривала інфузія 100 мг/6 год
4. Розглянути питання про введення 

гіпертонічного розчину NaCl + діуретик

5. Розглянути питання про механічну 

підтримку гемодинаміки

1. Діуретики в/в

Фуросемід 20–40 мг болюс, далі – 
тривала інфузія 100 мг/6 год ****
2. Інотропні препарати

Добутамін: тривала інфузія 2,5 мкг/(кг·хв)
Мілринон: болюс 25 мкг/кг за 10–20 хв, 
далі – тривала інфузія 0,375 мкг/(кг·хв)
Левосимендан: тривала інфузія 
0,1–0,2 мкг/(кг·хв)
3. Розглянути питання про 

продовження прийому ББ, 

інгібіторів АПФ у менших дозах

1. Вазодилататори

Нітрогліцерин: спрей 400 мкг п/я, 
повторити через ~ 5–10 хв
Нітрогліцерин: тривала в/в 
інфузія ~ 10 мкг/хв, збільшити на 
~ 5 мкг/хв
Нітропрусид 0,3 мкг/(кг·хв)
2. Діуретики в/в

Фуросемід 20–40 мг болюс, далі – 
тривала інфузія 100 мг/6 год
3. Розглянути питання про 

продовження прийому ББ, 

інгібіторів АПФ у менших дозах
* Клінічні сценарії відрізняються у різних пацієнтів. Ці сценарії є потенційними схемами лікування у випадках, які часто спостерігаються. *  Використовувати заздалегідь визначений 
потік кисню. При більш високих потоках FiO2 буде знижуватись. *** Якщо це викликано ГКС/порушеннями серцевого ритму/ураженням клапанів, пацієнтів слід лікувати відповідно. 
**** Використовувати більш високі дози у пацієнтів, які тривало застосовують діуретичну терапію з приводу СН (тобто у 2,5 разу вище за звичайні дози).
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ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ: ПОВТОРНА ОЦІНКА ПУНКТІВ ABCDE 

(КЛІНІЧНІ СЦЕНАРІЇ)

ПОЧАТКОВЕ ЛІКУВАННЯ

АВ: Адекватні дихання і вентиляція? *

АВС: Полегшення задишки / симптомів?

С: Нормалізація АТ? ЧСС? Діурезу? **

AB: SpO2 94–98 % і pCO2 < 45 мм рт. ст. – титрувати кисень, розглянути питання про ПТНВ (CPAP, НІВ, ЕТІ)
C: Збільшити дозу чи додати вазодилататор, якщо при повторному вимірюванні сАТ > 110 мм рт. ст.; 

застерігатися падіння АТ > 40 мм рт. ст. щодо початкових значень
C:  Збільшити дозу інотропних засобів, якщо сАТ < 100 мм рт. ст., або малий діурез, або порушений психічний стан 

(органна перфузія); за необхідності – додати вазопресорну терапію
C: Лікувати супутні кардіологічні стани згідно з рекомендаціями, зокрема порушення серцевого ритму, ішемію міокарда
DE: Враховувати наявність коморбідних станів з подальшою їх корекцією, зокрема гіперглікемії, інфекційних процесів, 

електролітних порушень

Госпіталізувати пацієнта до відділення реанімації та інтенсивної терапії (у т.ч. спеціалізованого кардіологічного) 
для додаткових діагностики і лікування ***

Необхідно розпочати профілактичну антитромботичну терапію у пацієнтів, які не отримували антикоагулянтів (еноксапарин: перша доза 1 мг/кг)
Після стабілізації (> 24 год) розглянути питання про додавання ББ, інгібітора АПФ / БРА, антагоніста альдостерону; розпочати з малих доз

Підтримувати адекватний харчовий статус з нутритивною підтримкою 20–25 ккал/кг/день впродовж перших 48 год

< 100 мм рт. ст. 100–140 мм рт. ст. > 140 мм рт. ст.

* Цільові значення показників: SpO2 94–98 %, pCO2 < 45 мм рт. ст. ** Цільові значення показників: сАТ 100–120/60 мм рт. ст., 
ЧСС 60–100/хв + регулярний ритм, діурез  > 0,5 мл/(кг·год). *** Повторна оцінка до досягнення стабільного стану пацієнта
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ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФАРМАКОТЕРАПІЇ (1)
•  Згідно з даними додаткових досліджень пацієнти можуть бути класифіковані відповідно до  
етіологічного чинника, а також стану систолічної функції ЛШ (СН зі збереженою чи зниженою ФВ ЛШ)
•  Після стабілізації та переведення до блоку інтенсивної терапії (у т.ч. кардіологічного) або 
кардіологічного відділення, лікування СН необхідно розпочати або продовжити у титрувальному режимі
•  Більш чітко визначене лікування пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ

Препарат Початкова доза Цільова доза Примітки
Основні 

протипоказання

Інгібітори АПФ

Каптоприл
Еналаприл
Лізиноприл
Раміприл
Трандолаприл

6,25 мг 3 рази/день
2,5 мг 2 рази/день
2,5–5,0 мг 1 раз/день
2,5 мг 1 раз/день
0,5 мг 1 раз/день

50 мг 3 рази/день
10–20 мг 2 рази/день
20–35 мг 1 раз/день
5 мг 2 рази/день
4 мг 1 раз/день

Слід перевіряти 
функціональний стан 
нирок, електроліти, 
взаємодію ліків

Ангіоневротичний 
набряк в анамнезі
Підтверджений 
білатеральний стеноз 
ниркових артерій
Вагітність (ризик)

БРА

Кандесартан
Вальсартан
Лозартан

4–8 мг 1 раз/день
40 мг 2 рази/день
50 мг 1 раз/день

32 мг 1 раз/день
160 мг 2 рази/день
150 мг 1 раз/день

Якщо інгібітори АПФ 
не толеруються
Слід перевіряти 
функціональний стан 
нирок, електроліти, 
взаємодію ліків

Ангіоневротичний 
набряк в анамнезі
Підтверджений 
білатеральний стеноз 
ниркових артерій
Вагітність (ризик)

ББ

Бісопролол
Карведилол
Метопролол
Небіволол

1,25 мг 1 раз/день
3,125 мг 2 рази/день
12,5–25 мг 1 раз/день
1,25 мг 1 раз/день

10 мг 1 раз/день
25–50 мг 2 рази/день
200 мг 1 раз/день
10 мг 1 раз/день

Реєстрація ЕКГ 
у 12 відведеннях

Астма
АВ-блокада 2–3-го 
ступеня
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Антагоністи 

альдостерону

Спіронолактон
Еплеренон

25 мг 1 раз/день
25 мг 1 раз/день

25–50 мг 1 раз/день
25 мг 1 раз/день

Слід перевіряти 
функціональний стан 
нирок, електроліти, 
взаємодію ліків

Еплеренон  потужні 
інгібітори CYP3A-4

КАРДІОГЕННИЙ ШОК: ВИЗНАЧЕННЯ
Клінічний стан, що характеризується нездатністю серця доставляти адекватну кількість крові до тканин 
відповідно до їх метаболічних потреб у стані спокою внаслідок порушення його насосної функції

Гемодинамічні критерії кардіогенного шоку

• сАТ < 80 до 90 мм рт. ст. або середній АТ на 30 мм рт. ст. нижчий за вихідний

• Виражене зниження серцевого індексу:
 < 1,8 л/(хв·м2) без підтримки або
 < 2,0 до 2,2 л/(хв·м2) з підтримкою

• Адекватний чи підвищений тиск наповнення:
 Кінцевий діастолічний тиск у ЛШ > 18 мм рт. ст. або
 Кінцевий діастолічний тиск у ПШ > 10 до 15 мм рт. ст.

ГОСТРА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФАРМАКОТЕРАПІЇ 

(продовження)
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КАРДІОГЕННИЙ ШОК: ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ
Порушення насосної функції ЛШ є первинним за більшості форм кардіогенного шоку, проте інші частини 
системи кровообігу мають внесок у розвиток шоку шляхом неадекватної компенсації або додаткових 
патогенетичних механізмів

Напружений 
пневмоторакс

Емболія гілок 
легеневої артерії

Розшарування аорти

Ураження 
клапанів серця

Захворювання 
перикарда

Аритмії
Гострий міокардит

Структурні ураження серця
Набуті (після перенесеного ІМ)
Природжені

Кардіоміопатії
Ішемічна
Неішемічні (наприклад, внаслідок токсичної дії ліків, 
стрес-індукована)

ПШ
ЛШ
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КАРДІОГЕННИЙ ШОК: ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ
Заходи, визначені цим протоколом, слід розпочинати, як тільки встановлюється наявність кардіогенного шоку/гіпо  -
перфузії органів-мішеней, і не відкладати до моменту госпіталізації у відділення кардіореанімації та інтенсивної терапії

0 хв
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60 хв
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Першочергові заходи 

і моніторинг
Розпочати високопотокову 
оксигенотерапію
Встановити в/в доступ

• Вік: 65–74, ≥ 75 років
• ЧСС > 100 за 1 хв
• сАТ < 100 мм рт. ст.
• Пропорційний пульсовий тиск 
  ≤ 25 мм рт. ст. (СІ < 2,2 л/(хв·м2))
• Ортопное (ТЗЛА > 22 мм рт. ст.)
• Tахіпное (> 20/хв), > 30/хв (!)

• Клінічні симптоми тканинної гіпо-
перфузії  / гіпоксії: холодні кінцівки; 
зниження діурезу (діурез < 40 мл/год); 
подовження часу повторного напов-
нення капілярів або плямистість; 
порушення психічного стану

Початкові реанімаційні заходи
• Катетеризація артерій і цент ра ль-
  них вен з можли вістю вимірювання 
  сатурації киснем центральної 
  венозної крові
• Проведення стандартної ЕхоКГ для 
  визна чення функ ціо наль ного стану 
  ЛШ (і ПШ), а також для іденти фіка ції 
  потен ційних механічних 
  ускладнень ІМ
• Раннє проведення КАГ у спе      ціалі-
  зованому рентген ендоваскулярно-
  му центрі за суб’єктивних та об’єк-
  тивних ознак ішемії міокарда, яка 
  продовжується (наприклад, ІМ 
  з елевацією сегмента ST)

• Здійснити корекцію: гіпоглікемія і гіпокаліємія
• Лікування: стійкі аритмії: бради- чи тахі-
• Ізотонічний фізіологічний розчин: 20–30 мл/кг маси тіла впродовж 
  30 хв до досягнення центрального венозного тиску 8–12 мм рт. ст. або 
  покращення перфузії (максимально 500 мл)
• Розглянути проведення НІВ для забезпечення комфорту 
  (втомлюваність, дистрес) або за потребою:
– Для корекції ацидозу                  – Для корекції гіпоксемії
• Інотропна підтримка (добутамін та/або вазопресорна підтримка)
Цільові значення показників
• середній АТ 60 мм рт. ст. або вище
• середній ТЗЛА 18 мм рт. ст. або нижче
• центральний венозний тиск 8–12 мм рт. ст.
• діурез 0,5 мл/год/кг маси тіла або вище
• рН артеріальної крові 7,3–7,5
• сатурація киснем центральної венозної крові (ScvO2) ≥ 70 % (за умови  
  SpO2 ≥ 93 % і рівня Hb ≥ 90 г/л)

Якщо кардіогенний шок стійкий до лікування, розглянути питання механічної гемодинамічної підтримки
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Тип лікарського засобу Клінічна дія Дозування

Левоси-
мендан

Кальцієвий 
сенситайзер

Вазодилатація, позитивний ізотропний 
ефект

0,05–0,2 мкг/(кг·хв)

Мілринон Інгібітор 
фосфо-
діестерази

Вазодилатація, позитивний ізотропний 
ефект

0,375 мкг/(кг·хв), титрувати 
до появи ефекту; діапазон: 
0,25–0,75 мкг/(кг·хв)

Ізопреналін β1/β2-агоніст Позитивний хронотропний ефект 
(дилатація легеневих судин)

0,5–5 мкг/хв (0,25–2,5 мл 
у розведенні 1:250 000) 
в/в інфузія

Добутамін α1/β1/β2-
агоніст

β2-опосередкована вазодилатація; 
позитивний іно- та хронотропний ефекти

2–20 мкг/(кг·хв)

Допамін α-,β-, 
допамін-
ер гічний 
агоніст

Периферична вазодилатація 
(напри  клад, ниркова, інших внутрішніх 
органів)
Позитивний хроно-, ізотропний ефекти
Вазоконстрикторний ефект за високих 
доз

4 мкг/(кг·хв)

4–8 мкг/(кг·хв)
> 8 мкг/(кг·хв)

Норадре-
налін

α1/β1-агоніст Вазоконстрикторний, позитивний 
ізотропний ефекти

0,05–0,2 мкг/(кг·хв): 
титрувати до появи ефекту

β-ефект

α-ефект

КАРДІОГЕННИЙ ШОК: ФАРМАКОТЕРАПІЯ

Інотропи і вазопресори слід вводити через центральний венозний катетер. Усім пацієнтам, які потребують 
введення інотропів і вазопресорів, слід встановити артеріальний катетер, як тільки виникне практична 
необхідність. Допамін може впливати на ендокринну систему через гіпоталамо-гіпофізарну вісь, а також 
має імуносупресивні властивості. Низькі дози допаміну не слід використовувати з метою ренопротекції.
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КАРДІОГЕННИЙ ШОК: ПРОЦЕДУРИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Режим вентиляції

Цільове значення дихального об’єму

Цільове значення тиску плато

Очікувані рівні ПТНВ

Частота вентиляції і цільове значення pH

Час вдиху : видиху

Цільові значення показників оксигенації:
 – PaO2

 – SpO2

Алгоритм аssist/сontrol (контрольованої підтримки) при вентиляції, 
контрольованої за тиском (рressure assist / control)

Знизити дихальний об’єм до 6–8 мл/кг сухої маси тіла

≤ 30 см вод. ст.

5–10 см вод. ст.

12–20, відрегульована для досягнення, за можливості, 
величини pH ≥ 7,30

1:1 дo 1:2

50–80 мм рт. ст.
> 90 %

Розрахунок прогнозованої маси тіла:
– Чоловіки: 50 + 0,91 (зріст у см – 152,4)
– Жінки: 45,5 + 0,91 (зріст у см – 152,4)

Деякі пацієнти у стані кардіогенного шоку можуть потребувати вентиляції з підвищеним ПТНВ для 
досягнення функціонального залишкового об’єму легень і підтримки оксигенації, а також пікового 
тиску більше ніж 30 см вод. ст. для досягнення ефективного дихального об’єму 6–8 мл/кг з адекватним 
виведенням CO2.
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Визначити волемічний статус
Лікувати стійкі аритмії: бради- або тахі-
Розглянути проведення механічної вентиляції легень 
для забезпечення комфорту (під час ЧКВ) і/або за потребою:

  • для корекції ацидозу
  • для корекції гіпоксемії

Інотропна підтримка (добутамін і/або вазопресорна підтримка)

Ознаки (елевація сегмента ST або нова БЛНПГ) 
і/або клінічні симптоми ішемії, що триває 

Ургентна ехокардіографія
± Тканинна ехокардіографія

± Кольорова візуалізація кровотоку

Ні

ГКС без елевації 
сегмента ST

Так Відстрочений 
кардіогенний шок

Рання КАГ
± Катетеризація легеневих артерій ± ІАБК 
в окремих пацієнтів в умовах спеціалізо-

ваного інвазивного кардіоцентру

ЧКВ ± стентування
інфаркт-залежної артерії

КШ + корекція 
механічних ускладнень

Насосна недостатність
ПШ, ЛШ, 

обох шлуночків

Ко
ро

тк
от

ри
ва

ла
 м

ех
ан

іч
на

 ге
мо

ди
на

мі
чн

а 
пі

дт
ри

мк
а

Розрив аорти
Тампонада перикарда

• Гостра виражена 
  мітральна регургітація
• Розрив міжшлуночкової 
  перегородки
• Виражений стеноз лівого 
  АВ  отвору / гирла аорти

Операційна ± КАГ

КАРДІОГЕННИЙ ШОК ЯК УСКЛАДНЕННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА 

З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST: 
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ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ
КАРДІОГЕННИЙ ШОК: МЕХАНІЧНА ГЕМОДИНАМІЧНА ПІДТРИМКА (БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

72 год

2 тиж

1 міс ...

Лівошлуночкова Двошлуночкова підтримка

Часткова 

ІАБК Пристрій
Impella 2,5

Пристрій
Tandem-heart

Пристрій
Impella 5,0

Імплантовані 
пристрої

ЕКМОПристрій
Levitronix

Повна

Рівень підтримки

Легенева 

підтримка

підтримка

підтримка підтримка
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ПРИСТРІЙ ТИП ПІДТРИМКА ДОСТУП

Інтрааортальна 

балонна помпа

Балонна 
контрапульсація

Пульсаційний потік < 0,5 л Артеріальний: 7,5 French *

Impella Recover

                        LP 2.5
                        CP
                        LP 5.0

Осьовий потік Безперервний потік
                             <2,5 л
                             <4,0 л
                             <5,0 л

Aртеріальний: 12 French
Артеріальний: 14 French
Артеріальний: 21 French

Tandemheart

Відцентровий потік

                              <5,0 л

Безперервний потік
                              

<5,0 л

Венозний: 21 French
Артеріальний: 15–17 French

Венозний: 15–29 French
Артеріальний: 15–29 FrenchCardiohelp

На сьогоднішній день доступні різноманітні системи механічної гемодинамічної підтримки. Вони 
відрізняються за процедурою постановки, механічними властивостями і режимами функціонування. Для 
забезпечення адекватної органної перфузії, в цілому, необхідний мінімальний рівень потоку 70 мл/(кг·хв), 
що відображає величину серцевого індексу, як мінімум, 2,5 л/м2. Цей потік сумарно формується за рахунок 
викиду, який забезпечується механічною гемодинамічною підтримкою, і залишкової функції серця.

* Французька шкала діаметра катетерів
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Раннє розпізнавання і 
виклик по допомогу – 

для попередження 
зупинки кровообігу Своєчасна СЛР – для 

запобігання втрати часу
Своєчасна дефібриляція – 
для запуску роботи серця

Комплексна пост-
реанімаційна терапія – 
для відновлення якості 

життя

Розділ 4

ЗУПИНКА КРОВООБІГУ 

І СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ

Ланцюг виживання
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ЛЮДИНА (ЖЕРТВА) БЕЗ СВІДОМОСТІ

Відповідає Не відповідає

Лишити людину в тому 
положенні, в якому її виявили

З’ясувати, що сталося
Регулярно перевіряти стан

СЛР 30:2
Покликати на допомогу

Відкрити дихальні шляхи і перевірити дихання

Не дихає або дихання патологічне

Викликати бригаду ШМД
Знайти і принести АЗД

АЗД доступний

Увімкнути АЗД, слухати 
і слідувати голосовим інструкціям

АЗД оцінює ритм

АЗД недоступний

30 натискувань на грудну клітку:
2 рятівні вдихи

Дихає нормально

Перевести жертву 
у відновлювальну позицію 
і викликати бригаду ШМД

Обережно наблизитися
Перевірити відповідь

Продовжувати, поки людина не почне приходити до тями: рухатися, відкривати очі та нормально дихати

Розряд недоцільний

Негайно продовжити 
СЛР 30:2 упродовж 2 хв

Розряд доцільний

 1 розряд

Негайно продовжити 
СЛР 30:2 упродовж 2 хв

ПОЗАГОСПІТАЛЬНА ЗУПИНКА КРОВООБІГУ: 

ОЦІНКА СТАНУ І ПОЧАТКОВА НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА
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Пацієнт втратив свідомість

Покликати на допомогу і оцінити стан пацієнта

ЄНемає

Оцінити за алгоритмом ABCDE
Визначити причину, розпочати лікування
Оксигенотерапія; моніторинг, в/в доступ

Викликати бригаду СЛР

СЛР 30:2
із застосуванням кисневого обладнання

і засобів забезпечення прохідності
дихальних шляхів

Ознаки життя?

Викликати бригаду СЛР, 
якщо показано

Накласти електроди дефібрилятора / 
підключити монітор

Спробувати провести дефібриляцію, 
якщо показано

Передати бригаді СЛРРозширені реанімаційні заходи 
після прибуття бригади СЛР

ВНУТРІШНЬОГОСПІТАЛЬНА ЗУПИНКА КРОВООБІГУ: 

ОЦІНКА СТАНУ І ПОЧАТКОВА НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА
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Не відповідає?
Не дихає або гаспінг-дихання

Визначити 
серцевий ритм

СЛР 30:2
Накласти електроди дефібрилятора / підключити монітор

Мінімізувати перерви у діях

Викликати бригаду СЛР

Ритми, які потребують 
дефібриляції (ФШ/ШТ без пульсу)

Ритми, що не потребують 
дефібриляції (ЕАбП/асистолія)

ВНУТРІШНЬОГОСПІТАЛЬНА ЗУПИНКА КРОВООБІГУ: 

РОЗШИРЕНІ РЕАНІМАЦІЙНІ ЗАХОДИ
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ПІД ЧАС СЛР:

• Забезпечити високу якість СЛР: 
  частоту, глибину, декомпресію
• Планувати дії до переривання СЛР
• Забезпечити оксигенотерапію
• Розглянути варіанти забезпечення 
  прохідності дихальних шляхів та 
  використання капнографії
• Продовжувати безперервні компресії 
  грудної клітки після забезпечення 
  прохідності дихальних шляхів 
• Налагодити судинний доступ 
  (внутрішньовенний, 
   внутрішньокістковий)
• Адреналін кожні 3–5 хв
• Корекція зворотних причин

ЗВОРОТНІ ПРИЧИНИ

• Гіпоксія
• Гіповолемія
• Гіпо-/гіперкаліємія/
  метаболічні порушення
• Гіпотермія

• Тромбоз
• Тампонада серця
• Токсини
• Напружений пневмоторакс

1 розряд Відновлення спонтанного 
кровообігу

НЕГАЙНЕ ЛІКУВАННЯ 
У ПІСЛЯРЕАНІМАЦІЙНИЙ 
ПЕРІОД:

Негайно продовжити:
СЛР упродовж 2 хв

Мінімізувати перерви у діях

Негайно продовжити:
СЛР упродовж 2 хв

Мінімізувати перерви у діях
• Використовувати 
  алгоритм ABCDE
• Контролювати оксигенацію 
  і вентиляцію
• ЕКГ у 12 відведеннях
• Корекція етіологічних 
  чинників
• Контролювати температуру/
  терапевтичну гіпотермію
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Увести адреналін та аміодарон 
після третього розряду

Адреналін: 1 мг в/в 
(10 мл 1:10 000 або 1 мл 1:1000)
Повторити через кожні 3–5 хв 

(альтернуючий режим)
Вводити без переривання компресій 

грудної клітки

Аміодарон: 300 мг болюс в/в
Друга болюсна доза 150 мг в/в – 

якщо ФШ/ШТ персистує
Далі – інфузія 900 мг упродовж 24 год

Адреналін: 1 мг в/в (10 мл 1:10 000 або 1 мл 1:1000), – 
вводиться, як тільки буде налагоджено судинний доступ

Повторити через кожні 3–5 хв (альтернуючий режим)
Вводити без переривання компресій грудної клітки

Зупинка кровообігу

Ритми, що не потребують дефібриляціїРитми, які потребують дефібриляції
(ФШ/ШТ без пульсу)

ВНУТРІШНЬОГОСПІТАЛЬНА ЗУПИНКА КРОВООБІГУ: МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ 

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОЗШИРЕНИХ РЕАНІМАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
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Розділ 5

ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОГО РИТМУ

5.1. Тахіаритмії
5.2. Брадиаритмії
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Морфологія комплексу QRS подібна до такої
за синусового ритму?

Морфологія комплексу QRS подібна до такої
за синусового ритму?

Так

Ширина
комплексу

QRS < 120 мс 

СВТ

Ширина
комплексу

QRS > 120 мс

СВТ + БНПГ

Ширина
комплексу

QRS < 120 мс

Ширина
комплексу

QRS > 120 мс

Фасцикулярна
(пучкова) тахікардія

або СВТ з аберантним
проведенням

ШТ або СВТ
з аберантним
проведенням

Ширина
комплексу

QRS < 120 мс

Ширина
комплексу

QRS > 120 мс

ФП, яка
проводиться

через
АВ-з’єднання

ФП + БНПГ або
ФП + феномен 

WPW

ФП +
феномен

WPW

Нерегулярна 
ШТ

Варіабельна морфологія 
комплексу QRS

Ні Так Ні

Тахікардія > 100 уд./хв

Ритм нерегулярнийРитм регулярний

ТАХІАРИТМІЇ: ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ
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• позитивна або негативна 
  конкордантність комплексів QRS у 
  грудних відведеннях
• морфологія комплексу QRS у грудних 
  відведеннях – відмінна від RS
• морфологія комплексу QRS за типом 
  RS з тривалістю періоду від початку 
  зубця R до найнижчої точки зубця S < 100 мс

Розглянути ймовірність
СВТ із залученням 

АВ-з’єднання
(АВВРТ, АВВТ)

Тріпотіння 
передсердь або 

передсердна тахікардія

Шлуночкова 
тахікардія

Шлуночкова 
тахікардія

Шлуночкова 
тахікардія

Розглянути ймовірність 
синусової тахікардії або 

неналежне введення
аденозину 

(надто повільно, 
недостатня доза тощо)

Типова морфологія 
у відведеннях 

V1 і V6

Передсердні 
комплекси > 
шлуночкові 
комплекси

Шлуночкові
комплекси >
передсердні
комплекси

Комплекс  QRS  
широкий

Комплекс QRS 
вузький

Тахікардія з регулярним ритмом

Вагусні проби 
або аденозин в/в

Жодних змінТахікардія 
переривається

Змінюється проведення 
через АВ-з’єднання

ТАХІАРИТМІЇ: ДІАГНОСТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ
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Гемодинамічно значущі

 

Негайна електрична 
кардіоверсія

Аритмія не переривається 

Гемодинамічно незначущі

Вагусні проби
і/або аденозин в/в

Триває менше 48 год 
від моменту ініціації 

і гемодинамічно незначуща
КАРДІОВЕРСІЯ

Електрична або фармакологічна 
за допомогою флекаїніду п/о 

або в/в, пропафенону п/о
(лише за відсутності 

структурних змін міокарда) 
або вернакаланту в/в 

АНТИКОАГУЛЯНТНА ТЕРАПІЯ
Розпочати з в/в введення 

гепарину

Гемодинамічно значущі

НЕГАЙНА ЕЛЕКТРИЧНА 
КАРДІОВЕРСІЯ

Якщо кардіоверсія 
не передбачається:

контроль ЧСС за допомогою ББ 
або БКК, а також адекватна 

антикоагулянтна терапія 
за необхідності

Тахікардія з вузьким 
комплексом QRS

Переглянути діагноз: синусова 
тахікардія, передсердна тахікардія

Якщо немає даних: ВЕРАПАМІЛ В/В

Тахікардія з широким 
комплексом QRS

Переглянути діагноз ШТ, 
навіть гемодинамічно 

незначущої

НЕ ВВОДИТИ ВЕРАПАМІЛ

Триває понад 48 год з моменту ініціації, АБО
невідомий час ініціації

І
пацієнт постійно отримує антикоагулянтну терапію

АБО
результати ТЕЕ свідчать про відсутність тромбу

Електрична або фармакологічна КАРДІОВЕРСІЯ

Переривання 
(«купірування») 

аритмії

НАДШЛУНОЧКОВІ ТАХІКАРДІЇ З РЕГУЛЯРНИМ 
РИТМОМ, З БНПГ ЧИ БЕЗ НЕЇ

ТАХІКАРДІЇ З НЕРЕГУЛЯРНИМ РИТМОМ 
І ВУЗЬКИМ КОМПЛЕКСОМ QRS

ТАХІАРИТМІЇ: ТЕРАПЕВТИЧНІ АЛГОРИТМИ (1)
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ТАХІАРИТМІЇ: ТЕРАПЕВТИЧНІ АЛГОРИТМИ (2)

Гемодинамічно значуща

Негайна електрична
КАРДІОВЕРСІЯ

Якщо кардіоверсія 
не передбачається:

контроль ЧСС за допомогою 
ББ або БКК (за умови виключення 

ШТ і ФП + WPW), а також адекватна 
антикоагулянтна терапія 

за необхідності

Триває менше 48 год 
від моменту ініціації 

і гемодинамічно незначуща

КАРДІОВЕРСІЯ
електрична або фармакологічна 

за допомогою флекаїніду п/о або в/в, 
пропафенону в/в  (лише за відсутності 

структурних змін міокарда) 
або аміодарону в/в 

АНТИКОАГУЛЯНТНА ТЕРАПІЯ
Розпочати з в/в введення гепарину

Триває понад 48 год 
з моменту ініціації, або
невідомий час ініціації

і
пацієнт постійно отримує 
антикоагулянтну терапію

або результати ТЕЕ 
свідчать про відсутність тромбу

Електрична або фармакологічна
КАРДІОВЕРСІЯ

ТАХІКАРДІЯ З НЕРЕГУЛЯРНИМ РИТМОМ І ШИРОКИМ КОМПЛЕКСОМ QRS
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7

ЕКГ-ознаки АВ-дисоціації
Випадкові зубці Р, не пов’язані з комплексами QRS
«Захоплені» комплекси / «зливні» комплекси/ВА-блокада 2-го ступеня

1-й крок

2-й крок

3-й крок

Конкордантність комплексів QRS у грудних відведеннях
Морфологія комплексу QRS у грудних відведеннях – відмінна від СР

Тривалість періоду від початку комплексу QRS до найнижчої 
точки зубця S становить > 100 мс у грудному відведенні

Морфологія у грудних відведеннях Морфологія 
у відведенні aVR

Так

Так
ШТ

ТАХІКАРДІЇ: ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТАХІКАРДІЇ З ШИРОКИМ КОМПЛЕКСОМ QRS
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Морфологія БПНПГ  Морфологія БЛНПГ Початковий 
зубець R

Початковий 
зубець R або q 

тривалістю > 40 м
V1: qR, R, R´

V6: rS,QS
V1: rsR´, RSR´

V6: qRs

Аберантне проведення

V6: R V1: rS;
тривалість R > 30 мс,
тривалість періоду

від початку
комплексу QRS

до найнижчої точки
зубця S > 60 мс,

зазубреність зубця S

V6: qR, QS

Так

Так

Так

Так

Зазубреність 
низхідного 

коліна зубця Q

Vi/Vt ≤ 1ШТШТ
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Порушення гемодинаміки

Гемодинамічно незначущі

Ритм регулярнийРитм нерегулярний

Вагусні проби
і/або

аденозин в/в 
(струминно)

Диференційний діагноз• седація або аналгезія

• синхронізована кардіоверсія
  100–200 Дж (монофазний розряд)
  або 50–100 Дж (двофазний розряд)

Алгоритм проведення розширених
реанімаційних заходів 
(Advanced cardiovascular 
life support, ACLS):
• негайно – дефібриляція розрядом 
  високої енергії (двофазний – 200 Дж, 
  монофазний – 360 Дж)
• продовжити СЛР згідно з алгоритмом

Лікарські засоби під час 
проведення ACLS:
•  епінефрин (адреналін) 1 мг в/в 
  або в/с (кожні 3–5 хв)
•  вазопресин 40 МО в/в або в/с 
•  аміодарон 300 мг в/в або в/с 
  однократно; далі, за необхідності, – 
  додатково 150 мг в/в або в/с

 

•  лідокаїн: перша доза 1–1,5 мг/кг, 
  потім – 0,5–0,75 мг/кг в/в або в/с 
  (максимально – 3 дози або 3 мг/кг)
•  магнезії сульфат: НД 1–2 г в/в або в/с 
  при аритмії torsade des pointes

Переривання або
уповільнення ЧСС

Так

ТакНі

Ні

Диференційний
діагноз

 СВТ

ФП з аберантним
шлуночковим проведенням 

• ББ
• в/в верапаміл або дитіазем

Аміодарон 150 мг в/в
(може вводитися повторно;

максимальна добова доза 2,2 г)

 
Синхронізована кардіоверсія

ФП з феноменом
преекзитації

• Клас 1 антиаритмічних засобів

Поліморфна ШТ
• Аміодарон

З пульсомБез пульсу

Гемодинамічно значущі

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ТАХІКАРДІЯМИ З ШИРОКИМ КОМПЛЕКСОМ QRS
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ДИСФУНКЦІЯ СИНУСОВОГО ВУЗЛА АВ-БЛОКАДИ

БРАДИАРИТМІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА

– Синусова брадикардія – ритм, який  
   походить із синусового вузла з частотою 
   менше 60 ударів за 1 хв

– Синоатріальна блокада. Деполяризація, 
   яка відбувається в синусовому вузлі, не 
   може поширитися на передсердя

– Зупинка синусового вузла. Зупинка 
   синусового вузла (синусові паузи) – 
   транзиторна відсутність зубців Р на ЕКГ

– АВ-блокада 1-го ступеня. Поширення імпульсу 
   АВ-з’єднанням уповільнене, що призводить до 
   подовження інтервалу PR > 200 мс
– АВ-блокада 2-го ступеня типу Mobitz I (періодика 
   Wenckebach): прогресуюче подовження інтервалу PR, 
   що передує випадінню зубця Р (відсутністю 
   проведення імпульсу на шлуночки)
– АВ-блокада 2-го ступеня типу Mobitz IІ: інтервал PR 
 не змінюється до моменту раптового випадіння зубця Р 
(відсутністю проведення імпульсу на шлуночки)
– АВ-блокада 3-го ступеня (повна): жодний імпульс не 
   досягає шлуночків
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БРАДИАРИТМІЇ: ЛІКУВАННЯ (1)

Невідкладне лікування
• Виявити і провести корекцію усіх можливих етіологічних чинників брадикардії
• Лікувати лише симптомних пацієнтів

Фармакотерапія:
• Атропін:              0,5–1,0 мг, повторити за потреби (максимальна доза 2 мг). Доцільний лише   
                                   за підвищеного тонусу блукаючого нерва, тобто за локалізації ураження 
                                   вище АВ-з’єднання
• Ізопреналін:     болюс 20–40 мкг в/в. Інфузія дози 2 мг/100 мл фізіологічного розчину 
                                   зі швидкістю 0,5 мкг/хв
• Адреналін:         інфузія 2–10 мкг/хв. Доцільний за гіпотензії

Тимчасова трансвенозна кардіостимуляція
Будьте обережні!

• Часто можливі ускладнення!
• Не слід проводити рутинно
• Використовувати лише як захід глибокого резерву, коли хронотропні засоби неефективні
• За наявності показань необхідно докладати зусиль, щоб якомога раніше встановити постійний 
   кардіостимулятор

Показання обмежуються такими станами:

• АВ-блокада високого ступеня без вислизувального ритму
• Загрозливі для життя брадиаритмії, зокрема під час інтервенційних процедур, у невідкладних ситуаціях, 
   наприклад при ІМ, токсичній дії ліків
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БРАДИАРИТМІЇ: ЛІКУВАННЯ (2)

Кардіостимуляція при дисфункції синусового вузла

Постійна кардіостимуляція показана за таких станів:

•  Документована симптомна брадикардія, у т.ч. часті синусові паузі, які супроводжуються клінічною  
  симптоматикою
•  Симптомна хронотропна недостатність
•  Синусова брадикардія, індукована медикаментами, необхідними для лікування певної патології

Постійна кардіостимуляція не рекомендована за таких станів:

•  Безсимптомні пацієнти
•  Пацієнти, в яких чітко документована непричетність до брадикардії симптомів, підозрілих щодо цього 
   порушення ритму
•  Симптомна синусова брадикардія, індукована медикаментами, які не є вкрай необхідними для 
   лікування певної патології
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БРАДИАРИТМІЇ: ЛІКУВАННЯ (3)

Кардіостимуляція за атріовентрикулярних блокад

Постійна кардіостимуляція показана за таких станів, незалежно від наявності асоційованих 

симптомів:

• АВ-блокада 3-го ступеня
• АВ-блокада 2-го ступеня з проведенням лише одного з 3, 4, 5 або більше передсердних 
   імпульсів (варіант високого ступеня)
• симптомна АВ-блокада 2-го ступеня типів Mobitz I або Mobitz II
• АВ-блокада 2-го ступеня типу Mobitz II з широким комплексом QRS або хронічною 
   двопучковою блокадою
• АВ-блокада 2- або 3-го ступенів, індукована фізичними навантаженнями
• АВ-блокада 2-го або 3-го ступенів на тлі нервово-м’язових захворювань
• АВ-блокада 2-го (Mobitz I чи II) або 3-го ступенів після катетерної абляції або хірургічних 
   втручань на клапанах, якщо прогнозується, що блокада не буде транзиторною

Постійна кардіостимуляція не рекомендована за таких станів:

• безсимптомні пацієнти
• пацієнти, в яких чітко документована непричетність до брадикардії симптомів, підозрілих 
   щодо цього порушення ритму
• симптомна брадикардія, індукована медикаментами, які не є вкрай необхідними для лікування 
   певної патології



77

Розділ 6

ГОСТРІ СУДИННІ СИНДРОМИ

6.1. Гострий аортальний синдром
6.2. Гостра тромбоемболія гілок легеневої артерії
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Класичне розшарування аорти
Сепарація середньої оболонки аорти 

з наявністю крові поза просвітом 
судини між шарами аортальної стінки 
Клапоть інтими поділяє просвіт аорти 

на два компартменти – 
справжній і несправжній

ГОСТРИЙ АОРТАЛЬНИЙ СИНДРОМ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ (1)

Патоморфологічні варіанти

Внутрішньостінкова 
гематома (ВСГ)
Гематома аортальної стінки 
без вхідного розриву інтими 
і формування двох просвітів

Розрив аневризми аорти
(з формуванням гематоми, оточеної 
періаортальними тканинами, або без неї)

Пенетрувальна аортальна 
виразка (ПАВ)

Атеросклеротичне ураження пенетрує 
внутрішню еластичну мембрану 

аортальної стінки
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ГОСТРИЙ АОРТАЛЬНИЙ СИНДРОМ: ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ (2)

Анатомічна класифікація і давність захворювання

Класифікація DeBakey

• Обидва розшарування типів І і ІІ починаються на рівні висхідної аорти
При типі І розшарування поширюється дистальніше висхідної аорти
При типі ІІ розшарування не виходить за межі висхідної аорти

• Розшарування типу ІІІ виникає на рівні низхідної аорти

Класифікація Stanford

• Тип А включає всі розшарування, які 
залучають висхідну аорту, незалежно 
від початкового місця розрашування
• Тип В включає всі розшарування 
дистальніше плечоголовного стовбура, 
які не залучають висхідну аорту

За давністю захворювання:

•  Гостре: < 2 тиж
•  Підгостре: 2–6 тиж
•  Хронічне: > 6 тиж

Тип I Тип II Тип III

Тип A Тип A Тип B

De Bakey

Stanford
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Симптоми, які можуть свідчити 

про гострий аортальний синдром

• Раптовий та інтенсивний біль у грудній клітці чи 
   спині, максимально виражений на початку нападу
• Дефіцит тиску / дефіцит пульсу

 – периферична або вісцеральна ішемія
 – неврологічний дефіцит

• Розширення середостіння на рентгенограмі 
   органів грудної клітки
• Чинники ризику розшарування
•  Інші прояви

– гостра аортальна регургітація
– перикардіальний випіт
– гемомедіастинум / гемоторакс

Диференційна діагностика

• ГКС (з елевацією сегмента ST або без неї)
• Аортальна регургітація без розшарування
• Аневризми аорти без розшарування
• М’язово-скелетний біль
• Перикардит
• Плеврит
• Новоутворення середостіння
• ТЕЛА
• Хоцецистит
• Атеросклероз або холестеринова емболія

ГОСТРИЙ АОРТАЛЬНИЙ СИНДРОМ: 

ПІДОЗРІЛІ СИМПТОМИ І ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА
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ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ 

З ПІДОЗРОЮ НА ГОСТРИЙ АОРТАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Розглянути ймовірність гострого аортального синдрому
у пацієнтів з такими проявами

• біль у грудній клітці, спині, животі
• синкопальний стан
• симптоми, які узгоджуються з дефіцитом перфузії
  (з боку центральної нервової системи; ішемія міокарда, 
  кінцівок, вісцеральна)

Претестове оцінювання ризику гострого розшарування аорти

• синдром Марфана
• захворювання сполучної тканини
• обтяжений сімейний анамнез 
  щодо захворювань аорти
• ураження аортального клапана
• аневризма грудного відділу аорти

• Дефіцит перфузії
     – дефіцит пульсу
     – різниця у величині сАТ
     – фокальний неврологічний дефіцит
• Шум аортальної регургітації
• Гіпотензія або шок

 

Біль у грудній клітці, спині або животі 
описується так:

Раптовий початок, інтенсивний, 
різкий, такий, що «розриває 
або пронизує наскрізь»

Стани, за яких ризик високий Характеристика болю, що вказує 
на високий ризик розшарування аорти

Об’єктивні ознаки, які вказують
на високий ризик розшарування аорти
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Високий ризик ГАС
Визначити претестовий ризик на основі сукупного оцінювання чинників ризику,

даних анамнезу та об’єктивних проявів

Низький ризик
Немає жодної ознаки високого ризику

Проміжний ризик
Наявна будь-яка одна ознака ризику

Високий ризик
Дві ознаки ризику або більше 

D-димер < 500 мкг/л
Розглянути альтернативний

діагноз

D-димер > 500 мкг/л

ТЕЛА?

Верифіковано

Якщо підозра на ГАС все ще лишається
(існує ймовірність ВСГ/ПАВ/тромбозу несправжнього просвіту)

Розпочати відповідну
терапію

Негайна консультація хірурга 
і термінове обстеження 

з візуалізацією аорти

D-димер < 1600 мкг/л
(упродовж 6 год з моменту
виникнення симптомів)
Дуже висока ймовірність ГАС

ЕКГ
Рентгенографія грудної 

клітки
Лабораторні тести

ТЕЕ

ТЕЕ (перевага надається за клінічно нестабільного стану)
КТ (візуалізація всієї аорти: від грудної порожнини до тазу)

Якщо ГАС наявний – розпочати реалізацію лікувального алгоритму

Якщо підозра на ГАС все ще лишається – розглянути проведення вторинного візуалізувального дослідження

ГОСТРИЙ АОРТАЛЬНИЙ СИНДРОМ: ДІАГНОСТИКА
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ГОСТРИЙ АОРТАЛЬНИЙ СИНДРОМ: 

АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

Підозра на розшарування аорти

КТ**ТТЕ

Інформація, яку слід отримати за результатами візуалізації:
• розшарування аорти, ВСГ, ПАВ або розрив аневризми аорти 
• залучення в процес висхідної аорти 
• ознаки загрозливого розриву (гемомедіастинум або гемоторакс)
• максимальний діаметр аорти
• поширеність розшарування
• місця проксимального та дистального розриву інтими аорти 
• компресія справжнього просвіту
• залучення судин, які відгалужуються 
• аортальна регургітація 
• перикардіальний випіт 
• залучення коронарних судин

* Перевага надається за вираженої гемодинамічної нестабільності
** За можливості проведення; досвідченість спеціаліста сприяє якості обстеження

Невизначений типТип А Тип В Невизначений тип/
Немає

Тип А Тип В

Інтраопераційна
TEE

Інтраопераційна ТЕЕ

ТЕЕ* / КТ ТЕЕ* / КТ

Невизначений типТип А Тип В

Хірургічне
лікування

ТЕЕ*/КТ МРВ

TEEТЕЕ ТЕЕТЕЕ*
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ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ АОРТАЛЬНИМ СИНДРОМОМ: ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД

ГОСТРЕ РОЗШАРУВАННЯ АОРТИ

Тип А
(залучення висхідної аорти)

Тип В
(висхідна аорта не залучена)

Неускладнене

Медикаментозне
лікування

Хірургічне лікування
або інвазивне втручання
на периферійних судинах

Хірургічне лікування
або інвазивне

втручання

Ускладнене  
(порушення перфузії,

розрив)
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ГОСТРИЙ АОРТАЛЬНИЙ СИНДРОМ: 

ПОЧАТКОВІ ДІАГНОСТИЧНІ І ЛІКУВАЛЬНІ ЗАХОДИ

1. Детальний збір анамнезу і повне фізикальне обстеження (за можливості)

2. ЕКГ у 12 стандартних відведеннях: виключити ГКС; документальне підтвердження ішемії 
    міокарда

3. Налагодити в/в доступ, лабораторні тести (креатинфосфокіназа, тропонін, міоглобін, 
    лейкоцити, D-димер, гематокрит, лактатдегідрогеназа)

4. Моніторинг: ЧСС та АТ

5. Полегшення болю (морфіну сульфат) 

6. Неінвазивна візуалізація

7. Переведення до відділення реанімації та інтенсивної терапії

8. МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ: зниження сАТ:

– в/в бета-блокатори (пропранолол, метопролол, есмолол або лабеталол) окремо або 
у комбінації з вазодилататорами (натрію нітропрусид або інгібітори АПФ) при тяжких 
гіпертензивних станах; титрувати до досягнення сАТ в межах 100–120 мм рт. ст.

– в/в верапаміл або дилтіазем також можуть використовуватися, особливо, коли ББ 
протипоказані

9. Консультація кардіохірурга або судинного хірурга
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ГОСТРИЙ АОРТАЛЬНИЙ СИНДРОМ: ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ

ТЕРМІНОВЕ ХІРУРГІЧНЕ ВТРУЧАННЯ (< 24 год)

Невідкладне хірургічне
лікування

Протезування висхідної аорти +/- дуги
з/без заміни/корекції аортального клапана чи кореня аорти

(залежно від аортальної регургітації і залучення кореня аорти)

ГОСТРЕ РОЗШАРУВАННЯ АОРТИ ТИПУ А ГОСТРЕ РОЗШАРУВАННЯ АОРТИ ТИПУ В

• гемодинамічна нестабільність
  (гіпотензія/шок)
• тампонада
• гостра виражена аортальна
  регургітація
• загрозливий розрив
• клапоть у корені аорти
• синдром мальперфузії

Планове (індивідуалізоване)
хірургічне лікування

• неускладнена ВСГ 

• коморбідні стани

• вік > 80 років

• проксимальна локалізація
  із залученням верхньої
  третини висхідної аорти 

Діагноз верифіковано
на основі клінічної картини і даних візуалізації

УСКЛАДНЕНЕ – 
визначається як:

• загрозливий розрив 
• мальперфузія
• рефрактерна АГ
• сАТ < 90 мм рт. ст.
• шок

НЕУСКЛАДНЕНЕ – 
визначається тоді, коли:

Відсутні ознаки 
ускладненого
розшарування

МЕДИКАМЕНТОЗНЕ
ЛІКУВАННЯ
і динамічне

спостереження
із застосуванням

методів візуалізації

• на момент госпіталізації
• через 7 днів
• при виписуванні
  зі стаціонару
• поспіль – кожні 6 міс 

МЕДИКАМЕНТОЗНЕ
ЛІКУВАННЯ

і
ТЕКАА

МЕДИКАМЕНТОЗНЕ
ЛІКУВАННЯ

і
ВІДКРИТЕ

ХІРУРГІЧНЕ
ВТРУЧАННЯ,
якщо ТЕКАА

протипоказана
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ГОСТРА ТРОМБОЕМБОЛІЯ ГІЛОК ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ: ДІАГНОСТИКА

ТЕЛА
проявляється, але не обмежується

такими симптомами з боку
серцево-судинної системи:

Шок?
або

сАТ < 90 мм рт. ст.?
або

падіння сАТ більше
ніж на 40 мм рт. ст.?

ТЕЛА
проявляється, але не обмежується

такими симптомами з боку
дихальної системи:

ТАК НІ

ЗАДИШКА

• біль у грудній клітці
  (стенокардія)
• синкопальний стан
• тахікардія
• зміни на ЕКГ
• ↑BNP і proBNP
• ↑ Tn

• біль у грудній клітці
• плевральный випіт
• тахіпное
• кровохаркання
• гіпоксемія
• ателектаз

Підозра
на гостру

ТЕЛА

Алгоритм ведення
НЕСТАБІЛЬНИХ пацієнтів

Алгоритм ведення
СТАБІЛЬНИХ пацієнтів
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*
г
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П

АЛГОРИТМ ВЕДЕННЯ НЕСТАБІЛЬНИХ ПАЦІЄНТІВ З ПІДОЗРОЮ 

НА ТРОМБОЕМБОЛІЮ ГІЛОК ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ

Є можливість негайно провести
КТ-ангіографію

та стан пацієнта стабілізовано

Тромболізис
або емболектомія

Тромболізис / емболектомія
недоцільні 

стан пацієнта стабілізовано

Неможливо виконати
наступне діагностичне

обстеження

* Розглянути також проведення ангіопульмонографії 
за нестабільного стану пацієнта в умовах гемодинамічної
лабораторії

Тромби у правих відділах серця,
легеневих артеріях,
або венозні тромби?

ТТЕ
(у ліжку пацієнта) КТ-

ангіографія *

Перевантаження
ПШ тиском

КУВ

Ні Так

Так

Так
Позитивний

результат

Негативний результат

Ні

ТЕЕ

Пошук інших причин
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Оцінити клінічну (претестову) ймовірність

Низька або проміжна
«ТЕЛА малоймовірна»

Позитивний

Негативний D-димер

МДКТ

Результат МДКТ
негативний

Результат МДКТ
позитивний

Результат негативний
Підтвердити за допомогою КУВ,
сканування V/Q або ангіографії

Результат МДКТ
позитивний

МДКТ

КУВ

Результат КУВ
позитивний

Висока або
«ТЕЛА ймовірна»

Антикоагулянтна терапія
показана

Антикоагулянтна терапія
необхідна

Антикоагулянтна терапія
показана

Антикоагулянтна терапія
необхідна

АЛГОРИТМ ВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВО СТАБІЛЬНИХ ПАЦІЄНТІВ 

З ПІДОЗРОЮ НА ТРОМБОЕМБОЛІЮ ГІЛОК ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ
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ВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВО СТАБІЛЬНИХ ПАЦІЄНТІВ З ПІДТВЕРДЖЕНОЮ ТРОМБОЕМБОЛІЄЮ 

ГІЛОК ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ НЕВИСОКОГО РИЗИКУ

Маркери 
пошкодження 

міокарда*
Позитивні* Позитивні** Негативні

Маркери 
перевантаження 
ПШ

Позитивні* або Позитивні** Негативні

Клінічна шкала 
оцінювання ризику Позитивні* або Позитивні** Негативні

Переважна 
початкова 
антикоагулянтна 
терапія

в/в НФГ/НМГ
НМГ/Фондапаринукс/ 

НПАК
НМГ/Фондапаринукс/ 

НПАК

СТРАТЕГІЯ

Моніторинг в умовах 
кардіо реанімаційного 

відділення
Рятівний 

тромболізис***

Госпіталізація
Телемоніторинг

Раннє виписування 
зі стаціонару

* Якщо усі три – позитивні.  ** Якщо один із трьох позитивний.  *** Ранній тромболізис може попередити 
гемодинамічну декомпенсацію, проте його застосування повинно бути ретельно виваженим у зв’язку з 
ризиком тяжких геморагічних ускладнень та інсульту
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ВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВО НЕСТАБІЛЬНИХ ПАЦІЄНТІВ З ПІДТВЕРДЖЕНОЮ 

ТРОМБОЕМБОЛІЄЮ ГІЛОК ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ВИСОКОГО РИЗИКУ

Шок або гіпотензія Так
Нещодавно 
перенесений 
внутрішньочерепний 
крововилив

Ні Так

Нещодавно 
проведене хірургічне 
втручання або тяжка 
кровотеча

Ні Так

Флотуючий тромб 
у правих відділах 
серця

Ні або
невеликий та 

обмежений правими 
відділами серця

Ні Ні

Так, особливо, 
якщо великих 

розмірів або такий, 
що виступає крізь 
відкрите овальне 

вікно

СТРАТЕГІЯ

Тромболізис, 

хірургічна або

черезшкірна 

катетерна 

емболектомія

Хірургічна або черезшкірна 

катетерна емболектомія

(доступність / досвід 

виконавця)

Хірургічна 

емболектомія

В/в НФГ, СТАБІЛІЗАЦІЯ АТ, КОРЕКЦІЯ ГІПОКСЕМІЇ
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ТРОМБОЕМБОЛІЯ ГІЛОК ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ: ФАРМАКОТЕРАПІЯ

Основні препарати для початкового лікування пацієнтів з верифікованою ТЕЛА

Н
е

с
т

а
б

іл
ь

н
и

й
 с

т
а

н
Альтеплаза (rtPA) (в/в) 100 мг/2 год 

або 0,6 мг/кг/15 хв мін. (макс. 50 мг)

Урокіназа (в/в) 3 млн МО за 2 год

Стрептокіназа (в/в) 1,5 млн МО за 2 год

НФГ (в/в) 80 МО/кг болюс + 18 МО/кг/год

С
та

б
іл

ь
н

и
й

 с
та

н

Еноксапарин (п/ш) 1,0 мг/кг 2 рази/день 
або 1,5 мг/кг 1 раз/день

Тинзапарин (п/ш) 175 Од/кг

Фондапаринукс (п/ш)
7,5 мг (маса тіла 50–100 кг)
5 мг за маси тіла < 50 кг
10 мг за маси тіла > 100 кг

Ривароксабан (п/о) 15 мг 2 рази на день 
(упродовж 3 тиж, потім 20 мг 1 раз на день)

Інші НПАК На сьогоднішній день очікується схвалення 
цих препаратів для застосування при ТЕЛА
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Розділ 7

ГОСТРИЙ МІОКАРДИТ / СИНДРОМ 

ГОСТРОГО УРАЖЕННЯ ПЕРИКАРДА

7.1. Гострий міокардит
7.2. Гострий перикардит і тампонада серця   
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       ГОСТРИЙ МІОКАРДИТ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ

Міокардит (WHO/ISFC): запальне захворювання міокарда, яке діагностується 
                                                   за встановленими гістологічними, імунологічними 
                                                   та імуногістохімічними критеріями

ІНФЕКЦІЙНІ ЧИННИКИ: ТОКСИЧНІ ЧИННИКИ:ІМУННІ/АУТОІМУННІ ЧИННИКИ:
• вірусні інфекції
• бактеріальні інфекції
• спірохетози
• грибкові ураження
• протозойні захворювання
• паразитарні захворювання
• риккетсіози

• Лікарські засоби
• Важкі метали
• Гормони, у т.ч. катехоламіни
  (феохромоцитома)
• Фізичні чинники

• Алергени:

 

правцевий анатоксин,
вакцини, сироваткова хвороба,
лікарські засоби

• Алоантигени:
• Аутоантигени:
 

лімфоцитарний міокардит
(за відсутності інфекції),
гігантоклітинний міокардит
(за відсутності інфекції),
міокардит, асоційований
з імунними/аутоімунними
захворюваннями

 
 

відторгнення трансплантату серця

ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ МІОКАРДИТУ
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ГОСТРИЙ МІОКАРДИТ: ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ (1)

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ПРИ КЛІНІЧНІЙ ПІДОЗРІ НА МІОКАРДИТ

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ
з допоміжними ознаками або без них:

• гострий біль у грудній клітці (перикардитичний або 
псевдоішемічний)
• задишка/втомлюваність, що вперше виникли (від кількох 
днів до 3 міс), або посилення задишки/втом люваності, 
які існували раніше, з ознаками ліво- або 
правошлуночкової СН або без них
• серцебиття, порушення серцевого ритму нез’ясо ваного генезу, 
синкопальні стани, перервана раптова серцева смерть
• кардіогенний шок і/або набряк легень нез’ясованого генезу

ДОПОМІЖНІ ОЗНАКИ,
що свідчать про клінічно підозрюваний міокардит:

• лихоманка ≥ 38,0 °C упродовж останніх 30 днів
• інфекція дихальної або травної системи
• анамнестичні дані про клінічно підозрюваний або 
верифікований за допомогою біопсії міокардит
• період до пологів та після них
• дані анамнезу про бронхіальну астму у хворого і/або його 
родичів
• екстракардіальні аутоімунні захворювання
• токсичні агенти
• обтяжений сімейний анамнез щодо дилатаційної 
кардіоміопатії, міокардиту

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ
І. Дані ЕКГ / холтерівського моніторування /стрес-

тестів: Нові зміни на ЕКГ і/або даних холтерівського 

моніторування і/або стрес-тестів, будь-які з таких:

• АВ-блокада 1-3-го ступенів, або БНПГ, зміни сегмента ST /
зубця Т (елевація сегмента ST або без неї, інверсія зубців Т)
• Зупинка синусового вузла, ШТ або ФШ, асистолія, ФП, часті 
екстрасистоли, НШТ
• Зниження вольтажу зубців R, порушення внутрішньо-
шлуночкової провідності (розширення комплексу QRS), 
патологічні зубці Q, низький вольтаж зубців ЕКГ

ІІ. Маркери цитолізу кардіоміоцитів: підвищення 
рівня TnT/TnI

III. Функціональні / структурні порушення на ЕхоКГ:

• Нові, порушення структури і функції ЛШ і/або ПШ, що не 
пояснюються іншими причинами (у т.ч. випадкові знахі дки 
у явно безсимптомних осіб): регіонарні порушення скорот ли-
вості або глобальні порушення систолічної або діасто лічної 
функції з дилатацією ЛШ або без неї, з по тов щенням стінок 
або без нього, з перикардіальним випот ом або без нього, 
з внутрішньопорожнинними тромбами або без них
IV. Характеристики тканини міокарда за даними МРВ: 
набряк і/або феномен пізнього підсилення гадолінієм 
класичного міокардитичного зразка
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ГОСТРИЙ МІОКАРДИТ: ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ (2)

Гострий міокардит слід підозрювати на основі:
один або більше клінічних проявів з указаних у діагностичних критеріях

з наявністю допоміжних ознак або без них,

А ТАКОЖ

один або більше діагностичних критеріїв різних категорій (з I по IV)

АБО

якщо у пацієнта немає клінічних проявів, – за наявності 2 або більше діагностичних критеріїв 

різних категорій (з I по IV)

за відсутності:

1) ангіографічно верифікованої ІХС
2) даних про наявність ССЗ та екстракардіальних захворювань / станів, які можуть лежати в основі 
     клінічних проявів (наприклад, ураження клапанів, природжені вади серця, гіпертиреоз тощо)

Ймовірність діагнозу міокардиту зростає зі збільшенням кількості наявних критеріїв

Ендоміокардіальна біопсія необхідна для:
1) верифікації діагнозу клінічно підозрюваного міокардиту; 
2) визначення типу та етіології запалення; 
3) обґрунтування раціональної імуносупресивної терапії (у випадках, не пов’язаних з вірусними 
     інфекціями).
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ГОСТРИЙ МІОКАРДИТ: ПРОТОКОЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ

Гемодинаміка стабільна
ФВ ЛШ збережена
Немає еозинофілії

Немає значущих порушень
серцевого ритму і провідності

Немає зв’язку із системним
імунним захворюванням*

Загальна підтримувальна терапія

Загальна підтримувальна терапія
Імуносупресивна терапія, якщо не відповідає на загальне 

підтримувальне лікування, а також за підтвердження 
відсутності вірусної інфекції за результатами ЕМБ

Гемодинаміка нестабільна, ФВ ЛШ знижена,
кардіогенний шок

Фармакотерапія, а також, за необхідності – 
механічна гемодинамічна підтримка (ЕКМО, ЛШДП/ДШДП:

«міст» до трансплантації серця або стабілізації стану)

Лімфоцитарний Гігантоклітинний, еозинофільний,
міокардит при саркоїдозі

(гостра декомпенсація)

Імуносупресивна терапія за підтвердження 
відсутності вірусної інфекції

за результатами ЕМБ

Анамнез, фізикальне обстеження; ЕКГ; ЕхоКГ; лабораторні тести (Tn, СРБ, ШОЕ, ЗАК, BNP); 
МРВ; за можливості – сироваткові серцеві аутоантитіла

Клінічно підозрюваний міокардит

* Якщо міокардит пов’язаний із загостреннями
системного імунного захворювання, їх лікування
перекривається (як правило, імуносупресивна терапія)

Розглянути проведення КАГ та ЕМБ
Немає даних щодо ІХС
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ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАГРОЗЛИВИМ ДЛЯ ЖИТТЯ ГОСТРИМ МІОКАРДИТОМ

• Пацієнти із загрозливими для життя проявами повинні бути госпіталізованими 
   до спеціалізованих відділень з можливістю моніторингу гемодинаміки, 
   проведення катетеризації серця та експертизи ЕМБ

• У пацієнтів із нестабільною гемодинамікою може бути необхідним установлення 
   серцево-легеневого допоміжного пристрою як «моста» до стабілізації стану або 
   трансплантації серця

• Проведення трансплантації серця має бути відкладеним у гостру фазу, 
   оскільки стан може бути стабілізовано; її термінове проведення слід розглядати у пацієнтів 
   з нестабільною гемодинамікою, у т.ч. за гігантоклітинного міокардиту, коли оптимальна 
   фармакотерапевтична та механічна гемодинамічна підтримка не можуть стабілізувати стан 
   пацієнта

• Установлення ІКД за складних порушень серцевого ритму має бути відкладеним 
   у гостру фазу до стабілізації стану; як рятівний захід цей пристрій може встановлюватися 
   у відновлювальний період
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ГОСТРИЙ ПЕРИКАРДИТ: ДІАГНОСТИКА

ДІАГНОСТИКА (≥ 2 ознаки з таких):
• біль у грудній клітці (плевральний), який варіює при зміні положення тіла
• шум тертя перикарда
• типові зміни на ЕКГ (депресія сегмента PR і/або дифузна елевація  сегмента ST увігнутої форми)
•  ЕхоКГ: новий ексудативний перикардит

Є ознаки 

Міоперикардит, якщо:
↑ Tn
ЕхоКГ: ↓ функції ЛШ

Гострий перикардит

Ознаки немає або їх важко
однозначно інтерпретувати

Розглянути
проведення

серцевої МРВ

Пізнє підсилення перикарда

Розглянути
альтернативний

діагноз
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ГОСТРИЙ ПЕРИКАРДИТ: ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ

Гострий перикардит

Ознаки високого ризику?
   • лихоманка > 38 °С
   • підгострий початок
   • антикоагулянтна терапія
   • травма
   • послаблення імунітету 
   • гіпотензія
   • розширення яремних вен
   • масивний випіт

Інші причини:
• післятравматичний синдром
  (стан після травми серця)
• стан після кардіохірургічних втручань
• синдром Дресслера (після ІМ)
• уремія
• новоутворення
• системні захворювання сполучної тканини
  (наприклад, системний червоний вовчак)
• бактеріальні інфекції
• туберкульоз

Є

ГоспіталізаціяСтан стабільний

Ібупрофен + колхіцин
Подальше обстеження

для виявлення етіологічних чинників

Тампонада?

Пункція перикарда
(перикардіоцентез)

Немає

Найчастіша форма:
Вірусний перикардит

Лікування
в амбулаторних умовах

АСК 800 мг або
ібупрофен 600 мг 2 рази/день – 2 тиж

Якщо біль у грудній клітці персистує або рецидивує:
Додати колхіцин 2,0 мг 2 рази/день впродовж 24 год, 
у подальшому 0,5–1,0 мг 2 рази/день впродовж 6 міс
Запобігати прийому кортикостероїдів!
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ТАМПОНАДА СЕРЦЯ: ДІАГНОСТИКА І ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ

Тампонада?

Тампонада

ЕхоКГ

• Помірний або масивний
    перикардіальний випіт

• Діастолічний колапс правого
    передсердя і ПШ

• Шлуночкова взаємозалежність

• Зростання швидкості кровотоку через
    тристулковий клапан і клапан
    легеневого стовбура (> 50 %);
    зниження швидкості кровотоку через
    мітральний та аортальний клапани (> 25 %)
    під час вдоху (предиктивна цінність > 90 %) 

Фізикальне обстеження:

• розширення шийних вен
• шок
• парадоксальний пульс
• приглушені серцеві тони

ЕКГ:

• синусова тахікардія
• мікровольтаж зубців
  комплексу QRS
• електрична альтернація

Катетеризація серця
Ранні ознаки

• ↑ тиску у правому передсерді
• втрата низхідної хвилі на кривій
   тиску у внутрішній яремній вені

Пізні ознаки

• ↓ тиску в аорті
• парадоксальний пульс
• внутрішньосерцеве врівноваження
   діастолічного тиску

Черезшкірний перикардіоцентез
і дренування
Розглянути питання
про проведення хірургічного
дренування
Запобігати вентиляції з ПТНВ

Не виконуються рутинно
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Розділ 8

ГІПЕРТЕНЗИВНІ АРТЕРІАЛЬНІ КРИЗИ

Гіпертензивний криз – це раптове значне підвищення АТ від нормального або 
підвищеного рівня, яке майже завжди супроводжується появою чи посиленням 
розладів з боку органів-мішеней або вегетативної нервової системи. 

Критеріями ГК є: раптовий початок, значне підвищення АТ, поява або посилення 
симптомів з боку органів-мішеней.

Вирізняють:

• ускладнені кризи, які характеризуються гострим або прогресуючим ураженням 
органів-мішеней, становлять пряму загрозу життю хворого та потребують негайного 
(від кількох хвилин до однієї-двох годин) зниження AT;

• неускладнені кризи – без гострого або прогресуючого ураження органів-
мішеней, становлять потенційну загрозу життю хворого і потребують швидкого 
(протягом кількох годин).
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ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ НЕУСКЛАДНЕНИХ ГІПЕРТЕНЗИВНИХ КРИЗІВ

Лікарський 

засіб

Доза та спосіб 

введення
Час дії Протипоказання Побічні ефекти

Каптоприл 25 мг під язик або per 
os, при необхідності 
– повторити через 
90–120 хв до 100 мг 
каптоприлу

Початок дії – 
15–30 хв, 
максимум 
– 30–90 хв, 
тривалість – 
4–6 год

Підвищена чутливість до іАПФ 
Набряк Квінке в анамнезі
Аортальний стеноз
Вагітність, лактація
Двобічний стеноз ниркових артерій
Стан після трансплантації нирок
Первинний альдостеронізм

Гіпотензія у пацієнтів 
з ренін-залежною 
гіпертензією, алергічні 
реакції  

Клонідин  0,075–0,3 мг per os 30–60 хв Гострий інфаркт міокарда 
Синдром слабкості синусового 
вузла
АВ блокада ІІ–ІІІ ступеня
Феохромоцитома
Паркінсонізм
Вагітність, лактація

Сонливість
Брадикардія
Ортостатична гіпотензія
Синдром Рейно
сухість у роті, міоз
підсилює дію алкоголю, 
наркотичних анальгетиків, 
дроперидолу

Пропра-
нолол

20–40 мг сублінгвально 15–30 хв,  
тривалість – 
до 6 год

АВ блокада ІІ–ІІІ ступеня
Синдром слабкості синусового 
вузла
Брадикардія (ЧСС < 50/хв)
Важкий перебіг бронхіальної 
астми

Синусова брадикардія 
АВ блокада, бронхо- та 
ларингоспазм
Маскує симптоми 
гіпоглікемії у хворих на 
ЦД, що приймають інсулін

Фуросемід 40 мг per os 30–60 хв Вагітність
Передозування препаратів 
дигіталісу

Ортостатична гіпотензія, 
слабкість
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Ніфедипін початкова разова доза 
для дорослих становить 
2–3 мг, при недостатній 
ефективності дозу 
поступово можна під -
вищувати до клінічно 
значущого ефекту 

10–15 хв Гостра серцева недостатність 
Гострий коронарний синдром

Гіпотензія, тахікардія

ОСНОВНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ ГІПЕРТЕНЗИВНИХ КРИЗІВ 

(ЗАРЕЄСТРОВАНІ В УКРАЇНІ)

Лікарський 

засіб
Доза та спосіб введення

Початок 

дії

Тривалість 

дії
Протипоказання Побічні ефекти

Нітро гліцерин 5 мкг/хв, 
підвищення 
на 5–10 мкг/хв 
кожні 5 хв до 
макс. 200 мкг/хв

2–5 хв 5–10 хв Протипоказаний при 
закритокутовій глаукомі та 
підвищенні ВЧТ 
Обережно при порушенні 
мозкового або ниркового 
кровообігу

Головний біль, 
блювота, метге-
мо глобін  емія, 
толерантність 
при тривалому 
використанні

Нітропрусид
натрію

0,5 мкг·кг-1·хв-1, 
підвищення до макс. 
8–10 мкг·кг-1·хв-1, 
при дозі > 4 мкг·кг-1·хв-1 
інфузія тіосульфату для 
зниження токсичності

Негайно 1–2 хв Протипоказаний при вагітності 
та гострій СН зі збільшенням 
серцевого викиду, ІМ
Обережно при патології нирок 
та печінки, анемії, ішемії 
міокарда, підвищенні ВЧТ

Ціанідоподібний 
ефект 
Нудота/блювота, 
головний біль, 
судоми
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Урапідил 10–50 мг в/в болюс 
(повторення кожні 5 хв 
до зниження АТ або до 
100 мг), за необхідності – 
інфузія зі швидкістю макс. 
2 мг/хв, підтримувальна 
доза 9 мг/год

2–5 хв 4–6 год Протипоказаний при 
аортальному стенозі
Обережно при патології 
нирок та печінки, у пацієнтів 
похилого віку

Запаморочення, 
головний біль, 
нудота

Есмолол 500 мкг/кг навантажу ва-
льна доза, далі інфузія 50 
мкг·кг-1·хв-1 
(макс. 300 мкг·кг-1·хв-1)

1–2 хв 10–20 хв Див. для лабеталолу, 
виведення не залежить від 
функції печінки та нирок

Брадикардія, 
бронхоспазм, 
нудота, 
АВ блокада

Лабеталол 20 мг в/в болюсно, далі 
20–80 мг кожні 10 хв або 
інфузія 0,5–2 мг/хв 
(макс. 300 мг/добу)

5–10 хв 2–6 год Не використовувати у хво    рих з 
бронхіальною астмою та ХОЗЛ, 
гострою систолічною СН, бради -
кар  дією, блокадами серця чи 
печінковою недостатністю

Брадикардія, 
бронхоспазм, 
нудота/блювота, 
АВ блокада

Еналаприл 0,625–1,25 мг 
за 5 хв кожні 4–6 год, 
збільшення дози 
на 1,25 мг до макс. 5 мг 
кожні 6 год

15–30 хв 12–24 год Протипоказаний при вагіт но       сті, 
гострій нирковій недо  статності, 
стенозі ниркових артерій
Не рекомендовано при 
гострому ІМ

Запаморочення, 
головний біль
Гіпотензія
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З УСКЛАДНЕНИМ 

ГІПЕРТОНІЧНИМ КРИЗОМ

Морбідний фон, 

орган-мішень

Початок 

терапії
Мета терапії Препарати вибору

Не рекомен  до-

вані препарати

Гостра 
гіпертензивна 
енцефалопатія

Початковий 
рівень АТ > 
140/90 мм рт. ст.

Зниження серАТ на 25 % 
упродовж 
8 годин

Лабеталол, есмолол Нітропрусид, 
гідралазин

Гострий ішемічний 
інсульт

При ТЛТ
САТ > 185 або 
ДАТ > 110 мм 
рт. ст.

 Зниження та підтримання САТ 
< 180 та ДАТ < 105 мм рт. ст. 
упродовж 24 год

Лабеталол, урапідил Нітропрусид

Без ТЛТ САТ > 
220 або ДАТ > 
120 мм рт. ст.

Зниження серАТ на 10–15 % за 
2–3 год, на 15–25 % упродовж 
24 год

Лабеталол, урапідил Нітропрусид

Геморагічний 
інсульт

САТ > 180 або
серАТ > 130 
мм рт. ст.

Не підвищений ВЧТ (< 25) – 
САТ < 60 та серАТ < 110 мм рт. 
ст. упродовж 24 год
Підвищений ВЧТ (>25) – 
САТ < 180 серАТ < 130 мм рт. ст. 
та перфуз. тиск ГМ > 60–80
Зниження САТ до 140 мм рт. ст. 
вважається безпечним

Лабеталол, урапідил, 
есмолол 

Нітропрусид, 
гідралазин

Субарахно  їдальна 
кровотеча

САТ > 160 мм 
рт. ст.

До операції – зниження та 
підтримання САТ < 140 мм рт. 
ст., після операції – підтримання 
рівня САТ < 200 мм рт. ст. 

Лабеталол, урапідил, есмолол
Німодипін всім пацієнтам 
(попередження мозкового 
вазоспазму) 

Нітропрусид, 
гідралазин
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Морбідний фон, 

орган-мішень

Початок 

терапії
Мета терапії Препарати вибору

Не рекомен  до-

вані препарати

ГКС САТ > 160 або  
ДАТ > 100 мм 
рт. ст.

Зниження серАТ на 20–30 % Бета-блокатори, 
нітрогліцерин

Нітропрусид, 
еналаприлат

Гостра 
лівошлуночкова 
недостатність

Початковий 
рівень АТ > 
140/90 мм 
рт. ст.

Зниження серАТ на 20–30 % Основні – Нітрогліцерин/ 
Нітропрусид + петльовий 
діуретик
Альтернативні – еналаприл, 
урапідил

Есмолол, 
метопролол, 
лабеталол

Розшарування 
аорти

САТ > 120 мм 
рт. ст.

САТ від 100 до 120 мм рт. ст., 
серАТ < 80 мм рт. ст. 
(бажано зменшення ЧСС < 60 
за 1 хв)

Есмолол/ лабетолол/ 
метопролол (перший ряд) 
чи дилтіазем/ верапаміл 
(при протипоказаннях до 
бета-блокаторів)      +
Нітропрусид, еналаприл, 
урапідил (другий ряд – у 
разі недостатнього ефекту 
бета-блокаторів)

Призначення 
вазодила   таторів 
до застосу  вання 
бета-блокаторів

Інтраопераційна 
та постопераційна 
гіпертензія

САТ або серАТ 
> 20 % від 
рівня АТ до 
операції

Зниження ДАТ на 10–15 % 
або до 110 мм рт. ст. за 30–60 
хв. В цілому зниження серАТ 
не більше 25 %. Зниження АТ 
проводити на фоні помірної 
інфузійної терапії

Урапідил, лабетолол, 
есмолол

-

Кардіохірургія 
– АТ > 140/90 
або серАТ > 
105 мм рт. ст.

Підтримання САТ < 140 
та ДАТ < 90 мм рт. ст.

Урапідил, нітрогліцерин, 
лабеталол, есмолол, 
нітропрусид 

Не рекомен  дова -
не застосування 
бета-блокаторів 
при супутній СН
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ACLS   – Advanced cardiovascular life support  
                           («Розширена серцево-легенева реанімація»)
BNP – мозковий натрійуретичний пептид
СО2  – двоокис карбону (IV) (вуглекислий газ)
СРАР-терапія – терапія зі створенням постійного 
                               позитивного тиску у дихальних шляхах                       
                              («Continuous Positive Airways Pressure»)
CURB-65  – шкала CURB-65 (шкала Британського  
                           торакального товариства для оцінки 
                           тяжкості позагоспітальної пневмонії)
FiO2  – фракція кисню у вдихуваному повітрі
GOLD  – Глобальна ініціатива з ХОЗЛ («The Global  
                            Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease»)

GP IIb/IIIa  – глікопротеїнові рецептори IIb/IIIa тромбоцитів
Hb  – гемоглобін
ISFC  – Міжнародне товариство і федерація 
                            кардіологів («International Society and 
                            Federation of Cardiology»)
NT-proBNP  – N-кінцевий фрагмент BNP
РаО2  – парціальний тиск кисню в артеріальній крові
РаСО2  – парціальний тиск вуглекислого газу 
    в артеріальній крові 
PSI  – індекс тяжкості пневмонії («Pneumonia  
                            Severity Index»)
rt-PA  – ретеплаза
ScvO2  – сатурація киснем центральної венозної крові

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Морбідний фон, 

орган-мішень

Початок 

терапії
Мета терапії Препарати вибору

Не рекомен  до-

вані препарати

Еклампсія Судоми при 
АТ ≥ 140/90 
мм рт. ст. 
у вагітної, 
роділлі чи 
породіллі

Припинення судом, 
відновлення прохідності 
дихальних шляхів

Магнію сульфат Інгібітори АПФ

Гіперсимпати ко-
тонія (феохромо -
цитома / інтокси-
кація кокаїном, 
амфетамінами 
та ін. / синдром 
відміни клонідину) 

Початковий 
рівень АТ > 
140/90 мм 
рт. ст.

Зниження серАТ на 20–30 % Альфа-адреноблокатор 
(урапідил)
Альтернативн і: 
нітрогліцерин/ Нітропрусид, 
верапаміл

Бета-адрено-
блокатори без 
попереднього 
призначення 
альфа-блокаторів
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SpO2  – сатурація киснем
Tn  – серцевий тропонін
TnI  – серцевий тропонін І
TNK-tPA  – тенектеплаза
TnT  – серцевий тропонін Т
tPA  – альтеплаза
V/Q сканування – вентиляційно-перфузійне сканування 
                                     легень
Vi/Vt  – відношення початкової (Vi) до кінцевої  (Vt)  
                            швидкості активації шлуночків
WHO  – Світова організація охорони здоров’я
     («World Health Organization»)
WPW  – феномен (синдром) Wolff –Parkinson–White

АВ  – атріовентрикулярний
АВВРТ  – АВ-вузлова реципрокна тахікардія
АВВТ  – АВ-вузлова тахікардія
АГ  – артеріальна гіпертензія
АЗД  – автоматичний зовнішній дефібрилятор
АПФ  – ангіотензинперетворювальний фермент
АСК  – ацетилсаліцилова кислота 
АТ  – артеріальний тиск
аЧТЧ  – активований частковий тромбопластиновий час
ББ  – β-адреноблокатор
БКК  – блокатор кальцієвих каналів
БЛНПГ  – блокада лівої ніжки пучка Гіса
БНПГ  – блокада ніжок пучка Гіса
БПНПГ  – блокада правої ніжки пучка Гіса
БРА  – блокатор рецепторів ангіотензину ІІ

в/в  – внутрішньовенний
в/к  – внутрішньокістковий
в/с – внутрішньосерцево
ВВС  – вазо-вагальний синкопе
ВМН  – верхня межа норми
ВС  – втрата свідомості
ВСГ  – внутрішньостінкова гематома
ТТ  – тропоніновий тест
ГАС  – гострий аортальний синдром
ГЕРХ  – гостроезофагеальна рефлюксна хвороба
ГКС  – гострий коронарний синдром
ГЛШ  – гіпертрофія лівого шлуночка
ГСН  – гостра серцева недостатність
ДШДП  – двошлуночковий допоміжний пристрій
ЕАбП  – електрична активність без пульсу
ЕКГ  – електрокардіограма (електрокардіографія)
ЕКМО  – екстракорпоральна мембранна оксигенація
ЕМБ  – ендоміокардіальна біопсія
ЕТІ  – ендотрахеальна інтубація
ЕФД  – електрофізіологічне дослідження
ЕхоКГ  – ехокардіограма (ехокардіографія)
ЗАК  – загальний аналіз крові
ІАБК  – інтрааортальна балонна контрапульсація 
                           (інтрааортальний балонний контрапульсатор)
ІКД  – імплантований кардіовертер-дефібрилятор
ІМ  – інфаркт міокарда
ІХС  – ішемічна хвороба серця
КАГ  – коронароангіографія
КТ – комп’ютерна томографія
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КУВ  – компресійна ультрасонографія вен
КФК  – креатинфосфокіназа
КЧВСС  – коригований час відновлення синусового вузла
КШ  – коронарне шунтування
ЛДГ  – лактатдегідрогеназа
ЛШ  – лівий шлуночок
ЛШДП  – лівошлуночковий допоміжний пристрій
МДКТ  – мультидетекторна комп’ютерна томографія   
    (комп’ютерна томографія з > 4 елементами)
МКС  – масаж каротидного синуса
МНУП  – мозковий натрійуретичний пептид
МО  – міжнародна одиниця
НВЛ  – неінвазивна вентиляція легень
НД  – навантажувальна доза
НМГ  – низькомолекулярний гепарин
НПАК  – нові пероральні антикоагулянти
НПЗП  – нестероїдні протизапальні препарати
НФГ  – нефракціонований гепарин
НШТ – надшлуночкова тахікардія
ОГ  – ортостатична гіпотензія
Од  – одиниця
п/ш  – підшкірний
п/я  – під язик (сублінгвально)
ПАВ  – пенетрувальна аортальна виразка
ПД  – підтримувальна доза
ПТНВ  – позитивний тиск наприкінці видоху
ПШ  – правий шлуночок
рШКФ  – розрахована швидкість клубочкової фільтрації
сАТ  – систолічний артеріальний тиск
СДЛШ  – систолічна дисфункція лівого шлуночка
СК  – стрептокіназа

СКС  – синдром каротидного синуса
СЛР  – серцево-легенева реанімація
СН  – серцева недостатність
СРБ  – С-реактивний білок
ССЗ  – серцево-судинне захворювання
ТВС  – транзиторна втрата свідомості
ТГВ  – тромбоз глибоких вен
ТЕЕ  – трансезофагеальна (черезстравохідна)
     ехокардіографія
ТЕКАА  – трансторакальна ендоваскулярна корекція 
                            аневризми аорти
ТЕЛА  – тромбоемболія гілок легеневої артерії
ТЗЛА  – тиск заклинювання легеневої артерії
ТІА  – транзиторна ішемічна атака
ТТ  – тропоніновий тест
ТТГ  – тиреотропний гормон
ТТЕ  – трансторакальна ехокардіографія
ФП  – фібриляція передсердь
ФПД  – фізична протидія (прийом)
ФШ  – фібриляція шлуночків
ХОЗЛ  – хронічне обструктивне захворювання легень
ХСН  – хронічна серцева недостатність
ЦД  – цукровий діабет
ЧКВ  – черезшкірне коронарне втручання
ЧСС  – частота серцевих скорочень
ШВЛ  – штучна вентиляція легень
ШКФ  – швидкість клубочкової фільтрації
ШМД  – швидка медична допомога
ШОЕ  – швидкість осідання еритроцитів
ШТ  – шлуночкова тахікардія


