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Передмова
Головною причиною смертності хворих в усьому світі є серцево-судинні
захворювання. Незважаючи на досягнуті успіхи в лікуванні гострого інфаркту
міокарда та нестабільної стенокардії, на їх долю припадає до 50% усіх
смертельних випадків. Дані міжнародних реєстрів, в яких приймали участь і
центри з України, свідчать, що гострий коронарний синдром (ГКС) без підйому
сегмента ST спостерігають частіше, ніж з підйомом сегмента ST, а щорічна
кількість випадків захворювання становить приблизно 3 випадки на 1000
мешканців. Госпітальна летальність пацієнтів з ІМ з підйомом сегмента ST вища,
ніж у пацієнтів без елевації ST (7 проти 3–5% відповідно), однак через 6 місяців
вірогідність смерті від серцево-судинних причин вирівнюються в обох категоріях
хворих і становить відповідно 12 і 13% відповідно. Через 4 роки смертність у
пацієнтів, які перенесли ГКС без елевації сегмента ST була удвічі вищою, ніж у
пацієнтів з ГКС з елевацією сегмента ST. Ключовими проблемами ведення таких
пацієнтів є своєчасна і точна діагностика, оцінка ступеня ризику та прогнозу
захворювання, призначення адекватного лікування. У більшості випадків
причиною ГКС є розрив або ерозія атеросклеротичної бляшки з тромбозом
різного ступеня, що призводить до ішемії та некрозу міокарда. Призначити
найбільш раціональне лікування хворих на ГКС дозволяє стратифікація ступенів
ризику розвитку ускладнень.
Гострий коронарний синдром (ГКС) – це група симптомів і ознак,
притаманних гострому інфаркту міокарда (ГІМ) або нестабільній стенокардії.
Термін ГКС використовується при першому контакті з хворими як попередній
діагноз і включає ГКС зі стійкою елевацією сегмента ST на ЕКГ і без такої.
Перший, як правило, передує ГІМ із зубцем Q на ЕКГ, другий – ГІМ без Q і
нестабільна стенокардія (заключні клінічні діагнози).
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ГІМ – це некроз міокарда внаслідок гострої ішемії. Нестабільна стенокардія
– гостра ішемія міокарда, важкість і тривалість якої недостатня для розвитку
некрозу міокарда. ГІМ без підйому ST/без Q відрізняється від нестабільної
стенокардії збільшенням рівня біохімічних маркерів некрозу міокарда в крові.
ГКС обумовлений гострим зменшенням постачання міокарда киснем, внаслідок
розриву або ерозії атеросклеротичної бляшки, тромбозом вінцевої артерії,
вазоконстрикцією та мікроемболізацією. Частіше розриваються бляшки з великою
кількістю ліпідів, макрофагів, тонким поверхневим шаром. Ушкодженню
атеросклеротичної бляшки сприяють артеріальна гіпертензія, вазоконстрикція,
високий рівень ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів, молекул
фібриногену, фібронектину, фактора Віллєбранда, запалення.
Класифікація ГКС:
Гострий коронарний синдром з підйомом сегмента ST або гостро
виниклою блокадою лівої ніжки пучка Гіса. Стійкі підйоми сегмента ST
свідчать про гостру повну оклюзію коронарної артерії. Метою лікування в цій
ситуації є швидке відновлення прохідності судини за допомогою
тромболітичних препаратів (за відсутності протипоказань) або черезшкірної
ангіопластики. ГКС зі стійкою елевацією ST у більшості випадків передує ГІМ
із зубцем Q.
Гострий коронарний синдром без підйому сегмента ST. Зміни на ЕКГ
характеризуються стійкою або скороминущою депресією сегмента ST,
інверсією, згладженістю або псевдонормалізацією зубця Т. ЕКГ у перші
години може бути нормальною. Невідкладна допомога при ГКС без підйому
сегмента ST полягає в усуненні больового синдрому і ішемії міокарда з
використанням аспірину, гепарину, β-блокаторів, нітратів. Тромболітична
терапія неефективна і може навіть погіршити прогноз у пацієнтів. Діагноз
ГКС на догоспітальному етапі базується на клінічних проявах (ангінозний
статус) і ЕКГ-діагностиці.
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