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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Мітральна недостатність (МН) посідає 
друге місце після аортальних вад у структурі клапанних хвороб серця в Європі 
(Baumgartner H. et.al., 2017).  

Загальна смертність пацієнтів із МН, протягом 5 років, без хірургічної 
корекції становить від 19 до 25%, а смертність від серцевих причин – від 11 до 17%; 
частота виникнення серцевих подій (смерть від серцевих причин, серцева 
недостатність (СН) або нова фібриляція передсердь при медикаментозному 
лікуванні) – від 30 до 36% (Iung B. et.al., 2003; El-Tallawi K.C. et.al., 2017). 

Від 18 до 33% пацієнтів із МН і збереженою фракцією викиду (ФВ) лівого 
шлуночка (ЛШ) до операції демонструють його дисфункцію після хірургічного 
втручання на мітральному клапані (МК), а в пацієнтів із ФВ ≤ 40% після хірургічної 
корекції МН зростає ризик пізньої післяопераційної смерті до 70% (Quintana E. et.al., 
2014). 

Досі немає одностайної думки стосовно оптимального моменту виконання 
хірургічного втручання на МК за наявності важкої МН  (Imasaka K. et al., 2013).  

У літературі знаходимо обмежену кількість даних щодо змін систолічної 
функції та розмірів ЛШ при тривалому спостереженні в динаміці у пацієнтів з 
важкою МН після хірургічної корекції цієї клапанної вади. Більше того, оцінка 
систолічної функції ЛШ у хворих, яким планують операцію на МК з приводу важкої 
МН, є досить проблематичною при застосуванні типових сучасних методів 
обстеження. Причина в тому, що МН характеризується суттєвим зростанням 
переднавантаження і зниженням післянавантаження лівого шлуночка (кров у 
систолу має змогу частково скидатися у камеру з низьким тиском, а саме – в ліве 
передсердя), що потенційно маскує його систолічну дисфункцію. Немає жодного 
дослідження, яке б засвідчило суттєвий позитивний вплив на виживання в пацієнтів, 
яким виконували хірургічну корекцію МК при безсимптомній важкій мітральній 
недостатності, якщо в них до операції систолічна функція ЛШ була задовільною 
(Ogutu P. et.al., 2009; Enriquez-Sarano M., et.al., 2018). 

Після хірургічної корекції МН (пластика або протезування) зменшується 
переднавантаження ЛШ, але зростає післянавантаження, внаслідок чого може 
демаскуватися його систолічна дисфункція.  

За різними даними (Kitai T. et.al., 2014) у 34% пацієнтів із збереженою ФВ до 
операції маніфестує дисфункція ЛШ після хірургічного втручання на МК, а в 1 з 5 
таких хворих, виникає післяопераційна дисункція ЛШ і вона відновлюється тільки в 
1 з 3 хворих в пізньому післяопераційному періоді з настанням клінічного 
поліпшення. Отже питання причини таких незадовільних клінічних результатів 
залишається відкритим. 

Результати ж хірургічної корекції можна оцінювати за параметром залишкової 
МН після операції і трактувати їх як незадовільні, якщо резидуальна МН є більшою, 
ніж легка. Крім того, ефективність лікування можна оцінювати за клінічним 
поліпшенням стану хворого – зменшення явищ СН – поліпшення функціонального 
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класу СН за класифікацією New York Heart Association (NYHA), що корелює із 
фракцією викиду ЛШ. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація є складовою частиною науково-дослідницької роботи кафедри 

хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: «Прогнозування, діагностика та лікування гемодинамічних розладів та 
інфекційно-запальних ускладнень у хірургії, серцево-судинній хірургії та 
трансплантології» (№ держреєстрації 0115U000038, шифр теми ІН.21.00.0001.15, 
термін виконання – з 2015 по 2019 рр..). 

Мета дослідження – поліпшити надання хірургічної допомоги хворим з 
важкою первинною мітральною недостатністю шляхом прогнозування і оптимізації 
діагностики прихованої доопераційної дисфункції ЛШ.  

Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання: 
1. Провести ретроспективний і проспективний аналізи результатів 

хірургічного лікування хворих із  первинною мітральною недостатністю.  
2.    Провести ретроспективний і проспективний аналізи клінічних результатів 

хірургічної корекції мітральнї недостатності. 
3. Визначити прогностичні показники післяопераційного зниження 

систолічної функції лівого шлуночка серця.  
4.    Визначити наявність зв'язку між стандартним методом визначення фракції 

викиду за Сімпсоном при оцінці систолічної функції лівого шлуночка і методом 
оцінки ефективної фракції викиду в пацієнтів з важкою первинною мітральною 
недостатністю. 

5. Встановити можливість і доцільність використання методу ЕФВ для 
визначення і прогнозування систолічної функції ЛШ. 

6.  Розробити прогностичну модель, як клінічний інтрумент для прогнозування 
післяопераційного зниження фракції викиду ЛШ у пацієнтів з важкою первинною 
мітральною недостатністю. 

Об'єкт дослідження – важка первинна мітральна недостатність, з показами до 
хірургічної корекції. 

Предмет дослідження – систолічна функція лівого шлуночка в пацієнтів із 
важкою первинною мітральною недостатністю. 

Методи дослідження – функціональні обстеження хворих (зокрема – 
визначення класу серцевої недостатності за NYHA), інструментальні: метод 
визначення ефективної фракції викиду (ЕФВ) ЛШ, метод оцінки скоротливості ЛШ з 
використанням спектральної тканинної допплерографії, визначення фракції викиду 
ЛШ з використанням методу Сімпсона, визначення фракції викиду ЛШ з 
використанням методу Тейхольца, планіметричне визначення розмірів ЛШ, правого 
шлуночка і лівого передсердя, метод оцінки ступеня легеневої гіпертензії на підставі 
визначення градієнта тиску між правим шлуночком (ПШ) і правим передсердям та 
часу прискорення кровоплину в легеневій артерії; метод електрокардіографії (ЕКГ); 
статистично-математичні методи (для обробки результатів дослідження). 
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Наукова новизна результатів дослідження. Отримані результати наукового 
дослідження дали можливість прогнозувати знижену фракцію викиду лівого 
шлуночка після операції в пацієнтів із важкою первинною мітральною недостатністю. 
Для цього вперше було використано розрахунок ефективної фракції викиду в хворих 
з первинною мітральною недостатністю з допомогою ехокардіографії. Корелятивний 
зв’язок для двох методів оцінки ФВ (ЕФВ і ФВ за Сімпсоном) на момент другого 
обстеження після операції був рівнонаправлений і значущий.  

Вперше визначено порогову точку для ефективної фракції викиду, рівень 
нижче якої найточніше асоціюється з несприятливим прогнозом щодо скоротливої 
функції серця у віддаленому періоді – оптимальним є встановлення порогового 
значення ефективної фракції викиду в 30%, ВШ 68,0 (95% довірчий інтервал 10,6-
261,7).  

При встановленні порогового значення 30% сама лише ефективна фракція 
викиду забезпечує ту саму точність передбачення зниженої систолічної функції 
лівого шлуночка після операції, як і інші, встановлені нами незалежні предиктори. 

Ефективна фракція викиду до операції засвідчила обернену кореляцію з 
кінцево-діастолічним і кінцево-систолічним розмірами лівого шлуночка, з 
розмірами лівого передсердя і правого шлуночка, тиском у правому передсерді. 

За результатами проведеного дослідження було встановлено, що істотними 
предикторами зниженої фракції викиду через 3 місяці після хірургічного лікування і 
незадовільного клінічного результату виявилися дилятація камер серця – 
збільшення кінцево-діастолічного розміру (КДР) і кінцево-систолічного розміру 
(КСР) ЛШ і розмірів ЛП, зростання систолічного тиску в легеневій артерії, знижена 
ефективна фракція викиду і ФВ за Сімпсоном, знижений час прискорення в 
легеневій артерії, фібриляція передсердь перед операцією, функціональний клас 
серцевої недостатності III-IV за NYHA. Вік, стать, причини мітральної 
недостатності не мали прогностичного значення.  

На основі отриманих даних, та на основі прогностичної моделі вперше було 
розроблено шкалу для доопераціного прогнозування зниженої фракції викиду лівого 
шлуночка після хірургічної корекції важкої первинної мітральної недостатності. 

Отримані в дослідженні дані дозволили рекомендувати визначення ефективної 
фракції викиду як допоміжний метод для оцінки систолічної функції лівого 
шлуночка серця у пацієнтів з важкою первинною мітральною недостатністю, 
оскільки це дає можливість прогнозувати зниження його систолічної функції після 
хірургічної корекції мітральної недостатності. 

Практичне значення одержаних результатів. Встановлені прогностичні 
показники зниження післяопераційної фракції викиду лівого шлуночка серця, 
наявність сильного однонаправленого зв'язку між стандартним методом визначення 
фракції викиду за Сімпсоном при оцінці систолічної функції лівого шлуночка і 
методом оцінки ефективної фракції викиду в пацієнтів з важкою первинною 
мітральною недостатністю. Вперше обгрунтовано доцільність використання методу 
визначення ефективної фракції викиду як додаткового для оцінки систолічної 
функції лівого шлуночка. 
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     Вперше доведено, що в пацієнтів із важкою первинною мітральною 
недостатністю метод визначення ЕФВ дає можливість прогнозувати систолічну 
дисфункцію лівого шлуночка після хірургічної корекції цієї клапанної вади серця. 
Показник ЕФВ лівого шлуночка є корисним для динамічного нагляду за пацієнтами 
з важкою первинною мітральною недостатністю і визначення термінів проведення 
хірургічної корекції до виникнення незворотної дисфункції лівого шлуночка, 
особливо у малосимптомних хворих. 

     Розроблену завдяки результатам проведеного дослідження прогностичну 
модель у вигляді шкали як клінічний інструмент для передбачення зниження ФВ 
ЛШ на практиці можна застосувати у вигляді прогностичного індексу з 4-х 
характеристик: ефективної фракції викиду, систолічного тиску в легеневій артерії, 
кінцево-систолічного розміру лівого шлуночка, часу прискорення в легеневій артерії 
(інші характеристики – фібриляція передсердь, функціональний клас серцевої 
недостатності, тощо, варто використовувати, якщо котрась з цих 4-х невідома) для 
встановлення ймовірності зниженої фракції викиду після операції корекції 
мітральної недостатності в дослідженої категорії хворих. Це дає можливість 
динамічного нагляду за хворими з важкою первинною мітральною недостатністю, 
визначення термінів проведення хірургічної корекції до виникнення незворотної 
дисфункції лівого шлуночка (особливо у малосимптомних пацієнтів), коли ризики 
хірургічного втручання можуть перевищувати його користь. 

За результатами проведеного дослідження отримано патент України на 
корисну модель № 113773 «Спосіб визначення фракції викиду лівого шлуночка 
серця у хворих з важкою первинною мітральною недостатністю». 

Впровадження результатів роботи у практику. Отримані результати 
досліджень, зокрема – прогностичну модель для передбачення зниженої фракції 
викиду серця після операції корекції мітральної недостатності у хворих з важкою 
первинною мітральною недостатністю, впроваджено в лікувальний і діагностичний 
процес відділення кардіохірургії з лабораторією штучного кровообігу та 
екстракорпоральних методик КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» (затв. 
01.06.18) м.Львова, відділення кардіології КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна 
лікарня» (затв.23.04.18) м. Львова, кафедри променевої діагностики ФПДО 
Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 
(затв.01.04.18), кафедри хірургії №1 ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» (затв. 22.05.18), відділення серцево-судинної хірургії КЗ 
«Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради (затв. 14.05.18). 
Положення, викладені в матеріалах дисертації, використані при підготовці лекцій у 
педагогічному процесі кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Планування і проведення всіх досліджень 
виконано за період з 2015 по 2018 роки. Спільно із науковим керівником 
здійснювалося планування і організація дослідження, а також впровадження в 
практику отриманих результатів. Дисертант особисто проаналізував наукову 
іноземну та вітчизняну літературу за темою, провів патентно-інформаційний пошук, 
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сформулював мету і спільно з науковим керівником визначив теоретичні та 
практичні напрями дослідження. Самостійно здійснив ретроспективне (обробка 
даних із 144 карт стаціонарних хворих) і проспективне (72 пацієнти) дослідження 
тематичних хворих, у тому числі функціональне обстеження. Здобувач особисто 
сформував бази даних хворих і провів статистичну обробку результатів 
дослідження, підготував наукові статті і брав участь у хірургічних операціях, 
передопераційній підготовці та лікуванні пацієнтів з первинною МН після операції. 
 Ідея роботи, фактичний матеріал, основна частина, формулювання висновків в 
наукових статтях, що опубліковані у співавторстві, належать здобувачеві. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації оприлюднені на 
міжнародній конференції «Передача технологій: інноваційні рішення в медицині» 
(м.Таллін, Естонія, 2017), науково-практичній конференції з міжнародною участю 
«Актуальні питання сучасної хірургії» (м.Київ, 2017 року). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових праць, з них 2 – 
одноосібні статті, 5 статтей – у фахових виданнях України, 1 стаття – в іноземному 
(Естонія) періодичному виданні (видання індексоване в наступних наукометричних 
базах: Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat, IndianScience.in, Eurasian Scientific 
Journal Index, Journalindex, ResearchBib); отримано 1 патент на корисну модель; за 
результатами участі в науково-практичних конференціях опубліковано 2 тез за 
тематикою дослідження. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 155 сторінках 
машинопису (основний обсяг – 116 сторінок), складається із анотації, вступу, огляду 
літератури, розділу «Матеріали та методи досліджень», трьох розділів з 
характеристикою власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, 
висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, 
додатків. Список використаної літератури нараховує 169 джерел, з них 10 – 
кирилицею і 159 – латиницею. Робота ілюстрована 34 таблицями, 31 рисунком. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. На першому етапі дослідження проведено 
ретроспективний клініко-статистичний аналіз 144 медичних карт хворих із 
первинною МН, яким здійснено протезування або пластичну реконструкцію МК у 
відділенні кардіохірургії з лабораторією штучного кровообігу та 
екстракорпоральних методик КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» в період 
із січня 2010 р. до грудня 2012 р. На даному етапі було виділено найчастіші 
етіологічні чинники і безпосередні причини МН, проаналізовано результати 
хірургічного лікування, встановлено розподіл пацієнтів за функціональними 
класами серцевої недостатності до та після операції у групах виконання пластики і 
протезування МК, оцінено клінічну ефективність проведеної хірургічної корекції. 

На другому етапі проспективним дослідженням охоплено 72 хворих із 
первинною важкою МН у відділенні кардіохірургії з лабораторією штучного 
кровообігу та екстракорпоральних методик КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна 
лікарня» в період від жовтня 2013 р. до лютого 2016 р., яким виконали протезування 
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або пластичну корекцію МК. Усі параметри, в тому числі ехокардіографічні 
показники, оцінювали перед операцією, через 5-7 днів і через 3 місяці після операції. 
На даному етапі було встановлено розподіл пацієнтів за функціональними класами 
СН до та після операції у групах виконання пластики і протезування МК, оцінено 
клінічну ефективність проведеної хірургічної корекції клапанної вади, зосереджено 
увагу на визначенні фракції викиду ЛШ серця як стандартними методами, так і 
новим досліджуваним методом – визначення ефективної фракції викиду (ЕФВ). 
Дана вибірка пацієнтів була розділена на 2 групи: із зниженою та збереженою 
фракцією викиду лівого шлуночка за Сімпсоном на момент другого 
післяопераційного обстеження. Отримані результати порівнювалися між групами і в 
групах, а також з контрольною групою з 18 хворих. 

Діагностичний алгоритм передбачав, зокрема, ретельне визначення 
функціональних і анатомічних параметрів серця і МН з допомогою ехокардіографії. 
Ехокардіографічна оцінка проводилась за допомогою ультразвукового апарату 
Sonos 5500 (Phillips) із використанням мультичастотного кардіологічного датчика 
(1–2,5 Мгц) із вбудованим стандартним кардіологічним програмним забезпеченням, 
а реєстрація ЕКГ – на електрокардіографі «Ютас». 

Ехокардіографічні методи оцінки важкості мітральної недостатності 
передбачали  визначення площі кольорового струменя, визначення вена контракта, 
вимірювання площі ефективного отвору регургітації. 

Визначення систолічної функції лівого шлуночка проводилось методом 
Сімпсона, Тейхольца, досліджуваним методом ефективної фракції викиду, 
допплерографічним методом. 

Серед додаткових методів визначення і прогнозування систолічної та 
діастолічної дисфункції ЛШ досліджувались індекс функціональної здатності лівого 
шлуночка, швидкість зростання тиску в ЛШ на початку систоли (∆P/∆t), час 
сповiльнення раннього трансмітрального потоку, визначення співвідношення 
швидкості раннього дiастолiчного наповнення (E) до швидкості пізнього 
дiастолiчного наповнення (A) ЛШ (E/A). 

Наступний етап дослідження передбачав визначення потенційних 
доопераційних предикторів систолічної функції ЛШ при другому обстеженні після 
виконаної операції з приводу МН, зокрема –  застосування методу визначення ЕФВ 
лівого шлуночка. Окрім характеристик геометрії камер серця було проведено 
порівняння клінічних і допплерехокардіографічних характеристик роботи ЛШ серця 
як потенційних предикторів зниженої його систолічної функції на момент другого 
обстеження після операції.  

Зв’язок параметричних і рангових характеристик з фракцією викиду ЛШ під 
час другого контрольного обстеження оцінювали з допомогою рангової кореляції за 
Кендалом. 

З допомогою визначення діагностичних коефіцієнтів за методом Вальда-
Гублера-Генкіна (логарифмоване відношення правдоподібності) було визначено 
порогову точку для ЕФВ і порогові точки для параметричних змінних, рівень нижче 
яких найточніше асоціюється з несприятливим прогнозом щодо зниження 
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скоротливої функції серця на час проведення другого післяопераційного 
обстеження. 

Статистичну обробку отриманих в результаті дослідження даних проводили з 
використанням комп'ютерних програм Microsoft Excel  та Statistica 6.0 for Windows. 

Результати досліджень та їх обговорення. Нами встановлено в 
ретроспективній частині роботи, що етіологічним чинником первинної МН 
найчастіше були дегенеративні зміни клапана – у 78 осіб (54,2 %). Безпосередньою 
причиною МН найчастіше був відрив хорд – 77 випадків (53,5 %). До операції в 
пацієнтів переважала важка МН – 139 (96,5 %) хворих, недостатність середньої 
важкості реєстрували у 5 (3,5 %) осіб. Тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі 
в загальній групі становила 20 (6–73) днів, у палаті інтенсивного лікування – 3 (1,5–
60,0) дні. 

Пластичну корекцію клапана виконано 51 (35,4 %) пацієнтові, протезування – 
93 (64,6 %) хворим. У всіх хворих із виконаною пластикою мітрального клапана 
зменшився ступінь його недостатності порівняно з таким до операції. МН 
нівелювалась повністю у 35 осіб (68,63%), тривіальну недостатність відзначено у 2 
хворих (3,92%), легку – у 13 (25,5%) пацієнтів, середньої важкості – в 1 особи 
(1,96%). Серед хворих з проведеною пластикою мітрального клапана жінок було 11 
(21,6 %), із протезуванням клапана – 31 (33,3 %) (p = 0,13). Пластичну корекцію 
опорним кільцем виконано в 49 пацієнтів, пластику без застосування опорного 
кільця – 2 хворим. Найчастішим типом пластики стулок бкла їх клиновидна резекція 
– 24 (47%) хворих. Використано мітральні анулопластичні кільця таких розмірів: 
34–38 мм (n = 11), 32 мм (n = 19), 30 (n = 15), 26–28 мм (n = 4). Для виготовлення 
неохорд використовували синтетичні монофіламентний та полімерний матеріали. У 
5 пацієнтів виконана пластика мітрального клапана не дала задовільного результату 
при гідравлічній пробі, тому їм відразу було проведено протезування клапана. У 
статистичному аналізі ці хворі належать до групи протезування МК. У 14 хворих 
(27,5%) після операції пластичної корекції МН зареєстровано залишкову клапанну 
недостатність легкого ступеня. У групі пацієнтів з проведеною пластикою МК не 
було летальних випадків протягом їх перебування у стаціонарі. 

Із мітральних клапанних протезів імплантувались механічні моделі наступних 
розмірів: 31 мм (n = 10), 29 мм (n = 39), 27 мм (n = 32), 18–26 мм (n = 12). Біопротез 
розміром 27 мм було використано в 1 випадку. У групі хворих, яким виконали 
протезування МК, на 20-ту добу після операції помер один пацієнт із інфекційним 
ендокардитом з перфорацією задньої стулки. В одного хворого з проведеною 
пластикою МК розвинулося раннє післяопераційне ускладнення – розрив задньої 
стінки лівого шлуночка, яке успішно усунули шляхом повторного хірургічного 
втручання. Додатково пластику тристулкового клапана (ТК) виконали 70 (48,3 %) 
пацієнтам. У 69 хворих проведено пластику за де Вега, в одного – опорним кільцем. 

Тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі у групі пластичної корекції МК 
становила 14 (6–73) діб, а у групі протезування МК – 21,5 (8–63) доби (p < 0,05). 
Тривалість перебування в палаті інтенсивного лікування після хірургічної корекції в 
обох групах не мала статистично значущої різниці. 
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Ознаки хронічної СН до операції спостерігали у всіх 144 пацієнтів. Більшість 
хворих обох груп мали III функціональний клас СН за NYHA (65,3 % осіб у групі 
пластики і 66,7 % – у групі протезування). Функціональний клас за NYHA після 
операції поліпшився в 57 (39,7 %) осіб, погіршився – у 9 (6,3 %) хворих, більш ніж у 
половини – 78 хворих (54,17%) залишився стабільним. Відсутність позитивної 
динаміки при доопераційному ФК СН III-IV у 46 хворих (31,9%) не забезпечує 
достатньо високої якості життя і теж не може вважатися повним успіхом. Окрім 
того, в жодного з пацієнтів з функціональним класом IV до операції не вдалось 
досягти післяопераційного класу I-II, тобто оптимального функціонального 
результату.  

У всіх хворих із виконаною пластикою МК (n = 51) зменшився ступінь МН, 
порівняно з таким до операції. МН нівелювалась повністю у 35 осіб (68%), 
тривіальну МН відзначено у 2 хворих (4%), легку МН – у 13 (26%), МН середньої 
важкості – в 1 пацієнта (2%). 

Наступним кроком наукового пошуку стало проспективне дослідження 
результатів лікування 72 хворих із первинною важкою МН, яким виконали 
протезування або пластичну корекцію МК. 

Перед операцією важка МН констатована у 46 (63,9%) хворих, середньої 
важкості – у 26 (36,1%) пацієнтів. Важка ТН виявлена у 1 (1,4%) пацієнта, середньої 
важкості – у 35 (48,6%) хворих, легка – у 23 (32%) хворих, відсутня – у 13 (18%) 
пацієнтів. Серцева недостатність IV класу за NYHA виявлена у 6 (8,3%) пацієнтів, 
III класу – у 43 (59,7%) хворих, II класу – у 21 (29,2%) пацієнта, I класу – у 2 (2,8%) 
хворих. Синусовий ритм реєструвався у 46 (63,9%) пацієнтів, фібриляція передсердь 
– у 26 (36,1%) пацієнтів.  

У 54 хворих (75%) виконано протезування мітрального клапана, у 17 (23,6 %) 
– пластику з використанням опорного кільця, в 1 хворого (1,4 %) – пластику без 
використання анулопластичного кільця. 

Застосовано анулопластичні кільця наступних розмірів: 36 мм (n = 1 (5,88 %)), 
34 мм (n = 1 (5,88 %)), 32 мм (n = 6 (35,29 %)), 30 мм (n = 7 (41,18 %)), 29 мм (n = 1 
(5,88 %)), 28 мм (n = 1 (5,88 %)). Для виготовлення неохорд використовувались 
синтетичні матеріали.  

Розміри застосованих механічних протезів: 33 мм (n = 1 (1,85 %)), 31 мм (n = 1 
(1,85 %)), 29 мм (n = 20 (38,89)), 27 мм (n = 19 (38,89 %)), 26 мм (n = 2 (3,70)), 25 мм 
(n = 8 (14,81 %)). В одного пацієнта імплантовано біологічний протез розміром 29 
мм.  

Лише у 2 (11,1%) хворих у групі пластики МК на момент 1 і 2 обстеження 
після операції була виявлена залишкова МН легкого ступеня.  

У групі пацієнтів, яким було виконано протезування МК, у проміжку до 3 міс. 
померли 3 (5,56%) пацієнти; в групі з проведеною пластикою МК до моменту 2-го 
післяопераційного обстеження смертності не було. 

Функціональний клас СН за NYHA поліпшився на 2 класи у 2  (2,8%) осіб, на 
1 клас – у  54 (75 %) хворих, у 16 (22,2%) – залишився стабільним. 
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У переважної більшості хворих до операції були відмічені дилятація ЛП, ЛШ і 
ПШ та суттєво підвищений систолічний тиск в ЛА. Ці показники істотно 
знижувалися вже через кілька днів після операції і така динаміка для частини 
показників (розміри ЛП, ПШ та систолічний тиск в ЛА) утримувалася до 2-го 
обстеження після операції. ФВ, визначена за методами Тейхольца та Сімпсона, 
знизилася в ранньому періоді після операції, у подальшому суттєво не змінювалася, 
відзначено лише певне підвищення ФВ за Сімпсоном при 3 обстеженні порівняно з 
другим. Натомість, ЕФВ до операції була суттєво знижена, порівняно з 
нормальними показниками, вона істотно зростала в ранньому періоді після операції 
і продовжувала зростати до 3 обстеження. Показники скоротливості ЛШ, 
визначений методом спектральної тканинної допплерографії, відразу після операції 
істотно знижувалися і в подальшому не зазнавав істотних змін. Натомість, показники 
систолічної функції ЛШ, час прискорення кровоплину в ЛА на час другого 
післяопераційногообстеження знову зростали. Відповідно, систолічний тиск в ЛА 
знижувався як відразу після операції, так і у віддаленому періоді. Градієнт тиску на 
ТК теж істотно прогресивно знижувався.  

ЕФВ до операції засвідчила обернену кореляцію з КДР і КСР ЛШ, а також з 
розмірами ЛП і ПШ, є тенденція до нижчої ЕФВ при збільшенні ТН. Прямо корелює 
ЕФВ з «традиційними» ФВ за Тейхольцом і Сімпсоном. Окрім того, ФВ була нижча 
при супутній фібриляції передсердь. Не виявлено кореляції ЕФВ з віком, ФК за 
NYHA, ступенем МН і ТН, скоротливістю ЛШ і ПШ оціненою методом спектраль-
ної тканинної допплерографії, показником ∆P/∆t, систолічним тиском в ЛА і  
градієнтом тиску на тристулковому клапані. 

На момент другого післяопераційного обстеження ФВ за Сімпсоном 
коливалася в широких межах від 26% до 66%, і обернено корелювала з ФК СН за 
NYHA на цей момент (коефіцієнт кореляції тау Кендала - 0,279, p<0,001). 

З огляду на те, що динаміка показників функції серця у хворих з добрим і 
незадовільним функціональним результатом може відрізнятися, а також для більш 
докладного і практично зорієнтованого аналізу потенційних предикторів 
віддаленого функціонального результату, хворих розділили на 2 групи – із 
збереженою (≥50%) і зниженою (<50%) ФВ за Сімпсоном на час другого 
післяопераційного обстеження. У першій групі було 54 пацієнти, у другій – 15 
хворих. Відтак було проведено аналіз динаміки ФК за NYHA та ехокардіографічних 
показників окремо в кожній групі та порівняли їх між групами на всіх етапах 
дослідження. В обох групах операція забезпечила істотне поліпшення вже в 
безпосередньому післяопераційному періоді, однак надалі між 2 і 3 точками 
спостереження у групі збереженої ФВ відбувалося подальше істотне полішення ФК 
СН, тоді як у групі зниженої ФВ спостерігалась лише статистично неістотна 
тенденція до поліпшення (р=0,1). Тому відмінність між групами у ФК, яка мала 
місце до операції, у подальшому зростала.  

У групі збереженої фракції викиду при 2-му післяопераційному обстеженні 
загальна динаміка ехокардіографічних показників нагадувала засвідчену для 
загальної групи, оскільки ця група була домінуючою. КДР ЛШ, розміри ЛП і ПШ 
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були істотно збільшені до операції, істотно знижувалися вже через кілька днів після 
операції (р<0,001) і ця динаміка для розмірів ЛП і ПШ утримувалася до 2-го 
обстеження після операції (р=0,015, р=0,0032 відповідно). ФВ, визначена за 
методами Тейхольца та Сімпсона, знизилася в ранньому періоді після операції 
(р<0,001), у подальшому відзначено підвищення ФВ за Сімпсоном при 2-му 
післяопераційному обстеженні порівняно з першим (р=0,003). ЕФВ до операції була 
суттєво знижена порівняно з нормальними показниками, істотно зростала в 
ранньому періоді після операції (р<0,001) і продовжувала зростати до 2-го 
післяопераційного обстеження (р=0,006).  

У групі зниженої ФВ за Сімпсоном (при 2-му післяопераційному обстеженні) 
доопераційні КДР ЛШ, розміри ЛП і ПШ теж були збільшені, причому, за винятком 
розмірів ПШ, вони були істотно вищими, ніж у I-й групі. Звертає на себе увагу 
збільшення КСР ЛШ до операції (істотна різниця з І-ю групою) та подальше його 
зростання у ранньому післяопераційному періоді (р=0,047), тоді як у І-й групі КСР 
ЛШ знижувався.  

На момент І-го післяопераційного обстеження КДР ЛШ, розміри ЛП і ПШ у 
ІІ-й групі істотно знижувалися (p<0,001, p<0,001, p=0,023 відповідно), однак надалі 
вони були істотно вищими, ніж у І-й групі. На час 2-го післяопераційного 
обстеження ці показники у ІІ-й групі не змінювалися порівняно з I-м 
післяопераційним обстеженням (р=0,73, р=0,97б р=0,91), що призводило до ще 
більшої відмінності від І-ї групи.  

Фракція викиду ЛШ, обчислена за Тейхольцем і Сімпсоном, у ІІ-й групі до 
операції була нижчою ніж у І-й групі, у ранньому післяопераційному періоді вона 
знижувалася (р<0,001), причому різниця з І-ю групою різко збільшувалася: вже на 
цей момент у більшості хворих вона становила <50%, та між 1-м і 2-м 
післяопераційними обстеженням істотної динаміки не було (р=0,67). 

Систолічна функція ЛШ, визначена допплерівським методом, у 2-й групі до 
операції була істотно нижчою, ніж у І-й групі, у ранньому післяопераційному 
періоді вона зростала (р=0,002), однак залишалася істотно нижчою, ніж у І-й групі, і 
в подальшому, на відміну від І-ї групи надалі не зазнала істотних змін (р>0.05). 

Час прискорення кровоплину в ЛА у 1 групі був вищим, ніж у 2-й під час усіх 
трьох обстежень. Після операції він зростав в обох групах, однак, якщо в групі 
збереженої ФВ (на час 2-го післяопераційного обстеження) він до 3-ї точки 
продовжував зростати (р1-2=0,014, р2-3<0,001, р1-3<0,001), то у групі зниженої ФВ 
залишався стабільним (р1-2=0,012, р2-3>0.05, р1-3<0,05). 

У групі збереженої ФВ (на момент другого післяопераційного обстеження) 
систолічний тиск в ЛА був підвищений до операції та істотно знижувався вже через 
кілька днів після операції і ця динаміка утримувалася до 2 обстеження після операції 
(р<0,001).  

У групі зниженої ФВ (при 2-му післяопераційному обстеженні) систолічний 
тиск в ЛА теж був збільшений та  істотно вищий, ніж у 1 групі.  
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Градієнт тиску на ТК у 2-й групі перед операцією був істотно вищим у 2-й 
групі, і хоча в обох групах він знижувався як після операції, так і надалі у 
віддаленому періоді, так що відмінність між групами утримувалася (р<0,05). 

Таким чином, виражена дилятація камер серця, високий систолічний тиск у 
ЛА, нижчий час прискорення кровоплину в ЛА та високий градієнт тиску на ТК є 
предикторами зниженої ФВ на момент 2-го обстеження після хірургічного лікування 
з приводу МН і незадовільного клінічного результату. Слід вказати, що відразу 
після операції зміни параметрів геометрії камер серця і зменшення ступеня МН  
були в обох групах в основному рівнонаправленими, хоча й різної вираженості. 
Виняток становить КСР ЛШ, який у 2-й групі істотно зростав, а не знижувався. 
Тому на таку динаміку слід звертати особливу увагу, як на додатковий предиктор 
несприятливого віддаленого результату. 

Натомість динаміка на час 2-го післяопераційного обстеження у цих групах 
істотно відрізнялася: на відміну від 2-ї групи у першій надалі знижувався розмір ЛП 
і ПШ, зростала ФВ за Сімпсоном та ефективна ФВ, скоротливість ПШ, визначена 
спектральним тканинним допплером, час прискорення кровоплину в ЛА, 
інтенсивніше, ніж у 2-й групі знижувалися систолічний тиск в ЛА і градієнт тиску на 
ТК. Це вказує на принципово різні резерви міокарда пацієнтів та потенціал для 
позитивного ремоделювання камер серця і скоротливості ЛШ. 

Відтак основний інтерес становить оцінка потенційних доопераційних 
предикторів ФВ ЛШ на час 2-го післяопераційного обстеження з приводу 
хірургічної корекції МН. Зв’язок параметричних і рангових характеристик з з 
планіметрично визначеною ФВ ЛШ на час 2-го післяопераційного обстеження 
оцінювали з допомогою рангової кореляції за Кендалом. 

ФВ ЛШ за Сімпсоном на час другого післяопераційного обстеження прямо 
корелювала з  доопераційними шириною vena contracta (р=0,022), без істотної 
кореляції з іншими показниками мітральної недостатності (р>0,7). Пряму кореляцію 
відзначено з доопераційними ФВ, визначеними різними методами: за Тейхольцом 
(р<0,001), Сімпсоном (р=0,003), ЕФВ (р<0,001), однак відзначено лише тенденцію 
до зв’язку із скоротливістю ЛШ, визначеною методом спектральної тканинної 
допплерографії (р=0,059). Пряма кореляція була також з часом прискорення на ЛА 
(р=0,006) і відношенням E/A (р=0,05) (останнє в межах підгрупи пацієнтів з 
синусовим ритмом).  

Обернену кореляцію ФВ на час 2-го післяопераційного обстеження візначено 
для доопераційних ФК СН за NYHA (р=0,047), КДР (р<0,001) і КСР ЛШ (р<0,001), 
розмірів ЛП (р<0,001) і ПШ (р=0,037), градієнта тиску на ТК (р=0,020) та 
систолічного тиску в ЛА (р=0,01).  

Окрім того, істотний зв’язок з фракцією викиду засвідчила наявність 
фібриляції передсердь (медіана ФВ 56,5% проти 60% за відсутності ФП, p<0.05). 

Ми зосередили свою увагу на ЕФВ і розглянули її вимір у доопераційному 
періоді як практичний предиктор віддалених клінічних результатів. Відтак 
доцільним було визначення порогового рівня, нижче якого прослідковується 
найвища частота отримання незадовільного функціонального результату операції. 
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З допомогою визначення діагностичних коефіцієнтів за методом Вальда-
Гублера-Генкіна (логарифмоване відношення правдоподібності) було визначено 
порогову точку для ефективної ФВ, рівень нижче якої найточніше асоціюється з 
несприятливим прогнозом щодо скоротливої функції серця на час 2-го 
післяопераційного обстеження.  

Після укрупнення діапазонів для вилучення нульових частот переконливо 
доведено, що оптимальним є встановлення порогового значення 30%, при нижчому 
його значенні чутливість прогнозу зниженої ФВ ЛШ за Сімпсоном на момент 
другого післяопераційного обстеження становить 80%, специфічність 94,4%, 
відношення шансів становить 68,0 (95% довірчий інтервал 10,6-261,7). 

Окрім вказаних вище характеристик геометрії камер серця,  було проведено 
порівняння клінічних і допплерехокардіографічних  характеристик як потенційних 
предикторів зниженої ФВ на час 2-го обстеження після операції.  

Таким чином, істотними предикторами зниженої ФВ на час 2-го обстеження 
після операції є ФП перед операцією, ФК СН III-IV за NYHA, збільшені КДР і КСР 
ЛШ, розмір ЛП, ФВ за Тейхольцом, ЕФВ, а також час прискорення на ЛА і 
систолічний тиск в ЛА. Вік, стать, причини МН не мали прогностичного значення. 
Водночас групи не мали значущих відміностей за важкістю доопераційної МН і ТН, 
показниками скоротливості ЛШ і ПШ, визначеними методом спектральної 
тканинної допплерографії, ∆P/∆t, лише пограничний зв'язок засвідчено для градієнта 
тиску на ТК.  

Коли ми включили ці показники до багатофакторного дискримінантного 
аналізу (модель forward stepwise) як неперервні параметричні змінні, то отримаєли 
наступну картину: в моделі залишилися 3 незалежні змінні (КСР, ефективна ФВ, час 
прискорення кровоплину в ЛА), інші не збільшують точність передбачення.  

Результати точності передбачення моделі на досліджених групах хворих 
представлена в таблиці 1.          
                   Таблиця 1. 

Точність передбачення моделі 

 Передбачалося 

Реально: % правильно 

передбачених 

ФВ 

знижена 

ФВ збережена 

Усього 

ФВ знижена 86,67% 13 2 15 

ФВ збережена 94,44% 3 51 54 

Усього 92,8% 16 53 69 

Примітки: 1. * – чутливість. 2. – ** специфічність. 

Окрім того, з практичної точки зору цінність представляють моделі, де для 
всіх включених параметричних характеристик визначено порогові рівні. Тому за 
методом  Вальда-Гублера-Генкіна з оцінкою відношення правдоподібності було 
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визначено порогові точки для параметричних змінних, які б давали змогу 
найточніше прогнозувати зниження ФВ ЛШ за Сімпсоном на момент другого 
післяопераційного обстеження. Слід вказати, що для КCР порогова точка перебуває 
в межах діапазону норми. З даних предикторів треба відзначити ті, які мають високу 
чутливість: дилятація ЛП, систолічний тиск в ЛА, клас за NYHA, та предиктори з 
високою специфічністю: ефективна ФВ, збільшення КДР і КСР та час прискорення 
кровоплину в ЛА. 

Однак, при встановленні порогового значення 30%, сама лише ЕФВ 
забезпечує ту саму точність передбачення. Окрім того, з практичної точки зору 
цінність представляють моделі, де для всіх включених параметричних 
характеристик визначено порогові рівні. Тому за методом  Вальда-Гублера-Генкіна з 
оцінкою відношення правдоподібності було визначено порогові точки для 
параметричних змінних, які б давали змогу найточніше прогнозувати зниження ФВ 
на час 2-го обстеження після операції. З усіх предикторів відзначено ті, які мають 
високу чутливість: дилятація ЛП, систолічний тиск в ЛА, ФК СН за NYHA; 
предиктори з високою специфічністю: ЕФВ, збільшення КДР і КСР та час 
прискорення на ЛА. Включивши ці показники як бінарні змінні до 
багатофакторного дискримінантного аналізу (модель forward stepwise), отримано 5 
незалежних змінних: ЕФВ, КСР, систолічний тиск в ЛА, фібриляція передсердь і час 
прискорення на ЛА, з яких 4  переходять поріг значущості (n=69, Кроків - 4, лямбда 
Віліса: 0,328 F (6,62)=21,182, p<0,0001). Інші не збільшують точність передбачення. 

Базуючись на отриманих даних результатів дослідження і прогностичній 
моделі, нами була розроблена шкала для прогнозування фракції викиду лівого 
шлуночка серця після хірургічної корекції важкої первинної мітральної 
недостатності (рис.1). 

 
Рис. 1. Шкала для прогнозування післяопераційної фракції викиду ЛШ у 

пацієнтів з важкою первинною мітральною недостатністю 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено переконливі дані та представлено нове вирішення 
наукового і практичного завдання – виявлення прихованої дисфункції лівого 
шлуночка серця і можливість прогнозування зниженої його фракції викиду в 
пацієнтів із важкою первинною мітральною недостатністю, котрим планується 
хірургічна корекція цієї клапанної вади. 

1. Проведено ретроспективний і проспективний аналізи результатів 
хірургічного лікування хворих із  первинною МН і встановлено, що в 
ретроспективній частині дослідження пластика МК проведена 51 хворому (35,4 %), 
протезування МК – 93 хворим (64,6 %). У 14 хворих (27,5%) із виконаною 
пластикою МК після операції реєструвалась залишкова МН легкого ступеня. У 
проспективній частині роботи пластика МК проведена 18 хворим (25%), 
протезування МК – 54 хворим (75%). У 2 хворих (11,1%) з виконаною пластикою 
МК на момент 1-го і 2-го обстеження після операції була виявлена залишкова МН 
легкого ступеня. 

2.   Проведено ретроспективний і проспективний аналізи клінічних результатів 
хірургічного лікування МН і встановлено, що в ретроспективній частині роботи ФК 
СН в перші дні після операції у 78 осіб (54,17%) не змінився. При ФК СН I-II до 
операції клінічного поліпшення у вигляді зниження ФК серцевої недостатності після 
операції не виявлено. Пацієнти з III-IV ФК до операції – 46 хворих (31,9%) не 
засвідчили позитивної динаміки зміни ФК СН після операції, що не може вважатися 
оптимальним клінічним результатом. 

У проспективній частині роботи ФК серцевої недостатності в ранньому 
післяопераційному періоді залишився без змін у 16 хворих (22,2%), на другому 
обстеженні після хірургічного втручання – у 2 хворих (2,9%) (р<0,001). Кількість 
пацієнтів з ФК III на першому обстеженні після операції зменшилась з 43 (59,7%) до 
9 (12,5%); на другому обстеженні після операції – до 2 (2,9%) – добрий достовірний 
клінічний результат (р<0,001). 

3.  Визначено, що найчутливішими достовірними предикторами зниженої 
систолічної функції ЛШ після операції корекції МН методами пластики і 
протезування МК є КДР ЛШ (p <0,001, ВШ 25,5; 95%, ДІ 4,9-93,7), КСР ЛШ (p 
<0,001, ВШ 50; 95%, ДІ 8,7-184,7), розмір ЛП (p<0,001, ВШ 31,0; 95%, ДІ 1,8-544,2), 
час прискорення на ЛА (p=0,002, ВШ 7,67; 95%, ДІ 2,1-25,0), фібриляція передсердь 
(p=0,002 , ВШ 7,15; 95%, ДІ 1,9-22,5), ФВ за Сімпсоном (p=0,15, ВШ 2,55; 95%, ДІ 
0,7-8,0), систолічний тиск в ЛА (p=0,0013, ВШ 23,1; 95%, ДІ 1,3-406,4), 
доопераційний ФК СН за NYHA (p=0,013, ВШ 9,6; 95%, ДІ 1,1-39,1) і досліджувана 
в роботі ЕФВ (p<0,001, ВШ 68,0; 95%, ДІ 10,6-261,7). При пороговому значенні 30% 
сама лише ЕФВ забезпечує ту саму точність передбачення зниженої систолічної 
функції ЛШ після операції, що й інші незалежні предиктори. 

4.   При визначенні наявності зв'язку ЕФВ із стандартним методом визначення 
ФВ за Сімпсоном при оцінці систолічної функції ЛШ у пацієнтів з важкою 
первинною МН встановлено, що корелятивний зв’язок, згідно з коефіцієнтом Тау 
Kendall для двох методів оцінки ФВ, на момент другого обстеження після операції, 
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був рівнонаправлений і значущий: ФВ за Сімпсоном (0,241, р=0,003), ЕФВ (0,421, 
р<0,0001). При значенні ЕФВ <30% ВШ для зниженої ФВ за Сімпсоном після 
операції становило 14,4, а для збереженої – 0,2. При значенні ЕФВ ≥30% ВШ для 
зниженої ФВ за Сімпсоном після операції становило 0,21, а для збереженої – 14,4. 

5.  Доведено, що визначення ЕФВ може бути рекомендовано як простий і 
легковідтворюваний допоміжний ехокардіографічний метод оцінки систолічної 
функції ЛШ серця у пацієнтів з важкою первинною мітральною недостатністю. 
Визначена  порогова точка для ЕФВ < 30%,  при нижчому її значенні забезпечує 
високу чутливість і точність прогнозу зниженої ФВ у віддаленому періоді після 
операції, що робить доцільним та можливим використання цього показника. 

6.   Розроблено модель для прогнозування зниження ФВ у післяопераційному 
періоді у пацієнтів з важкою первинною мітральною недостатністю після 
хірургічної корекції МН із прогностичним індексом з 4-х характеристик 
(незалежних змінних): ефективна ФВ (p<0,001), КСР (p<0,001), систолічний тиск в 
ЛА (p=0,0013), час прискорення на ЛА (p=0,002).  

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1.   Отримані нами результати дозволяють рекомендувати метод визначення 
ЕФВ як метод вибору для оцінки систолічної функції ЛШ і для прогнозування 
погіршення систолічної функції лівого шлуночка після хірургічної корекції 
мітральної недостатності у пацієнтів із важкою первинною мітральною 
недостатністю і дає можливість прогнозувати систолічну дисфункцію ЛШ після 
хірургічної корекції МН. 

2.   Показник ефективної фракції викиду лівого шлуночка може бути корисним 
для динамічного нагляду за пацієнтами з важкою первинною мітральною 
недостатністю і визначення термінів проведення хірургічної корекції до виникнення 
незворотної дисфункції лівого шлуночка, особливо у малосимптомних пацієнтів. 

3.   На практиці можна застосувати прогностичний індекс з 4-х характеристик: 
ЕФВ, систолічний тиск в ЛА, КСР, час прискорення на ЛА (інші характеристики – 
фібриляція передсердь, ФК СН тощо варто використовувати, якщо котрась з цих 4-х 
невідома). Якщо алгебраїчна сума балів перевищує 10, можна твердити про високу 
ймовірність низької ФВ у віддаленому періоді, при сумі балів <-10, висока 
ймовірність збереженої ФВ. При сумі балів від -10 до +10 – прогнозування відносно 
непевне. 
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АНОТАЦІЯ 

Мишаківський О.А. Прогнозування результатів хірургічної корекції 
важкої первинної мітральної недостатності. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктор 
філософії) за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія».  

(14.01.00 – Клінічна медицина). – Івано-Франківський національний медичний 
університет, Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена поліпшенню надання хірургічної допомоги 
хворим з важкою первинною мітральною недостатністю шляхом оптимізації 
діагностики прихованої доопераційної дисфункції ЛШ. 

Представлені найчутливіші достовірні предиктори зниженої систолічної 
функції ЛШ після хірургічної корекції МН. Вперше було використано метод 
визначення ЕФВ з допомогою ехокардіографії. Розрахована  порогова точка ЕФВ, а 
також розроблено і впроваджено в клінічну практику модель для передбачення 
систолічної функції ЛШ на 3-й місяць після хірургічної корекції МН. 

Проведене дослідження дозволяє рекомендувати метод визначення ЕФВ ЛШ 
як допоміжного для оцінки систолічної функції ЛШ серця у пацієнтів з важкою 
первинною МН з можливістю прогнозування зниженої ФВ після хірургічної 
корекції даної клапанної вади. 

Ключові слова: метод ефективної фракції викиду лівого шлуночка, первинна 
мітральна недостатність, пластика мітрального клапана, серцева недостатність, 
протезування мітрального клапана. 

АННОТАЦИЯ 

Мышакивский О.А. Прогнозирование результатов хирургической 
коррекции тяжелой первичной митральной недостаточности. – 
Квалификационный научный труд на правах рукописи. 
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Клиническая медицина). – Ивано-Франковский национальный медицинский 
университет, Ивано-Франковск, 2018. 

Диссертация посвящена улучшению обеспечения хирургической помощи 



18 
 

больным с тяжелой первичной митральной недостаточностью путем оптимизации 
диагностики скрытой предоперационной дисфункции ЛЖ. 

Представлены наиболее чувствительные достоверные предикторы сниженной 
систолической функции ЛЖ после хирургической коррекции МН. Впервые был 
использован метод определения ЕФВ с помощью эхокардиографии. Рассчитана 
пороговая точка ЕФВ, а также разработана и введена в клиническую практику 
модель для предвидения систолической функции ЛЖ на 3-й месяц после 
хирургической коррекции МН. Проведенное исследование позволяет 
рекоммендовать метод определения ЕФВ ЛЖ как дополнительный для оценки 
систолической функции ЛЖ сердца у пациентов с тяжелой первичной митральной 
недостаточностью с возможностью прогнозирования сниженной ФВ после 
хирургической коррекции этого клапанного порока. 

Ключевые слова: метод эффективной фракции выброса левого желудочка, 
первичная митральная недостаточность, пластика митрального клапана, сердечная 
недостаточность, протезирование митрального клапана. 

SUMMARY 

Myshakivskyi O.A. Forecasting the results of surgical correction of severe 
primary mitral insufficiency. – Qualifying Scientif ic Work as a Manuscript 
Copyright.  

Dissertation on the Candidate of Medical Sciences Degree (Doctor of Philosophy) in 
Speciality 14.01.03 “Surgery” (14.01.00 – Clinical Medicine). – Ivano-Frankivsk National 
Medical University, Ivano-Frankivsk, 2018. 

Mitral insufficiency is the second most frequent valve defect in the structure of 
valve heart diseases in Europe. 

Total mortality of patients with mitral insufficiency over 5 years, without surgical 
correction, is 22±3%. 

18-33% of patients with mitral insufficiency and preserved left ventricle ejection 
fraction before surgery demonstrated left ventricular dysfunction after surgical 
intervention on the mitral valve. The left ventricle ejection fraction ≤40% after surgical 
correction of mitral insufficiency leads to an increased risk of late postoperative death to 
70%. 

After the plasty or replacement of the mitral valve the preload of the left venatricle 
decreases, afterloading increases and it may disrupt its systolic dysfunction. 

The risk of late postoperative mortality in patients with decreased left ventricular 
preoperative systolic function is significantly higher than in patients with preserved one, 
and its objective estimation in such patients by standard methods is inaccurate, which 
became the basis for this study. 

The dissertation is devoted to searching for ways to improve the provision of 
surgical care to patients with severe primary mitral deficiency by optimizing the diagnosis 
of latent left ventricular dysfunction, as well as the ability to predict a decrease in the left 
ventricular ejection fraction after surgery. 
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In the course of our research, in particular with the retrospective analysis of the 
results of the examination and treatment of 144 patients, it was found that the absence of 
positive dynamic in preoperative heart failure classes III-IV in 46 patients (31,9%) does 
not provide a sufficiently high quality of life. In addition, none of the patients with the 
functional class of cardiac insufficiency IV failed to achieve a postoperative functional 
class I-II, that is an unoptimal functional outcome. 

In all patients with a mitral valve repair (n=51), the degree of mitral insufficiency 
decreased compared to that before surgery. Therefore, the next step was a prospective 
analysis of treatment of 72 patients with primary mitral insufficiency. It was established 
that the most sensitive reliable predictors of reduced systolic function of the left ventricle 
after the operation of correction of mitral insufficiency by the methods of mitral valve 
plasty or replacement are: the end-diastolic and end-systolic diameters of the left ventricle, 
left atrium diameter, acceleration time on the pulmonary artery, atrial fibrillation, the 
ejection fraction measured by Simpson, systolic pressure in the pulmonary artery, the 
preoperative NYHA functional class of heart failure and the studied effective ejectiont 
fraction. 

For the first time, the determination of systolic function of the left ventricle of the 
heart was carried out by evaluation of the effective ejection fraction with 
echocardiography method and compared with the data obtained when using the standard 
methods. The correlation, according to the Tau Kendall coefficient for the two methods of 
estimation of the ejection fraction at the time of the second investigation after the 
operation, was equally directional and significant. The determined threshold for an 
effective ejection fraction was <30%; the lower values provide 80% sensitivity of the 
predicted low-level ejection fraction in the late period after the operation , the specificity is 
94.4%, the odds ratio is 68.0 (95% CI, 10.6- 261.7), which provides high accuracy of the 
forecast and makes it expedient and possible to use this new parameter. 

Based on the obtained data, a model with a prognostic index of 4 characteristics 
(independent variables) was developed: effective ejection fraction (p<0.001), end-systolic 
size of the left ventricle (p <0.001), systolic pressure in the pulmonary artery  
(p=0.0013 ), acceleration time on the pulmonary artery (p = 0.002). With algebraic sum of 
scores above 10 – high probability of low ejection fraction after an operation;  
< (-10) – high probability of the saved ejection fraction; from (-10) to (+10) – the forecast 
is relatively uncertain. Sensitivity – 80%, specificity – 96.3%, overall accuracy – 92.7%. 

The performed study allows to recommend the method of an effective ejection 
fraction calculation as a simple and easy-reproducible additional echocardiographic 
method for assessing the left ventricular systolic function in patients with severe primary 
mitral regurgitation. 

Key words: method of left ventricle effective ejection fraction calculation, primary 
mitral insufficience, mitral valve repair, heart insufficiency, mitral valve replacement. 

 

 

 



20 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВШ      –  відношення шансів 

ДІ      –  довірчий інтервал 

ЕКГ     –  електрокардіографія 

ЕФВ      –  ефективна фракція викиду 

КДР      –  кінцево-діастолічний розмір 

КСР      –  кінцево-систолічний розмір 

ЛА      –  легенева артерія 

ЛП      –  ліве передсердя 

ЛШ      –  лівий шлуночок 

МК     –  мітральний клапан 

МН      –  мітральна недостатність 

ПШ      –  правий шлуночок 

СН      –  серцева недостатність 

ТК      –  тристулковий клапан 

ТН      –  тристулкова недостатність 

ФВ      –  фракція викиду 

ФК      –  функціональний клас 

E/A    – спiввiдношення амплiтуд висоти першого пiку   
кривої трансмiтрального потоку (Е) до висоти другого 
пiку кривої трансмiтрального потоку (А) 

NYHA  – New York Heart Association – Нью-Йоркська Серцева 
Асоціація 

∆P/∆t     – швидкість зростання тиску в ЛШ на початку систоли 
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