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Корисна модель належить до медицини, а саме до медичної реабілітації та кардіології, і 
призначена для розробки та оцінки ефективності відновлювального лікування хворих з 
ішемічною хворобою серця (ІХС) після кардіохірургічних операцій. 

Серед методів хірургічного лікування ІХС найбільш часто використовують аортокоронарне 
(АКШ) та мамокоронарне шунтування (МКШ), черезшкірні втручання на коронарних судинах. 5 
Метою будь якого з названих кардіохірургічних втручань є відновлення коронарного кровотоку, 
усунення основних клінічних проявів ІХС, підвищення якості та тривалості життя оперованих 
хворих, а також підвищення їх фізичної працездатності. За даними багатьох авторів, хірургічна 
реваскуляризація міокарда (ХРМ) в 75-85 % випадків збавляє від больового синдрому, 
покращує якість життя та 5-тирічний прогноз виживаємості. Разом з тим, ХРМ не усуває 10 
основних причин розвитку захворювань атеросклеротичної природи. Неефективно проведена 
реабілітація, включаючи недостатнє управління основними чинниками кардіоваскулярного 
ризику, може значно знизити результати виконаної операції. Відсутність єдиної стратегії та 
тактики відновлювального лікування після хірургічної реваскуляризації міокарда, а також 
недооцінки значимості факторів гіподинамії та гіпокінезії в патогенезі ускладнень 15 
післяопераційного періоду призводить до прогресування ІХС. Аналіз даних літератури та 
власний досвід свідчать про те, що в етапному відновлювальному лікуванні системний підхід, в 
том числі з використанням інтегральної оцінки ризику прогресування ускладнень після 
хірургічної реваскуляризації міокарда, особливо при супутній патології, не отримав в повній мірі 
належного розвитку та використання. 20 

Відомі різні способи прогнозування розвитку серцево-судинних ускладнень після 
реваскуляризації міокарда шляхом визначення рівня холестерину, виявлення особливостей 
стенозу та локалізації атеросклеротичної бляшки в коронарних артеріях; типу стенозу, ступінь 
ішемії міокарда за даними холтеровського моніторування електрокардіограми; аналізу 
швидкості метаболізму азотовмісного препарату; дослідження генотипів поліморфізму генів та 25 
інш. 

Відомий спосіб прогнозування серцево-судинних ускладнень у пацієнтів після коронарного 
шунтування, що базується на аналізі активності маркерів плазменного гомеостазу (патент RU 
2466395, МПК G01N 33/48 "Способ прогнозирования сердечно-сосудистых осложнений у 
больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования", опубл. 10.11.12). 30 
Спосіб включає визначення в предопераційному періоді в тромбоцитах периферійної крові 
активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФДГ), лактатгедідрогенази (ЛДГ) і гліцерол-3-
фосфатдегідрогенази (ГЗФДГ). Після цього розраховують коефіцієнт субстратно-гліколітичного 
обміну (КСГО), який являє собою відношення Г6ФДГ до суми активності ЛДГ та ГЗФДГ. При 
значені КСГО нижче 0,05 прогнозують розвиток серцево-судинних ускладнень у хворих після 35 
АКШ. При значені КСГО рівному або вище 0,05 прогнозують відсутність серцево-судинних 
ускладнень. Недоліком способу є складність виконання, обумовлена необхідністю наявності 
спеціалізованої апаратури та висококваліфікованих спеціалістів, а також низька специфічність 
методу. Відомий спосіб прогнозування течії ІХС після операцій коронарного шунтування шляхом 
аналізу в предопераційному періоді факторів ризику та розрахунок коефіцієнту вірогідності 40 
розвитку нефатального інфаркту міокарда та рецидиву стенокардії (патент RU 2363390, МПК 
А61В 10/00, "Способ прогнозирования течения ишемической болезни сердца после 
коронарного шунтирования", опубл. 10.08.09.). Як прогностичні критерії оцінюють вік пацієнта, 
локалізацію перенесеного інфаркту міокарда, наявність порушень мозкового кровообігу в 
анамнезі, наявність стенокардії спокою, ступінь ураження огинаючої гілки лівої коронарної 45 
артерії та повноту реваскуляризації. Недоліком способу є те, що розрахунок вірогідного 
прогнозу розвитку серцево-судинних ускладнень не ураховує значимість медикаментозного 
лікування та модифікацію чинників ризику в післяопераційному періоді, які значимо впливають 
на прогноз. 

Відомий спосіб визначення розвитку рецидиву стенокардії у хворих на ІХС після 50 
аортокоронарного шунтування (патент UA 107598, МПК G01N 33/48, G01N 3/49, А61В 5/021, 
"Спосіб визначення розвитку рецидиву стенокардії у хворих на ішемічну хворобу серця після 
аортокоронарного шунтування", опубл. 10.06.2016), який включає проведення клінічних 
досліджень, а після аортокоронарного шунтування, перед випискою пацієнта, виконують ЕКГ, за 
яким визначають показники частоти серцевих скорочень; визначають повноту реваскуляризації 55 
міокарда за даними аналізу ангіографії та протоколу операції коронарного шунтування - 
шунтування коронарних судин діаметром 2 мм

3
, які мають стеноз більше 50 %; за даними ЕКГ 

визначають кількість Q інфарктів міокарда в анамнезі; визначають наявність діагностованого 
цукрового діабету типу 1 чи 2; визначають наявність у хворого гострих порушень мозкового 
кровообігу (ГПМК) в анамнезі за даними клініко-інструментальних досліджень; визначають 60 
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наявність атеросклеротичних уражень судин інших артеріальних басейнів: екстракраніальних 
артерій, ниркових артерій, артерій нижніх кінцівок за даними ультразвукового дослідження чи 
ангіографії. 

Однак перелічені способи не мають комплексного підходу до інтегральної оцінки хворих на 
ІХС після хірургічної реваскуляризації міокарда та складні у використані на етапі 5 
відновлювального лікування. 

Як найближчий аналог прийнятий спосіб оцінки кардіометаболічного ризику у хворих на 
артеріальну гіпертензію з ожирінням, що включає дослідження чинників ризику та проведення 
кількісної оцінки чинників ризику (патент UA № 107636, МПК: G01N 33/49, А61В 5/00, "Спосіб 
оцінки кардіометаболічного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням", опубл. 10 
26.01.2015) у якому визначають вміст лептину і адипонектину та рівень індексу НОМА, після 
чого визначають індекс кардіометаболічного ризику за формулою: 

,
А

Н*Л
КМР   

де: КМР  - кількісне значення індексу ризику розвитку кардіоваскулярних порушень, (у/о); 

А  - рівень адипонектину в крові натще, пг/мл;  15 

Л  - рівень лептину в крові натще, нг/мл;  

Н  - індекс НОМА, (у/о); 
і, при значенні індексу КМР вище 10, діагностують високий кардіометаболічний ризик. 
Однак в запропонованому способі оцінки прогресування ІХС не враховуються ліпідні 

порушення, стан нервової системи, супутня патологія та фракція викиду (ФВ). 20 
В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу інтегральної оцінки 

ефективності відновлювального лікування хворих з ІХС після хірургічної реваскуляризації 
міокарда, шляхом визначення показника за математичною формулою з подальшою оцінкою 
ефективності реабілітаційних заходів по заданій шкалі, що дозволяє спростити спосіб та 
об'єктивізувати оцінку ризику прогресування ІХС у кожного конкретного хворого та ефективності 25 
відновлювального лікування. 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі інтегральної оцінки відновлювального 
лікування хворих з ІХС після ХРМ, що включає використання метаболічних показників (індекс 
НОМА, лептин), згідно з корисною моделлю, додатково як метаболічний показник застосовують 
індекс атерогенності, клініко-функціональні показники (індекс маси тіла (ІМТ), фізична 30 
працездатність та ФВ лівого шлуночка, рівень тривоги та депресії) до та після лікування, і, 
результат - кількісний інтегральний показник (І) обчислюють за формулою: 

,
N

FM
I

)n...21()n...21(  
  де 

,
N

FM
I

)n...21()n...21(  
  - сума балів метаболічних (лептин, індекс НОМА, індекс 

атерогенності) показників, 35 

)n...21(F 
- сума балів клініко-функціональних показників (ІМТ, фізична працездатність та ФВ 

лівого шлуночка), 

N  - кількість врахованих показників, і при І2 - визначають низький рівень прогресування 

ІХС, при І 2-3 - критичний стан, при І3 - високий ризик. 
У таблиці показані вимірювання усіх показників, що оцінюються від 1 до 3 балів: 40 
 

Таблиця 
 

Показники 

Критерії 

Низький (1 бал) 
Критичний (2 

бали) 
Високий (3 бали) 

1. Метаболічні    

1.1 Рівень лептину, мкг/л 18,55 18,55-20,69 20,69 

1.2 Індекс атерогенності 4,36 4,36-5,21 5,21 

1.3 Індекс НОМА 4,6 4,6-10,9 10,9 

2. Клініко-функціональні    

2.1 ІМТ кг/м
2
 23,1 23,1-34,4 34,4 

2.2. Фізична працездатність (ТШХ) 310 310-265 265 

2.3 ФВ, % 68,1 55,3-68,1 55,3 
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Продовження таблиці 
 

2.4 Тривога (за шкалою HADS), бали 0-7 8-10 11 

2.5 Депресія (за шкалою HADS), бали 0-7 8-10 11 

Результат лікування (І) - оцінюють за числом, що отримали. Якщо І менше або дорівнює 2-м 
балів вважаємо, що ризик прогресування ІХС низький, та розцінюємо як добрий результат 
лікування, якщо І більше 2 балів, але не більше 3-х - ризик прогресування ІХС критичний, 
результат лікування задовільний, якщо І більше 3-х балів - ризик прогресування ІХС високий, та 
результат лікування незадовільний. 

 
За заявленим способом було проведено оцінку ефективності відновлювального лікування та 

прогресування ІХС у 150 хворих після хірургічної реваскуляризації міокарда, які проходили 
лікування в санаторії "Біла акація" (м. Одеса). 5 

Корисна модель ілюструється прикладом. 
Хворий М., 1945 р. народження, знаходився на санаторно-курортному лікуванні з діагнозом 

ІХС: підгостра стадія заднього не Q-інфаркту міокарда (ГІМ 28.06.2014). Стенозуючий 
коронарний атеросклероз (КВГ 14.09.2016). Стан після балонної коронарної ангіопластики із 
імплантацією одного стенту з лікарським покриттям в RCA (14.09.16). Гіпертонічна хвороба III 10 
ст., 3 ступеня, риск 4, СН І ст. При первинному огляді скарги на періодичний біль стискаючого 
характеру в ділянці серця, тривалістю до 5 хвилин, виникаючі при прискоренні темпу ходи, що 
зникали самостійно під час відпочинку, епізоди прискореного серцебиття, перебої в роботі 
серця, періодичний головний біль, біль в колінних суглобах. Об'єктивно: загальний стан 
задовільний, AT-145/85 мм.рт.ст., ЧСС - 84 уд./хв, діяльність серця ритмічна, тони приглушені. 15 
За даними ЕКГ: синусовий ритм, ЧСС - 76 уд./хв. Електрична вісь серця не відхилена. Помірна 
гіпертрофія міокарда. Дифузні зміни міокарда. Рівень лептину - 2,1мкг/л (3 бали), індекс 
атерогенності 5,4 (3 бали), індекс НОМА -11 (3 бали), ІМТ - 35 (3 бали), ФВ - 55,5 (3 бали), 
рівень тривожності - 10 (2 бали), рівень депресії - 11 (3 бали) Відстань, що пройшов хворий за 6 

хвилин склала 310 м (2 бали). 4,2
8

)2233()333(
I ВЛдо 


 . 20 

Таким чином, у хворого до відновлювального лікування ми визначаємо помірний ризик 
прогресування ІХС більш за рахунок метаболічних на нервово-психічних зсувів. 

Хворому, на тлі медикаментозної терапії (плавікс 75 мг, крестор 20 мг, тритаце 2,5 мг) 
призначено комплекс відновленого лікування (враховуючи те, що необхідно впливати як на 
метаболічні показники так і на клініко-функціональні). 25 

Аналіз результатів лікування показав, що до кінця курсу лікування покращився загальний 
стан хворого: зникли скарги на болі в ділянці серця та перебої в роботі серця, зник головний 
біль, покращився сон та загальна переносимість фізичних навантажень. Окрім цього, після 
санаторно-курортного лікування ми спостерігали вірогідне покращення метаболічних показників 
рівень лептину 18,5 (1 бал), індекс атерогенності - 4,5 (2 бали), індекс НОМА -8.1 (2 бали) та 30 
клініко-функціональних - ІМТ - 31,5 (2 бали), ТШМ - 310 м (1 бал), ФВ - 59,6 % (2 бали), рівень 
тривоги та депресії на рівні 7 - (1 бал). 

Інтегральний показник був на рівні .25,1
8
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  Таким чином, 

хворий закінчив курс санаторно-курортного лікування із значним покращенням, за рахунок 
нормалізації метаболічних (рівень лептину в межах норми) та клініко-функціональних показників 35 
(зниження ІМТ, підвищення толерантності до фізичного навантаження та нормалізація нервово-
психічного стану), ризик прогресування ІХС значно знизився, що свідчить про задовільний 
результат відновлювального лікування. 

У порівнянні із відомими способами інтегральної оцінки відновлювального лікування та 
прогресування ІХС у хворих після хірургічної реваскуляризації міокарда заявлений спосіб 40 
дозволяє на підставі багатопараметрового дослідження об'єктивно, з урахуванням усіх 
метаболічних та клініко-функціональних показників досить легко та точно охарактеризувати 
зміни стану кожного конкретного хворого до та після санаторно-курортного лікування. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 

  
Спосіб інтегральної оцінки ефективності відновлювального лікування хворих з ішемічною 
хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарда, що включає використання 
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метаболічних показників (лептин, індекс НОМА), який відрізняється тим, що додатково як 
метаболічний показник застосовують індекс атерогенності, клініко-функціональні показники 
(індекс маси тіла (ІМТ), фізичну працездатність та ФВ лівого шлуночка, рівень тривоги та 
депресії) і результат - кількісний інтегральний показник (І) обчислюється за математичною 
формулою: 5 

,
N

FM
I

)n...21()n...21(  
  де 

,
N

FM
I

)n...21()n...21(  
  - сума метаболічних (лептин, індекс НОМА, індекс атерогенності) 

показників, 

)n...21(F   - сума клініко-функціональних показників (ІМТ, фізична працездатність та ФВ лівого 

шлуночка), 10 
N  - кількість врахованих показників, 

і при значенні інтегрального показника (І) до 2 вважається низький ризик прогресування ІХС 
(добрий результат лікування); рівному 2 та меншому 3 - ризик прогресування ІХС критичний 
(результат лікування задовільний); якщо І більше 3-х балів - ризик прогресування ІХС високий 
(результат лікування незадовільний). 15 
 

Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна 

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 


