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м’язових містків. Незважаючи на тривалу історію дослідження міокардіальних м’язових містків, ключові 
питання етіопатогенезу, клінічних проявів, а також тактика лікування залишаються невирішеними. 

Ключові слова: міокардіальний м’язовий місток, визначення, діагностика, лікування 

 
Міокардіальні м’язові містки – це аномальне 

розташування субепікардіального шару м’язових 
волокон, що повністю або частково покривають 
вінцеву артерію, яка локалізується в товщі міокар-
ду, а не під епікардом. 

У зарубіжній літературі трапляються різні 
визначення цієї аномалії: «м’язова перемичка», 
«м’язовий міст» або «інтрамуральна ліва передня 
низхідна артерія». Найчастіше трапляється визна-
чення «міокардіальний місток» (ММ) [26]. 

У нормі ліва вінцева артерія відходить від лівої 
аортальної пазухи Вальсальви, а права вінцева 
артерія - від правої аортальної пазухи [1]. Вінцеві 
артерії розташовуються підепікардіально, оточені 
пухкою сполучною тканиною, маса якої збіль-
шується з віком. Однією з особливостей розташу-
вання є те, що вінцеві артерії фіксовані до міокар-
ду за допомогою м’язових перемичок у вигляді 
містків і петель [4]. М’язові петлі охоплюють він-
цеві артерії до трьох чвертей їх окружності. Вони 
утворені міокардом передсердя і фіксують артерії 
у вінцевих борознах. Цим забезпечується безпере-
рвність кровотоку і в діастолу, і в систолу. Але 
іноді ці м’язові перемички стають дуже вираже-
ними, в результаті вінцеві артерії частково прохо-
дять у товщі міокарда (інтрамурально). Такі 
м’язові «містки» можуть зіграти значну роль у 
зміні коронарного кровотоку. Вони утворені міо-
кардом шлуночків і під ними вінцеві артерії зану-
рені в міокард. З точки зору гістології, ці м’язові 
містки ідентичні тканині міокарда в усіх інших 
відділах серця [4]. 

Таким чином, вінцеві артерії, які в нормі 
розташовані на поверхні епікарду, можуть «за-
нурюватися» в товщу міокарда на різну глибину, а 
потім знову «з’являтися» на поверхні серця. М’яз, 
що покриває інтрамуральний сегмент вінцевої ар-
терії, називається «міокардіальним містком», а 
артерія, що проходить у товщі міокарда, – тунель-
ною. 

Тунельні артерії виявлені анатомічно більше 
двох століть тому, але останні публікації, що свід-
чать про зв’язок міокардіальної ішемії і міо-
кардіальних містків, вказують на клінічне значен-
ня цієї аномалії. У 1983 році з’явилось повідом-
лення про тунельну ліву передню низхідну ар-

терію у 42-денного немовляти, що підтверджує 
припущення про вроджений характер аномалії [1]. 

Наявність цієї патології нерідко пов’язана зі 
стенокардією, інфарктом міокарда, шлуночковою 
тахікардією, а також з раптовою серцевою смертю. 
Ризик того, що наявність «містка» відіб’ється на 
клінічному стані пацієнта, визначається протяж-
ністю і товщиною цього «містка» і відповідно 
тяжкістю систолічної компресії артерії. При 
значній товщині і протяжності «містка» на цій 
ділянці вінцевої артерії може повністю припиня-
тися антероградний кровотік у систолу і навіть 
виникає ретроградний потік крові, що проявляєть-
ся ішемічною симптоматикою і може стати причи-
ною раптової смерті [1, 17]. 

Частота патології. Частота міокардіальних 
містків за даними патологоанатомічних до-
сліджень складає від 5,4% до 85,7% випадків [8]. У 
хворих при проведенні шунтування вінцевих ар-
терій, у ході операції в 15% випадків виявляють 
смужки міокарда, що проходять над передньою 
міжшлуночковою гілкою лівої вінцевої артерії 
(ПМШГ ЛВА). Проте, незважаючи на досить ве-
лику частоту цього явища, містки рідко виявля-
ються до операції. Істинна частота міокардіальних 
«містків» достовірно невідома. Це залежить від 
особливостей популяції осіб, що піддалися ауто-
псії, і від міри вираженості цих «містків» [19]. 

Є підстави вважати, що м’язові «містки» в міо-
карді є присутніми практично у третини дорослих 
людей, хоча далеко не всі з них настільки вира-
жені, що можуть впливати на клінічний стан хво-
рого і проявлятися симптомами порушення пер-
фузії серця [1]. Гемодинамічно значимі міо-
кардіальні «містки» під час коронароангіографії 
виявляються у 0,5-4,9% хворих [8]. Проте було 
доведено, що після використання провокаційних 
тестів, що збільшують силу і частоту серцевих 
скорочень, виявлення м’язових «містків» при 
ангіографії може зростати до 40%. Найбільше 
клінічне значення ця аномалія має у осіб з гіпер-
трофічною кардіоміопатією і у пацієнтів, що пере-
несли трансплантацію серця [22]. 

ММ найчастіше трапляються над ПМШГ ЛВА 
і діагональною гілкою в проксимальній або се-
редній третині. З 30 досліджуваних сердець ММ 
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розташовувалися в середній третині ПМШГ ЛВА – 
86,6% випадків (рис.1). Рідше ММ трапляються в 
ділянці огинальної артерії. Значно рідше ММ ло-
калізується над іншими вінцевими артеріями. Діа-
метр вінцевої артерії над містком був меншим, ніж 
у дистальній частині артерії в 33% випадків [5]. 

ММ діагональної гілки, проміжної, крайових 

гілок огинальної артерії і в дистальній третині 
правої вінцевої артерії були виявлені у 8 з 15 хво-
рих з гіпертрофічною кардіоміопатією. Морфо-
логічним субстратом ММ при гіпертрофічній 
кардіоміопатії є гіпертрофовані і безладні м’язові 
волокна поблизу вінцевихих артерій, а не 
внутрішньом’язовий хід судини [23]. 

 

 
Рис. 1. Міокардіальний місток у проксимальній та середній третині передньої міжшлуночкової гілки 

лівої вінцевої артерії. 
 

При порівнянні груп хворих із наявністю ММ і 
без них не відзначено вірогідної різниці у віці, за 
статтю і середньою масою серця. У ряді робіт ав-
тори підкреслюють, що ММ частіше трапляється у 
молодих чоловіків [26]. 

Патофізіологія. Прийнято вважати, що м’язові 
містки є природженою аномалією, що не має са-
мостійного клінічного значення при розвитку 
ішемічної хвороби серця (ІХС) [23]. Проте м’язові 
містки можуть бути пов’язані з нападами не-
стабільної стенокардії, інфарктом міокарда, рапто-
вою смертю і злоякісними аритміями. Було вста-
новлено, що поєднання м’язових містків у ПМЖГ 
ЛВА з гіпертрофією лівого шлуночка (ЛШ) і/або 
гіпоплазією вінцевих артерій може призводити до 
ішемії [3,6]. Також повідомлялося про хворих з 
довгими ізольованими містками в ПМШГ ЛВА, у 
яких були прояви ІХС. Описано поєднання звуже-
ної вінцевої артерії і м’язового містка в ПМШГ 
ЛВА як вірогідну причину гострої ішемії міокарда, 
що призвела до раптової смерті [3]. 

Незважаючи на великий обсяг матеріалів, що 
свідчать про відсутність патогенетичного значення 
м’язових містків, існують переконливі повідом-
лення про те, що в деяких випадках містки можуть 
викликати або ініціювати ішемію і інфаркт міо-
карда. Перший доказ ішемії міокарда, викликаної 
м’язовим містком, був отриманий під час перед-
сердної стимуляції. У 3 з 11 хворих, що мали 
незмінені вінцеві артерії і м’язові містки, перед-
сердна стимуляція з частотою 150 уд. хв. виклика-
ла типову стенокардію, ішемічні зміни сегменту 
ST в передніх грудних відведеннях на ЕКГ і 
підвищення лактату в крові вінцевої пазухи. У цих 
3 хворих була важка (більше 75%) систолічна об-

струкція, тоді як у інших 8 хворих (у т.ч. у 6 з 
меншою мірою обструкції) таких ішемічних змін 
не було. Одним із пояснень цього спостереження 
може бути те, що при такій великій частоті скоро-
чень шлуночка діастола настільки коротшає, що 
повної реверсії систолічної обструкції не відбу-
вається [19]. 

До недавнього часу при виражених м’язових 
містках вінцевих артерій на коронарограмах вияв-
лявся тільки «молочний ефект» і систолічне зву-
ження вінцевої артерії. Проте добре відомо, що 
коронарний кровотік переважає під час фази 
діастоли серцевого циклу. Таким чином, здається, 
що цей систолічний феномен самостійно не може 
викликати ішемію міокарда. Хоча затримка роз-
слаблення діастоли міокарда була запідозрена у 
цих пацієнтів, але це дуже важко прослідкувати на 
ангіограмах. 

У 1981р. на покадровому аналізі ангіографії 
повного серцевого циклу було виявлено, що у 17 з 
20 пацієнтів із звуженням ПМШГ ЛВА більше 
75% під час систоли, було поширення звуження на 
діастолу в середньому на 136 мс, або 26% діастоли 
[27]. Транзиторна систолічна компресія огинальної 
гілки у собак призводить до запізнення діастоли на 
69±4 мс, яке зникало при відновленні дистального 
коронарного кровотоку і могло стати лімітуючим 
чинником перфузії під час тахікардії і максималь-
ної вінцевої вазодилятації [12]. 

Є два механізми, відповідальні за зниження ре-
зервного коронарного кровотоку в дистальному 
руслі і за симптоми, і ознаки ішемії міокарда: 
1) фазова систолічна компресія зі зменшенням 
розміру діастоли від середини до початку кінцевої 
фази діастоли; 2) різке збільшення швидкості 
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внутрішньокоронарного кровотоку. Міра змен-
шення діаметра просвіту з найбільшим си-
столічним зменшенням складала 71-83%, при 
цьому звуження в діастолу було 34-41%. Таке 
зменшення просвіту було підтверджене при до-
слідженні площі поперечного перерізу судини з 
використанням внутрішньо судинного ультразву-
кового дослідження (ВСУЗД). Середня довжина 
м’язового містка під час систоли була від 23 до 28 
мм, і не було значимих відмінностей з величинами 
(22 і 27 мм) у діастолу [11]. 

Середня пікова швидкість спокою і середня 
пікова швидкість діастоли були вищі в сегменті, 
що тунелізований, ніж в дистальному і прокси-
мальному сегментах. Під час частої передсердної 
стимуляції усі швидкості кровотоку були збіль-
шені в артерії, що тунелізована. Таким чином, пе-
редсердна стимуляція індукує прискорення швид-
кості кровотоку в м’язовому містку, а кровотік у 
дистальному і проксимальному відділах не 
змінюється. Значне збільшення середньої пікової 
швидкості діастоли вважається головним чинни-
ком зміни кровотоку в м’язовому містку під час 
навантаження. У 90% пацієнтів різке раннє при-
скорення кровоток діастоли є високоспецифічним 
критерієм, який називається феноменом «кінчика 
пальця». Це швидке середнє діастолічне зниження 
кровотоку і плато від середини до кінця діастоли 
[9]. 

За даними доплерографії, при звуженні про-
світу тунелізованої судини під час систоли більш 
ніж на 30% за рахунок ММ, виникає чітке запіз-
нення відновлення її просвіту в діастолу після си-
столи. Різке прискорення кровотоку в діастолу 
було пов’язане зі зменшенням просвіту судини під 
час діастоли. За цим йде швидке відновлення про-
світу в діастолу, яке знижувало швидкості крово-
току, і у кінці стабілізація просвіту призводить до 
утворення плато у кінці діастоли. Як показало до-
слідження, швидкість відновлення просвіту суди-
ни в діастолу і систолічна компресія залежать ви-
нятково від частоти серцевих скорочень (ЧСС), 
скоротливості і резистентності периферії і можуть 
значно варіювати [10]. 

Резерв коронарного кровотоку визначається як 
співвідношення максимальної швидкості коронар-
ного кровотоку дистальніше стеноза на фоні мак-
симальної гіперемії до початкової максимальної 
швидкості коронарного кровотоку дистальніше 
стеноза. Нормальне значення резерву коронарного 
кровотоку повинно бути більше 3,0. Таким чином, 
резерв коронарного кровотоку був патологічно 
понижений дистальніше ММ в усіх дослідженнях 
від 2.0 до 2,6. Зниження резерву коронарного кро-
вотоку може бути пояснене не лише систолічною 
компресією, але і більшим запізненням ранньої і 
середньої релаксації діастоли зі збільшенням 
швидкостей кровотоку. Різні додаткові чинники 
впливають на міру систолічної компресії та на 
швидкість відновлення просвіту судини в діастолу 

у пацієнтів з симптоматичними м’язовими містка-
ми. Вони включали анатомічні варіації, такі як 
довжина, товщина, і локалізація м’язових містків, 
наявність або відсутність гіпертрофії лівого шлу-
ночка, так само фізіологічні чинники, такі як 
тахікардія, низький систолічний тиск, вінцева ва-
зоконстрикція і підвищена агрегація тромбоцитів 
[11]. 

Іншими важливими чинниками є ЧСС і вели-
чина системного артеріального тиску. При нор-
мальній ЧСС коронарний кровотік відбувається 
під час діастоли. Проте при високій ЧСС період 
діастоли значно укорочений. Внутрішньосудинне 
доплерівське дослідження показало, що зниження 
швидкості кровотоку діастоли переважає у 
пацієнтів із симптоматичними міокардіальними 
містками при частій стимуляції передсердя. Зміни 
системного артеріального тиску і вінцевого пер-
фузійного тиску можуть також значно впливати на 
систолічну і подальшу ранню і середньо-
діастолічну компресію у пацієнтів з ММ. Напри-
клад, нітрогліцерин і нітропрусид натрію посилю-
ють вінцеву компресію, тоді як норадреналін і 
фенілефрин знижують її [10]. 

Діагностика. Прижиттєво ММ зазвичай зали-
шаються нерозпізнаними. Діагностика аномалій 
вінцевих артерій найчастіше буває випадковою 
знахідкою, іноді виявляється інтраопераційно, а у 
випадках раптової серцевої смерті виявляється 
при аутопсії. Тому особливу цінність мають су-
часні методи діагности, які дозволяють оцінити не 
лише стан вінцевих артерій, але і особливості їх 
розташування відносно міокарда [13]. 

Електрокардіограма у спокої часто нормальна, 
але стрес – тест може індукувати неспецифічні 
ознаки ішемії, аритмії. Діти з гіпертрофічною 
кардіоміопатією і міокардіальними містками мо-
жуть мати депресію інтервалу ST і високий рівень 
мономорфних шлуночкових тахікардій при Хол-
терівському моніторуванні ЕКГ у порівнянні з 
пацієнтами без ММ. Дефекти перфузії міокарда 
можуть бути виявлені при сцинтиграфії, але не в 
усіх випадках [13]. 

Сучасним золотим стандартом для діагностики 
міокардіальних містків є вінцева ангіографія з ти-
повим «молочним ефектом» – феноменом, який 
індукується завдяки систолічній компресії сег-
менту, що тунелізований. Ці ознаки мало говорять 
про функціональний вплив на міокардіальному 
рівні. За наявності атеросклеротичного ураження 
проксимальніше внутрішньоміокардіальної ар-
терії, ММ може бути не діагностований 
ангіографічним способом, але виявляється після 
лікування стенозу стентуванням або ангіопласти-
кою [8]. 

Ангіографічно міокардіальні містки практично 
завжди спостерігаються в лівій вінцевій артерії. 
Зазвичай вони локалізовані на глибині від 1 до 10 
мм і типова їх довжина – 10-30 мм [21]. Дефор-
мація вінцевої артерії, як правило, ексцентрична, 
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що підтверджується внутрішньосудинним ультра-
звуковим обстеженням. Рідко вінцеві артерії мо-
жуть залягати глибоко в міокарді, досягаючи 
субендокарду правого шлуночка (рис. 2). Корона-
роангіографія дозволяє виміряти зменшення діа-

метру внутрішньоміокардіальної артерії в 
порівнянні з проксимальною і дистальними її ча-
стинами й визначити середній діаметр просвіту 
під час систоли і у середньо-пізній діастолі, ви-
явити значні стенози вінцевих артерій [7]. 

 

  
Рис. 2. Коронарографія ЛВА. В середній третині передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії 
візуалізується дефект наповнення, що зумовлений м’язовим містком. Звуження просвіту артерії на 50% 

під час систоли (а), з неповним розправленням в діастолу – стеноз 30% (б). 
 

Також вивчалися особливості коронарного 
кровотоку і зміни просвіту артерії в місці ММ за 
допомогою внутрішньокоронарного ультразвуко-
вого обстеження й інтракоронарної доплер-
флоуметрії. Було обстежено 48 пацієнтів з 
ангіографічними ознаками ММ. У всіх пацієнтів 
виявлено значне зниження і/або відсутність анте-
градного систолічного кровотоку в місці си-
столічного звуження ПМШГ ЛВА. У 77,1% 
пацієнтів був виявлений ретроградний кровотік у 
напрямку проксимального сегменту артерії на 
пізній стадії систоли зі значною лінійною швид-
кістю – 22±13,2 см/с, яка посилювалася після ін-
травінцевої ін’єкції нітрогліцерину. Нітрогліцерин 
посилює міру систолічного звуження артерії і/або 
виявляє «прихований» ММ. У всіх хворих із ре-
троградним скиданням крові відзначалися атеро-
склеротичні бляшки в проксимальному сегменті 
артерії. Твердження про те, що кровотік в діастолу 
за наявності ММ не змінюється, не було підтвер-
джене дослідниками. На флоуграмі кровотоку 
діастоли був виявлений так званий «феномен кін-
чика пальця», тобто подовження часу наростання 
швидкості кровотоку в діастолу серця. Цей фено-
мен був виявлений у 87,5% пацієнтів. Незважаючи 
на такі зміни коронарного кровотоку в систолу і 
діастолу, резерв коронарного кровотоку не був 
змінений. Проте автори не виключають, що пору-
шення резерву вінцевого кровотоку в ділянці ММ 
за наявності атеросклеротичного ураження в 
проксимальній частині можуть спричиняти 
ішемію міокарда [7, 24]. 

Внутрішньовінцеві ультразвукові дослідження 
підтвердили дані розтинів про відсутність ознак 
атеросклерозу в ділянці ММ і в дистальному 
відділі, але наявності його в 86-88% випадків у 
проксимальному сегменті, що призводить до ро-
звитку ішемії міокарда. Значущість систолічного і 
діастолічного звуження може підтвердити 
ВСУЗО, яке має ряд переваг: можна виміряти не 
лише діаметр, але і площу просвіту при несфе-
ричному просвіті судини. Також описаний висо-
коспецифічний феномен «півмісяця» навколо ММ 
в усіх пацієнтів, у яких під час ВСУЗО датчик був 
проведений через внутрішньоміокардіальну 
ділянку. Цей феномен трапляється тільки в 
ділянці вінцевої артерії, що тунелізована, і не спо-
стерігається проксимальніше чи дистальніше ММ, 
а також в інших вінцевих артеріях. У деяких 
випадках ефект «півмісяця» був виявлений, а при 
типовій ангіографії «молочний ефект» був від-
сутній у зв’язку з незначним ММ [14]. 

Мультиспіральна комп’ютерна томографія 
(МСКТ) також є ефективним неінвазивним мето-
дом діагностики ММ, за допомогою якого можна 
визначити довжину і глибину розташування 
тунелізованої артерії, її діаметр і відсоток стенозу 
на рівні ММ під час систоли і діастоли. Крім того, 
МСКТ ефективна при візуалізації наявності інших 
аномалій вінцевих артерій, міокарда. Мультипла-
нарна реконструкція зображення, отримана при 
МСКТ, дозволяє оцінити проходження, стінку 
вінцевих артерій і товщину міокарду в усіх зоб-
раженнях. Таким чином, ММ можна виявити, 
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незважаючи на товщину і напрями м’язових пуч-
ків у ММ. Крім того, МСКТ також ефективно ви-
користовується для оцінки атеросклеротичного 
ураження, пов’язаного з ММ, спроможності 
стентів, шунтів, аномалій вінцевих артерій і 
епікардіальних аномалій міокарда. Наявність ате-
росклеротичної бляшки, її локалізацію, глибину і 
довжину ММ можна виміряти за допомогою 
МСКТ. Цей метод також можна використати в 
динаміці контролю лікування [21]. 

Лікування. У більшості праць про міо-
кардіальні містки підкреслюється, що прогноз цієї 
аномалії сприятливий. На користь цього твер-
дження свідчать багато аргументів. По-перше, 
висока частота міокардіальних містків, що вияв-
ляються посмертно, різко контрастує з даними 
одиничних випадків, виявлених прижиттєво. По-
друге, симптоми ІХС зазвичай з’являються у віці 
після 30 років [19]. Проте точка зору про сприят-
ливість прогнозу піддається сумніву у ряді робіт, 
де повідомляється про важкі ішемічні наслідки, 
пов’язані з міокардіальними містками [28]. 

Педіатри і сімейні лікарі повинні пам’ятати, 
що у дітей, підлітків і молодих людей ішемія міо-
карда, інфаркт, раптова серцева смерть – дуже 
рідко спричинені атеросклерозом судин. Часто 
причиною такої патології в дитячому і юному віці 
стають аномалії вінцевих артерій, у тому числі і їх 
інтрамуральне розташування [4]. 

За наявності клінічно значимих, міокардіаль-
них містків можливі декілька методів лікування: 
медикаментозне, ангіопластика і стентування, 
пряма хірургічна міотомія або аортокоронарне 
шунтування. Очевидно, що медикаментозна те-
рапія має бути методом вибору, а хірургічне втру-
чання повинне обмежуватися пацієнтами із стено-
кардією, рефрактерною до медикаментозної те-
рапії. Принципи лікування цих пацієнтів, в основ-
ному, не відрізняються від методів лікування 
пацієнтів з ІХС при ураженні однієї судини, особ-
ливо якщо це ПМШГ ЛВА [9]. 

Медикаментозна терапія повинна включати бе-
та-блокатори, блокатори кальцієвих каналів і ан-
титромбоцитарні агенти. Мета – усунення симп-
томів і ознак ішемії міокарда, профілактика май-
бутніх вінцевих подій. Зазвичай, як препарати 
першої лінії застосовують бета-блокатори. Вони 
можуть понизити міру систолічного звуження 
вінцевої артерії і продовжити діастолу завдяки 
своїм негативним інотропним й хронотропним 
властивостям, можуть підвищити тонус судини 
[9,22]. Більше того, виявилось, що при нетривало-
му застосуванні терапії бета-блокаторами можна 
не лише зменшити міру систолічного і діастоліч-
ного звуження артерії, але й індукувати повернен-
ня середньої пікової швидкості кровотоку діасто-
ли в ділянці містка до норми, а також зменшити 
зміни сегменту ST і симптоматику захворювання 
[15]. Інша група препаратів, що застосовувалася, – 
блокатори кальцієвих каналів, негативні інотропні 

властивості яких, можуть пояснити зменшення 
систолічного звуження, викликаного містком. 
Проте ці препарати використовуються, в основ-
ному, у випадках спазму вінцевих артерій, 
пов’язаного з інфарктом міокарда [9, 19]. 

Важливо пам’ятати, що нітрати можуть погір-
шувати стан таких пацієнтів, а навантаження 
рідиною, навпаки, збільшувати опір судин до 
компресії і зменшувати ішемію. Отже, класичні 
антиангінальні підходи у разі ішемії, обумовленої 
інтрамуральним проходженням вінцевої артерії, 
не лише неефективні, але і можуть посилити по-
рушення перфузії міокарда [9]. 

У випадках, рефрактерних до фармакотерапії, 
використовується стентування цього сегменту 
вінцевої артерії. Доведено, що стентування вінце-
вої артерії може усунути усі порушення гемоди-
наміки, що індукуються м’язовим містком, і 
поліпшити клінічну симптоматику у хворих, у 
яких консервативні методи лікування не принесли 
успіху. У останні декілька років ангіопластика і 
стентування вінцевих артерій частіше використо-
вуються для лікування резистентних до медика-
ментозної терапії хворих [10]. 

Покази до стентування або хірургічного ліку-
вання за наявності клінічно значимого міо-
кардіального містка можна визначити, коли дове-
дені клінічні прояви ішемії міокарда. Для цього 
застосовуються навантажувальні тести, стрес-
ехокардіографія, добове моніторування ЕКГ і 
радіоізотопні методи з фізичним навантаженням. 
Вважають, що для стентування ММ необхідно 
отримати такі дані інтракоронарних досліджень: 
градієнт діастолічного тиску до і після ММ; зву-
ження площі поперечного перерізу артерії на 
місці ММ до 50% і більше; зниження резерву ко-
ронарного кровотоку нижче 2,0 та наявність фе-
номену «кінчика пальця» на доплер-флоуграмі 
[29]. 

Cтентування вінцевої артерії стабілізує 
внутрішній просвіт при її зовнішній компресії у 
пацієнтів із ММ. Гемодинамічні, ангіографічні і 
ВСУЗО дані відразу після успішного стентування 
і через 7 тижнів, у трьох симптоматичних 
пацієнтів показали, що імплантація стента за-
побігає фазовій компресії і змінам кровотоку під 
час діастоли, зменшує клінічні симптоми. Резерв-
на швидкість кровотоку збільшується з 2,4±0,5 до 
3,8±0,3 л/хв. Коронарографія через 7 тижнів пока-
зала попередній розмір просвіту вінцевої артерії. 
ВСУЗО показало відсутність неоінтимальної про-
ліферації до і після стента. У всіх пацієнтів від-
значається значне клінічне поліпшення і збіль-
шення фізичної активності [20]. 

Позитивні клінічні і ангіографічні результати 
після стентування були представлені й іншими 
авторами, які описали успішне стентування 11 
пацієнтів, що пройшли в подальшому ангіографію 
через 7 тижнів і 6 місяців, і клінічні дані через 2 
роки [2]. Відразу після постановки стента корона-
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рографія показала, що систолічне звуження-
тунелізованої артерії відсутнє й усі зміни крово-
току були нормалізовані. Через 7 тижнів корона-
роангіографія показала інстент-рестеноз у 5 
пацієнтів із 11 (46%). У 4 пацієнтів виконувалась 
повторна реваскуляризація, у 2 – вінцева ангіо-
пластика, і 2 пацієнтів виконувалось мамарокоро-
нарне шунтування ПМШГ ЛВА. Через 2 роки у 
всіх хворих була відсутня стенокардія і інші сер-
цеві події. За даними частота інстент – стенозів у 
цих хворих не відрізнялася в порівнянні з хворими 
на ІХС. Незважаючи на високий відсоток рестено-
зу, в усіх пацієнтів через 2 роки після втручання 
симптоми ІХС були відсутні. Довгострокові до-
слідження потрібні для оцінки стабільності гео-
метрії стента, появи інстент – рестенозу і 
клінічних результатів у цих хворих [25]. 

До ери коронарного стентування хірургічна 
міотомія була методом вибору для пацієнтів із 
вираженими клінічними симптомами. Розтин на-
лежного м’язового волокна запобігає систолічній 
компресії вінцевої судини. Таким чином, супраар-
теріальна міотомія при ММ і супутньому «молоч-
ному ефекті» були описані декількома 
хірургічними центрами. Проте ця методика більш 
інвазивна, ніж ангіопластика, і має більше усклад-
нень у постопераційному періоді. На додаток до 
цього, непередбачуваний інтрамуральний хід мо-
же потребувати глибший розріз на стінці шлуноч-
ка, що може призводити до розвитку аневризми 
[17]. 

Таким чином, систолічне звуження вінцевої 
артерії міокардіальним містком у більшості 

випадків має безсимптомний переьіг і тільки в 
невеликому відсотку випадків виявляється при 
ангіографічному дослідженні. Клінічні прояви у 
вигляді стенокардії або інфаркту міокарда на тлі 
міокардіального містка ПМШГ ЛВА вимагають 
застосування медикаментозного лікування, при 
неефективності якого показано стентування зву-
женої артерії [2,15]. 

Найбільш уживаним методом лікування міо-
кардіальних містків залишається хірургічний. З 
успіхом застосовуються різні методики, включа-
ючи ізольоване аортокоронарне шунтування або у 
поєднанні з резекцією м’яза, а також ізольований 
розтин міокардіального містка над артерією. Ри-
зик операції невеликий, а функціональні результа-
ти хороші. При післяопераційній сцинтиграфії і 
ангіографії, зазвичай, відзначається відновлення 
коронарного кровотоку і перфузії міокарда без 
залишкового звуження вінцевої артерії. 
Хірургічне лікування краще застосовувати, коли 
виявляється ішемізована ділянка, яка кровопоста-
чається з ураженої судини, а попереднє медика-
ментозне лікування не мало ефекту [17]. 

Проблема вибору тактики лікування ММ все 
ще потребує дискусії. Неодностайність думок, 
ймовірно, можна пояснити відсутністю уніфікова-
ної системи оцінки результатів, різною тактикою 
лікування, недоліком патогенетичних даних про 
захворювання. Після глибокого аналізу літератури 
склалося враження, що, незважаючи на тривалу 
історію вивчення ММ, ключові питання етіопато-
генезу, клінічних проявів, а також тактики ліку-
вання залишаються невирішеними. 
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MYOCARDIAL BRIDGES. DEFINITIONS. DIAGNOSTICS. TREATMENT. 

This article presents an analysis of scientific literature on the problem of diagnostics and treatment myocardial 
bridges. Despite the long history of myocardial bridges research, key issues of pathogenesis, clinical manifesta-
tions, and treatment strategy remain. 
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