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Шлуночкові порушення ритму визначають як
поодинокі або повторювані імпульси, джерело
яких розташоване дистальніше від біфуркації
пучка Гіса. Протягом останнього десятиліття в
узгоджених міжнародних і національних рекомендаціях детально викладені принципи ведення пацієнтів із шлуночковою екстрасистолією, які
значною мірою визначаються структурним ураженням серця та індивідуалізованою оцінкою
ризику раптової серцевої смерті [6]. Водночас,
вдосконалення технологій катетерного лікування та можливість ефективного застосування
автоматичних внутрішніх кардіовертерів-дефібриляторів визначають доцільність узагальнення
підходів до обстеження пацієнтів із шлуночковими тахікардіями (ШТ). Адже в багатьох клінічних
ситуаціях ШТ несуть безпосередню загрозу
життю пацієнтів і розглядаються як еквіваленти
раптової аритмічної смерті [1, 3, 6]. З іншого
боку, у клінічній практиці дуже важливо
діагностувати типи ШТ, які з появою сучасних
інтервенційних технологій можуть розглядатися
як потенційно курабельні.
Клінічна термінологія
Шлуночкову тахікардію визначають як три
або більше послідовних шлуночкових комплекси. Частота скорочень серця (ЧСС) під час
тахікардії зазвичай перебуває в діапазоні від 100
до 200, але може досягати 250 за 1 хв. Терміном
«шлуночкові тахікардії» позначають різноманітний спектр порушень серцевого ритму: від
нестійкої безсимптомної ШТ до стійкої ШТ, яка
може призвести до раптової серцевої смерті [9].
Насамперед, ШТ поділяють за тривалістю та
морфологією (таблиця). Розрізняють пробіжки
ШТ (3–5 комплексів), пароксизми нестійкої ШТ
(від 6 комплексів, але менше 30 с) і стійкої ШТ
(які тривають 30 с і більше). Нестійку ШТ нерідко
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виявляють при добовому моніторуванні ЕКГ в
осіб без даних про структурне захворювання
серця. Стійку ШТ, незалежно від клінічних
симптомів і структурного захворювання серця,
розглядають як злоякісне порушення ритму, тоді
як прогностичне значення нестійкої ШТ залежить від основного захворювання серця і
функціонального стану міокарда.
Таблиця
Сучасні критерії систематизації шлуночкових тахікардій
Критерії
Тривалість

Морфологія

Механізми

Клінічна термінологія
Пробіжка
Нестійка
Стійка
Мономорфна
з вільної стінки лівого шлуночка
з вільної стінки правого шлуночка
з вихідного тракту правого шлуночка
з вихідного тракту лівого шлуночка
фасцикулярна лівошлуночкова
Поліморфна
пірует-тахікардія
двоспрямована
Реципрокна (рі-ентрі)
Тригерна
Автоматична

Морфологічна характеристика ШТ також
визначає суттєві відмінності механізмів виникнення, прогнозу виживання і тактики ведення
хворих. Стійка мономорфна ШТ, яка найчастіше
виникає після перенесеного раніше інфаркту
міокарда, є найпоширенішим безпосереднім
механізмом раптової серцевої смерті. Переважно вона формується на ґрунті стійкого аритмогенного субстрату, наприклад великого післяінфарктного рубця (рис. 1), і значно рідше – у
пацієнтів без структурного захворювання серця.
Відтак при проведенні електрофізіологічного
дослідження вона відтворюється значно краще,
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Механізми шлуночкових тахікардій

клад, верхівки або вихідного тракту правого чи
лівого шлуночка). Крім того, для реципрокної ШТ
характерна можливість «залучення» (entrainment) шлуночків під час кардіостимуляції.
У цьому випадку зменшення тривалості серцевого циклу, тобто збільшення ЧСС, порівняно зі
спонтанною, супроводжується зміною морфології і зменшенням тривалості комплексу QRS.
Вказаний феномен зумовлений злиттям стимульованого і спонтанного комплексів QRS
(рис. 3).
Тригерні ритми, зумовлені механізмом пізніх
післядеполяризацій, є чутливими до катехоламінів і можуть виникати після перенесеного
інфаркту чи в тканині здорового міокарда (волокнах Пуркіньє, вихідному тракті правого або
лівого шлуночка, аорті, мітральному кільці) під
час фізичного навантаження або стимуляції
серця. Тригерна ШТ легше індукується шляхом
частої кардіостимуляції, ніж передчасними стимулами. Водночас, на відміну від реципрокної
ШТ, тригерна ШТ відтворюється гірше. Для неї

Найбільш поширеним електрофізіологічним
механізмом пароксизмальної стійкої мономорфної ШТ на тлі структурного захворювання
серця є повторний вхід збудження (рі-ентрі).
Найчастіше кільце рі-ентрі формується навколо
післяінфарктного
рубця.
Звичайна
ЕКГ
у 12 відведеннях не дозволяє переконливо
відрізнити ШТ, які виникають за реципрокним і
автоматичним механізмами. При інвазивному
електрофізіологічному дослідженні на користь
механізму повторного входу збудження
(реципрокної ШТ) свідчать можливість запуску
та припинення тахікардії передчасними стимулами, нанесеними з відповідного локусу (напри-

Рис. 2. Етіологія поліморфної шлуночкової тахікардії [10].

Рис. 1. Етіологія мономорфної ШТ [10].

Рис. 3. «Залучення» шлуночків під час пароксизму ШТ.
Зменшення тривалості серцевого циклу і збільшення ЧСС на
тлі кардіостимуляції супроводжуються злиттям стимульованого і спонтанного комплексів QRS [10].

ніж поліморфна ШТ. Субстратом для виникнення
поліморфної ШТ можуть бути також перенесений інфаркт міокарда з невеликими розмірами
рубця або кардіоміопатія. При цих станах ступінь
сповільнення провідності та розміри потенційного кільця рі-ентрі недостатні для формування
мономорфної ШТ. Крім того, поліморфна ШТ
може виникати у структурно інтактному міокарді
через механізм «динамічного» аритмогенного
субстрату. Її виникненню нерідко сприяють
минущі чинники, такі як метаболічні розлади чи
аритмогенна дія ліків (рис. 2). Поліморфна ШТ
може з’являтися також у пацієнтів з «електричними» захворюваннями серця («каналопатіями»), у тому числі синдромом подовженого
інтервалу QT, синдромом Бругада, катехоламінергічною ШТ тощо. Запуск поліморфної ШТ
відбувається через механізм ранніх післядеполяризацій або індукованої катехоламінами
тригерної активності.
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характерне прискорення при стимуляції з частотою більшою, ніж частота тахікардії (overdrive
acceleration). Така тахікардія може припинятися
вагусними пробами, шляхом введення аденозину, блокаторів натрієвих каналів, блокаторів
β-адренорецепторів або блокаторів кальцієвих
каналів. ШТ, спричинена застосуванням серцевих глікозидів, також виникає за механізмом
пізніх післядеполяризацій. Загалом, вказаний
механізм може бути причиною мономорфних
або поліморфних ШТ. Тригерні ритми, які формуються за механізмом ранніх післядеполяризацій,
призводять до поліморфних ШТ, асоційованих з
вродженим або набутим синдромом подовженого інтервалу QT.
Автоматичні ШТ не запускаються і не
припиняються шляхом програмованої стимуляції шлуночків. Формуванню патологічного
автоматизму сприяє ураження міокарда, при
якому деполяризація виникає під час фази 4

Рис. 4. Постійно-зворотна ШТ, яка переривається поодинокими синусовими комплексами. Фрагмент холтерівського
моніторування ЕКГ.

потенціалу дії, переважно – гострий інфаркт
міокарда. Частотне пригнічення цієї тахікардії
(overdrive suppression) досягається не у всіх
випадках. Ще одним критерієм визначення
найбільш імовірного механізму ШТ може бути її
перебіг: постійно-зворотна ШТ частіше є
автоматичною, ніж реципрокною (рис. 4).
Електрокардіографічні ознаки
та диференціальна діагностика
Насамперед, важливим елементом диференціальної діагностики тахікардій з широкими
комплексами QRS (тривалістю понад 0,12 с) є
оцінка клінічних критеріїв. На відміну від більшості суправентрикулярних тахікардій, ШТ
частіше виникають у пацієнтів старших вікових
груп, в яких є структурне ураження серця
(післяінфарктний кардіосклероз або кардіоміопатія), нерідко – у поєднанні з клінічними
ознаками хронічної серцевої недостатності. На
тлі пароксизму ШТ значно частіше, ніж у пацієнтів із суправентрикулярними тахікардіями,
виникають порушення гемодинаміки, які призводять до виникнення гіпотензії, запаморочення, гострої лівошлуночкової недостатності
тощо.
Під час пароксизмів мономорфної ШТ комплекси QRS змінені, але однорідні, тривалістю
більше 120 мс, а у 60–70 % хворих – більше
140 мс, частіше з відхиленням електричної осі
серця вліво (рис. 5). Розширення комплексів
QRS більше 200 мс для ШТ не є характерним.
Важливий критерій діагностики ШТ – атріовентрикулярна дисоціація (АВ-дисоціація) з
наявністю «зливних» і «захоплених» комплексів
або без них [2]. При цьому, як правило, передсердя збуджуються від синусового вузла рідше,
ніж шлуночки, що пов’язано з ретроградною
блокадою проведення. Якщо антероградне проведення збережено, то в період відсутності
рефрактерності провідної системи серця
реєструють захоплення шлуночків синусовими
імпульсами (передчасні щодо основного ритму
вузькі комплекси QRS із синусовим зубцем Р
перед ними). При частоті ШТ понад 150 за 1 хв
«захоплені» комплекси спостерігають рідко.
«Зливні» комплекси обумовлені збудженням
міокарда шлуночків антероградно проведеним
синусовим імпульсом та імпульсом ШТ, і комплекс QRS має проміжну форму між синусовим
та тахікардитичним із зубцем Р перед ним. У
частини пацієнтів із ШТ можливі різні варіанти
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ретроградного (шлуночково-передсердного)
проведення.
Специфічною ознакою ШТ є позитивна конкордантність шлуночкових комплексів у грудних
відведеннях (ШТ з базальних відділів шлуночків).
Негативна конкордантність, яка спостерігається
при ШТ з ділянки верхівки, менш специфічна для
ШТ. На користь ШТ свідчить також виявлення при
тривалій реєстрації або холтерівському моніторуванні ЕКГ шлуночкових екстрасистол з тією
ж конфігурацією шлуночкового комплексу, що й
під час епізоду тахікардії. Натомість, під час ШТ
переважно змінюються вісь та морфологія шлуночкового комплексу порівняно з такими на тлі
синусового ритму з порушенням внутрішньошлуночкової провідності. Специфічним є відхилення електричної осі серця під час тахікардії у
«північно-західному» напрямку (від -90° до
-180°), яке не може спостерігатися при жодному
виді аберації внутрішньошлуночкової провідності [10]. У пацієнтів із суправентрикулярною
формою комплексу QRS під час синусового
ритму тахікардія з широкими комплексами з
відхиленням осі вправо (від 90° до 180°) майже
завжди є шлуночковою.
Загалом, для мономорфних шлуночкових
тахікардій характерні такі зміни ЕКГ [8]:
– раптовий початок з однаковими інтервалами зчеплення при повторному виникненні;
– подібність комплексу QRS при ШТ до
шлуночкової екстрасистоли, яка виникала
раніше;
– регулярний або дещо нерегулярний ритм;
– розширення комплексу QRS до 0,14 с або
більше;
– відхилення електричної осі серця вліво і
вгору;
– АВ-дисоціація;
– «захоплені» комплекси;
– «зливні» комплекси;
– при комплексах QRS з конфігурацією блокади правої ніжки пучка Гіса: у відведенні V1 – R,
qR, Rr’ або Rs, у V6 – глибокий S (комплекси типу
QS або rS) (рис. 6); комплекси типу rSR’ або rsR’
у відведеннях V1–V2 характерні для суправентрикулярної тахікардії;
– при комплексах QRS з конфігурацією блокади лівої ніжки пучка Гіса: комплекси QRS типу
rS або QS у відведенні V1; тривалість R у відведенні V1 або V2 ≥ 40 мс, зазубреність на низхідній частині зубця S у відведеннях V1, V2,
тривалість періоду від початку до найнижчої
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точки комплексу QRS у відведеннях V 1,
V2 ≥ 70 мс (за відсутності застосування блокаторів натрієвих каналів) (рис. 7), комплекси
типу R або qR у відведенні V6;
– позитивна або негативна конкордантність
комплексів QRS у грудних відведеннях також
вказує на шлуночкове походження тахікардії.
Незважаючи на такий довгий перелік
критеріїв, диференціальна діагностика шлуночкових і суправентрикулярних тахікардій з широкими комплексами QRS нерідко затруднена.

Рис. 5. ЕКГ пацієнта із шлуночковою тахікардією з ЧСС 240 за
1 хв. Ознаки ШТ: тривалість комплексів QRS понад 140 мс,
відхилення електричної осі серця вліво, негативна
конкордантність комплексів QRS у грудних відведеннях,
тривалість періоду від початку до найнижчої точки комплексу
QRS у відведеннях V1 і V2 більше 60 мс.

V1

V6

Рис. 6. Варіанти графіки комплексу QRS у відведеннях V1 i V6
при ШТ з морфологією блокади правої ніжки пучка Гіса [10].

V1 або V2

≥ 0,04
≥ 0,07
V6

Рис. 7. Особливості графіки комплексу QRS у грудних
відведеннях при ШТ з морфологією блокади лівої ніжки пучка
Гіса [10].
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Наприклад, «захоплені» комплекси спостерігають дуже рідко, і переважно – у випадках відносно помірного зростання ЧСС під час тахікардії
(до 130–140 за 1 хв). АВ-дисоціацію тяжко виявити при більшій частоті тахікардії, коли зубців Р
на ЕКГ не видно. Краще її можна виявити при
реєстрації черезстравохідного або внутрішньопередсердного відведення ЕКГ. Водночас,
коли ЧСС не перевищує 200 за 1 хв, у хворих з
ШТ можливе ретроградне вентрикулоатріальне
проведення імпульсів 1:1, 2:1, 3:2 і т. д. Ширина
комплексу QRS є важливим критерієм
диференціальної діагностики ШТ за відсутності
антиаритмічної терапії або вихідної блокади
ніжки пучка Гіса. Зокрема, при аберації
внутрішньошлуночкової провідності за типом
блокади правої ніжки пучка Гіса ширина комплексу QRS не перевищує 0,14 с, навіть при
поєднанні з гіпертрофією міокарда. Натомість,
при блокаді лівої ніжки пучка Гіса на тлі
гіпертрофованого серцевого м’яза ширина комплексу QRS при суправентрикулярній тахікардії
може досягати 0,16 с. Отже, комплекс типу блокади правої ніжки тривалістю понад 0,14 с або
типу блокади лівої ніжки тривалістю понад 0,16 с
за відсутності антиаритмічної терапії свідчить на
користь діагнозу ШТ. Утім, у 2–5 % пацієнтів з ШТ
тривалість QRS не перевищує 0,12 с, що зумовлено походженням тахікардії з високого відділу
перегородки або пучка Гіса («фасцикулярна»
ШТ). Зменшення або відсутність змін тривалості
комплексу QRS під час тахікардії порівняно з
такою під час синусового ритму в пацієнтів з
вихідними порушеннями внутрішньошлуночкової провідності скоріше свідчить на користь ШТ,

Рис. 8. Поліморфна ШТ типу «пірует» (torsades de pointes).

оскільки у випадку суправентрикулярної тахікардії ці порушення стають більш вираженими.
При поліморфній ШТ змінюються морфологія, амплітуда і полярність комплексу QRS.
Тахікардія починається з передчасного шлуночкового комплексу. Зазвичай ЧСС становить від
200 до 250 за 1 хв, інколи – від 150 до 300 за 1 хв.
З огляду на високу ЧСС буває тяжко відділити
комплекс QRS і зубець Т. Пірует-тахікардія
(torsades de pointes) – варіант поліморфної ШТ,
яка нерідко асоціюється з подовженим
інтервалом QT [4]. Вісь шлуночкового комплексу
протягом епізоду цієї тахікардії може змінюватися на 180° (рис. 8). У більшості випадків
тахікардію ініціює передчасний шлуночковий
комплекс, який попадає у «вразливу» ділянку
серцевого циклу на тлі подовження інтервалу QT.
Тахікардія за перебігом нестійка, припиняється
самостійно, але схильна до частих рецидивів і
може трансформуватися в фібриляцію шлуночків. За відсутності подовження інтервалу QT
поліморфну ШТ найчастіше спостерігають у хворих з гострим коронарним синдромом, а також
після перенесеного інфаркту міокарда. При
синдромі Бругада, для якого також характерна
поліморфна ШТ, інтервал QT може бути як нормальним, так і подовженим.
Двоспрямована ШТ характеризується постійною наявністю блокади правої ніжки і чергуванням морфології блокади передньої і задньої
гілок лівої ніжки пучка Гіса. Появу вказаних ознак
пояснюють походженням ШТ з місця біля
біфуркації лівої ніжки [2].
Морфологічний тип ШТ визначає суттєві
відмінності механізмів виникнення і тактики
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Рис. 9. Ідіопатична ШТ з вихідного тракту правого шлуночка. Висока амплітуда і відносно помірне поширення комплексів QRS
характерні для ідіопатичної ШТ. Конфігурація комплексів QRS за типом блокади лівої ніжки пучка Гіса, відхилення електричної
осі серця вправо [7].

ведення хворих. Наприклад, ШТ, яка походить з
вихідного тракту правого шлуночка (з морфологією блокади лівої ніжки пучка Гіса та відхиленням електричної осі серця вправо),
найчастіше за механізмом виникнення є тригерною або автоматичною. Цей вид ШТ вважають
одним з визнаних показань для радіочастотної
катетерної абляції (рис. 9).
Ідіопатична (фасцикулярна) лівошлуночкова
тахікардія за механізмами є реципрокною, з
включенням у кільце рі-ентрі задньої гілки лівої
ніжки пучка Гіса. Комплекси QRS під час цієї
тахікардії помірно розширені і мають форму блокади правої ніжки пучка Гіса з відхиленням
електричної осі серця вліво і вгору (рис. 10).
Фасцикулярну ШТ часто діагностують у молодих
людей без структурного захворювання серця, а
чіткий анатомічний субстрат (задня гілка лівої
ніжки пучка Гіса) дозволяє передбачати високу
ефективність радіочастотної катетерної абляції.

начення фонової патології серця. Таку графіку
можна спостерігати при ШТ на тлі інфаркту
міокарда, кардіоміопатії і також при ідіопатичній
ШТ з ділянки епікарда. Водночас, комплекси

Оцінка субстрату та локалізації джерела
тахікардії
Для визначення характеру фонової патології
серця, насамперед, потрібно зареєструвати
звичайну ЕКГ у 12 відведеннях під час тахікардії.
Ідіопатична ШТ (без структурного ураження
міокарда) характеризується високими та відносно вузькими комплексами QRS. Натомість,
при ШТ у пацієнтів із захворюваннями міокарда,
особливо на тлі великого рубця комплекси QRS
нижчі, ширші, з додатковими зазубринами або
розщеплені.
Шлуночковий комплекс типу QS не має
самостійного діагностичного значення для виз-

Рис. 10. Ідіопатична (фасцикулярна) лівошлуночкова тахікардія.
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типу qR або QR у суміжних відведеннях характерні для інфаркту міокарда.
ШТ, які походять з правого шлуночка, характеризуються морфологією блокади лівої ніжки
пучка Гіса. І, навпаки, при ШТ з лівого шлуночка
частіше з’являється морфологія блокади правої
ніжки пучка Гіса. Утім, якщо джерело тахікардії
розташоване в ділянці мішлуночкової перегородки, комплекси QRS можуть мати морфологію
блокади лівої ніжки.
Тривалість комплексу QRS більша при ШТ,
які походять з вільної стінки шлуночків (особливо
з епікарда), порівняно з ділянками ближче до
міжшлуночкової перегородки. Це зумовлено
тим, що у випадку ШТ з вільної стінки збудження
шлуночків відбувається послідовно, тоді як при
ШТ з ділянки міжшлуночкової перегородки –
більш одночасно. Щоправда, значне сповільнення провідності при септальних інфарктах
може призвести до суттєвого збільшення
тривалості комплексу QRS при ШТ з ділянки
перегородки.
Вісь комплексу QRS є вертикальною при
тахікардії з верхніх відділів серця (вихідного
тракту правого шлуночка, верхніх частин перегородки або бокової стінки лівого шлуночка). І,
навпаки, при ШТ з нижньої стінки серця вісь
відхилена вгору. При ШТ з нижніх і задніх відділів
міжшлуночкової перегородки або нижньої стінки
правого шлуночка вісь відхилена вліво і вгору
(рис. 11). Натомість, при ШТ з нижньоверхівкових відділів лівого шлуночка нерідко реєструють
комплекс QS у відведеннях І, ІІ і ІІІ з відхиленням
осі серця вправо і вгору. Локалізація ШТ у боко-

вій стінці лівого шлуночка поєднується з
відхиленням осі серця вправо і вниз або вгору.
Позитивна конкордантність комплексів QRS
(R у V1–V6) вказує на проходження хвилі збудження ззаду допереду. Ця ознака асоціюється з
ШТ, яка походить з основи серця або з базальних
відділів міжшлуночкової перегородки (рис. 12).
Слід зауважити, що позитивну конкордантність
комплексів QRS також спостерігають у разі
суправентрикулярних тахіаритмій з антероградним проведенням по лівобічному пучку Кента
(антидромна тахікардія, тріпотіння передсердь з
проведенням 2:1, фібриляція передсердь тощо).
Негативна конкордантність (комплекси QS у
V1–V6) характерна для ШТ з верхівкового відділу
перегородки і переважно спостерігається при
передньому інфаркті міокарда.
Субстрат та локалізацію джерела ШТ можна
точніше оцінити шляхом картування правого і
лівого шлуночків на тлі синусового ритму.
Патологічні електрограми характеризуються
низькою амплітудою (менше 1,5 мВ системи
Карто), наявністю розщеплень (ізоелектричний
інтервал 30–50 мс), пізніх і фракціонованих
сигналів. У хворих із стійкою мономорфною ШТ
патологічні електрограми спостерігають частіше, ніж у хворих з фібриляцією шлуночків або
нестійкою ШТ. З огляду на те, що патологічні
електрограми відображають сповільнення проведення імпульсів, відповідні ділянки розцінюють як джерело реципрокних тахікардій. Аритмії,
які виникають у ділянках з нормальною електрограмою, частіше зумовлені тригерною активністю або патологічним автоматизмом.

Рис. 11. Алгоритм визначення локалізації джерела мономорфної ШТ [5].
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Електрофізіологічне дослідження корисне
для діагностики та оцінки механізму ШТ, визначення локалізації кільця рі-ентрі та стратегії
лікування. Про наявність ШТ свідчить АВ-дисоціація з антероградною блокадою проведення нижче
пучка Гіса, поява потенціалів пучка Гіса після комплексу QRS або зменшення тривалості інтервалу
HV, порівняно з таким під час синусового ритму.
Електрофізіологічне дослідження більш інформативне у хворих з мономорфною ШТ, яка
відтворюється після перенесеного інфаркту
міокарда у 90–95 % пацієнтів. У пацієнтів з
поліморфною ШТ фоновий субстрат можна визначити методом картування серця. За наявності
рубця незначних розмірів застосування блокатора натрієвих каналів (наприклад, внутрішньовенного новокаїнаміду) інколи дозволяє
трансформувати тахікардію у мономорфну, яка
виникає за механізмом рі-ентрі і може бути припинена з допомогою кардіостимуляції. Інфузія
катехоламінів може індукувати і мономорфну, і
поліморфну ШТ.
Принципи ведення хворих
Стійкі ШТ є найпоширенішим безпосереднім
механізмом раптової серцевої смерті, незалежно від структурної патології серця. Відтак стійку
ШТ завжди розглядають як злоякісне порушення
серцевого ритму, яке обов’язково потребує
лікування. Підходи до ведення хворих суттєво
залежать від фонового захворювання серця.
У хворих на ІХС у 70–80-х роках минулого
століття антиаритмічну терапію підбирали і кон-
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тролювали на підставі результатів електрофізіологічного дослідження. Вже тоді було
відомо, що лікуванню мембраностабілізуючими
засобами найкраще піддається стійка мономорфна ШТ. Утім, інколи в одного пацієнта
спостерігали різні мономорфні ШТ, і успіх
лікування в цих випадках був менш імовірним. За
нестабільних мономорфних ШТ (з можливістю
трансформації у фібриляцію шлуночків) мембраностабілізуючі засоби є менш ефективними,
можливо, за винятком аміодарону і β-адреноблокаторів. У хворих на ІХС з поліморфними
ШТ певну користь також дає лікування
β-адреноблокаторами і, меншою мірою, аміодароном. Ситуацію, коли пацієнт вижив
після перенесеної фібриляції шлуночків, не
асоційованої з транзиторними причинами або
ішемією міокарда, останнім часом розглядають
як показання до імплантації кардіовертерадефібрилятора. Втім до кінця не ясно, чи мають
кардіовертери-дефібрилятори переваги, порівняно з медикаментозною терапією, у пацієнтів з
фракцією викиду більше 35–40 %.
У хворих з ШТ на тлі тяжкого структурного
ураження серця, у тому числі з післяінфарктною
аневризмою лівого шлуночка, важливим компонентом терапії є реваскуляризація міокарда [9].
Вона особливо ефективна у випадках, коли
показано зв’язок аритмії з ішемією міокарда, і
менш ефективна при стабільній мономорфній
ШТ. В останньому випадку ефект нерідко
забезпечує радіочастотна катетерна абляція.
Врешті-решт, основою лікування пацієнтів із

Рис. 12. Мономорфна ШТ. Позитивна конкордантність комплексів QRS та відхилення електричної осі серця вправо і вниз
свідчать про ймовірне походження тахікардії з базальних відділів міжшлуночкової перегородки.
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шлуночковими аритміями з високим ступенем
ризику є імплантація кардіовертера-дефібрилятора в поєднанні з застосуванням аміодарону
і β-адреноблокаторів.
Підходи до ведення пацієнтів з ШТ на тлі
неішемічної кардіоміопатії мають певні відмінності. У цих пацієнтів не використовують
реваскуляризацію міокарда та хірургічне усунення джерела аритмії. Стратегія ведення хворих
включає антиаритмічну терапію, катетерне
лікування та імплантацію кардіовертера-дефібрилятора. При неішемічній кардіоміопатії
результати, отримані в електрофізіологічній
лабораторії, погано узгоджуються з порушеннями ритму серця при тривалому спостереженні.
Втім існують деякі винятки. Наприклад, при
мономорфній ШТ за механізмом рі-ентрі у ніжці
пучка Гіса (bundle branch reentry) імпульс з
передсердя проходить по правій ніжці пучка Гіса,
перетинає перегородку і ретроградно входить у
ліву ніжку, викликаючи стабільну реципрокну
тахікардію. Ця форма тахікардії добре піддається катетерному лікуванню. У багатьох ситуаціях
методом вибору є імплантація кардіовертерадефібрилятора. Антиаритмічні засоби мають
другорядне значення при ШТ на тлі неішемічних
уражень міокарда.
Катетерне лікування є також засобом вибору в багатьох пацієнтів молодого віку з
ідіопатичними формами ШТ, що зумовлено
можливістю радикального усунення джерела
ШТ. Воно особливо ефективне при мономорфній ШТ, яка походить з вихідного тракту правого шлуночка [7].

У пацієнтів з ШТ і дуже високим ступенем
ризику раптової серцевої смерті, наприклад
після перенесеної поза шпиталем зупинки
серця, ефективність медикаментозної терапії
для вторинної профілактики життєво небезпечних аритмій надто обмежена. Безперечним
засобом вибору є аміодарон у поєднанні з
β-адреноблокаторами. Втім найбільш ефективним засобом поліпшення довготривалого
прогнозу виживання хворих є імплантація
внутрішнього кардіовертера-дефібрилятора.
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Ventricular tachycardias
О.J. Zharinov, V.О. Кuts, О.М. Grytsay
The lecture summarizes approaches to evaluation, risk stratification and treatment choice in patients with
ventricular tachycardias (VT). The classification of VT according to duration, morphology and electrophysiological mechanisms is provided. Electrocardiography criteria of differential diagnosis of VT and supraventricular
tachycardias with wide QRS complexes, principles of substrate evaluation and of monomorphic VT source
localization are characterized in detail. Principles of VT management depending on background heart disease,
electrophysiological mechanisms and VT morphology, indications for antiarrhythmic therapy, catheter treatment, implantation of automatic internal cardioverter-defibrillator and revascularization procedures are
summarized.

