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Вазоспастична стенокардія  

 

Вазоспастична стенокардія, інша назва – Принцметала або 

варіантна, є клінічною патологією, яка характеризується 

епізодами стенокардії спокою, знімається нітратами короткої дії 

та виникає внаслідок спазму коронарної артерії.  

 

Діагностичні критерії 

 

Існують три основні елементи, на основі яких встановлюється 

діагноз вазоспастичної стенокардії: стенокардія, що лікується 

нітратами, тимчасові ішемічні зміни на ЕКГ за відсутності 

очевидних причин підвищеної потреби міокарда в кисні та 

ангіографічного підтвердження спазму коронарних артерій. У 

пацієнтів із підтвердженим спонтанним епізодом стенокардії 

діагноз можна встановити на основі стенокардії, що знімається 

нітратами, із супутніми тимчасовими змінами на ЕКГ. Іноді під час 

діагностичної ангіографії може виникнути спонтанний епізод 

стенокардії, так що всі три елементи можуть бути 

задокументовані. Однак, коли типові спонтанні епізоди 

стенокардії не можна зафіксувати, можна провести 

провокаційне тестування для постановки діагнозу. Під час 

дослідження діагноз вазоспастичної стенокардії підтверджується, 

якщо провокуючий стимул викликав біль за грудиною, тимчасові 

зміни ЕКГ та констрикцію > 90-% у відповідь. 

 

Патогенез  

 



 

 

Вазоспастична стенокардія викликається вогнищевим або 

дифузним спазмом (гладком’язового шару артеріальної стінки) 

коронарної артерії епікарда, що призводить до повноцінної 

непрохідності. Тимчасова ішемія міокарда викликає стенокардію 

у багатьох пацієнтів; у деяких може розвинутися інфаркт 

міокарда, якщо спазм буде постійним. Вважається, що 

гіперреактивність гладкої мускулатури судинної стінки є 

центральною у патогенезі вазоспастичної стенокардії.  

Спазм може виникнути за відсутності будь-якого попереднього 

підвищення потреби міокарда в кисні (наприклад, фізичні 

навантаження) та в непошкоджених або вражених судинах. 

Спазм може виникати в коронарних судинах, у яких не було 

виявлено змін під час ангіографії, але частіше в місці 

атеросклеротичних бляшок.  

 

Гіперреактивність гладкої мускулатури судинної стінки – клінічні 

та дослідження на тваринах пов'язані з гіперактивністю гладкої 

мускулатури стінки коронарних судин як із ключовим фактором 

патогенезу спазму коронарних артерій. Важливі спостереження 

включають: 

 Для провокування коронарного спазму застосовувались 

кілька судинозвужувальних засобів, включаючи ацетилхолін, 

серотонін, гістамін, норадреналін та дофамін, що дозволяє 

припустити: єдиний рецепторний шлях не може пояснити 

явище. 

 Антагоністи рецепторів (наприклад, кетансерин і празозин) 

не знімають спазм. Пригнічення скорочувальних механізмів 

гладкої мускулатури з використанням інших 

(нерецепторних) шляхів (наприклад, нітрати, блокатори 

кальцієвих каналів) є ефективним. 

 Показано, що підвищена чутливість кальцію до легкого 

ланцюга судинного міозину опосередкована посиленою 

активністю Rho-кінази та фосфоліпази С. 

 



 

 

Вегетативна нервова система – зняття спазму ацетилхоліном та 

метахоліном свідчить про роль дисбалансу вагусного та 

симпатичного тонусу в провокації коронарного спазму. Епізоди 

вазоспастичної стенокардії трапляються частіше у період із півночі 

до настання ранку (коли тонус вагусу підвищений). Дослідження 

змін серцевого ритму показали, що у пацієнтів із 

вазоспастичною стенокардією спостерігається підвищений 

тонус вагусу та гіперреактивність до симпатичної стимуляції. Ці 

спостереження підкріплені даними про те, що хірургічна 

симпатична денервація може бути ефективною для 

медикаментозно рефрактерних пацієнтів. 

 

Ендотеліальна дисфункція – ендотеліальна дисфункція може 

бути провокуючим фактором, але, ймовірно, не єдиною 

причиною коронарного спазму, враховуючи, що типовий 

коронарний спазм є рідкісним станом, тоді як ендотеліальна 

дисфункція – поширене явище. 

Ендотеліальній дисфункції у пацієнтів із вазоспастичною 

стенокардією можуть сприяти різноманітні фактори. Вони схожі з 

факторами, виявленими у пацієнтів без вазоспастичної 

стенокардії, і включають: порушення коронарної дилатації, 

підвищене вивільнення та/або активність судинозвужувальних 

агентів ендотеліну та серотоніну, оксидативний стрес, структурні 

ендотеліальні порушення, запалення.  

 

Мікросудинна дисфункція – окрім спазму великих 

епікардіальних судин, у деяких пацієнтів із вазоспастичною 

стенокардією була виявлена супутня мікросудинна дисфункція, 

яка може сприяти ішемії міокарда.  

 

Фактори ризику та тригери  

 



 

 

Гіпертонія та гіперхолестеринемія, два основні прогностичних 

фактори атеросклеротичної хвороби, не є такими для розвитку 

вазоспастичної стенокардії. Куріння, однак, є основним 

фактором ризику розвитку вазоспастичної стенокардії. Є деякі 

свідчення того, що генетичні фактори та інсулінорезистентність 

також пов’язані з вазоспастичною стенокардією. 

 

Можливі тригери: 

 Зміни активності вегетативної нервової системи(виявлені за 

допомогою моніторингу серцебиття) незадовго до епізоду 

стенокардії; 

 Вживання препаратів, що мають мультинаправлений 

механізм дії, включаючи препарати на основі ефедрину, 

кокаїн, марихуану, алкоголь, суматриптан та амфетаміни; 

 Балонна дилатація під час черезшкірного коронарного 

втручання; 

 Харчовий ботулізм; 

 Дефіцит магнію. 

 

Алергічна вазоспастична стенокардія (синдром Куніса) – 

запальні медіатори відіграють важливу роль у патогенезі 

коронарного спазму. Чи відіграють головну роль анафілактоїдні 

медіатори менш зрозуміло, хоча встановлено, що гістамін є 

стимулом коронарного спазму. Під час аутопсії було 

продемонстровано адвентиційні тучні клітини у пацієнта з 

варіантом стенокардії.  

Куніс представив поняття "алергічна стенокардія", де деталізував 

потенційні патофізіологічні шляхи, що призводять до коронарного 

спазму. Згодом він розширив концепцію, щоб включити будь-який 

алергічно опосередкований гострий коронарний синдром, 

таким чином, включаючи тромбоз біля стента, що виникає 

внаслідок анафілактоїдних процесів. Ця цікава концепція 



 

 

потребує подальшого дослідження, оскільки поточні дані 

обмежуються окремими звітами про випадки.  

 

Епідеміологія  

Поширеність вазоспастичної стенокардії недостатньо вивчена. 

Діагноз частіше ставиться у осіб віком молодше 50-ти років, ніж у 

людей похилого віку. 

 

Клінічні прояви 

 

У пацієнтів із вазоспастичною стенокардією зазвичай 

спостерігаються періодичні епізоди болю в грудях протягом 

тривалого періоду. Патерн болю в грудях не відрізняється від 

такого ж під час класичної стенокардії, пов’язаної з ішемічною 

хворобою; однак умови, в яких виникає напад, відрізняються. 

Зокрема, пацієнти з вазоспастичною стенокардією 

повідомляють, що епізоди болю виникають переважно в стані 

спокою в період із півночі до настання ранку, тоді як толерантність 

до фізичних навантажень зазвичай зберігається. Кожен епізод 

болю в грудях, як правило, триває від 5 до 15 хвилин, але епізоди 

можуть тривати довше в деяких випадках, які є рефрактерними 

до початкової медичної терапії. 

 

Епізоди болю за грудиною внаслідок ішемії міокарда 

(стенокардія), у тому числі вазоспастичної стенокардії, мають 

тенденцію бути схожими один на одного. Нижче наведено деякі 

характерні особливості вазоспастичної стенокардії: 

 Частіше описується як відчуття "дискомфорту". Також 

поширені відчуття стискання, удушення, печії, відчуття клубка в 

горлі, болю та великої ваги на грудях. 

 Кожен епізод, як правило, має поступовий початок та кінець. 



 

 

 Характеристики болю не змінюються під час дихальних рухів 

чи зміни положення. 

 У пацієнта можуть виникнути певні труднощі з описом 

локалізації болю, хоча загалом він виникає за грудиною. 

Можлива іррадіація в ділянку шиї, горла, нижньої щелепи, 

зубів, верхньої кінцівки або плеча. 

 Під час кожного епізоду можуть виникати нудота, пітливість, 

запаморочення, задишка та серцебиття. 

 

Незважаючи на схожість в описі болю у пацієнтів із 

вазоспастичною стенокардією та тими, що мають інші причини 

ішемії міокарда, дані анамнезу можуть відрізнятися і, таким 

чином, надавати деякі докази для підтвердження діагнозу 

стенокардії Принцметала: 

 Пацієнти з вазоспастичною стенокардією часто молодші та 

мають менше факторів ризику серцево-судинної 

захворювань (крім паління). 

 Вазоспастична стенокардія може бути пов’язана з іншими 

розладами, пов’язаними зі спазмом судин, такими як 

синдром Рейно та мігрень або її лікування. 

 Може бути присутнім зловживання наркотиків в анамнезі 

(наприклад, кокаїну). 

 Гіпервентиляція може спричинити напади вазоспастичної 

стенокардії. 

 Фізичні навантаження зазвичай не провокують епізод спазму. 

Однак серед пацієнтів, які мають виражену симптоматику 

під час «гострої фази» стану, що характеризується більш 

частими епізодами, спазм може бути спровокованим 

підвищеним рівнем катехоламінів, пов’язаний із фізичними 

вправами. 

 

Хоча слід проводити фізикальне обстеження для визначення 

початкового стану серцево-судинної системи, даних 

характерних для вазоспастичної ангіни не виявлено. Однак під 



 

 

час епізоду можуть бути присутніми тахікардія, гіпертонія, 

діафорез (профузне потовиділення) та ритм галопу. Брадикардія 

та гіпотонія можуть спостерігатися, якщо під час проксимального 

спазму правої коронарної артерії залучаються синусовий вузол, 

атріовентрикулярна вузлова та права шлуночкова артерії. 

 

Всім пацієнтам із болем за грудиною в анамнезі слід виконати 

електрокардіограму (ЕКГ). Зміни на ЕКГ між нападами зазвичай 

не спостерігаються у пацієнтів із вазоспастичною стенокардією. 

У пацієнтів, яким проводили дослідження під час епізоду, на ЕКГ 

можуть спостерігатися транзиторні елевація або депресія 

сегмента ST в декількох відведеннях. Таким людям необхідно 

виключити інфаркт міокарда за допомогою визначення рівня 

тропоніну. У більшості випадків значення тропоніну знаходяться в 

нормі у пацієнтів із вазоспастичною стенокардією внаслідок 

відносно короткої тривалості ішемії міокарда.  

 

Як і при стабільній стенокардії внаслідок обструктивної ішемічної 

хвороби, виникають безсимптомні епізоди. Роль скринінгу на 

безсимптомний перебіг вазоспастичної стенокардії 

розглядається нижче.  

 

Встановлення діагнозу 

 

Діагноз вазоспастичної стенокардії встановлюється, коли у 

пацієнта з періодичними епізодами болю за грудиною, які 

зазвичай виникають у спокої, спостерігаються транзиторна 

елевація сегмента ST на ЕКГ під час цих епізодів, а згодом 

підтверджується відсутність стенозу коронарних судин під час 

артеріографії. 

 



 

 

У пацієнтів із вазоспастичною стенокардією може спостерігатися 

тимчасова елевація або депресія сегмента ST. Всім пацієнтам із 

стенокардією, особливо пацієнтам із підозрою на вазоспастичну 

стенокардію, під час спонтанного епізоду болю слід проводити 

електрокардіографію (12 відведень).  

 

Для більшості пацієнтів із ангінальним болем у грудній клітці, які не 

мають підтверджених тимчасових ішемічних змін сегмента ST на 

ЕКГ, оцінку слід спершу зосередити на обструкції коронарної 

артерії. Багато з цих людей можуть бути направлені на ЕКГ з 

навантаженням. 

 

Якщо ця оцінка обґрунтовано виключає ішемічну хворобу, слід 

проводити ЕКГ амбулаторно. Якщо під час амбулаторного 

моніторингу виявляються тимчасові ішемічні зміни ST, ми 

рекомендуємо призначити коронарну артеріографію, щоб 

виключити ішемічну хворобу серця. Якщо амбулаторний 

моніторинг не виявляє тимчасових ішемічних змін ST у момент 

болю в грудях, діагноз вазоспастичної стенокардії є менш 

вірогідним. 

 

ЕКГ у 12-ти відведеннях – елевація або депресія сегмента ST 

може спостерігатися під час епізоду дискомфорту в грудях. Ці 

зміни, як правило, тимчасові (менше 15 хвилин) і можуть 

спостерігатися в декількох відведеннях ЕКГ. На відміну від більшості 

інших причин болю за грудиною та ішемічних змін сегмента ST, 

сегмент ST швидко повертається до вихідного рівня після 

зникнення симптомів. Інколи може спостерігатися перехідний 

період інверсії хвиль Т перед тим, як зміни на ЕКГ повертаються до 

норми. 

 



 

 

Інші зареєстровані електрокардіографічні порушення включають 

високий і широкий зубець R, зникнення зубця S, більш високий 

зубець Т і негативні хвилі U. 

 

Амбулаторний ЕКГ-моніторинг дозволяє виявити епізоди 

елевації/депресії сегмента ST із стенокардією або без неї, і її слід 

проводити пацієнтам, у яких розглядається даний діагноз. 

Виявлення тимчасових ішемічних змін ST під час амбулаторного 

моніторингу в поєднанні з типовим анамнезом може підтвердити 

діагноз. Оскільки епізоди вазоспастичної стенокардії можуть бути 

рідкісними, для постановки діагнозу може знадобитися тривалий 

моніторинг (від 7 до 14 днів). 

 

Слід проводити амбулаторний моніторинг не тільки заради 

встановлення діагнозу, але й для оцінки ефективності терапії, 

враховуючи, що безсимптомні епізоди є поширеними й іноді 

пов'язані зі значною аритмією. 

 

Роль стрес-тесту – як обговорюється нижче, багато пацієнтів з 

ангінальним болем у грудній клітці та без тимчасових ішемічних 

змін сегмента ST повинні пройти певну форму стрес-тесту для 

обстеження. 

 

Більшості пацієнтів із вазоспастичною стенокардією необхідно 

провести звичайний неінвазивний стрес-тест. Однак, як 

повідомляється, спазм, спричинений фізичними вправами з 

елевацією сегмента ST, спостерігається у 10-30% пацієнтів із 

вазоспастичною стенокардією, особливо під час «гострої фази» 

цього стану. Оскільки підвищення сегмента ST під час стрес-тесту 

не є специфічним для вазоспастичної стенокардії, цих пацієнтів 

необхідно обстежити на наявність значного стенозу за 

допомогою коронарної артеріографії. 



 

 

Хоча ехокардіографія з провокаційною пробою з введенням 

ергоновіну застосовується для діагностики вазоспастичної 

стенокардії у спеціалізованих центрах, ми не рекомендуємо 

проводити рутинно провокаційну пробу в таких умовах. 

 

Роль коронарної артеріографії – ми рекомендуємо проводити 

діагностичну коронарну артеріографію пацієнтам, у яких 

вазоспастична стенокардія є можливим діагнозом: 

У пацієнтів із підозрою на вазоспастичну стенокардію на підставі 

анамнезу та ЕКГ (спокою, стресу чи в амбулаторних умовах), що 

демонструють тимчасові ішемічні зміни сегмента ST, необхідно 

виключити значну обструкцію. Повноцінна фіксована 

непрохідність може бути причиною ішемічних змін сегмента ST 

або може бути наявна в анатомічному утворенні, віддаленому від 

місця спазму. Ми не вважаємо, що негативних результатів 

неінвазивного стрес-тесту достатньо для виключення значної 

ішемічної хвороби в даних умовах. 

 

Ми вважаємо, що доцільно направити пацієнта з підозрою на 

вазоспастичну стенокардію на коронарну артеріографію, навіть 

якщо результати стрес-тесту та амбулаторного моніторингу є 

негативними. Особливо, якщо епізоди болю не виникали під час 

амбулаторного моніторингу. 

 

Три провокуючі проби (ергоновін, ацетилхолін та гіпервентиляція) 

можуть бути проведені в лабораторії катетеризації для 

підтвердження діагнозу. Ці тести проводяться лише тоді, коли 

діагноз вазоспастичної стенокардії лише підозрюється, а не 

встановлений. Наразі фармакологічні провокаційні проби не 

проводяться часто, їх слід застосовувати лише досвідченим 

лікарям. 

 



 

 

Диференціальна діагностика 

 

Для більшості пацієнтів, які мають типовий біль за грудиною, 

включаючи тих, чиї епізоди виникають переважно у спокої (у яких 

вазоспастична стенокардія є можливим діагнозом), діагностична 

оцінка повинна орієнтуватися на обструкцію коронарних 

артерій. Ми вважаємо це розумним підходом, враховуючи 

значно більшу ймовірність обструкції порівняно з вазоспастичною 

стенокардією. Ця оцінка часто включає стрес-тест у пацієнтів із 

нормальними значеннями тропоніну. 

 

Однак для багатьох пацієнтів із підозрою на нестабільну 

стенокардію, або для всіх, у кого на електрокардіограмі 

спостерігаються транзиторні зміни сегмента ST із болем за 

грудиною, коронарна артеріографія повинна бути проведена 

для виключення важкої ішемічної хвороби, при якій показана 

реваскуляризація. 

 

Для пацієнтів із даними в анамнезі, що відповідають 

вазоспастичній стенокардії, без підтвердження (ЕКГ) тимчасових 

ішемічних змін сегмента ST, інші діагнози (крім обструкції), які слід 

враховувати, включають гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу із спазмом стравоходу та мікросудинну стенокардію.  

 

Діагнози, які найчастіше плутають з вазоспастичною 

стенокардією, коли спостерігається підвищення сегмента ST, 

включають гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента 

(STEMI), гострий перикардит, синдром такоцубо та 

некардіогенний біль за грудиною, пов’язаний із ранньою 

реполяризацією. 

 



 

 

Менеджмент  

 

Лікування вазоспастичної стенокардії зменшує частоту епізодів 

болю і, здається, зменшує частоту ускладнень.  

Хоча епізоди можуть закінчуватися спонтанно, нітрогліцерин 

сублінгвально ефективний для зменшення тривалості кожного 

епізоду. Ми рекомендуємо пацієнтам використовувати 

нітрогліцерин під час кожного епізоду як для зменшення 

тривалості симптомів, так і для ішемії. 

 

Спосіб життя: оскільки відмова від паління усуває один із 

пускових механізмів вазоспастичної стенокардії та призводить до 

значного зниження частоти епізодів, принаймні в 

короткостроковій перспективі слід заохочувати пацієнта 

відмовитися від цієї звички. 

 

Нітрати та блокатори кальцієвих каналів 

Блокатори кальцієвих каналів – препарати вибору при 

вазоспастичній стенокардії. Ці засоби попереджують 

констрикцію і сприяють дилатації коронарних судин, полегшуючи 

таким чином симптоми. Одне дослідження продемонструвало, 

що використання терапії блокаторами кальцієвих каналів є 

незалежним предиктором виживання без інфаркту міокарда у 

пацієнтів із вазоспастичною стенокардією.  

 

Ми часто починаємо лікування дилтіаземом 240-360 мг щодня 

або амлодипіном 5 – 10 мг щодня. Більш високі дози блокаторів 

кальцієвих каналів (наприклад, ділтіазем 960 мг на добу) 

застосовувались у пацієнтів із рефракторною вазоспастичною 

стенокардією. 



 

 

Може застосовуватися також ніфедипін тривалої дії (щодня від 30 

до 90 мг), хоча при вазоспастичній стенокардії його призначають 

рідше, ніж блокатори кальцієвих каналів. Лікарям слід знати про 

можливі побічні ефекти, такі як значна гіпотензія та рефлекторна 

тахікардія. Не слід застосовувати ніфедипін короткої дії. 

 

Нітрати тривалої дії також ефективні для полегшення симптомів, 

але внаслідок появи толерантності їх не рекомендують як 

препарати першої лінії.  

Тривалий прийом нітратів може не покращити прогноз у пацієнтів 

із вазоспастичною стенокардією, які отримують лікування 

блокаторами кальцієвих каналів. Більше того, одночасне 

використання більше ніж одного препарату нітратів може 

призвести до підвищення ризику серцевих подій у цих пацієнтів.  

Для пацієнтів, які не мають відповідного покращення стану 

внаслідок терапії блокаторами кальцієвих каналів, ми 

рекомендуємо додатково призначити нітрат тривалої дії 

(наприклад, ізосорбіду мононітрат 30 або 60 мг 1 р/д). 

 

Повідомлялося, що лікування гуанітидином, клонідином або 

цилостазолом є ефективним при застосуванні блокатора 

кальцієвих каналів. Однак ці препарати не були широко вивчені в 

даних умовах. 

Незалежно від обраної терапії, важливо фіксувати зниження як 

симптоматичних, так і безсимптомних епізодів за допомогою 

амбулаторного електрокардіографічного моніторингу, 

враховуючи частоту останніх. У разі наявності постійних 

безсимптомних епізодів стенокардії, якщо можливо, необхідно 

посилити терапію, намагаючись знизити ризик виникнення 

шлуночкової аритмії.  



 

 

Інгібітори Rho кінази – Фасуділ інгібує спазм, викликаний 

ацетилхоліном, але він доступний в Японії та лише для 

внутрішньовенного введення. 

 

Статини – показано, що статини є ефективними у запобіганні 

коронарного спазму за рахунок ендотеліального оксиду азоту 

або прямого впливу на гладкі м’язи судин. 

Необхідні подальші дослідження для оцінки клінічних результатів, 

перш ніж ми зможемо рекомендувати рутинне призначення 

статинів пацієнтам із вазоспастичною стенокардією, які не мають 

інших показань. 

 

Препарати магнію – дефіцит магнію може відігравати роль у 

коронарному вазоспазмі. Ми не рекомендуємо препарати 

магнію як рутинну терапію пацієнтам із вазоспастичною 

стенокардією. 

 

Черезшкірне коронарне втручання не призначається рутинно для 

пацієнтів із вогнищевим спазмом та мінімальною обструкцією. 

Однак даний метод може бути корисним, якщо є значна 

обструкція і вважається потенційним пусковим фактором 

вогнищевого спазму. Стентування коронарних артерій може 

бути ефективним для окремих пацієнтів із медикаментозно 

рефрактерним вазоспазмом, що асоціюється з легкою та 

помірною коронарною хворобою та у яких вазоспастичний 

сегмент можна чітко визначити. 

 

Препарати, призначення яких слід уникати 

Неселективні бета-блокатори, такі як пропранолол, можуть 

посилити вазоспазм. Крім того, аспірин слід застосовувати 

обережно і в малих дозах, оскільки він є інгібітором продукції 



 

 

простацикліну у високих дозах. Однак пацієнтам із 

атеросклерозом ми рекомендуємо аспірин від 75 до 81 мг 

щодня. 

Суматриптан для перорального прийому використовується для 

лікування гострого нападу мігрені. Однак його використання було 

пов'язане з коронарним вазоспазмом та інфарктом міокарда. 

Ми пропонуємо уникати призначення триптанів пацієнтам із 

встановленим або підозрюваним спазмом коронарної артерії. 

Описано, що 5-фторурацил викликає спазм коронарних 

артерій. 

 

Ускладнення 

 

Інфаркт міокарда (ІМ) 

ІМ у пацієнтів із вазоспастичною стенокардією, як правило, 

обумовлений супутньою ішемічною хворобою. Лише 

вазоспастична стенокардія може спровокувати утворення 

тромбу. Підвищена концентрація ліпопротеїну в сироватці крові 

пов'язана інфаркту міокарда в анамнезі в пацієнтів зі спазмом 

коронарних судин. 

 

Аритмії  

Аритмії зустрічаються часто і можуть бути небезпечними для життя 

під час епізоду коронарного спазму. Пацієнти можуть повідомити 

про відчуття серцебиття або синкопе. Скринінг за допомогою 

амбулаторного ЕКГ-моніторингу обговорюється вище. Ведення 

таких пацієнтів повинно здійснюватися мультидисциплінарною 

командою, що має досвід роботи з такими патологіями.  

Оптимальний підхід до пацієнтів із вазоспастичною стенокардією 

та раптовою зупинкою серця невизначений.  



 

 

Пацієнтам із раптовою зупинкою серця та вазоспастичною 

стенокардією ми часто пропонуємо встановити імплантований 

кардіовертер-дефібрилятор, оскільки важко довести, що 

коронарний вазоспазм передував або був пусковим фактором 

для зупинки серця. 

 

Прогноз 

 

Взагалі довгостроковий прогноз для пацієнтів із вазоспастичною 

стенокардією сприятливий, особливо у пацієнтів, які отримують 

медикаментозну терапію. Виживання протягом п'яти років може 

становити до 94%. Незалежні предиктори виживання без інфаркту 

включають: відсутність важкого захворювання коронарних 

артерій, (б) відсутність спазму багатьох судин та (в) використання 

блокаторів кальцієвих каналів. Повідомлялося також, що у 

половини пацієнтів симптоми зберігаються протягом наступних 

трьох років. 

Пацієнти з вазоспастичною стенокардією, які також мають 

ішемічну хворобу, мають гірший прогноз, який значною мірою 

визначається тяжкістю основного захворювання. 

 

Для пацієнтів, стан яких ускладнюється порушенням ритму, 

особливо фібриляцією шлуночків і раптовою зупинкою серця під 

час епізоду спазму, прогноз несприятливий. Медикаментозна 

терапія блокаторами кальцієвих каналів у тих, хто пережив 

раптову зупинку серця внаслідок спазму, може бути 

недостатньою, оскільки ця терапія зменшує, але не запобігає 

епізодам спазму. 
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