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Қазіргі  уақытта  тәждік артериялардың атеросклероздық  зақымдануын емдеудің  негізгі  әдістеріне  миокард  
реваскуляризациясы  және  транслюминанальді  баллонды  ангиопластика  жатады. Бірақ, жүректің  ишемиялылық 
ауруларын  емдеуде  үлкен  жетістіктерге  жетсе  де және  хирургиялық  тәжірибе  жиналса да,  хирургиялық  емге 
ЖИА – ның ауыр клиникалық ағымы, кәрі  жаста, қауіп-қатер факторлар  саны жоғары және  бұрын жүрегіне  
шунттау  операциясы  жасалған  науқастар  кандидат  болып  табылады. 25-30% - ға  жуық жағдайда  тәждік 
артериялардың калибрі  тиімді шунттауға  жеткіліксіз. (Л. А. Бокерия) [5, 6, 21]  Қан тамырлардың  диффузды  
өзгеруі  және  шунттауға келмеуіне  байланысты  миокард реваскуляризациясы кезінде  көптеген  шаралар  жасалған  
науқастарды жүргізу  әдісін  анықтау  маңызды  мәселе болып тұр.Осы пайда  болған мәселелер  зерттеушілерді  
ойландырып, жаңа  жол табуға итермеледі. 
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Мәселенің даму тарихы. 
Миокардты реваскуляризациялаудың тікелей әдістерін әзірлеудің басталуы іс жүзінде сол қарынша қуысынан 
миокардты реваскуляризациялауға әрекет жасалды. ТМЛР үшін лазерді пайдалану миокардиалды қан 
айналымының ерекшеліктеріне негізделген, эволюция процесінде өте елеулі өзгерістерге ұшыраған сүтқоректілер 
мен адамдарда қан айналымының кейбір белгілерін және артерияаминарлық арналар мен миокардиалды 
синусоидтар арқылы, коронарлық артериялар арқылы сақталған[30]. Сондай-ақ, бұл балама жолдардың артуы 
стресстік жүктеме жағдайында өсетіндігі анықталды. Рептилиялар мен жыландарда миокард перфузиясы сол 
қарынша мен коронарлық артериялар арасындағы коммунистік арналар арқылы еркін жүзеге асырылады. Адам 
ұрығының ерте кезеңдерінде де бұл коммуниканттық арналар болады. Жүрек гипоплазиясы синдромы бар 
нәрестелерде ұқсас, бірақ жұмыс істейтін арналарды бақылайды. Бұл синдромда перфузия жүйесі асқазан 
камерасынан миокард перфузиясының тұжырымдамасын растайды. Ишемиядан қорғайтын қарыншалар 
арналарының қалыптасу мүмкіндігі туралы Гипотеза адам миокардының циркуляциясын экстенсивті зерттеу, сол 
қарыншаны қанмен жабдықтаудың жаңа көздерін қамтамасыз етуге тырысқан зерттеушілердің бұрын орындаған 
жұмыстарын талдау, сондай-ақ биологиялық мата мен лазердің өзара әрекеттесуі туралы оқу нәтижесінде пайда 
болды. "Жыланның жүрегі" тәжірибесінде ойнату әрекеттері 50-ші жылдардың соңында басталды. Эндокард 
насечек әсер ету жолымен миокард ишемия аймағын реваскуляризациялауды ұсынды (Lary 1963), (Vineberg 1965) 
осы мақсат үшін оны кесіп алып тастауды ұсынды. Т-тәрізді пластикалық түтікшелерді (Mirhoseini m., Cayton m., 
Muckerheide m.) пайдалана отырып, сол қарынша қуысы мен миокардтың арасындағы хабарламаларды жасау 
бойынша эксперименталды техниканы жасады. Акупунктура әдісімен жасанды транмиокардиалды арналарды 
жасау арқылы сол қарыншаның қуысынан ишемизацияланған миокардқа оксигенирленген қанның түсу мүмкіндігі 
әзірленді [1,19,25, 27,28, 30]. Бірінші рет транмиокардиалды механикалық акупунктураны сәтті клиникалық 
қолдану туралы White 1967 жылы хабарлады [29]. Осы әдістемені түрлендіре отырып Ишенин 1985 [3] тәжірибе 
жүзінде ойлап тапты, содан кейін олар жасаған тубусты скальпельдің көмегімен, миокардты туннелдеу әдісін іс 
жүзінде қолданды. Ал оған микрососудтардың протездерін лазерлік сәулемен туннельді кейіннен өңдеумен 
имплантациялауды Я. Кононов ұсынды. (1992) [4]. Jacques S. L. [16] 1969 жылы жүрек-қантамыр хирургиясында 
лазерлерді қолдану мүмкіндігі туралы хабарламалары осы тақырып бойынша зерттеулерге жаңа серпін берді. 
Лазерді пайдалану туннельдер жасау кезінде өрескел механикалық күшін ауыстыруға және миокардқа өрескел 
механикалық әсерді болдырмауға мүмкіндік берді. Ишемизацияланған миокардты трансмикардиальді лазерлік 
реваскуляризациялау мүмкіндігін М.Mirhoseini және қосалқы автор белсенді зерттеді, [21] олар жұмыс істеп тұрған 
жүрекке 100мс ішінде 400 В кернеуді жасайтын СО2 лазерді қолдану мүмкіндігін көрсетті.  Лазерлік энергия 
қоршаған тіндердің ең аз зақымдануымен эпикардтан эндокардқа пенетрировал, ал жасушаішілік сұйықтықтың 
булануы тіндерді алып тастау қажеттілігінен арылтады. 
Миокардты трансмиокардиалды лазерлік реваскуляризациялауға арналған технологиялық қамтамасыз ету 
Лазерлік қондырғылар тұрақты және пульсациялайтын режимдерде импульстер сәуле шығаруы мүмкін. Тұрақты 
лазердің үлгісі болып жоғары энергетикалық СО2 лазері саналады. Тұрақты лазерлердің негізгі параметрлері болып 
мыналар саналады: қуаттылығы - уақыт бірлігі үшін жалпы энергияны сипаттайтын, бет бірлігіне қуат сәулеленуін 
бөлу және лазер экспозициясының ұзақтығы, яғни сәулелену болатын уақыт.  Жиырылғыш лазер болып табылады 
Но: YAG лазер (гольмий: иттрий-аллюминий-гранат лазері) және XeCI лазер (эксимер). Келесі параметрлерге ие: 
импульс ұзақтығы (сек), импульс энергиясы (млДж), орташа қуат (жалпы энергияның уақыт бірлігіне қатынасы), 
шыңдық қуат (импульс энергиясы/импульс ұзақтығы), сондай-ақ сәулелену экспозициясы немесе үйме (импульс 
энергиясы / сәулелену ауданы. Биологиялық тіндермен өзара әрекеттескен кезде лазерлік сәуле тіндермен сіңуі, 
шашырауы және ішінара шағылысуы мүмкін [2, 3, 15, 16]. Бұлшық ет пен қан сәулесінің көрінісі әдетте аз болады. 
Лазердің биологиялық тіндермен өзара әрекеттесуінің негізгі факторлары абсорбция және шашырату болып 
табылады, ол ең алдымен лазерлік сәуленің ұзындығына байланысты. Тіндерді сіңіру арқылы жылуға айналатын 
оптикалық энергия салыстырмалы аз көлемге жеткізу үшін,  тиімді абляцияға арналған лазерлік энергияны жақсы 
сіңіру қажет. Тұрақты режимде пульсациялайтын лазермен тесілетін арнаның ұзындығы іс жүзінде импульстің 
ұзақтығына байланысты емес, себебі лазердің сәулелену энергиясы тұрақты болып қала береді.     
Клиникалық зерттеулер хаттамасы. 
Жаңа қуатты лазерлерді және дербес әдіс ретінде ТМЛР-ны пайдаланудың тиісінше жаңа тәсілдерін әзірлеуге 
байланысты АҚШ-та клиникалық зерттеулердің екі кезеңді хаттамасы жасалды. Бірінші кезеңде АКШ орындалған 



 

науқастарда қосымша емдеу шаралары ретінде әдістің тиімділігін бағалау болжанды. Хаттаманың бірінші кезеңін 
орындауға Милуокидағы  әулие Луки госпиталі тартылды. Бұл кезеңде 1 науқас миокард - АКШ аралас 
реваскуляризациясына және лазерлік ретанализацияға ұшырады. Науқастарды ота жасауға іріктеудің белгілері 
болып мыналар саналды: 1. диффузды көп тамырлы зақымдану, 2. миокардты лазерлік реваскуляризациялау 
аймағында өмірге қабілетті "будандалған" миокардтың болуы, 3. шунттауға жататын кем дегенде бір тамырдың, 
мүмкіндігінше ПМЖВ-ның болуы. Оталар тоқтаған жүрекке, кәдімгі әдістеме бойынша коронарлық артерияны 
шунттау орындалғаннан кейін лазердің көмегімен арналарды құруға кіріскеннен кейін жасалды. Клиникалық 
сынаудың екінші кезеңі ТМЛР-ны дербес ем-шара ретінде пайдалануды болжады. Бұл жұмысқа АҚШ-та 4 орталық 
тартылды. Операцияның көрсеткіші мыналар болды: 1. анатомиялық ерекшеліктері миокард 
реваскуляризациясының әдеттегі әдістерін жүргізуге мүмкіндік бермейтін фармпрепараттармен түзетілмейтін 
стенокардия. 2. ФВ ЛЖ < 30%. 3. ауыр жүйелі аурулар. 4. Smith 1995 торакотомияны бастан өткеру мүмкін еместігі 
[26].   Хаттаманың екінші кезеңіне сәйкес операциядан кейін науқастарда стенокардияның жиілігі мен 
қарқындылығын, тұрақсыз стенокардия көріністерін, миокард инфарктісін және жүктеме тесттері, таллиі бар 
миокард сцинтиграфиясы сияқты басқа да клиникалық көрсеткіштерді бағалады [11]. Барселонадағы 
кардиоторакалды хирургтардың жыл сайынғы VII конференциясының арнайы сателлиттік симпозиумында (1993 
ж.) АКШ және ТЛБАП кейін үшіншісі болып ТМЛР миокард реваскуляризациясының балама әдісі ретінде түпкілікті 
мойындалды. Бұл әдістің артықшылығы айқын - бұл ең алдымен жұмыс істеп тұрған жүрекке операция жасау және 
жасанды қан айналымының зақымдайтын әсерін болдырмау, операция уақытының 1-2 сағатқа дейін қысқаруы, 
гемотрансфузия қажеттілігінің болмауы, стационарда және қалпына келтіру кезеңінде болу уақытының азаюы, 
дәрі-дәрмектерді қабылдау қажеттілігінің айтарлықтай төмендеуі, процедураның өзіндік құнының аз болуы, 
операциядан кейінгі пациенттердің өмір сүру сапасының жақсаруы және рефрактерлік стенокардиейі бар 
науқастардың қайта жүгінуінің анағұрлым төмендігі.  
Төмен энергетикалық лазерлердің сипаттамасы. 
ТМЛР дамуындағы жаңа кезең толқын ұзындығы 2,1 мкм болатын пульсациялаушы режимде импульстерді 
шығаратын төмен энергетикалық гольмийлі (Ho:YAG) лазерлерді пайдалану болды. Мұндай толқын ұзындығы бар 
сәулелену фиброволоконды оптика арқылы берілуі мүмкін, бұл гольмиялық лазерлерді клиникалық қолдануда 
белгілі бір артықшылықтарды береді. Прохоров 1994, Zheng 1993, Sachinopoulou 1996, Kohomoto 1996, Mueller 1998 
[5, 17, 22, 23,24] тәжірибе жүзінде гольмийлі лазерлерді қолдану қауіпсіз және жүрек ырғағының 
интраоперациялық бұзылуларын тудырмайтынын, ал гольмий және СО2 лазермен жасалған арналарды 
гистологиялық салыстыру принципті айырмашылықтарды анықтамағанын көрсетті. [10]. Фиброволоконды оптика 
СО2 лазер алдында бірқатар артықшылықтарға ие: 1. икемді талшық кез келген миокард аймағына жетуге 
мүмкіндік береді, 2. төмен энергия және импульстің қысқа ұзақтығы миокардтың ең аз термиялық зақымдануын 
қамтамасыз етеді. 3. Фиброталшықты оптиканың көмегімен тікелей ЛЖ қуысынан миокардқа әсер ету мүмкіндігі 
пайда болды [32,33] 
ТМЛР үшін бейнеторакоскопиялық технологияларды қолдану.  
Қазіргі заманғы технологиялардың тағы бір жетістігі – бейнеторакоскопиялық техника-сондай-ақ ТМЛР саласында 
қолданылады. Тәжірибелік жұмыстар қатарында авторлар СО2 лазердің көмегімен арналарды құру үшін 
торакоскопиялық жабдықты пайдалану мүмкіндігін дәлелдеді [8], бұл ретте процедураның миниинвазивті 
технологияда қауіпсіз және тиімді болатынын, сондай-ақ асқынулар санын және емдеудің өзіндік құнын 
төмендетуге мүмкіндік береді. A.Milano және қосалқы автор [20] қазірдің өзінде торакоскопиялық отадан өткен екі 
ауру туралы хабарлады. Осылайша, торакоскопиялық ТМЛР ИБС науқастарын емдеудің осы түрінің логикалық 
жалғасы болып табылады. 
ТМЛР қолдану аясы. 
ТМЛР-ны пайдалану кезінде принциптік жағдайлардың бірі - J.Folkman ұсынған ангиогенезис теориясы (жаңа қан 
тамырларының өсуі), ол жаңадан пайда болған канальцалар арқылы қан түсетініне және олар өтілетініне 
қарамастан, лазердің миокардқа әсері ангиогенезиске ықпал етеді. Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, белгілі 
кардиологтар мен хирургтерден (C. Barnard, L. Cohn, D. Cooley, J. Crew, O. Fraizer, M. Mirhoseini) тұратын "PLC Systems 
Ins" жұмыс тобы, АКШ отасы үшін "тым әлсіз" науқасты ТМЛР емдеу үшін келесі ықтимал санаттарды белгілейді. 
Бұл коронарлық артериялар диффузды зақымданған немесе "ұсақ" тамырлар деп аталатын науқастар, елеулі 
нәтижесіз консервативті емдеудің ұзақ кезеңі. Кеңейтілген операция мүмкін болмаған жағдайда ТМЛР-ны басқа 
әдістермен (МИКХ) біріктіріп пайдалануға үміткерлер ретінде қаралуы мүмкін бұрын АКШ операциясына ұшыраған 
науқастар. Ангиопластика дербес әдіс ретінде немесе ТМЛР-мен бірге көрсетілген пациенттер. Бүгінгі күні ТМЛР 
жоғары энергетикалық СО2 лазерді пайдалана отырып, әлемнің көптеген клиникалары мен орталықтарында өз 
бетінше де, АКШ-мен бірге да қолданады [9]. 
ТМЛР+АКШ біріктірілген оталары. 
N.Trehan және қосалқы автордың [27] ғана жүрек ТМЛР-мен үйлескен 284 науқасты емдеу тәжірибесі бар, сонымен 
қатар 64 пациентке шунттау сол жақты қол жетімділіктен аз инвазивті хирургия әдісімен орындалды. Бұл қоса 
жүретін аурулардың болуына байланысты, жасанды қан айналымын жүргізу қаупі бар науқастар. Шығарынды 
фракциясы 43±9%. Госпитальдық өлім-жітім 1,56%-ды құрады. Ота жасалғаннан соң 12 айдан кейін науқастардың 
91,9% - да кеуде аурулары байқалған жоқ. Отаға дейінгі 5,2-ден физикалық жүктеме тестінің көрсеткіші 12 айдан 
кейін 9,7-ге дейін өсті. Миокард перфузиясының көрсеткіштері айтарлықтай жақсарды және құрамдастырылған ем 
жүргізілген науқастар үшін 34%, ал АКШ орындалмаған науқастар үшін 28,4%-ды құрады. Авторлар ТМЛР мен АКШ-
ны біріктіріп қолданудың жақын арадағы нәтижелері керемет деген қорытындыға келді. 
Қазіргі кардиохирургияның ең аз инвазивті процедураларды қолданудағы үрдістері ТМЛР-ға қатысты өз көрінісін 
табады. Бұл тек ең төменгі қол жеткізу немесе жоғарыда аталған торакоскопиялық оталарға ғана қатысты емес. 
Соғып тұрған жүрекке ТМЛР орындау мүмкіндігі және ИК-сіз хирургияны дамыту осы рәсімдерді бірге біріктіруге 
мүмкіндік берді [9, 23]. 
Жүрек ауыстырғаннан кейін науқастардағы ТМЛР.  



 

Қазіргі уақытта лазерлік реваскуляризацияны қолдану үшін көрсеткіштер кеңейтілуде [11]. Жүрек ауыстырғаннан 
кейін КА атеросклерозы бар науқастарда ТМЛР сәтті операциялары туралы алғашқы хабарламалар пайда болды. 
Милуоки Әулие Луки госпиталінде трансплантацияланған жүрегі бар 2 науқасқа АҚШ-пен бірге ТМЛР және ТМЛР 
орындалды. Екі науқас да аман қалды, стенокардия ФК (NYHA) IV-ден II-ге дейін төмендеуі және бірінші жағдайда 
ЖЗ ФВ 29-дан 52% - ға дейін және екінші жағдайда 20-дан 56% - ға дейін артуы байқалды [11, 23]. Барлық 
айтылғандардан АКШ пен КЛБАП ТМЛР әдісінің табиғи "қарсыластары" болып табылатыны түсінікті болады. 
Авторлардың көпшілігі бұл әдіс технологиясы ИБС емдеудің жаһандық проблемасында өз орнын табады деп 
санайды. Көптеген жағдайларда ол өз бетінше де, АКШ, ангиопластика немесе дәрі-дәрмектік терапия қосымша 
ретінде де пайдаланылуы мүмкін.  
Осылайша, ТМЛР проблемасының қазіргі жай-күйіне жүргізілген талдау қазіргі уақытта ангиопластика, не АКШ 
ұсыныла алмайтын науқастардың жай-күйін жақсартудың нақты әдісі пайда болғанын куәландырады. Осымен бір 
мезгілде, мұндай әдіс ангиопластикамен және коронарлық артерияларды шунттаумен бірге қолданылуы мүмкін. 
Аралас қолдану кезінде ең аз инвазивті хирургия және ТМЛР-ге артықшылық беріледі. ТМЛР әдісімен коронарлық 
аурудың соңғы сатысындағы науқастарды емдеудің таяу және алыс нәтижелері стенокардия ФК-ның төмендегенін, 
өмір сүру сапасының жақсарғанын, миокард перфузиясының жақсарғанын, миокард шығарындысының 
фракциясының кейбір артқанын куәландырады. Алынған нәтижелер, әрине, ұқсас науқастарды дәрі-дәрмектік 
әдістермен емдеу нәтижелерінен асып түседі. 
ТМЛР тиімділігін бақылау.  
Құрылған арналардың жұмыс істеу динамикасын белгілеу туралы күрделі мәселе. Бұл тұрғыда каналдардың жұмыс 
істейтіндігіне және олардың жабылатынына тікелей дәлелдер бар. Бірінші ұсыныстың тараптары арналардың 
жұмыс істеуін дәлелдеудің әдістерін әзірлеу керек. Бұл позитронды-эмиссиялық томография әдісімен жанама түрде 
дәлелденеді. Әдіс өте қымбат және барлық клиникаларда жоқ. Радионуклидті әдістер зерттеудің ең қолайлы әдісі. 
Соңғы уақытта осы мақсаттар үшін миокардиалды контрасты эхокардиографияны қолдану мүмкіндігі туралы 
хабарламалар пайда болды. Baumgartner H., және қосалқы автор [6] рентгеноконтрасты вентрикулографияның, 
коронарографияның, миокардиальды контрасты эхографияның деректерін салыстыра отырып, ТМР-
канальцтардың болуын анықтады және олардың систолаға толатынын дәлелдеді. Бұл ТМЛР тиімділігін 
бақылаудың бірінші клиникалық әдісі.  
ТМЛР-ға дейін және одан кейін ИБС науқастарында жүргізілген ТІ201 миокардтың перфузиялық сцинтиграфиясы 
өзін өмірге қабілетті миокард диагностикасының жоғары сезімтал емес инвазивті әдісі ретінде көрсетті.    
Осылайша, көптеген зерттеушілер каналдар ұзақ уақыт бойы ашық және өтімді болып қалады деген пікірге келді. 
Оның себебі, олардың пікірінше, лимфоциттердің, макрофагтардың және фибробластардың лазерлік әсер ету 
аймағына көшуін тежейтін лазермен жасушалардың вапоризациясы мен карбонизациясына байланысты 
миокардтағы қалыпты репаративтік процесті кейінге қалдыруда. Кейбір авторлар трансмикардиальді лазерлік 
арналар мен қарапайым инемен жасалған арналарды салыстыруды жүргізді, онда лазерлік сәуленің әсер ету 
аймағында эндотелизацияланған микросұйықты өрімдердің тұрақты болуы байқалды [18]. Мысалы R.Hardy кәдімгі 
акупунктурадан кейін арналар 2 тәулік бойы жабылғанын, ал лазермен жасалған арналар кем дегенде 2 апта ашық 
қалғанын атап өтті [10,13]. Сонымен қатар лазерлік әсердің әдеттегі аккупунктурамен салыстырғанда қандай да бір 
артықшылығы бар екеніне қатысты қарама-қайшы деректер бар [31].  Кең клиникалық практикаға ТМЛР енгізу 
көптеген жұмыстардың пайда болуына алып келді, онда авторлар лазермен құрылған арналар құрылымын егжей-
тегжейлі зерттей бастады [12,13]. Арналардың өтімдігі туралы бірінші хабарламаларға қарама-қарсы арналар 
операциядан кейін әр түрлі мерзімде жабылатыны туралы көптеген жарияланымдар шықты. ТМЛР АКШ және 
ТЛБАП-пен қатар ИБС емдеудегі қолданыстағы стандарттар мен тәсілдерге араласа отырып, ИБС-мен ауыратын 
науқастарды емдеудің жаңа және жақын болашақтағы баламалы әдісі болып табылады. 
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ТРАНСМИОКАРДИАЛЬНАЯ  ЛАЗЕРНАЯ  РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 

Резюме: В настоящее время основными в лечении атеросклеротического поражения коронарных артерий являются 
различные методы реваскуляризации миокарда и транслюминальной баллонной ангиопластики. Однако, достигнув 
большого успеха в лечении ишемической болезни сердца (ИБС) и по мере накопления хирургического опыта у 
больных ИБС стало очевидным, что  кандидатами на хирургическое лечение становятся больные с все более 
выраженной по тяжести клиникой течения ИБС, более пожилого возраста, с наличием большего числа факторов 
риска, а также больные перенесшие ранее шунтирующие операции на сердце. Оказалось, что приблизительно в 25-
30% случаев калибр коронарных сосудов недостаточен для эффективного шунтирования (Л.А.Бокерия 1998) [2]. 
Более того, часть сосудов подвержена диффузным изменениям и они так же являются нешунтабельными, не менее 
важной проблемой остается определение тактики ведения больных подвергшихся множественным процедурам по 
реваскуляризации миокарда. Вновь возникшие проблемы заставили исследователей искать новые пути для 
решения данной проблемы. 
Ключевые слова: ТМЛР, ишемия, реваскуляризация, трансмиокардиальная 
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NEPOSREDSTVENNYE RESULTS OF TRANSMYOCARDIAL LASER REVASCULARIZATION  

IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE 
 
Resume: The main methods of treatment of atherosclerotic coronary arteries are different methods of myocardial 
revascularization and transluminal balloon angioplasty. However, achieving great success in treating coronary heart disease 
and the accumulation of surgical experience in patients with coronary artery disease, it became apparent that candidates for 
surgical treatment are patients with more severe on the severity of CHD clinic, more elderly with having more risk factors, 
and and patients had undergone previous bypass surgery. It was found that approximately 25-30% of the caliber of coronary 
vessels is not sufficient to effectively bypass grafting (LA Bokeria) [5,6, 21]. Moreover, the vessels exposed to diffuse changes 
and they are each neshuntabelnymi, equally important problem is to determine the tactics of management of patients 
undergoing multiple procedures for myocardial revascularization. Newly arisen problems have forced researchers to seek 
new ways to solve this problem. Almost from the beginning of the development of direct methods of myocardial 
revascularization attempted revascularization of the left ventricular cavity. The use of laser for TMLR is based on the features 
of myocardial blood flow, has undergone a process of evolution is very significant changes and preserving in mammals and 
man some of the characteristics of blood circulation, reptiles and more primitive beings through arteriolaminarnye channels 
and myocardial sinusoids, as well as through the coronary arteries [13,15,18] 
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