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ОСОБЛИВОСТІ ЕХОМОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
СЕРЦЯ У ДІТЕЙ З МАЛИМИ СЕРЦЕВИМИ АНОМАЛІЯМИ
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Вінниця, Україна

Features of echocardiography parameters in children with left ventricular false tendon and mitral valve 
prolapse
Kuleshov O.V.
Vinnitsa National Medical University named after N.I. Pirogov, Vinnitsa, Ukraine

This study showed that children with left ventricular false tendon characterized by hypovolemic and eukinetic central 
hemodynamic type. Children with mitral valve prolapse have normovolemic and eukinetc types of central hemodynamic. In 
both groups of patients the first stages of cardiac diastolic dysfunction presence was noted. These children must be under 
permanent cardiologist observation to avoid further complications development.
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Особенности эхоморфометрических показателей сердца у детей с малыми сердечными аномалиями
Кулешов А.В.
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Винница, Украина

В работе изучались эхоморфометрические показатели сердца у детей с аномально расположенными хордами и 
пролапсом митрального клапана. Установлено, что при наличии аномально расположенных хорд у детей старшего 
школьного возраста гемодинамика оценивается как гиповолемическая и эукинетическая. У детей с пролапсом 
митрального клапана – эукинетическая и нормоволемическая соответственно. У детей обеих групп имеет место 
наличие начальных признаков диастолической дисфункции сердца. Это требует повышенного наблюдения данных 
детей детскими кардиологами для предотвращения развития дальнейших осложнений.
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В останні роки багато дослідників вивчають проблему 
синдрому дисплазії сполучної тканини, складовою части-
ною якого є аномалії сполучнотканинного каркаса і клапан-
ного апарата [1]. Малі серцеві аномалії входять до складу 
недиференційованої дисплазії сполучної тканини, до яких 
відносяться аномально розташовані хорди (АПХ) та про-
лапс мітрального клапана (ПМК) і розглядаються як можли-
ва причина порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки, 
діастолічної функції серця, порушень серцевого ритму тощо 
[1,3]. Головним та актуальним методом діагностики даних 
аномалій є ехокардіографічне дослідження. Багато дослі-
джень вказують, що систолічна функція у даних дітей без 
суттєвих відхилень від норми [4]. Назважаючи на наявність 
численних досліджень, які присвячені вивченню стану 
серцево-судинної системи при наявності малих серцевих 
аномалій у дітей,  все ж і досі залишається ряд невирішених 
питань.

Матеріали і методи. Обстежено 72 дитини з пролапсом 
мітрального клапана без мітральної регургітації та 53 дити-
ни з аномально розташованими хордами в лівому шлуноч-
ку (ЛШ) віком 12-17 років на базі Вінницької міської лікарні 
“Центр Матері та Дитини”. Показники внутрішньосерцевої 
гемодинаміки оцінювались за допомогою ехокардіографії 
за стандартною методикою, рекомендованою 
Американською асоціацією кардіологів (1987). Вивчались 
основні показники: товщина міжшлуночкової перетинки в 
систолу (МШПс, мм) та діастолу (МШПд, мм), товщина задньої 
стінки лівого шлуночка (ТЗСЛШ, мм), кінцево-діастолічний 
та систолічний індекси (КДІ та КСІ, мл/м²), ударний об’єм ЛШ 
(УО, мл) та ударний індекс (УІ, мл/м²) з хвилинним об’ємом 
(ХО, л/хв.) та серцевим індексом (СІ, л/хв/м²) як гемодинаміч-
ні показники. Маса міокарда ЛШ (ММ, г) розраховувалась за 
формулою ММ= 1,04*[(ТМЖПд +ТЗСЛШд+КДР)3-КДР3]-13,6 
(R.Devereux и N. Reichek, 1983); індекс маси міокарда лівого 
шлуночка вираховувався як відношення ММ до площини 
тіла за Dubou (ІММ, г/м².). За рівень гіпертрофії був прийня-
тий критерій ІММ, що перевищує 120 г/м² у хлопчиків, та 110 
г/м² у дівчат (Abergel E. и соавт., 1995). Систолічна функція 
лівих відділів серця оцінювалась з використанням тради-
ційних показників: УО, фракції викиду (ФВ, %) та фракції 
укорочення ЛШ (EF, %). Діастолічну функцію ЛШ вивчали за 
допомогою трансмітрального кровотоку з розрахунком 
піків Е та А для визначення співвідношення Е/А, ступінь роз-
криття мітрального клапана у вигляді показника DE (мм). 
Аналізувались і швидкісні показники за допомогою допплер-
ефекту. Інтерпретацію одержаних даних порівнювали з 
результатами показників репрезентативної контрольної 
групи дітей кількістю 30 осіб. Обробку результатів проведе-
них досліджень здійснювали з використанням методів варі-
аційної статистики. Оцінку достовірності різниць проводи-
ли за параметричним t-критерієм Стьюдента. Статистичні 
розрахунки проводили за спеціальною програмою типу 
“Microsoft Excel версія 2003” в автоматичному режимі на 
комп'ютері типу ІВМ РС/АТ, на ЕОМ.

Результати дослідження. Аналіз допплер-
ехокардіографічних показників показав тенденцію до збіль-
шення аортальної швидкості з відповідним збільшенням 
тиску над аортою відносно групи контролю (1,46±0,24 м/с та 
5,81±0,39 мм рт.ст.; 1,3±0,04 м/с і 5,45±0,29 мм рт.ст. відповід-
но). Як і показники швидкості потоку над легеневою артері-
єю та відповідно і збільшенням PG (1±0,003 м/с і 3,81±0,12 
мм рт.ст. для основної групи та 0,93±0,05 м/с і 3,47±0,26 мм 
рт.ст. для групи контролю), однак зменшенням швидкостей 
над трикуспідальним клапаном (0,75±0,02 та 0,76±0,04 м/с 
відповідно) (табл. 1). 

Збільшення аортальної швидкості можна розцінити як 
прояв домінування симпатичної ланки вегетативної нерво-
вої системи, що характерне для дітей з ПМК [2]. Тому в дан-
ному випадку збільшення аортальної швидкості пов’язане 
зі скороченням часу систоли на фоні симпатикотонії, про це 
свідчить тенденція до зниження КСІ (табл. 2)

Аналіз показників ехоморфології у дітей основної 
групи виявив достовірне (Р<0,05) зменшення МШПс від-
носно групи контролю (11,09±0,22 мм проти 12,8±0,32 
відповідно). Інші показники – в межах норми. Об’ємні 
показники не виходять за нормативні ліміти. Отже, 
контрактильна функція міокарда – задовільна. Має місце 
тенденція до зниження як КДІ, так і КСІ. Статистично 
незначуще збільшення маси міокарда відносно контро-
льної групи ( 143,25±5,3 г. основної групи та 131,73±7,93 
відповідно) не можна оцінювати як тенденцію до гіпер-
трофії міокарда, оскільки відповідні індекси майже в 
однакових значеннях (92,02±3,04 та 91,07±4,87 гр/ м², 
відповідно) (табл. 2).

Примітка: Зірочкою (*) позначено достовірні відмінності відносно 
групи контролю (Р<0,05).

Таблиця 1
Допплер-ехокардіографічна характеристика у дітей з ПМК на 

рівні клапанів

Таблиця 2
Показники ехоморфології, контрактильної функції міокарда 

у дітей  з ПМК (М±m) 

Основна група Група контролю
Аортальний потік V, м/с 1,46±0,24 1,3±0,04
PG над аортою, мм рт.ст. 5,81±0,39 5,45±0,29
Потік над легеневою артерією 
V, м/с 

1±0,003 0,93±0,05

PG над легеневою артерією, 
мм рт.ст.

3,81±0,12 3,47±0,26

Потік над трикуспідальним 
клапаном V, м/с

0,75±0,02 0,76±0,04

Показник Пролапс міт-
рального 
клапана

Група контро-
лю

КДІ (мл/м²) 63,08±1,93 65,42±3,27
КСІ (мл/м²) 19,25±0,88 20,63±0,91
ЛП (мм) 27,84±0,55 29,8±1,54
МШПс (мм) 11,09±0,22* 12,8±0,32
МШПд (мм) 8,4±0,15 7,7±0,38
ЗСЛШд (мм) 8,08±0,14 8,6±0,4
EF(%) 65,6±1,06 67,9±1,03
FS (%) 36,1±0,82 37±1,88
ММ (Маса міокарда), гр. 143,25±5,3 131,73±7,93
ІММ (індекс маси міокарда, гр/ м²) 92,02±3,04 91,07±4,87
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Аналіз показників діастолічної функції ЛШ у дітей групи з 
ПМК виявив достовірне збільшення (Р<,05) амплітуди від-
криття мітрального клапана відносно групи контролю 
(29,5±0,37 проти 25,7±0,49 мм), збільшення співвідношен-
ня E/А (2,171±0,32 та 1,85±0,05, Р<0,05) свідчить про почат-
кові порушення діастолічної функції міокарда ЛШ (табл.3).

Примітка: Зірочкою (*) позначено достовірні відмінності відносно 
групи контролю (Р<0,05)

Аналіз показників центральної гемодинаміки не 
ви явив достовірних відхилень від нормативних даних. 
Тип гемодинаміки нормоволемічний та еукінетичний 
(табл. 4)

Примітка: Зірочкою (*) позначено достовірні відмінності відносно 
групи порівняння (Р<0,01).

Таким чином, можна зазначити, що діти з пролапсом 
мітрального клапана мають прихований початок розви-
тку діастолічної дисфункції серцевої діяльності. Згідно з 
нашими попередніми дослідженнями [2] у підлітків з 
ПМК мають місце вегетативні порушення, найчастіше у 
вигляді симпатикотонії; це, в свою чергу, супроводжуєть-
ся скороченням часу систоли у вигляді недостовірного 
зменшення КСІ і, як результат –  збільшення аортального 
кровотоку (табл.1). Однак в цілому гемодинаміка розці-
нюється як нормоволемічна та еукінетична.

Аналіз допплер-ехокардіографічних показників в групі 
дітей з АПХ, на відміну дітей з ПМК, не виявив суттєвих 
змін відповідно групи контролю, особливо стосовно 
показника швидкості аортального кровотоку. В даному 
випадку має місце незначна тенденція до його знижен-
ня. Можна припустити, що це пов’язано з менш вираже-
ним впливом симпатичного тонусу вегетативної нерво-
вої системи в порівнянні з групою дітей з ПМК (табл.5). 

Аналіз показників ехоморфології у дітей основної 
групи виявив достовірне зменшення КДІ (56,53±2,22 
проти 65,42±3,27 мм/м², р<0,05) відносно контрольних 
даних, що можна розцінювати як передвісник систоліч-
ної дисфункції, яка перебуває загалом в межах норми 
згідно EF (69,44±0,7%) та FS (38,98±0,7%). Контрактильна 
функція міокарда – задовільна. Можна припустити, що 
завдяки анатомічним властивостям хорди, а саме – 
неможливістю її до розтягнення, можливі варіації зна-
чень КДО і КСО та відповідних їх індексів в бік їх знижен-
ня, що ми і спостерігаємо у досліджуваних підлітків даної 
групи (табл.6). 

Примітка: Зірочкою (*) позначено достовірні відмінності відносно 
групи контролю (Р<0,05)

Аналіз показників діастолічної функції ЛШ у дітей осно-
вної групи виявив достовірне збільшення показника E/A 
(2,07±0,05 для основної групи проти 1,85±0,05 групи 
контролю, р<0,05), як і в групі дітей з ПМК. Решта показ-
ників в межах норми (табл.7) 

Примітка: Зірочкою (*) позначено достовірні відмінності відносно 
групи порівняння (Р<0,05)

Аналіз показників центральної гемодинаміки виявив 
достовірне зменшення УІ відносно норми (38,87±1,54 
проти 44,20±2,46 мл/м², Р<0,05), на фоні задовільних 
кінетичних параметрів, що свідчить про гіповолемічний 
та еукінетичний тип гемодинаміки (табл.8)

Примітка: Зірочкою (*) позначено достовірні відмінності відносно 
групи порівняння (Р<0,05)

Таблиця 3
Діастолічна функція ЛШ у дітей з ПМК

Таблиця 6
Показники ехоморфології, контрактильної функції міокарда 

у дітей з АПХ (М±m)

Таблиця 7
Діастолічна функція ЛШ у дітей з АПХ

Таблиця 8
Центральна гемодинаміка у дітей з АПХ

Таблиця 4
Центральна гемодинаміка у дітей з ПМК

Таблиця 5
Допплерехокардіографічна характеристика у дітей з АПХ

на рівні клапанів

Показник ПМК Група контролю
E/A 2,171±0,32* 1,85±0,05
DE, мм 29,5±0,37* 25,7±0,49
ЛП, мм 27,84±0,55 29,8±1,54

Показник Основна група Група контролю
УО, мл 64,54±2,1 64,95±4,43
УІ, мл/м² 41,84±1,32 44,20±2,46
ХО, л/хв. 4,7±0,16 5,07±0,46
СІ, л/хв/м² 3,05±0,1 3,41±0,27
EF, % 67,54±0,75 67,95±1,03

Основна група Група контролю
Аортальний потік V, м/с 1,26±0,04 1,3±0,04
PG над аортою, мм рт.ст. 5,79±0,33 5,45±0,29
Потік над легеневою артерією V, 
м/с 

0,94±0,03 0,93±0,05

PG над легеневою артерією, мм 
рт.ст.

3,47±0,15 3,47±0,26

Потік над трикуспідальним клапа-
ном V, м/с

0,73±0,02 0,76±0,04

Показник АПХ Група контро-
лю

КДР (мм) 44,35±0,8 44,86±1,28
КДІ (мл/м²) 56,53±2,22* 65,42±3,27
КСІ (мл/м²) 18,34±1,54 20,63±0,91
ЛП (мм) 28,39±0,61 29,8±1,54
МШПс (мм) 11,75±0,32 12,8±0,32
МШПд (мм) 8,34±0,2 7,7±0,38
ЗСЛШд (мм) 8,28±0,18 8,6±0,4
EF(%) 68,44±0,7 67,9±1,03
FS (%) 38,98±0,7 37±1,88
ММ (маса міокарда), гр 135,33±6,39 131,73±7,93
ІММ (індекс маси міокарда) 84,25±4,25 91,07±4,87

Показник АПХ Група контролю
E/A 2,07±0,05* 1,85±0,05
DE, мм 26,79±0,53 25,7±0,49
ЛП, мм 28,36±0,61 29,8±1,54

Показник Основна група Група контролю
УО, мл 62,811±2,49 64,95±4,43
УІ, мл/м² 38,87±1,54* 44,20±2,46
ХО, л/хв. 4,76±0,2 5,07±0,46
СІ, л/хв/м² 2,96±0,41 3,41±0,27
EF, % 69,44±0,7 67,95±1,03
FS, % 38,98±0,7 37,04±1,88
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Отже, для дітей з АПХ, як і для дітей з ПМК характерні 
початкові прояви діастолічної дисфункції ЛШ, але дещо 
різні результати стосовно гемодинамічних параметрів. 
Так, для дітей, які мають АРХ в лівому шлуночку, харак-
терний гіповолемічний тип гемодинаміки. 

Висновки
1. У дітей з пролапсом мітрального клапана 

зустрічається еукінетичний та нормоволемічний тип 
центральної гемодинаміки та гіповолемічний і 
еукінетичний у дітей з аномально розташованими 
хордами. 

2. У дітей з малими серцевими аномаліями 
спостерігається наявність початкової стадії 
діастолічної дисфункції лівого шлуночка, що більше 
характерно для дітей з пролапсом мітрального 
клапана. 

3. Вказані зміни потребують розробки подальшого 
алгоритму спостереження дітей з малими 
серцевими аномаліями для попередження розвитку 
подальших ускладнень.
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