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Features of myocardial dysfunction’s diagnosis in children with congenital heart disease after surgical 
correction
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The Aim. Improvement of myocardial dysfunction’s diagnosis in children with CHD after surgical correction based on a 
comprehensive clinical examination, determination of myocardial motion velocity parameters in different phases of the 
cardiac cycle according to tissue doppler, and biochemical markers of myocardial damage.
Materials and methods. Examined 184 children with congenital heart disease after surgical correction in age from 1 
month to 18 years (middle age 9,54 ± 0,36 years), which was measured by tissue doppler (TD) parameters of systolic and 
diastolic function and the content of galectin-3, myocardial fraction of creatine kinase (CK-MF) and aspartate 
aminotransferase in serum.
The Results. Decrease speed performance longitudinal left ventricular contractility in 141 (76,63±3,12%) of the child. 
Indicator S`mv patients with CHD was significantly lower (p˂0,01) compared with healthy children - 7,81±0,10 cm/s and 
9,85±0,28 cm/s, respectively. In CHD with depletion systemic circulation speed S`mv was less than in healthy children in 
1.51 times (p˂0,01). According to the TD decrease speed performance longitudinal contractility of the right ventricle was 
noted in 133 (72,28±3,30%) children: reduction S`tv and TAPSE to 9,70±0,12 cm/s and 1,48±0,02 cm/s, respectively, 
which is 31.96% and 44.59% less than that of healthy children. Diastolic left ventricular violation was established in 91 
children (49,46±3,69%), right in 79 patients (42,93±3,65%) with CHD. The first type of diastolic dysfunction of the left 
ventricle was significantly prevalent in 2.33 times in the period after surgical correction of up to 5 years (r˂0,05), in turn, the 
frequency of type III clearly grew in 3.90 times in those children who were operated more 5 years ago (r˂0,01). 
Regardless of the period after the operation was dominated by the I type diastolic dysfunction of the right ventricle. All 
children with CHD content had galectin-3 level in the serum 7,04±0,21 (ng/mL) and it was significantly higher than the 
level in healthy children at 1,36-2,02 times in all types of vices (p˂0,01). In children with CHD and left ventricular 
hypertrophy level of galectin-3 differ from healthy children are more than twice (p<0.01), and the chances of an increase in 
its serum ˃6.21 ng / ml increased more than three times (OR=3,585; 95% CI 1,133-11,347). In the presence of right 
ventricular hypertrophy and right bundle branch block content of galectin-3 was significantly higher than in healthy children 
55,64-59,47% (p <0.01). The decrease of left ventricular myocardium systolic function, namely FV˂60% and S`mv˂7,7 
cm/s was significantly associated with an increase of galectin-3 over 6.21 ng/ml (OR=4,200; 95% CI 1,346 -13.101 
and OR=1,303; 95% CI 1,063-2,559, respectively). In the analysis of myocardial systolic function of the right ventricle was 
also noted a significant decrease in the amplitude of TAPSE to 31,29-57,35% and S`tv to 27,49-36,75% compared with 
healthy children for all quartiles of galectin-3 (r˂0,01). Height content galectin-3˃7,73 ng/ml significantly increased the 
chances of changing instrumental markers of left ventricular diastolic disorders, namely E`mv/A`mk˂1 (OR=6,013; 95% CI 
1,673-21,608) and IVRT mv˃84 ms (OR=3,618; 95% CI 1,761-7,435), and the extension of the relaxation time of the 
right ventricle IVRTtv˃91 ms (OR=1,920; 95% CI 1,026-3,981).
Conclusion. This study shows the role of tissue doppler indices and biochemical markers of heart failure, namely, galectin-3, 
CK-MF in the diagnosis of myocardial dysfunction in children with congenital heart disease after surgical correction.
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Особенности диагностики миокардиальной дисфункции у детей с врожденными пороками серд-
ца после оперативной коррекции
ДудникВ.М., Зборовская О.А.
Винницкийнациональныймедицинскийуниверситетим. М.И. Пирогова,г. Винница, Украина
Цель.Усовершенствование диагностики миокардиальной дисфункции у детей с врожденными пороками сердца 
(ВПС) после оперативной коррекции на основании комплексного клинического обследования, определениямиока
рдиальныхскоростей по данным тканевой доплерографии и биохимических маркеров поражения миокарда.
Материалы и методы.Обследовано184ребенка с  ВПС после оперативной коррекциив возрасте от 1 меся-
ца до 18 лет(среднийвозраст9,54±0,36 лет),которым методом тканевой доплерографии(ТД) измеряли показатели 
систолической и диастолической функции миокарда и определяли содержание галектина-3, миокардиальной 
фракции креатинфосфокиназы (КФК-МВ) и аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови.
Результаты. Выявлено снижение скоростных показателей продольной сократимости левого желудочка у 141 
(76,63±3,12%) ребенка. ПоказательS`мк у больных с ВПС былдостовернониже (р˂0,01) по сравнению со 
здоровыми детьми - 7,81±0,10 см/с и 9,85±0,28 см/ссоответственно. При ВПС собеднением системного крово-
обращения скорость S` мк была меньше показателей здоровых детей в 1,51 раза (р˂0,01). По данным ТД сниже-
ние скоростных показателей продольной сократимости правого желудочка отмечалось у 133 (72,28±3,30%) 
детей: снижение S` тк и TAPSE до 9,70±0,12 см/с и 1,48±0,02 см/с соответственно, что на 31,96% и 44,59% 
меньше, чем у здоровых детей. Диастолические нарушения левого желудочка были виявлены у 91 ребенка 
(49,46±3,69%), правого -у 79 больных (42,93±3,65%). Первый тип диастолической дисфункции левого желудочка 
превалировал в 2,33 раза чаще в сроки пос леоперативной коррекции до 5 лет (р˂0,05), в свою очередь, частота 
ІІІ типа была в 3,90 раза больше у детей, прооперированых больше 5 лет назад (р˂0,01). Независимо от срока 
послеоперации, преобладал І тип диастолической дисфункции правого желудочка. У всех детей с ВПС содержа-
ние галектина-3 в сыворотке крови составило  7,04±0,21 (нг/мл), что превысило уровень у здоровых детей в 1,36-
2,02 раза не зависимо от типа порока (р˂0,01). У детей с ВПС и гипертрофиейлевого желудочкау ровень 
галектина-3 отличался от показателя здоровых детей больше чем вдвое (р<0,01), а шансы на увеличение его 
содержания в сыворотке крови˃ 6,21 нг / мл увеличивались более чем в три раза (OR=3,585;  95% CI 1,133-
11,347). При наличии гипертрофии правого желудочка и блока деправойножки пучка Гисасодержание 
галектина-3 достоверно превышало показатели здоровых детей на 55,64-59,47% (р <0,01). Снижение показате-
лей систолической функции миокарда левого желудочка, а именно ФВ˂60%, и S`мк˂7,7 см/с достоверно ассо-
ции ровались с ростом содержания галектина-3 более 6,21 нг/мл (OR=4,200; 95% CI 1,346 -13,101 и OR=1,303; 
95% CI 1,063-2,559, соответственно).При анализе систолической функции миокарда правого желудочка также 
отмечалось достоверное снижение амплитуды TAPSE на 31,29-57,35% и S`тк на 27,49-36,75% по сравнению со 
здоровыми детьми для всех квартилей галектина-3 (р˂0,01).Рост содержания галектина-3˃7,73 нг/мл достоверно 
повышало шансы на изменения инструментальных маркеров диастолических нарушений левого желудочка, а имен-
но E`мк/A`мк˂1 (OR = 6,013; 95% CI 1,673-21,608) и IVRTмк˃ 84 мс (OR = 3,618; 95% CI 1,761-7,435), а также 
удлинение времени релаксации правого желудочка IVRTтк˃91 мс (OR = 1,920; 95% CI 1,026-3,981).
Заключение. Проведенное исследование показывает роль показателей тканевой доплерографии и биохими-
ческих маркеров сердечной недостаточности, а именно галектина-3, КФК-МВ в диагностике миокардиальной дис-
функции у детей с врожденными пороками сердца после оперативной коррекции.
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, дети, миокардиальная дисфункция
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В структурі вроджених аномалій розвиткуу дітей вро-

джені вади серця (ВВС) займають перше місце і станов-

лять близько 25% [1]. Протягом останніх 10-15 років в 

Україні спостерігається зростання частоти народження 

дітей з ВВС, щороку народжується близько 5-6 тисяч хво-

рих [2]. Щорічно досягнення сучасної кардіохірургії 

сприяють збільшенню на 5% популяції дітей, котрі пере-

несли операцію з приводу ВВС [3]. Тривале клінічне спо-

стереження за такими пацієнтами вказує на те, що біль-

ше половини з них має резидуальну патологію і потребує 

тривалого медичного спостереження та комплексу реа-

білітаційних заходів. Відомо, що у хворих з серцево-

судинною патологією найважливішим показником про-

гнозування наслідків є розвиток серцевої недостатності 

(СН). В Україні точної статистики загальної захворюва-

ності дітей СН не ведеться. За даними зарубіжних авто-

рів, у дітей з ВВС серцева недостатність відмічається в 

15-25% випадків [4], а частка дітей з СН після оператив-

ної корекції серцевих аномалій набагато більша – 61,4% 

[5].Труднощі в отриманні  достовірних даних про розпо-

всюдженість СН у дітей обумовлені відсутністю універ-

сальної класифікації, що базується не лише на клінічних 

проявах, але й враховує інструментальні та біохімічні 

показники, що відображають систолічну і діастолічну 

функцію міокарда. Підтвердженням цього став досвід 

Connolly та співавт., які розраховували індекс для дітей та 

підлітків - TheNewYorkUniversityPediatricHeartFailureInde

x, згідно з яким оцінювали ступінь СН за кількістю балів, 

отриманих після оцінки їх фізіологічних параметрів, та 

застосування медикаментів. Коли вказаний індекс вико-

ристали в групі дітей, котрі були прооперовані з приводу 

набутих вад серця, тоPediatricHeartFailureIndex більше 

корелював з даними електрокардіографії, ехокардіогра-

фії (ЕХО-КГ) та біохімічними зрушеннями, ніж клінічна 

модифікована класифікація Росса для дітей та класифіка-

ція NYHA [6].

В дорослій популяції СН традиційно асоціюють із зни-

женою скоротливою здатністю міокарда лівого шлуноч-

ка, що, як правило, оцінюють за показником фракції 

викиду (ФВ). У дітей причини СН значно відрізняються і 

часто обумовлені залученням в патологічний процес 

правого шлуночка, що має місце при ВВС з  ліво-правим 

шунтом та об’ємним перевантаженням правих камер 

серця або обструкцією вихідного тракту правого шлу-

ночка [7]. Складна геометрія правого шлуночка не дає 

можливості адекватної оцінки його функції при рутинній 

ЕХО-КГ. В сучасній ЕХО-КГ велике практичне значення 

набуває метод тканинної доплерографії, що за допомо-

гою швидкісних показників руху міокарда дає можли-

вість оцінити систолічну та діастолічну функцію не тільки 

лівого, але й правого шлуночків [8,9].

Фундаментальні дослідження показали важливу роль 

в патогенезі СН активації каскаду біологічних маркері-

вяк наслідок міокардіального стресу та пошкодження 

кардіоміоцитів. Більшість відомих біомаркерів, таких як 

тропоніни, креатинфосфокіназаміокардіальна фракція 

(КФК-МВ), С-реактивний протеїн, мозковий натрійуре-

тичний пептид представляють собою результат патоло-

гічного процесу, а не причину патологічного пошко-

дження міокарда [10].Саме з цієї причини активно вивча-

ється роль інших біологічних факторів, щовідіграють 

предикторну роль в процесах ремоделювання міокарда 

та  розвитку міокардіальноїдисфункції. Так, білок сімей-

ства S-лектинівгалектин-3 виявився одним з потужних 

предикторівремоделювання міокарда, оскільки бере 

участь в багатьох фізіологічних і патологічних процесах, 

серед яких запалення і фіброз є ключовими і сприяють 

розвитку та прогресуванню патофізіологічних механіз-

мів при СН[11]. Біологічна дія галектину-3 реалізується 

через сприяння міграції макрофагів, проліферації фібро-

бластів та синтезу колагену в кардіоміоцитах[12].

Метою нашого дослідження було удосконалення діа-

гностики міокардіальноїдисфункції у дітей з ВВС після 

оперативної корекції на підставі комплексного клінічно-

го обстеження, визначення міокардіальнихшвидкостей-

за даними тканинної доплерографії (ТД) та біохімічних 

маркерів ураження міокарда.

Матеріали і методи. Нами обстежено 184 дитини з 

ВВС, котрим була виконана радикальна корекція анато-

мічних дефектів у віці від 1 місяця до 18 років, з них 93 

хлопчики (50,54±3,68%) та 91 дівчинка (49,46±3,68%). 

Середній вік обстежених 9,54±0,36 року. Тривалість піс-

ляопераційного катамнезу становила від 1 місяця до 15,3 

року. Верифікацію діагнозу ВВС та СН проводили згідно з 

Наказом МОЗ України № 362від19.07.2005 р. «Про затвер-

дження Протоколів діагностики та лікування кардіорев-

матологічниххвороб у дітей», з урахуванням класифікації 

СН для пацієнтів дитячого віку Н.О. Бєлоконь (1987 

р.).Залежно від типу гемодинамічних порушень хворі 

були розподілені на 3 групи: діти з ВВС із збагаченням 

малого кола кровообігу (МКК); з ВВС із гіповолемією МКК 

та діти з ВВС із збідненням системного кровообігу.Група 

серцевих аномалій із збагаченням МКК була представле-

на дефектами міжпередсердної та міжшлуночкової пере-

тинки, із збідненням МКК – тетрадоюФалло та подвійним 

відходженням магістральних судин від правого шлуноч-

ка (тетрадний тип), а групу дітей з ВВС із збідненням 

системного кровообігу формували діти прооперовані з 

приводу коарктації аорти та вродженого стенозу аорти.

Матеріали дослідження відповідають основнимбіое-

тичним нормам Гельсінської декларації, що прийнята 

Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної конвенції, 

Конвенції Ради Європи про права людини та біомедици-

ни (1977 р.).

Для оцінки систолічної та діастолічної функції міокар-

да всім пацієнтам проводилась  Ехо-КГ на апаратіPhilips 

HD11 XE, датчиком от 3,5 до 7 МГц. При проведенні Ехо-

КГ дотримувались правил, регламентованих 
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Американською асоціацією ехокардіографії(Guidelinesa

ndStandardsforPerformanceof a PediatricEchocardiogram: 

A ReportfromtheTaskForceofthePediatricCounciloftheAme

ricanSocietyofEchocardiography, 2006). Ультразвукове 

дослідження проводилось з використанням В- та 

М-режимів, доплер-Ехо-КГ та тканинної доплерографії в 

імпульсно-хвильовому режимі (ТД). Для оцінки систо-

лічної функції лівого шлуночка визначали ФВ по форму-

лі TeichholzL. та пікову систолічну міокардіальну швид-

кість руху латеральної частини фіброзного кільця 

мітрального клапана(S`мк, см/с) та на рівні базальної 

частини міжшлуночкової перетинки (S`мжп, см/с). 

Скоротливу здатність правого шлуночка оцінювали 

шляхом визначення амплітуди руху площини фіброзно-

го кільця тристулкового клапана (TAPSE, см), а також за 

піковою систолічною міокардіальною швидкістю руху 

латеральної частини фіброзного кільця тристулкового 

клапана(S`тк, см/с).Діастолічна функція шлуночків оці-

нювалась за піковими діастолічними швидкостями руху 

латеральної частини фіброзного кільця мітрального та 

трикуспідального клапанів(E`мкта E`тк) та базальної час-

тини МШП (E`мшп) в період ранньої діастоли та систоли 

передсердь (A`мк,A`тк таA`мшп, відповідно), а також по 

їх співвідношенню (E`/A`)проводився розрахунок часу 

ізоволюмічного розслаблення міокарда (IVRT).Виділяли 

три типи діастолічноїдисфункції шлуночків: І тип – упо-

вільненого розслаблення, котрий характеризується 

збільшенням швидкості пізнього діастолічного напо-

внення шлуночків (пік A`) та, відповідно, зміною співвід-

ношення E`/A`˂1; ІІ тип –псевдонормалізації, коли від-

ношення 1˂E`/A`˂2, але зменшується час ізоволюмічно-

го розслаблення відповідного шлуночка (IVRT); ІІІ тип - 

рестриктивний – різке переважання пікуE` над A` (E`/

A`˃2) та укорочення часу IVRT.

Вміст галектина-3 в сироватці крові визначали імуно-

ферментним методом за набором «HumanGalectin-3» 

(PlatinumELISA; eBioscience, BenderMedSystems, Австрія) 

у відповідності до інструкції фірми-виробника.Розподіл 

рівнів галектина-3 здійснювали за допомогою статис-

тичного методу поділу варіаційних рядів на квартилі: І 

квартиль – менше 5,62 нг/мл, ІІ квартиль – 5,62 – 6,21 нг/

мл, ІІІ квартиль – 6,22 – 7,73 нг/мл, ІVквартиль –  

більше7,73 г/мл.

В якостіконтрольноїгрупибулообстежено 40 здоро-

вихдітей, якимбуловиконано весь спектр клінічних, 

лабораторних та інструментальнихдосліджень.

 Статистична обробка отриманих результатів була про-

ведена за допомогою програми IBM SPSS Statistics, вер-

сія 20 (2013 р.), із застосуванням параметричних і непа-

раметричних методів оцінки отриманих результатів.Для 

кожної групи показників вираховували середнє арифме-

тичне (М), середнє квадратичне відхилення (σ), середню 

помилку (m). Достовірність різниці між середніми зна-

ченнями оцінювали за таблицею критеріїв Стьюдента 

для непараметричних показників. Різницю вважали 

достовірною при р˂0,05. Оцінку ступеня впливу фактор-

них ознак проводили за показником відношення шансів 

(OR) з довірчим інтервалом (CI) 95%.

Результати та їх обговорення.

Встановлено, що в структурі прооперованих дітей з 

ВВС найбільш часто зустрічаються вади із збагаченням 

МКК - 119 дітей (64,67±3,52%), значно рідше зустрічалися 

вади із гіповолемією МКК – 35 дітей (19,02±2,89%)  та 

серцеві аномалії зі зменшеним кровопостачанням сис-

темного кола  кровообігу- 30 дітей (16,00±2,72%) 

(табл.1).

Примітка: *-р<0,01-різниця вірогідна відносно показників дітей з 
різними гемодинамічними типами ВВС

У дітей з ВВС при клінічному обстеженні були виявлені 

симптоми загальної слабкості та швидкої втоми у 83 

дітей (45,11±3,67%), біль в ділянці серця – у 58 хворих 

(35,52±3,53%), перебої в роботі серця – у 8 (4,35±1,50%), 

відчуття  серцебиття – у 37 (20,11±2,95%) обстежених 

пацієнтів, симптоми задишки відмічались у 137 дітей 

(74,46±3,21%), артеріальної гіпертензії – у 15 (8,15±2,02%) 

хворих.

 Встановлено, що серед дітей з групи спостереження, 

клінічно СН діагностовано у 164 (89,13±2,30%) дітей. У 

переважної більшості відмічалась СН І ступеня -138 

(75,00±3,19%) дітей. Частота інших ступенів СН була 

достовірно меншою (р˂0,01)і становила 14,13±2,57%  

для СН ІІА, відсутність клінічних проявів СН відмічалась у 

10,87±2,29%  хворих.

При оцінці систолічної функції міокарда за даними ТД 

виявлено зниження швидкісних показників поздовжньої 

скоротливості лівого шлуночка у 141 (76,63±3,12%) дити-

ни. Так, показник S`мку хворих з ВВС був достовірно 

нижчим (р˂0,01) порівняно із здоровими дітьми - 

7,81±0,10см/с та 9,85±0,28 см/с, відповідно. 

Проаналізувавши залежність S`мкзалежно від гемодина-

мічного типу вади серця, було встановлено, що при ВВС 

із збагаченням та збідненням МКК її значення у 1,20-

1,23раза відповідно нижчі, ніж у здорових дітей. 

Найбільші відмінності спостерігались у хворих з ВВС із 

збідненням системного кровообігу, у котрих швидкість 

S`мк(6,51±0,23 см/с)була  меншою за показники здоро-

вих дітей в 1,51 раза (р˂0,01), що пояснювалось обструк-

Таблиця 1
Статевий розподіл дітей з ВВС залежно від типу 

порушення гемодинаміки 

Діти з ВВС
Збагачення 

МКК,
Збіднення 

МКК

Збіднення 
системного 
кровообігу

Хлопчики,
n=93

Абс. к-ть 55 18 20

% 29,89±3,37 9,78±2,20 10,87±2,29

Дівчата,
n=91

Абс. к-ть 64 17 10

% 34,78±3,51 9,24±2,13 5,44±1,67

Всього,
n=184

Абс. к-ть 119 35 30

% 64,67±3,52* 19,02±2,89 16,31±2,72
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цією лівого шлуночка через залишкові градієнти тиску 

над анатомічними дефектами різних відділів аорти. 

За даними ТД, зниження швидкісних показників поздо-

вжньої скоротливості правого шлуночка відмічалось у 

133 (72,28±3,30%) дітей. Зокрема, спостерігалися зміни 

показника  S`тк і TAPSE, а саме, їх зниження до 9,70±0,12 

см/с і 1,48±0,02 см/с відповідно, що на 31,9 % і 44,59% 

менше, ніж у здорових дітей. Аналіз зазначених показни-

ків залежно від гемодинамічного типу ВВС показав, що 

найбільші відмінності спостерігалися при вадах серця, 

що супроводжуються порушенням кровообігу в малому 

колі. Так, при ВВС із збагаченням МКК, TAPSE був досто-

вірно менше в 1,51 раза (1,42 ± 0,02 см, р˂0,01), а S`тк в 

1,33 раза (9,62±0, 11 см/с, р˂0,01) в порівнянні зі здоро-

вими дітьми. В свою чергу, вади із збідненням  МКК 

супроводжувалися зменшенням TAPSE в 1,67 раза 

(1,28±0,03 см, р˂0,01), а S`тк в 1,59 раза (8,04±0,19 см/с, 

р˂0,01) порівняно з групою здорових дітей і достовірно 

відрізнялися від показників при інших типах вад серця 

(р˂0,01). 

Встановлено, що вади із збідненням системного кро-

вообігу достовірно частіше асоціювались із зниженням 

пікових систолічних міокардіальних швидкостей руху 

фіброзного кільця МК, а саме S`мк˂7,7 см/с (OR=10,250; 

95% CI 2,984–35,211) та S`мшп˂6,5 см/с (OR=6,324; 95% CI 

2,300–17,388),  а також зниженням ФВ˂60% (OR=4,303; 

95% CI 1,581–11,708). Залишкова обструкція вихідного 

тракту правого шлуночка при ВВС із збідненням МКК 

супроводжувалась достовірним зростанням шансів 

щодо зниження систолічних показників правих камер 

серця, а саме зменшення амплітуди TAPSE˂1,4 см 

(OR=7,969; 95% CI 2,929–21,678) та S`тк˂9,4 см/с 

(OR=23,803; 95% CI 5,505-102,923) (табл. 2).

При дослідженні електрокардіографічних показників 

у якості факторів, що сприяють порушенню систолічної 

функції міокарда, встановлено, що номотопні порушен-

ня ритму частіше асоціювались із зниженою ФВ˂60% 

(OR=2,644; 95% CI 1,032-6,778), а порушення провіднос-

ті по правій ніжці пучка Гіса підвищувало шанси на роз-

виток систолічних порушень з боку правого шлуночка  

(для TAPSE˂1,4 см: OR=2,909; 95% CI 1,536-5,508; для 

S`тк˂9,4 см/с: OR=3,611; 95% CI 1,882-6,928). Наявність 

гіпертрофії та ремоделювання міокарда є прогностич-

но несприятливимфактором щодо розвитку міокарді-

альноїдисфункції, а саме гіпертрофія лівого шлуночка 

збільшує шанси на зниження систолічних показників 

руху  фіброзного кільця мітральногокланана та ФВ (для 

S`мк˂7,7 см/с: OR=4,881; 95% CI 1,362-17,492; для 

S`мшп˂6,5 см/с: OR=3,854; 95% CI 1,218-12,200; для 

ФВ˂60%: OR=5,429; 95% CI 1,767-16,680), а гіпертрофія 

правого шлуночка достовірно асоціююється із знижен-

ням амплітуди TAPSE˂1,4 см (OR=3,569; 95% CI 1,620-

7,863) та зменшенням S`тк˂9,4 см/с (OR=2,265; 95 % CI 

1,079-4,753).

Діастолічні порушення лівого шлуночка було виявле-

но у 91 дитини (49,46±3,69%) з ВВС, причому у дітей з 

післяопераційним стажем більше 5 років в 1,33 раза 

частіше, ніж у хворих з меншим терміном після опера-

ції - 52 (56,52±5,17%)та 39 (42,39±5,15%) дітей, відповід-

но, (р˂0,05).  Перший тип діастолічноїдисфункції лівого 

шлуночка достовірно превалював в 2,33 раза в терміни 

після оперативної корекції ВВС до 5 років (р˂0,05), в 

свою чергу частота ІІІ типу переконливозростала в 3,90 

раза у тих дітей, які були прооперовані більше 5 років 

тому (р˂0,01). Порушення релаксації правого шлуноч-

ка в групі дітей з ВВС відмічалось у 79 хворих 

(42,93±3,65%) і мало тенденцію до зростання її частоти 

в 1,55 раза у віддаленому (більше 5 років) терміні після 

оперативної корекції – з 33,70±4,93% до 52,17±5,21% 

(р<0,05). Незалежно від терміну після операції перева-

жав І тип діастолічноїдисфункції правого шлуночка, що 

може свідчити про незавершеність процесів гемоди-

намічної адаптації (табл.3).

Примітки: 
* - р<0,05 - різниця вірогідна між групами з післяопераційним 
катамнезом до та більше 5 років;ДД-діастолічнадисфункція; І тип – 
тип уповільненого розслаблення; ІІ тип – тип псевдонормалізації; ІІІ 
тип-рестриктивний

При дослідженні інструментальних показників ТД в 

якості прогностичних маркерів діастолічних пору-

шень встановлено, що у дітей з ВВС із збагаченням 

МКК спостерігалось достовірне зростання шансів 

Таблиця 2
Відношення шансів (OR) зниження показників систолічної 

функції міокарда лівого та правого шлуночків у дітей з 
ВВС залежно від типу гемодинаміки Таблиця 3

Типи діастолічноїдисфункції шлуночків серця у дітей з ВВС 
залежно від тривалості післяопераційного катамнезу

Показ-
ник

ВВС із збагачен-
ням МКК

n=119

ВВС із збіднен-
ням МКК

n=35

ВВС із збіднен-
ням системного 

кровообігу
n=30

OR CI 95 % OR CI 95 % OR CI 95 %

ФВ
˂60 %

0,318 0,123-0,825 1,073 0,335-3,433 4,303 1,581-
11,708

S`мк
˂7,7см/с

0,410 0,218-0,772 0,772 0,369-1,613 10,250 2,984-
35,211

S`мшп
˂6,5см/с

0,300 0,158-0,571 1,388 0,661-2,917 6,324 2,300-
17,388

TAPSE 
˂1,4 см

1,234 0,674-2,260 7,969 2,929-
21,678

0,023 0,003-0,170

S`тк
˂9,4 
см/с

0,927 0,506-1,698 23,803 5,505-
102,923

0,023 0,003-0,870

Типи
діастолічної
дисфункції

Лівий шлуночок Правий шлуночок

До 5 років,
n=92

Більше 5 років, 
n=92

До 5 років,
n=92

Більше 5 років, 
n=92

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

І тип 21 22,83±4,38* 9 9,78±3,10 17 18,48±4,05 23 25,00±4,51

ІІ тип 8 8,70±2,94 4 4,35±2,13 5 5,43±2,36 10 10,87±3,25

ІІІ тип 10 10,87±3,25 39 42,39±5,15* 9 9,78±3,10 15 16,30±3,85

Всього 39 42,39±5,15 52 56,52±5,17* 31 33,70±4,93 48 52,17±5,21*
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подовження часу релаксації по всіхміокардіальних 

сегментах (для IVRTмк˃84 мс: OR=5,413; 95% CI 2,750-

10,633; для IVRTмшп˃83 мс: OR=12,538; 95% CI 5,932-

26,501; для IVRTтк˃91 мс: OR=6,308; 95% CI 2,350-

16,934), а також зміна співвідношення E`мшп/A`мшп˃2, 

що характерно для рестриктивного типу діастолічно-

го наповнення лівого шлуночка (OR=4,655; 95% CI 

2,296-9,435). Такий тип діастолічних порушень пояс-

нюється морфологічними змінами лівого та правого 

шлуночків, як наслідок об’ємного перевантаження у 

доопераційному періоді та незавершеною гемодина-

мічною адаптацією після оперативної корекції. 

Наявність ВВС із збідненням МКК асоціювалась із 

зменшенням співвідношення E`тк/A`тк˂1 ум.од. 

(OR=7,413; 95% CI 2,953-18,610) та подовженням часу 

релаксації правого шлуночка (для IVRTтк˃91 мс: 

OR=1,910; 95% CI 1,096-4,073), що було обумовлено 

наявністю гіпертрофії правих камер серця, а також 

супутньою недостатністю клапана легеневої артерії, 

що розвивається після оперативної корекції даного 

типу вад. У дітей, що спостерігались з приводу ВВС із 

збідненням системного кровообігу, суттєво зростали 

шанси на порушення релаксації з боку лівого шлуноч-

ка (для E`мк/A`мк˂1 ум.од.: OR=76,500; 95% CI 9,295-

629,598; для IVRTмк˃84 мс: OR=2,267; 95% CI 1,196-

5,156), як наслідок зниження комплайнсу лівого шлу-

ночка за рахунок його гіпертрофії (табл.4).

В якості біохімічних маркерів серцевої недостатності 

нами були визначені вміст галектина-3, міокардіальної 

фракції креатинфосфокінази (КФК-МВ) та аспартатаміно-

трансферази (АсТ) у сироватці крові дітей з ВВС після 

оперативної корекції (табл.5).

Примітки: 
1. *- р<0,01 - різниця вірогідна відносно показників здорових дітей;
2.**- р<0,01 - різниця вірогідна відносно показників дітей з ВВС із 
збідненням МКК

У всіх дітей з ВВС вміст галектина-3 в сироватці крові 

становив 7,04±0,21 (нг/мл). Аналіз змін його рівня, залеж-

но від гемодинамічного типу вади серця, встановив його 

достовірне підвищення в 1,36-2,02 раза при всіх типах 

ВВС (р˂0,01). Проте при ВВС із збідненням системного 

кола кровообігу рівень галектина-3 перевищував поді-

бний при вадах із збідненням МКК на 48,00% (р<0,01).

Рівень КФК-МВ у хворих дітей перевищував показник 

здорових дітей в 1,30-1,44 раза (р<0,01), а при ВВС із збід-

ненням  системного кола кровообігу її вміст достовірно 

відрізнявся на 13,26% від показників у дітей з вадами із 

збідненням МКК (р<0,01). На противагу іншим біомарке-

рам, вміст АсТ в сироватці крові достовірно не відрізняв-

ся в групах обстежених дітей. Зв’язок із підвищенням 

рівня галектина-3 ˃6,21 нг/мл та вмісту КФК-МВ ˃25,00 

Од/л був сильнішим при ВВС із збідненням системного 

кровообігу (OR=2,458; 95% CI 1,059-5,707 та OR=5,059; 

95% CI 1,958-13,074, відповідно).

У дітей з ВВС, які мали гіпертрофію міокарда лівого 

шлуночка та порушені провідності по лівій ніжці пучка 

Гіса рівень галектина-3 відрізнявся від показника здо-

рових дітей більше, ніж вдвічі (р<0,01), а шансина збіль-

шення його вмісту в сироватці крові˃ 6,21 нг/мл збільшу-

вались більше, ніж в три рази (OR=3,585 95% CI 1,133-

11,347).

При наявності гіпертрофії правого шлуночка та блока-

диправої ніжки пучка Гіса у дітей з ВВС вміст галектина-3 

достовірно перевищував показники здорових дітей біль-

ше, ніж наполовину (на 55,64-59,47%) (р<0,01).

При співставленні показників систолічної функції міо-

карда обох шлуночків серця та рівня біологічних марке-

рів було відмічено, що у дітей з ВВС мало місце достовір-

не зниження показників скоротливої функції міокарда 

лівого шлуночка, а саме ФВ на 4,31-7,98%, систолічних 

міокардіальних швидкостей S`мкна18,96-30,29% та 

S`мшпна 18,18-24,69%, порівняно із здоровими дітьми 

для всіх квартилей галектина-3 (р˂0,01). Зниження показ-

ників систолічної функції міокарда лівого шлуночка, а 

саме ФВ˂60%, та S`мк˂7,7 см/с достовірно асоціювалось 

із зростанням вмісту галектину-3 понад 6,21 нг/мл 

Таблиця 4
Відношення шансів (OR) змін показників діастолічної 

функції міокарда лівого та правого шлуночків у дітей з 
ВВСзалежно від типу гемодинаміки

Показник ВВС із збагачен-
ням МКК

n=119

ВВС із збіднен-
ням МКК

n=35

ВВС із збідненням 
системного крово-

обігу n=30

OR CI 95 % OR CI 95 % OR CI 95 %

E`мк/
A`мк˂1ум.од.

0,047 0,006-0,373 0,798 0,740-0,860 76,500 9,295-629,598

E`мк/
A`мк˃2ум.од.

1,845 0,996-3,415 1,831 0,821-4,085 0,180 0,075-0,432

E`тк/A`тк˂1
ум.од.

0,407 0,171-0,971 7,413 2,953-18,610 0,813 0,754-0,875

E`тк/A`тк˃2
ум.од.

2,356 0,906-6,123 0,868 0,306-2,462 0,155 0,020-1,188

E`мшп/
A`мшп˃2
ум.од.

4,655 2,296-9,435 0,282 0,116-0,686 0,292 0,113-0,755

IVRTмк˃84 мс 5,413 2,750-10,633 0,066 0,009-0,496 2,267 1,196-5,156

IVRTмшп˃83мс 12,538 5,932-26,501 0,136 0,031-0,590 0,779 0,713-0,852

IVRTтк˃91 мс 6,308 2,350-16,934 1,910 1,096-4,073 0,783 0,717-0,855

Показник ВВС із зба-
гаченням 

МКК
n=119

ВВС із 
збіднен-
ням МКК

n=35

ВВС із збід-
ненням 

системного 
кровообігу

n=30

Всі діти з 
ВВС

n=184

Здорові 
діти
n=40

Галектин-3, 
нг/мл

7,08±0,21* 5,69±0,27* 8,42±0,86** 7,04±0,21* 4,17±0,17

КФК-МВ, 
Од/л

22,73±0,37* 21,66±0,50* 24,53±0,76** 22,82±0,29* 18,93±0,79

АсТ, u/l 22,92±0,62 24,23±1,24 25,42±1,63 23,58±0,54 22,61±0,84

Таблиця 5
Вміст маркерів міокардіальноїдисфункції в сироватці 

крові дітей залежно від гемодинамічного типу ВВС
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(OR=4,200; 95% CI 1,346-13,101 та OR=1,303; 95% CI 1,063-

2,559, відповідно). 

При аналізі систолічної функції міокарда правого шлу-

ночка у дітей з ВВС після оперативної корекції також 

відмічалось достовірне зниження амплітуди TAPSE на 

31,29-57,35% та S`ткна 27,49-36,75% порівняно зі здоро-

вими дітьми для всіх квартилей галектина-3 (р˂0,01), 

протедостовірних відмінностей показників скоротливої 

здатності міокарда правого шлуночка між представле-

ними квартилями галектина-3 виявлено не було 

(табл.6).

Примітка: * - р<0,01 - різниця вірогідна відносно показників здо-
рових дітей

Зростання вмісту галектина-3 ˃7,73 нг/мл достовірно 

підвищувало шанси щодо змін інструментальних марке-

рів діастолічних порушень лівого шлуночка, а саме E`мк/

A`мк˂1 (OR=6,013; 95% CI 1,673-21,608) та IVRTмк˃ 84 мс 

(OR=3,618; 95% CI 1,761-7,435), а також подовження часу 

релаксації правого шлуночкаIVRTтк˃91 мс (OR=1,920; 

95% CI 1,026-3,981).

Висновки
1. У більшості обстежених дітей після оперативної 

корекції ВВСбула діагностована СН І (138 дітей, 
75,00±3,19%) та ІІ ступеня (26 дітей, 
14,13±2,57%),при відсутності її клінічних проявів у 
20 пацієнтів (10,87±2,29%). Домінантною клінічною 
ознакою була задишка, що відмічалась у 137 дітей 
(74,46±3,21%) і переважала над іншими 
симптомами в 1,65-17,12 раза.

2. ВВС із збідненням системного кровообігу після 
оперативної корекції, за даними ТД достовірно 
частіше асоціювались із розвитком систолічної 
дисфункції лівого шлуночка, а саме шанси на 
зниження ФВ˂60% зростали в 4,03 раза, а для 
систолічних швидкостейS`мшп˂6,55 см/с 
таS`мк˂7,7 см/с в 6,32-10,25 раза. При вадах із 
збідненням МКК зростали шанси на порушення 

контрактильної функції правого шлуночка, що 
обумовлено зниженням амплітудиTAPSE˂1,4 см 
таS`мк˂9,4 см/с (OR=7,969; 95 %CI 2,929-
21,678 таOR=23,803; 95%CI 5,505-102,923).

3. В післяопераційному катамнезі порушення фази 
діастоли мало місце при всіх типах ВВС. ВВС із 
збідненням системного кровообігу частіше 
асоціювались із зниженням E`мк/A`мк˂1 ум.од. 
(OR=76,500; 95% CI 9,295-629,598), 
подовженням  часу IVRTмк˃84 мс (OR=2,267; 95% 
CI 1,196-5,156). При вадах із збідненням МКК в 
7,41 раза зростали шанси на зниження значення 
співвідношення E`тк/A`тк˂1 та в 1,91 раза на 
IVRTтк˃91 мс. Раннім маркером 
діастолічноїдисфункції  при вадах з гіперволемією 
МКК було подовження часу релаксації шлуночків 
по всіхміокардіальних сегментах і зростанням 
шансів на них від 5,41 раза для IVRTмк˃84 мс  до 
12,54 раза для IVRTтк˃91 мс.

4. Прогностично несприятливим фактором в розвитку 
міокардіальноїдисфункції у дітей з ВВС є наявність 
гіпертрофії лівого шлуночка, що в 3,85-4,88 раза 
підвищувала шанси на зниження систолічних 
швидкостей S`мк˂7,7 см/с та S`мшп˂6,5 см/с та 
в 5,43 раза на зниження ФВ˂60%, а також в 2,92 
раза підвищувало шанси на збільшення рівня 
галектина-3 в сироватці крові˃6,21 нг/мл. 
Гіпертрофія правого шлуночка та порушення 
провідності по ПНПГ найбільш часто асоціювалась 
із зниженням амплітуди TAPSE˂1,4 см та зміною 
S`тк˂9,4 см/с (OR=3,569; 95% CI 1,620-7,863 та 
OR=2,265; 95% CI 1,079-4,753, відповідно). 

5. При співставленні інструментальних маркерів 
міокардіальноїдисфункції з рівнем галектина-3 
встановлено, що шанси зниження систолічних 
показників S`мк˂7,7 см/с та ФВ˂60% 
збільшувались в 1,3 та 4,2 раза  при вмісті 
галектина-3˃6,21 нг/мл, а при значеннях, що 
відповідали верхньому квартилю (˃7,73 нг/мл) 
зростали шанси на зміни показників діастолічної 
функції міокарда обох шлуночків, а саме E`мк/
A`мк˂1 ум.од. (OR=6,013; 95% CI 1,673-21,608), 
та подовження IVRTмк˃84 мс таIVRTтк˃91 мс 
(OR=3,618; 95% CI 1,761-7,435 та OR=1,920; 
95% CI 1,026-9,981, відповідно). 
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