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АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 
СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ МІОКАРДА В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОГО 
ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ
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The adaptive capacities of cardiovascular system in children with myocardium pathology depending on 
right ventricle functioning level
Golovko T.A.
ST “Institute of Children and Adolescents Health Care of AMS of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
The aim of the study: to establish peculiarities of left and right ventricles of the heart interaction in children with 
myocardium pathology and their response to physical activity.
Patients and methods: parameters of left and right ventricles of the heart in 115 children at the age of 11-18 with 
myocardium pathology of noninflammatory genesis have been studied with the use of ultrasound investigation both in the state 
of rest and after physical activity; 6-minute walk test has been carried out with estimation of traveled distance.
Obtained data: it has been established that myocardium pathology is accompanied with remodeling of both left and right 
ventricles of the heart. Right ventricle hyperfunction was attended by adaptive remodeling of its cavity. In case of decrease in 
right ventricle functioning, changing of heart structure had deconditioning character. Physical activity tests produced paradoxical 
left ventricle response to stress-echocardiogram and a general decrease in adaptive capacities of cardiovascular system.
Conclusion: remodeling processes have been observed both in left and right heart ventricles. Pumping ability of left ventricle 
significantly depended on right ventricle function. General functioning of cardiovascular system essentially depended on 
functional state of right ventricle of the heart.
Keywords: adaptive capacities of cardiovascular system; right ventricle of the heart; children; myocardium pathology.

Адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы у детей с патологией миокарда в 
зависимости от уровня функционирования правого желудочка сердца
Головко Т.А.
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», Харьков, Украина
Цель: определить особенности взаимодействия левого и правого желудочка сердца у детей с патологией миокарда и 
их реакцию на физические нагрузки.
Пациенты и методы: при помощи ультразвукового обследования в состоянии покоя и после физнагрузки изучены 
параметры правого и левого желудочков сердца у 115 детей в возрасте 11-18 лет, которые имели патологию миокар-
да невоспалительного генеза. Также проводился тест шестиминутной ходьбы и оценивалось пройденное расстояние.
Результаты: установлено, что при патологии миокарда отмечается ремоделирование как левого, так и правого 
желудочков сердца. При гиперфункции ПЖ отмечается адаптивное ремоделирование его полости. При снижении 
функционирования ПЖ изменение структуры сердца носит дезадаптивный характер. При проведении проб с физичес-
кой нагрузкой отмечена парадоксальная реакция ЛЖ на стресс-ЭхоКГ, а также снижение адаптивных возможностей 
сердечно-сосудистой системы в целом.
Заключение: процессы ремоделирования отмечаются как в левом, так и в правом желудочке сердца. Насосная 
функция ЛЖ в значительной мере зависит от функции ПЖ. Существенный вклад в функционирование сердечно-
сосудистой системы в целом принадлежит функциональному состоянию ПЖ.
Ключевые слова: адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы, правый желудочек, дети, патология 
миокарда.
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Традиційно дисфункцію міокарда асоціюють зі знижен-
ням систолічної функції лівого шлуночка серця (ЛШ), яку 
зазвичай оцінюють за його фракцією викиду (ФВ) [2]. Однак 
у частини хворих ознаки недостатності кровообігу 
з´являються при незначно зміненій чи навіть нормальній 
систолічній функції ЛШ серця.

Функціонування лівого (ЛШ) і правого шлуночків (ПШ) 
тісно взаємопов'язано і визначається поняттям міжшлуноч-
кової взаємодії. Цей феномен вперше описав P. Bernheim в 
1910 р. У його основі лежить морфофункціональна єдність 
двох шлуночків, обумовлена спільністю їх анатомічної будо-
ви: загальним коронарним кровопостачанням, анатомією 
м'язових волокон, загальною міжшлуночковою перегород-
кою, перикардом, коливаннями тиску і об'єму в грудній 
клітці [4].

У міжшлуночковій взаємодії виділяють діастолічний і сис-
толічний компоненти. Діастолічний компонент характери-
зується зміною геометрії шлуночка, що викликано змінами 
об'єму в іншому й передачею через міжшлуночкову пере-
городку. Цей компонент взаємодії здійснює негативний 
вплив на функцію контрлатерального шлуночка. Систолічна 
складова взаємодії, навпаки, здійснює механічний вплив 
одного шлуночка на інший та підсилює функцію контрлате-
рального [4,9,10]. 

З вищесказаного випливає, що скоротлива функція одно-
го шлуночка бере участь в систолічній функції іншого через 
механічну їх єдність. Саме тому оптимально збережена 
насосна функція ПШ є важливою складовою підтримки 
стабільності гемодинамічного статусу при дисфункції ЛШ і 
здатна компенсувати порушену функцію ЛШ за допомогою 
міжшлуночкової систолічної взаємодії [4].

Однак при великій кількості науково-дослідних робіт, 
присвячених вивченню функціонування міокарда, морфо-
функціональні особливості правого шлуночка, особливо в 
дитячому та підлітковому віці, залишаються недостатньо 
дослідженими. Більшість робіт розглядають особливості 
функціонування правого шлуночка серця при вроджених 
вадах та при хронічних захворюваннях бронхо-легеневої 
системи [1,5,7]. 

Метою данного дослідження було визначити особливос-
ті взаємодії лівого та правого шлуночків серця у дітей з 
патологією міокарда (ПМ) та їх реакцію на фізичні наванта-
ження.

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 115 під-
літків 11-18 років з патологією міокарда незапального гене-
зу, з яких 32 (27,8%) – з порушеннями ритму сердця, 33 
(28,6%) – з диспластичною кардіоміопатією, 50 (43,6%) – 
діти, у яких діагностовано вторинну кардіоміопатію. Серед 
них дівчаток – 32 (27,8%), хлопчиків – 83 (72,2%). Середній 
вік хворих склав 14,52 ± 0,17 років. В групу контролю уві-
йшли 41 (14 дівчаток, 27 хлопчиків) їх одноліток без пору-
шень ритму, патології міокарда та запальних процесів.

Проводилося ультразвукове доплерівське дослідження 
серця (ЕХО-КГ, Доплер-ЕХО-КГ) в “М”- і “В”- режимах, а також 

в режимі постійно-хвильового й кольорового сканування 
конвексним датчиком частотою 5 МГц на апараті цифрової 
системи ультразвукової діагностики SA-8000 Live (фірми 
“Medison”, Корея) за стандартною методикою, що рекомен-
дована Асоціацією ультразвукової діагностики (США) [2,3,8]. 
Структури серця реєстрували в п’яти стандартних відве-
деннях. Аналізувалися наступні лінійні та об´ємні параме-
три ПШ: кінцевий діастолічний і кінцевий систолічний роз-
міри ПШ (КДРпш, КСРпш), кінцевий діастолічний і кінцевий 
систолічний об`єми (КДОпш, КСОпш). Для характеристики 
функціонального стану ПШ визначали: ударний об’єм 
(УОпш), скорочувальну здатність міокарда (ΔSпш), фракцію 
викиду (ФВпш) та хвилинний об’єм крові (ХОКпш).

Морфофункціональні параметри ЛШ оцінювали за 
наступними даними: кінцевий діастолічний і кінцевий сис-
толічний розміри (КДРлш, КСРлш), кінцевий діастолічний і 
кінцевий систолічний об`єми (КДОлш, КСОлш), фракція 
викиду (ФВлш), скорочувальна здатність міокарда (ΔSлш), 
ударний об’єм (УОлш), хвилинний об’єм крові (ХОКлш). 

Для нівелювання вікових коливань лінійних та об´ємних 
показників розраховувалися їх індекси, тобто їх відношення 
до площі поверхні тіла (ІКСРпш, ІКСОпш, ІКДРпш, ІКДОпш, 
ІУОпш, ІКСРлш, ІКСОлш, ІКДРлш, ІКДОлш, ІУОлш). 

Як відомо, адекватна оцінка функціональних параметрів 
серця і серцево-судинної системи в цілому можлива лише в 
умовах виконання навантажувальних проб (ортостатична, з 
фізичним навантаженням). Тому, з метою визначення адапта-
ційних можливостей серцево-судинної системи у відповідь 
на фізичне навантаження, проводилась стрес-
ехокардіографія (ЕХО–КГ з 20 присіданнями). Для цього про-
водилося Ехо-КГ дослідження в стані спокою, потім хворий 
виконував 20 присідань за 30 секунд і на першій хвилині від-
новлення вимірювалися повторно основні морфофункціо-
нальні показники лівого шлуночка. (КДРлш, КСРлш, КДОлш, 
КСОлш, ударний об'єм, фракція викиду, хвилинний об'єм) та 
порівнювались з показниками в стані спокою. Адекватною 
розцінювалась реакція міокарда при збільшенні ФВлш, 
УОлш та ХОКлш не нижче 10% в порівнянні з вихідними.

Для вивчення витривалості серцево-судинної системи 
проводився шестихвилинний тест (6ХТ). Хворому пропону-
вали пройти як можна більшу дистанцію за 6 хвилин (по 
виміряному та розміченому через 1 метр коридору) у своє-
му звичному темпі, після чого реєстрували пройдену від-
стань. Перед початком та на першій відновлювальній хвили-
ні тесту визначалися артеріальний тиск та частота серцевих 
скорочень з розрахунком їх приросту [11]. 

Статистична обробка отриманих даних проводилася за 
допомогою пакета прикладних програм Excell, Statgrafics-5 і 
SPSS-17 на IBM PC/Pentium-4. Обчислювали такі параметри 
описової статистики, як середня величина (М), стандартна 
помилка середньої величини (SEM). Розбіжності між серед-
німи величинами оцінювалися параметричними в разі нор-
мального розподілу показників (критерій t Стьюдента, куто-
вого перетворення Фішера) й непараметричними 
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(Вілкоксона-Манна-Уітні) методами математичної статисти-
ки. Різниця між сукупностями порівнюваних даних визнава-
лася достовірною за рівнем статистичної значущості (р) 
меншим за 0,05.

Результати та їх обговорення. При оцінці морфометрич-
них параметрів ПШ серця у дітей з ПМ по групі в цілому не 
встановлено суттєвих відмінностей розмірів та об´ємів у 
порівнянні з групою контролю. Скорочувальна здатність 
міокарда (ΔSпш,%), УОпш і ФВпш також практично не відріз-
нялися від контрольної групи, хоча ХОКпш у них був дещо 
вищим, в основному за рахунок підвищення ЧСС (табл.1).

При вивченні лінійних і об'ємних показників ЛШ у дітей 
основної групи встановлено достовірне підвищення 
кінцево-систолічного об'єму й індексу (рu < 0,001) (табл.2) 
та достовірне зниження показників ФВлш (рu < 0,001) 
при незмінених показниках ΔSлш (рu > 0,1) і ударного 
об'єму ЛШ (рu > 0,1) порівняно з групою контролю. 
Хвилинний об'єм крові ЛШ у дітей з ПМ не відрізнявся 
від контрольних значень, що забезпечувалось деяким 
підвищенням рівня ЧСС (табл.2). 

Для подальшого дослідження діти основної групи 
були поділені на підгрупи в залежності від рівня функці-
онування ПШ, в основу чого покладено значення ФВ.

В першу підгрупу включено 58 підлітків (50,43%) з 
ФВпш вище 60%, в другу підгрупу увійшло 37 підлітків 
(32,17%), ФВпш в яких знаходилась в межах від 50 до 
60%. Третю підгрупу склали 20 осіб (17,40%) з ФВпш 
нижче 50%.

При аналізі лінійних і об'ємних показників ПШ у дітей I 
підгрупи (ФВпш > 60%) кінцево-діастолічний розмір та 
кінцево-діастолічний об'єм не відрізнялися від аналогіч-
них параметрів дітей групи контролю, але кінцево-
систолічний розмір і об'єм ПШ у цих дітей були достовір-
но меншими (рu < 0,05, рu < 0,001). В цій підгрупі вста-
новлено збільшення скорочувальної здатності міокарда 
ПШ (підвищення ΔSпш, рu < 0,001) і фракції викиду (рu < 
0,001) ). Таким чином, у пацієнтів данної підгрупи реє-
струється гіперфункція ПШ серця з адаптивним ремоде-
люванням його міокарда (табл.3).

При оцінці морфофункціональних показників ПШ у 
дітей II підгрупи виявлено достовірне збільшення 
кінцево-систолічного розміру та об'єму (рu < 0,05), а 
також зниження ФВпш (рu < 0,001). Ударний і хвилинний 
об'єми у пацієнтів цієї підгрупи не змінювалися (табл.3). 

У дітей III підгрупи кінцево-діастолічний розмір і 
кінцево-діастолічний об'єм не відрізнялися від аналогіч-
них показників групи контролю, у той час як кінцево-
систолічний розмір і кінцево-систолічний об'єм були 
збільшеними (рu < 0,05). Функціональна здатність міо-
карда ПШ у дітей цієї підгрупи була істотно знижена за 
рахунок ФВпш (рu < 0,001) та ΔSпш (рu < 0,05), (табл.3).

Взаємодія окремих структур серця в забезпеченні 
оптимуму функціонування досить важливий компонент 
в діяльності серцево-судинної системи і організму в 
цілому. Тому вважалося за доцільне проаналізувати вза-
ємозалежність морфофункціональних показників лівого 

Таблиця 1
Морфофункціональні показники правого 
шлуночка серця у підлітків із патологією 

міокарда (M ± m)

Таблиця 3
Морфофункціональні показники правого 
шлуночка серця з урахуванням рівня його 

функціонування (M ± m)

Таблиця 2
Морфофункціональні показники лівого 
шлуночка серця у підлітків із патологією 

міокарда  (M ± m)

Показники З патологією міокарда, n=115 Контроль, n=41
КДРпш, см 1,97 ± 0,03 1,95 ± 0,04
ІКДРпш, см/м2 1,21 ± 0,02 1,24 ± 0,04
КСРпш, см 1,40 ± 0,04 1,35 ± 0,03
ІКСРпш, см/м2 0,88 ± 0,02 0,87 ± 0,03
КДОпш, см 12,72 ± 0,61 12,32 ± 0,67
ІКДОпш, мл/м2 7,87 ± 0,32 7,77 ± 0,38
КСОпш, см 5,04 ± 0,26 4,84 ± 0,32
ІКСОпш, мл/м2 3,12 ± 0,14 3,08 ± 0,20
ФВпш, % 59, 54 ± 1,04 60,46 ± 1,63
ΔSпш, % 29,59 ± 1,94 27, 38 ± 1,78
УОпш, мл 7,49 ± 0,39 7,43 ± 0,40
ІУОпш, мл/м2 4,66 ± 0,22 4,65 ± 0,22
ХОКпш, л/хв 0,64 ± 0,08 0,48 ± 0,03
ЧСС, уд/хв 70,27 ± 1,51 66,1 ± 1,69

Показники З патологією міокарда, 
n=115

Контроль, n=41

КДРлш, см 4,24 ± 0,05 4,36 ± 0,07
ІКДРлш, см/м2 2,77 ± 0,03 2,77 ± 0,05
КСРлш, см 2,83 ± 0,05 2,67 ± 0,04
ІКСРлш, см/м2 1,78 ± 0,02 1,70 ± 0,03
КДОлш, см 90,91 ± 2,59 87,57 ± 3,23
ІКДОлш, мл/м2 55,77 ± 1,37 55,15 ± 1,53
КСОлш, см 32,55 ± 1,36 *** 25,95 ± 1,01
ІКСОлж, мл/м2 20,01 ± 0,69*** 16,38 ± 0,53
ФВлш, % 64,18 ± 0,76 *** 69,69 ± 0,78
ΔSлш, % 37,37 ± 1,08 39,9 ± 1,79
УОлш, мл 58,55 ± 1,75 61,84 ± 2,59
ІУОлж, мл/м2 36,40 ± 0,95 38,91 ± 1,30
ХОКлш, л/хв 4,03 ± 0,13 3,90 ± 0,21
ЧСС, уд/хв 70,27 ± 1,51 66,1 ± 1,69
*** - рu < 0,001 порівняно з групою контролю

Показники Контроль, 
n = 41

ФВпш > 60 %, 
n = 58

50 % < ФВпш 
< 60%,  n = 37

Фвпш < 50 %, 
n = 20

КДРпш, см 1,95 ± 0,04 1,99 ± 0,05 1,93 ± 0,05 1,95 ± 0,04
ІКДРпш, см/м2 1,24 ± 0,04 1,24 ± 0,03 1,20 ± 0,04 1,24 ± 0,04
КСРпш, см 1,35 ± 0,03 1,26 ± 0,03** 1,53 ± 0,09** 1,52 ± 0,07**
ІКСРпш, см/м2 0,87±0,03 0,79 ± 0,02** 0,96 ± 0,05** 0,95 ± 0,04**
КДОпш, см 12,32 ± 0,67 12,80 ± 0,86 12,46 ± 0,85 12,96 ± 1,87
ІКДОпш, мл/м2 7,77 ± 0,38 7,95 ± 0,48 7,83 ± 0,46 7,73 ± 0,92
КСОпш, см 4,84 ± 0,32 3,99 ± 0,27** 5,45 ± 0,37** 6,82 ± 0,85**
ІКСОпш, мл/м2 3,08 ± 0,20 2,49 ± 0,15*** 3,42 ± 0,19** 4,10 ± 0,43**
ФВпш, % 60,46±1,63 68,73 ± 0,83*** 55,94 ± 0,46*** 43,41 ± 1,25***
ΔSпш, % 27,38±1,78 35,72±1,24*** 24,78 ± 0,63 20,55 ± 0,75**
УОпш, мл 7,43 ± 0,40 8,80 ± 0,64 6,99 ± 0,51 5,10 ± 0,53
ІУОпш, мл/м2 4,65 ± 0,22 5,45 ± 0,36 4,39 ± 0,28 3,12 ± 0,29
ХОКпш, л/хв 0,48 ± 0,03 0,77 ± 0,12 0,64 ± 0,16 0,35 ± 0,03
ЧСС, уд/хв 66,1 ± 1,69 71,32 ± 2,26 70,14 ± 2,66 67,7 ± 3,09
***рu < 0,001; **рu < 0,05 в порівнянні з групою контролю



30

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Январь/Февраль  2013  Том 3    №1

шлуночка серця від рівня функціонування ПШ. 
Морфометричні показники ЛШ в залежності від рівня 
функціонування ПШ представлено в таблиці 4.

Як значиться в даній таблиці, в I підгрупі дітей на тлі 
незмінених кінцево-діастолічного розміру та об'єму від-
мічено істотне збільшення кінцево-систолічних параме-
трів ЛШ (розміру та об'єму; рu < 0,05) та зниження показ-
ників його функціонального стану в порівнянні з групою 
контролю (УОлш, рu < 0,05; ФВлш, рu < 0,001).

Отже, гіперфункція ПШ серця із підвищенням скорочу-
вальної і насосної здатності супроводжується збільшен-
ням кінцево-систолічного об'єму й розміру та знижен-
ням систолічної функції ЛШ.

Аналіз структурних показників ЛШ дітей II підгрупи 
показав, що діастолічні його розміри не відрізнялися від 
аналогічних групи контролю. Кінцево-систолічний роз-
мір і об'єм були збільшеними (рu > 0,1, рu < 0,05 ), що 
супроводжувалось зниженням ФВлш (рu < 0,05). Отже, 
пограничні значення насосної функції ПШ супроводжу-
ються паралельним зниженням скорочувальної здатнос-
ті ЛШ (табл.4). 

В III підгрупі дітей розміри порожнини ЛШ в цілому не 
відрізнялися від їх розмірів у дітей контрольної групи, 
разом із тим кінцево-систолічний об'єм його був збіль-
шеним (рu < 0,001), а ФВлш – на рівні значень попере-
дньої підгрупи (рu < 0,001), (табл.4).

При проведенні Ехо-КГ дослідження з фізичним 
навантаженням (стрес-ЕхоКГ) з урахуванням ступеня 
функціонування ПШ встановлено, що функціональні 
показники ЛШ серця у дітей змінювались не однознач-
но (табл.5). Так, по групі в цілому УОлш збільшився на 
4,6% (pu > 0,1). В I підгрупі відбулося його підвищення 
на 9,7% (рu < 0,05), в II - лише на 2,6%, (pu > 0,1), а в III 
- відмічено пародоксальну реакцію на фізичне наван-
таження - УОлш у цих хворих знизився на 4,8%, а у 

третини з них цей показник зменшувався від 7,31% до 
56,73% (табл.5).

ФВлш по групі в цілому та у виділених підгрупах була 
практично однакова, а у відповідь на фізичне наванта-
ження у всіх досліджуваних вона збільшувалася: в I під-
групі – на 17,0 (рu < 0,001) %), в II – на 16,4% (рu < 0,001), 
в III – на 10,7% (рu < 0,05), (табл.6). 

ЧСС до навантаження у всіх виділених підгрупах мала 
практично однакове значення, а у відповідь на фізичне 
навантаження відбулося її зростання: в I підгрупі на 
48,7% (рu < 0,001), в II – на 51,3% (рu < 0,001), в III – на 
56,9% (рu < 0,001), (табл.5). 

За рахунок високих цифр ЧСС ХОКлш у дітей всіх виді-
лених підгруп збільшився, але неоднаково: в I підгрупі на 
66,1% (рu < 0,001), в II – на 44,9% (рu < 0,001), в III – на 
55,8% (рu < 0,001), (табл.5). 

Аналіз витривалості серцево-судинної системи в тесті 
шестихвилинної ходьби показав, що відстань, пройдена 
пацієнтами за 6 хвилин, у дітей з ПМ була неоднаковою. 
Так, в цілому по групі цей показник практично не відріз-
нявся від аналогічного групи контролю ((506,03 ± 5,74) м 
проти (519,03 ± 8,84) м; рu > 0,1). У дітей в I підгрупі,у яких 
відмічено гіперфункцію ПШ, дистанція склала (499,42 ± 
14,32) м. Пацієнти II підгрупи, ФВпш яких знаходилась в 
межах пограничних значень, пройшли (501,15 ± 9,56) м. 
Найнижчим цей показник був у дітей із систолічною дис-

Таблиця 4
Морфофункціональні показники лівого 

шлуночка серця з урахуванням рівня 
функціонування ПШ у дітей з патологією 

міокарда (M ± m)
Таблиця 5

Функціональні показники лівого шлуночка 
серця з урахуванням рівня функціонування 

ПШ у дітей з патологією міокарда при 
проведенні стрес-ЕхоКГ     (M ± m)

Показники Контроль, 
n = 41

ФВпш > 60 
%, n = 58

50 % <ФВпш 
<60%, n = 37

ФВпш< 50 %, 
n = 20

КДРлш,см 4,36 ± 0,07 4,38 ± 0,07 4,43 ± 0,09 4,53 ± 0,13
ІКДРлш, см/м2 2,77 ± 0,05 2,74 ± 0,05 2,80 ± 0,05 2,81 ± 0,09
КСРлш, см 2,67 ± 0,04 2,85 ± 0,07** 2,79 ± 0,08 2,86 ± 0,13
ІКСРлш, см/м2 1,70 ± 0,03 1,79 ± 0,04** 1,78 ± 0,05 1,77 ± 0,08
КДОлш,см 87,57 ± 3,23 87,84 ± 3,49 92,22 ± 4,65 95,95 ± 6,51
ІКДОлш, мл/м2 55,15 ± 1,53 53,72 ± 2,14 57,46 ± 2,22 57,85 ± 2,80
КСОлш, см 25,95 ± 1,01 31,75 ± 1,80** 32,71 ± 2,52** 34,28 ± 3,49***
ІКСОлш, мл/м2 16,38 ± 0,53 19,64 ± 0,94** 20,24 ± 1,28** 20,54 ± 1,69***
ФВлш, % 69,69 ± 0,78 63,66± 1,16*** 64,60 ± 1,25** 64,88 ± 1,65***
ΔSлш, % 39,90 ± 1,79 35,96 ± 1,98 38,54 ± 1,69 37,03 ± 2,02
УОлш, мл 61,84 ± 2,59 56,17 ± 2,30** 59,89 ± 3,29 62,23 ± 4,29
ІУОлш, мл/м2 38,91 ± 1,30 35,17 ± 1,41** 37,39 ± 1,69 37,74 ± 1,84
ХОКлш, л/хв 3,90 ± 0,21 3,87 ± 0,16 4,22 ± 0,31 4,01 ± 0,24
ЧСС, уд/хв 66,1 ± 1,69 71,32±2,26 70,14±2,66 67,7±3,09

***рu < 0,001; **рu < 0,05 в порівнянні з групою контролю

Параметри Діти з ПМ, 
n=115

І підгрупа, 
n = 58

ІІ підгрупа,
 n = 37

ІІІ підгрупа,
n = 20

УОлш до 
навантаження, 
мл

58,55 ± 1,75 56,17 ± 2,30  59,89 ± 3,29     62,23 ± 4,29    

УОлш після 
навантаження, 
мл

61,24 ± 1,84 61,17 ± 2,26** 62,19 ± 2,47 59,82 ± 4,88

% зміни + 4,6 % + 9,7 % + 2,6 % - 4,8 %
ФВлш до 
навантаження, 
%

64,18 ± 0,76 63,66± 1,16 64,60 ± 1,25    64,88 ± 1,65  

ФВлш після 
навантаження, 
%

74,2 ± 0,67 74,56 ± 0,98*** 75,09 ± 
0,72***

71,79 ± 1,64**

% зміни + 15,6 % + 17,0 % + 16,4 % + 10,7 %
ХОКлш до 
навантаження, 
л/хв

4,03 ± 0,13 3,87 ± 0,16   4,22 ± 0,31      4,01 ± 0,24     

ХОКлш після 
навантаження, 
л/хв

6,29 ± 2,16   6,31 ± 0,25***   6,19 ± 
0,25***   

6,39 ± 0,52***   

% зміни + 55,8 % + 66,1 % + 44,9 % + 55,8 %
ЧСС до наван-
таження, уд/хв

70,27 ± 1,51 71,32±2,26   70,14±2,66      67,7±3,09      

ЧСС після 
навантаження, 
уд/хв

106,08 ± 
2,17

106,0 ± 2,91*** 106,13 ± 
3,13***

106,2 ± 
4,68***

% зміни + 50,9 % + 48,6 % + 51,3 % + 56,9 %
** р < 0,05; *** р < 0,001
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функцією ПШ і склав (492,37 ± 13,27) м, що свідчить про 
деяке зниження адаптивних можливостей серцево-
судинної системи у хворих, (рис.1).

Таким чином, у дітей з ПМ процеси ремоделювання 
порожнин серця торкаються не лише лівого, а й правого 
шлуночків. При цьому зміна функціональних їх можли-
востей носить різноспрямований характер: зниження 
систолічної функції ЛШ відбувається на тлі активації 
функції ПШ. 

Адаптивні можливості серця і серцево-судинної систе-
ми в цілому як в стресових ситуаціях, так і в реакціях 
витривалості значною мірою залежать від функціональ-
ного стану ПШ.

Висновки
1. У дітей з ПМ процеси ремоделювання 

відбуваються як у лівому, так і в правому 
шлуночках серця. 

2. Насосна функція ЛШ, особливо в пробах з 
фізичним навантаженням, значною мірою 
залежить від функції ПШ. При зниженні систолічної 
функції ПШ, відмічено парадоксальну реакцію 
УОлш у відповідь на фізичне навантаження. 

3. Суттєвий внесок в адаптаційні можливості 
серцево-судинної системи в цілому належить 
функціональному стану ПШ.
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