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Features of Holter ECG monitoring in children with abnormal chorda in the left cardiac ventricular.
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Aim. To examine the structure and heart rhythm variability in children with abnormal chorda in left cardiac ventricular with 
Holter ECG monitoring. 
Materials and methods. We examined 44 children with abnormal chorda (AC) in the left cardiac ventricular with 
Holter ECG monitoring. 
Results. We estimated that in all children with AC vegetative disorders with sympathicotonya domination took place. It is 
noted that in children with AC polytopic extrasystolic disorders of the heart rhythm were observed with supraventricular 
polytopic extrasystolic arrhythmia domination. 
Conclussion. AC can be the risk factor of vegetative disorders and supraventricular extrasystolic arrhythmia appearance. 
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Особенности холтеровского мониторирования ЭКГ у детей с аномально расположенными хорда-
ми в левом желудочке сердца 
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Цель. Изучить состояние вариабельности и структуру ритма сердца у детей с аномально расположенными хор-
дами при помощи холтеровского мониторирования ЭКГ. 
Материалы и методы. Обследовано 44 ребенка с аномально прикрепленными хордами (АПХ) левого желу-
дочка при помощи проведения холтеровского мониторирования ЭКГ.
Результаты. Установлено, что у всех детей имеют место вегетативные нарушения с доминированием симпати-
котонии. У детей с АПХ отмечено наличие политопных экстрасистолических нарушений ритма сердца с доминиро-
ванием политопных наджелудочковых екстрасистол. 
Заключение. АПХ являются фактором риска появлений вегетативних нарушений и аритмий преимущественно в 
виде наджелудочковых экстрасистол.
Ключевые слова: аномально расположенные хорды, экстрасистолия, вегетативная дисфункция.

Адреса для кореспонденції: 
Кулешов Олександр – к.м.н., асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету 

імені М.І. Пирогова; E-mail admission@vsmu.vinnica.ua



36

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Май/Июнь 2013     Том 3     №3

Аномальні хорди (АХ) шлуночків серця – це сполучно-
тканинно-м’язові утворення у вигляді трабекул, хорд, які 
на відміну від істинних хорд прикріплюються не до сту-
лок клапанів, а до стінки шлуночків. Вони виникають в 
ембріональному періоді із внутрішнього м’язового шару 
при диференціації папілярних м’язів [1].

Прижиттєва діагностика АХ стала можливою лише 
завдяки удосконаленню ехокардіографічної техніки. АХ 
візуалізуються у вигляді ехо-щільних тонких лінійних 
утворень, які не мають зв’язку з клапанним апаратом 
серця. АХ вважають маркером синдрому дисплазії спо-
лучної тканини (СДСТ). Це привертає увагу дослідників 
за рахунок високої частоти його виявлення і можливим 
ризиком виникнення суттєвих ускладнень з боку різних 
органів та систем. Пролапс стулок мітрального клапана 
(ПСМК), АХ лівого шлуночка (ЛШ) серця та їхнє поєднан-
ня – найбільш вивчені прояви цього синдрому з боку 
серця. Також мають місце і пролапс стулок інших клапа-
нів, ізольована аортальна регургітація, вибухання аор-
тального кільця, аневризма легеневої артерії та міжпе-
редсердної перетинки тощо. Всі ці стани визначають як 
«малі структурні аномалії серця» (МСАС) [8].

Серед розповсюджених ускладнень аномально при-
кріплених хорд (АПХ) найчастіше зустрічаються пору-
шення ритму серця, що є суперечливим в літературних 
джерелах – від визнання несприятливого «аритмічного» 
прогнозу до повного заперечення ролі АПХ у розвитку 
серцевої аритмії [2-7, 13].

У багатьох роботах розглядають як фактор виникнен-
ня порушень ритму серця, які здатні провокувати елек-
тричну нестабільність міокарда. Група хворих з цією 
патологією значно частіше страждає від пароксизмаль-
них розладів серцевого ритму і порушень пейсмейкер-
ної активності. Описані випадки фібриляції шлуночків. 
Крім того, при базальному розташуванні АХ ЛШ можуть 
бути причиною зниження толерантності до фізичних 
навантажень [1].

В деяких літературних джерелах вважають аритмоген-
ним лише сполучення ПСМК+АХ, причому домінуючу 
роль відводять наявності та ступеню тяжкості ПСМК [3, 
8]. Ймовірно, суперечливість прогностичної оцінки АХ 
стосовно ризику розвитку аритмій можна пояснити від-
сутністю аналізу з урахуванням локалізації, кількості та 
характеру структурних змін. Найбільш частими пору-
шенням ритму серця при АХ є екстрасистолічна аритмія, 
яку виявляють у 70–100% пацієнтів [2, 4, 7, 9, 14].

Єдиної теорії щодо механізму її розвитку у хворих з АХ 
ЛШ немає. В деяких дослідженнях вважають АХ ЛШ 
додатковими шляхами проведення збудження, функціо-
нування яких призводить до неузгодженості збудження 
різних відділів ЛШ та розвитку переважно шлуночкових 
аритмій [6, 11]. Іншим можливим механізмом аритмій в 
осіб із АХ ЛШ вважають зміни електрофізіологічних влас-
тивостей клітин гладких м’язів, які виникають внаслідок 

деформації хорд турбулентним потоком крові через їхнє 
аномальне розташування на шляху відтоку крові [12, 14].

Певну роль може відігравати підвищена активність 
симпатичного відділу вегетативної нервової системи, 
характерна для пацієнтів із АХ ЛШ. Не виключається і 
центральне походження аритмій, зважаючи на перевагу 
невротичного типу дизадаптації у пацієнтів із СДСТ [10]. 
Вираженість екстрасистолічної аритмії залежить від 
локалізації та кількості АХ ЛШ. Найбільш значущі шлу-
ночкові порушення ритму спостерігають у пацієнтів з 
множинними АХ ЛШ, високу їх частоту відзначено в осіб 
з поодинокими серединними АХ ЛШ, особливо потовще-
ними, дещо нижчу – у хворих з поодинокими АХ ЛШ 
іншої локалізації. Шлуночкову екстрасистолію II–IV класу 
за класифікацією B.Lown і парні шлуночкові екстрасисто-
ли виявляють переважно у пацієнтів з множинними 
(35,3%) і серединними (23,5%) АХ ЛШ. Аритмогенна 
активність множинних і серединних АХ ЛШ характеризу-
ється також високою частотою виявлення надшлуночко-
вих екстрасистол (92–100% випадків) та великою кількіс-
тю їх упродовж доби. Можливо, що однією з причин під-
вищення частоти надшлуночкових порушень серцевого 
ритму є міграція водія ритму, яку у пацієнтів з АХ ЛШ спо-
стерігають втричі частіше, ніж в осіб без таких аномалій. 
У 58–96% пацієнтів із АХ виявляють симптоми вегетатив-
ної дисфункції [8, 10].

Деякі дослідники вказують, що додаткові хорди ЛШ є 
варіантом норми і не мають аритмогенних властивостей, 
через те їх наявність не полегшує шлуночкової тахікардії 
при програмованій стимуляції і не збільшує кількість 
шлуночкових екстрасистол при фізичному навантажен-
ні. Дотепер залишається нез’ясованим, чи є вегетативна 
дисфункція первинною, чи вона виникає як адаптаційна 
реакція серцево-судинної системи на наявність МСАС. 
Також не визначені особливості гемодинаміки та мета-
болізму сполучної тканини у цих хворих. Можливо, веге-
тативна дизрегуляція носить конституціональний, гене-
тично обумовлений характер або опосередкована впли-
вом гіпоталамуса, який відіграє основну роль як у синте-
зі колагену, так і в нейрогуморальній координації та 
організації адаптивної поведінки [8].

Матеріали та методи дослідження. Проведено обсте-
ження 44 дітей віком 13-17 років з ехокардіографічно 
підтвердженим аномальним прикріпленням хорд (АПХ) в 
лівому шлуночку (ЛШ) на базі Вінницької міської клінічної 
лікарні «Центр Матері та Дитини». Ці діти склали основну 
групу дослідження, серед яких – 29 дівчат (65,9%) та 15 
хлопчиків (34,1%). Групу порівняння склали діти з вегета-
тивною дисфункцією без АПХ ідентичного віку (13-17 
років) в кількості 38, серед яких було 20 дівчат та 18 хлоп-
чиків. Всім дітям було проведено холтерівське монітору-
вання ЕКГ (ХМ ЕКГ) для оцінки стану вегетативної нерво-
вої системи та аналізу ритму і провідності серця протягом 
доби. Виявляли за допомогою ехокардіографічного 
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дослідження за загальноприйнятою методикою (апарат 
Philips HD, 7). Оцінку стану вегетативного гомеостазу про-
водили за допомогою показників варіабельності ритму 
серця (ВРС) в режимі статистично-часового домену від-
повідно до Міжнародних стандартів вимірювання, фізіо-
логічної інтерпретації та клінічного використання, роз-
роблених робочою групою Європейського кардіологіч-
ного товариства і Північного американського товариства 
кардіостимуляції та електрофізіології [5]. 
Використовувались наступні показники: NN, мс – серед-
ня тривалість інтервалів RR за добу, SDANN-i, мс – стан-
дартне відхилення від середньої тривалості rr-інтервалів, 
розрахованого на всіх 5-хвилинних ділянках ЕКГ, rMSSD, 
мс – середньоквадратичне відхилення різниці послідов-
них циклів RR; pNN50, % – частка сусідніх RR- інтервалів, 
різниця між котрими перевищує 50 мс. Інтерпретацію 
одержаних даних добової ВРС порівнювали з середньо-
добовими статевими та віковими показниками здорових 
дітей (група контролю). Суттєвих відмінностей серед 
показників ВРС основної групи залежно від статі виявле-
но не було. Група порівняння – 13 дітей з вегетативними 
дисфункціями із порушенням ритму без наявності АХ ЛШ. 
Контрольну групу склали нормативні середньо-
статистичні показники ВРС.

Результати обстеження. Аналіз результатів ХМ ЕКГ ми 
розпочали з оцінки циркадного індексу (ЦІ), що являє 
собою відношення середньої денної ЧСС до середньої 
нічної. За даними ЦІ визначали циркадний профіль ЧСС. 
Підвищення значень ЦІ свідчило про посилення циркад-
ного профілю ЧСС і вказувало на високий вихідний 
рівень ваготонії. Зниження ЦІ характеризувало ригід-
ність циркадного профілю ЧСС та відображало знижен-
ня вагосимпатичної регуляції. На стабільність даного 
показника не впливали індивідуальні підвищення ЧСС, 
які могли виникати протягом 20-хвилинного проміжку. 
Це є константа утворення добового ритму серця. 
Показники ЦІ наведені у табл. 1. Суттєвих відмінностей 
від статі отримано не було. За групу контролю було взято 
середні нормативні значення. Можна відзначити, що 
достовірних відмінностей відносно нормативів в обох 
групах не простежувалось, однак мала місце тенденція 
до його збільшення.

За нашими результатами нормальний циркадний про-
філь ЧСС у дітей з АПХ було виявлено у 6 дівчат (20,1%), 
тобто – 13,6% дітей від всієї групи. У 16 дівчат (55,1%) та у 
8 хлопчиків (53,3%), тобто у 24 дітей (56,8%) – підвище-

ний, у решти 10 (14,7%) дітей – ригідний циркадний про-
філь ЧСС. У дітей 2-ї групи як у дівчат, так і у хлопчиків 
мала місце тенденція до нормативних показників ЦІ, 
проте його підвищення більше було виражено у дівчат 
(табл.2). Таким чином, у дітей з АПХ мало місце підвищен-
ня циркадного профілю ЧСС, що можна розцінювати як 
підвищення вихідного рівня ваготонії на відміну від дітей 
2-ї групи.

Вважається, що зміни ЧСС протягом доби у здорових 
дітей характеризувались як фізіологічне явище. Нами 
отримано дані, які вказують на зниження всіх середніх 
показників ЧСС у дітей обох груп, але без суттєвих від-
мінностей відносно нормативних даних (табл. 3). 

Аналіз ВРС показав, що у дітей основної групи має 
місце достовірне зниження показників, які відповідають 
за тонус симпатичного відділу ВНС. Так, зменшення 
SDANN-і вказує на домінування симпатичного відділу, 
що має місце і в групі порівняння. Про домінування сим-
патичного впливу на ритм серця у дітей основної групи 
можна судити за одночасним достовірним зниженням 
показника NN, тоді як в другій групі має місце тільки тен-
денція до його зниження. Підвищення показників, які 
характеризують парасимпатичний вплив вегетативної 
нервової системи (ВНС), має місце в обох групах, проте 
їхня достовірна різниця характерна для дітей другої 
групи. Так, збільшення rMSSD, pNN50 достовірно відріз-
няється у дітей групи порівняння відносно контрольних 
даних, тоді як у дітей основної групи достовірного збіль-
шення не зареєстровано. Отже, має місце домінування 
симпатичного відділу ВНС у дітей з АПХ та напруження 
обох відділів ВНС у дітей групи порівняння (табл. 4)

Таблиця 1
Показники циркадного індексу у дітей 13-16 

років з АПХ

Таблиця 2
Показники циркадного профілю ЧСС у дітей 

13-16 років з АПХ та з ВД

Таблиця 3
Середньодобові параметри ЧСС у дітей 13-16 

років з АПХ (М±m)

Вік Основна група n=44 Група порівняння 
n=38

ЦІ Норма ЦІ Норма 
13-16 років 1,39±0,02 1,34±0,14 1,35±0,03 1,34±0,14

ЦІ Основна група Група порівняння
Дівчата, 
n=29

Хлопчики, 
n=15

Всього, 
n=44

Дівчата 
n=20

Хлопчики, 
n=18

Всього, 
n=38

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %
Норма 6 20,1 4 20 9 20,4 8 40 10 55,6 18 47,3
Підвищення 16 55,1 8 53,3 25 56,8 8 40 5 27,8 13 53,3
Зниження 7 24,1 3 20 10 14,8 4 20 3 16,6 7 18,4

ЧСС уд/хв. Основна група n=44 Група порівняння 
n=38

Норма

Дівчата  
n=29

Хлопчики 
n=15

Дівчата 
n=20

Хлопчики 
n=18

Дівчата Хлопчики

Середня добова 75,7±2,1 65,1±2,6 77,7±3,2 69,1±2,2 79,1±7,5 70,3±5,8
Середня денна 99,4±2,6 78,5±3,3 98,4±2,3 82,5±4,5 91,7±9,3 85±9,7
Середня нічна 63,4±1,6 60,0±3,4 68,4±1,4 61,7±4,4 72,2±9,7 61,8±8,4
Максимальна 
добова

158,±4,6 130,4±3,1 160,±3,9 130,4±3,1 - -

Мінімальна 
добова

50,5±3,6 45±1,9 50,5±3,6 49±1,8 не < 40 в 
1 хв

не < 40 в 1 
хв
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Примітка: * – достовірні відмінності відносно показників групи 
контролю (р<0,05)

При проведенні ХМ ЕКГ було виявлено різноманітні 
прояви порушень ритму серця у дітей як основної групи, 
так і групи порівняння. Так, серед серцевих аритмій най-
більший відсоток займають суправентрикулярні одинич-
ні екстрасистоли, що більш характерно для основної 
групи на відміну від групи порівняння (61 та 30,7%). 
Мають місце і суправентрикулярні політопні екстрасис-
толи (ЕС), які також характерні для дітей з АПХ (45,4%). 
Шлуночкові ЕС, як одиничні так і політропні, реєструва-
лись рідко в обох групах. Для більшості дітей обох груп 
характерна наявність номотопних порушень ритму 
серця у вигляді тахіаритмії, що відмічено у 61% дітей 
першої та у 38,5% – другої групи. Міграція водія ритму 
серця зустрічалась однаково в невеликій кількості (15,9% 
та 15,4% відповідно). Порушення провідності у вигляді 
синоатріальної блокади зареєстровано тільки у 2 (4,5%) 
хворих основної групи. Шлуночкових ЕС високих града-
цій, приступів пароксизмів та комбінованих аритмій 
зареєстровано не було в жодній з груп. 

Дані порушення ритму серця можна розцінювати як 
прояв вегетативної дисфункції. Так, всі аритмії зникали 
після фізичного навантаження, що вказує на функціональ-
ний характер їх походження. Тобто, прояви вегетативних 
порушень у всіх дітей мали місце у вигляді різних типів 
серцевих дизритмій функціонального характеру. Однак, 
найбільшу кількість порушень ритму серця, а саме – екс-
трасистол та номотопних аритмій у вигляді тахіаритмій, 
було зафіксовано у дітей з АПХ. Враховуючи, що у дітей 
першої групи домінує тонус симпатичного відділу ВНС, 
можна відзначити, що всі порушення ритму серця мають 
симпатикозалежний характер розвитку. Крім того, АПХ 
можна вважати фактором ризику розвитку вегетативних 
порушень та появи серцевих дизаритмій, які в свою чергу 
провокують виникнення нових ЕС і вегетативні порушення. 
У дітей групи порівняння має місце напруження як симпа-
тичного, так і парасимпатичного відділу ВНС. Мають місце 
більш виражені вегетативні порушення у дітей основної 
групи, у яких частіше реєструвались ЕС, тахіаритмії і сину-
сові аритмії. Має місце більша кількість політопних ЕС у 
дітей основної групи порівняно з другою групою. Політопні 
ЕС можуть провокувати розвиток пароксизмальної тахі-
кардії з відповідними негативними наслідками (табл. 5). 

Висновки 
1. У всіх дітей з порушенням вегетативного балансу 

має місце підвищення циркадного профілю ЧСС.
2. Наявність чи відсутність АПХ у дітей з ВСД не 

впливає на показники ЦІ.
3. У дітей з АПХ більш виражені вегетативні 

порушення в бік симпатикотонії, на відміну від дітей 
без них. Тому АПХ можна розцінювати як фактор 
ризику виникнення вище виявлених вегетативних 
порушень.

4. Діти з АПХ є групою ризику виникнення 
ускладнень у вигляді політопних 
екстрасистолічних аритмій. У дітей з наявністю 
аномальних хорд частіше зустрічаються 
порушення ритму серця з переважанням 
суправентрикулярних екстрасистол, які 
потребують диспансерного спостереження для 
попередження подальшого прогресування 
вищезазначених порушень.
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