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СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ 
З ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
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Condition of central hemodynamics in children with mitral valve prolapse 
Kuleshov A.V. 
VinnitsaNationalMedicalUniversity
The objective. To study echo-morphological characteristics in children with mitral valve prolapse. 
Patients and methods. Weexamined 38 childrenwithprimarymitralvalveprolapsedof the stagewithout regurgitation. 
Results. Receivedchangesshoweddifferenttypesofcentralhemodynamics and inclination to the first stage left ventricular 
diastolic dysfunction development. 
Conclusions. Children with mitral valve prolapse must be under further observation to avoid complication appearance.
Key words: mitral valve prolapse, central hemodynamics 
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За останні роки багато дослідників приділяють значну 
увагу синдрому дисплазії сполучної тканини, в особли-
вості малим серцевим аномаліям, серед яких і пролапс-
мітрального клапана (ПМК) [3]. Первинний пролапс 
мітрального клапана є поширеною аномалією серця і на 
сьогоднішній день залишається актуальною проблемою 
в дитячій кардіології. Даний вид серцевої аномалії зустрі-
чається у дітей в будь-якому віці [10]. За закордонними 
даними ПМК зустрічається у 3-5% популяції [12]. 

Відомо, що при ПМК має місце висока вірогідність 
виникнення таких ускладнень, як недостатність мітраль-
ного клапана, інфекційний ендокардит, порушення ритму 
серця та провідності і ризик виникнення раптової смерті. 
Крім того, на сьогоднішній день недосконалість певних 
клінічних аспектів ПМК утруднює роботу педіатра при 
первинному огляді дитини. Зокрема, це стосується стану 
гемодинаміки, що власне і визначає рівень здоров’я 
дитини з ПМК [4]. Доведено, що досить часто мають місце 
зміни ехоморфології серця у дітей з ПМК, а саме – як 
кінцево-систолічного, так і діастолічного розмірів, з від-
повідними подальшими характеристиками гемодинамі-
ки [8, 9]. Найчастіше зустрічається гіперкінетичний тип 
центральної гемодинаміки, що пов’язують з вираженою 
симпатикотонічною активністю у даних дітей[5].

Існують дані щодо вивчення діастолічної функції лівого 
шлуночка у дітей з даною патологією. Так, за даними 
Солдатової О.В. при наявності ПМК мають місце початкові 
порушення діастолічної функції ЛШ у вигляді збільшення 
пікових трансмітральних потоків крові. Майже схожі резуль-
тати, що вказували на гіперфункцію міоркада та початкові 
прояви діастолічної функції висвітлені і в інших досліджен-
нях [1]. З іншого боку, за даними інших авторів збільшення і 
зменшення зазначених показників безпосередньо зале-
жить від вихідного тонусу вегетативної нервової системи, 
що може бути притаманно і здоровим особам [2]. 

Виходячи з вищезазначеного, метою роботи стало 
вивченняе хоморфометричних характеристик у дітей з 
ПМК для оптимізації диспансерного спостереження 
даних дітей. 

Матеріали та методи дослідження. Під наглядом зна-
ходилось 38 дітей віком 13-17 років з первинним пролап-
сом мітрального клапана (ПМК) першого ступеня без 
мітральної регургітації. Контрольну групу становили 22 
здорових дітей, репрезентативних за віком та статтю. 
Обстеження проводили на базі Вінницької клінічної лікар-
ні «Центр Матері та Дитини» та в Київському міському 
центрі вегетативних дисфункцій у дітей на базі дитячої 
клінічної лікарні №6. У всіх дітей було діагностовано веге-
тативну дисфункцію. Для виключення супутньої патології 
проведено загальноклінічні дослідження (загальний ана-
ліз крові, біохімічне дослідження електролітів в сироватці 
крові, аналіз крові на цукор, загальний аналіз сечі, дослі-
дження калу на яйця гельмінтів та інші). Для визначення 
морфометричних показників та центральної гемодинамі-

ки проведено допплер-ехокардіографічне(допплерЕхоКГ) 
дослідження за стандартною методикою. Для уточнення 
діагнозу захворювання та виявлення супутніх захворю-
вань використовували сонографію органів черевної 
порожнини та щитоподібної залози. 

Розраховували наступні показники. Морфо-
функціональний стан серця та центральну гемодинаміку 
вивчали за допомогою допплер-ехокардіографії на апа-
раті «PhilipsHD7» (Японія). За основними параметрами 
оцінювали: кінцево-систолічний розмір (КСР) та кінцево-
діастолічний розмір (КДР). Кінцево-систолічний (КСО) та 
кінцево-діастолічний (КДО) об’єми розраховували за 
формулою Тейхольца: EDV=7xDd3 /(2,4+Dd), де Dd – від-
повідно кінцево-систолічний розмір (КДР) або кінцево-
систолічний розмір (КСР), EDV – КСО та КДО відповідно. 
Оцінювали товщину міжшлуночкової перетинки в систо-
лу та діастолу (МШПс та МШПд відповідно), задню стінку 
лівого шлуночка у діастолу (ЗСЛШд). Контрактильну 
функцію міокарда оцінювали за даними фракції укоро-
чення лівого шлуночка (FS), фракції викиду (ES). Фракція 
викиду ЛШ розраховувалась за методом Simpsonяк від-
ношення ударного об’єму до КДО: ФВ = (КДО-КСО)
х100%/КДО. Фракцію укорочення вираховували за фор-
мулою: (КДР-КСР)/КДРх100%. Релаксаційна, або діасто-
лічна функція міокарда визначалась за допомогою 
допплер-ЕхоКГ в імпульсному режимі, релаксаційну 
функцію ЛШ визначали за швидкістю кровотоку в фазу 
раннього наповнення (Е) і передсердного наповнення 
(А) та їх співвідношенням (Е/A) та розмірами ЛП. 

Центральну гемодинаміку оцінювали за допомогою 
загальноприйнятих параметрів: ЧСС, ударного (УО), хви-
линного об’ємів (ХО), серцевого (СІ) та ударного індексів 
(УІ), швидкості кровотоку в систолу (V1).

За показаннями діти були консультовані спеціалістами 
(офтальмологом, отоларингологом, ендокринологом, 
психотерапевтом, неврологом).

Оцінку достовірності різниць проводили за параме-
тричним t-критеріємСтьюдента. Статистичні розрахунки 
проводили за спеціальною програмою типу 
“MicrosoftExcel версія 2003” в автоматичному режимі на 
комп'ютері типу ІВМ РС/АТ на ЕОМ.

Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз 
діастолічних показників ехоморфології серця у дітей 
основної групи виявив збільшення (р<0,1) МШПд віднос-
но групи контролю (8,5±0,23** та 7,7±0,38 мм відповід-
но). КДО ЛШ (96,3±3,76 мл), ЗСЛШд (8,2±0,21 мм), ЛП 
(27,9±0,76 мм) знаходились в межах норми. Систолічні 
показники: достовірне (р<0,05) зменшення МШПс від-
носно контрольної групи (11,5±0,28* та 12,8±0,32 мм 
відповідно), КСО (33,3±1,9 мл) – в межах норми. Фракція 
викиду (EF - 65,6±1,06% ) та укорочення (FS - 36,1±0,82%) 
ЛШ також знаходились в межах норми. Товщина задньої 
стінки ЛШ не потовщена. Контрактильна функція міокар-
да згідно показників FS та EF – задовільна (табл. 1)
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Аналіз показників діастолічної функції ЛШ у дітей осно-
вної групи за даними ехо-допплерографічних показни-
ків мітрального клапана виявив достовірне збільшення 
(р<0,05) амплітуди відкриття мітрального клапана від-
носно групи контролю (DE, 28,9±0,62* та 25,7±0,49 мм), 
збільшення (р<0,05) E потоку (0,91±0,01* та 0,82 ± 0,03 м/с 
відповідно). Однак має місце тенденція до збільшення 
коефіцієнта відношення E/A (2,54±0,59) відносно контро-
льних показників. Це може свідчити про тенденцію роз-
витку початкової стадії діастолічної дисфункції ЛШ у 
даних дітей (табл.2).
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У 20 (52%) дітей мала місце регургітація І ступеня, яка 
не впливала на гемодинамічні показники, у решти 18 
(48%) дітей регургітація відсутня. 

Індивідуальне вивчення стану центральної гемодина-
міки показало, що для дітей з ПМК характерна її варіа-
бельність. Тобто, у 20 (52%) – нормокінетичний тип гемо-
динаміки, тоді як у 10 (26%) – гіпокінетичний та у решти 
– 8 (22%) гіперкінетичний. Така різноманітність гемоди-
намічних змін, як вважається, залежить від гіперфункції 
відповідної ланки вегетативної нервової системи. Однак 
за іншими даними наголошується, що для дітей з ПМК 
характерна симпатикотонія [5]. Враховувались середні 
значення СІ для визначення типу гемодинаміки. Так, при 
показнику СІ 3,1 – 4,5 л/хв/м2 гемодинаміка розцінюва-
лась як еукінетична, тоді як збільшення або зменшення 
середніх значень СІ вказувало на гіперкінетичну та гіпо-
кінетичну відповідно [6].

Аналіз середніх значень показників центральної гемо-
динаміки не виявив достовірних відхилень від даних-
контрольної групи. Має місце тенденція до збільшення 

швидкості аортального кровотоку (V1). Враховуючи нор-
мативність УО, ХО та EF загалом гемодинаміку можна 
оцінити як нормоволемічну та нормокінетичну (Табл. 3)

Індивідуальний аналіз центральної гемодинаміки у 
дітей з ПМК в залежності від статі встановив тенденцію 
до зниження (р<0,05)V1 у хлопчиків (1,16±0,03 м/с) та її 
збільшення (2,0±0,09 м/с) у дівчат відносно норматив-
них даних (1,3±0,04 м/c). Тобто – гіпокінетичний тип 
гемодинаміки у хлопчиків та гіперкінетичний – у дівчат. 
Серед решти показників відмінностей не реєструва-
лось. 
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Показник Основна група, n=38 Група контролю, n=22
КДО (мл) 96,3±3,76 94,8±5,89
КСО (мл) 33,3±1,9 29,8±1,75
ЛП (мм) 27,9±0,76 29,8±1,54
МШПс (мм) 11,5±0,28* 12,8±0,32
МШПд (мм) 8,5±0,23** 7,7±0,38
ЗСЛШд (мм) 8,2±0,21 8,6±0,4
EF(%) 65,6±1,06 67,9±1,03
FS (%) 36,1±0,82 37±1,88

Показник Основна група, n=38 Група контролю, n=22
E потік, (м/с) 0,91±0,01* 0,82 ± 0,03
А потік, (м/с) 0,6±0,14 0,44 ±0,02
E/A 2,54±0,59 1,85±0,05
DE, мм 28,9±0,62* 25,7±0,49
ЛП, мм 27,92±0,77 29,8±1,54

Показник Основна група n=38 Група контролю n=22
УО, мл 62,9±2,42 64,95±4,43
УІ, мл/м2 42,4±2,5 44,20±2,46
ХО, л/хв. 4,7±0,18 5,07±0,46
СІ, л/хв/м2 3,1±0,9 3,41±0,27
EF, % 65,59±1,06 67,95±1,03
FS, % 36,05±0,82 37,04±1,88
V1 1,64±0,46 1,3±0,04



51

ПЕДИАТРИЯ

5. !"#$%& '.(., )*+,-./0 1.)., 2$3.$./0 4.!. 5 6&. 
!+5$5-.-7"$-85.$0+9$:* .;.<*$$.;35 =&.+0=;0 
>53&0+9$.?. -+0=0$0 " =.6&.;3-./. 
!0&65./0;-"+,&$0, 3*&0=5, 5 =&.75+0-35-0 
2011;7:56-57.

6. 4*.$39*/0 @.A. 4*-855 =. -0&65.+.?55 6*3;-.?. 
/.B&0;30. (: @B6-/. (*6=&0-35-0; 2005:536 .

7. (0?.>*6./0 C.(., (0;"*/ !.2., )*+.B*&./ D.(., 
E;>0$./ @.(. F&.+0=; >53&0+9$.?. -+0=0$0 " 
6*3*G =&5 65;=+0B55 ;.*65$53*+9$.G 3-0$5. 
H.;;5G;-5G /*;3$5- =*&5$03.+.?55 5 =*6503&55 
2011;3:33-38.

8. (0+*/ I.J., F#*+5G 2.H., A0;5$0 4.A. 5 6&. 
H*>.6*+5&./0$5* >5.-0&60 5 650;3.+5K*;-0, 
65;7"$-85, +*/.?. L*+"6.K-0 =&5 =&.+0=;* 
>53&0+9$.?. -+0=0$0. H.;;5G;-5G 
-0&65.+.?5K*;-5G L"&$0+2013;2:12-17

9. (0&8*$M- D.A. E8%$-0 =.&"#*$9 ;*&8*/.?. &53>" 
30 =&./%6$.;3% " 6%3*G B =&.+0=;.> >%3&0+9$.?. 
-+0=0$0 30 #+,N5 ON -.&*-8%O: 0/3.&*7.65;.-0$6.>*6.
$0"-.14.01.10 / D.A. (0&8*$M-:P08. >*65K$5G 
"$-3 %>. E.E.).?.>.+98,. !., 2006: 21. 

10. E;./;9-0 P.D. F*&/5$$5G =&.+0=; >%3&0+9$.?. 
-+0=0$0.Therapia 2011;1(54);30-33.

11. '.+603./0 E.A. E;.<+5/.;3% /*?*3035/$.?. 
?.>*.;30B" 30 +%-"/0$$, 6%3*G B =&.+0=;.> 
>%3&0+9$.?. -+0=0$0: 03/.&*7.65;.-0$6.>*6.$0"-. 
14.01.10/ E.A. '.+603./0: P08.>*65K$5G 
"$%/*&;53*3 %>. E.E. ).?.>.+98,. – !, 2003:19.

12. Sakamoto S. Mitral valve prolapsed. Nippon. Rinsho 
2005;63(7):1195-2000.

References
1. Avandilov A.G., ManizerYe.A. 

Osobennostitsentralnoygemodinamiki i diastoli-
cheskoyfunktsiilevogozheludochka u podrostkov s 
prolapsommitralnogoklapana. Kardiologiya 2001; 
9;56-59.

2. Anikin V.V,, Kurochkin A.A. Kharakteristika diastoli-
cheskoyfunktsiilevogozheludochka u zdorovykhdetey i 
podrostkov. Rossiyskiykardiologicheskiyzhurnal 
1999;Q5:18-20.

Отримана: 18.09.2013     Прийнятадо друку: 15.12.2013 

3. Apanasenko O.M. Funkts%onalniystansertsya v d%tey z a
nomalnoroztashovanimikhordamil%vogoshlunochka. 
Zdorovyerebenka 2008; 4(13):16-19. 

4. Belyakova T.B Integralnayakharakteristikasostoyaniyag
emodinam%ki u podrostkov s prolapsommitralnogoklap-
ana 1 i 2 stepeni. Aspirant i soiskatel 2011;4:70-72.

5. Kushn%r S.M., Belyakova T.B., Antonova L.K. i dr. Kliniko-
funktsionalnyye osobennostiprolapsamitralnogoklapana 
u podrostkov. Kardiovaskulyarnayaterapiya i profilakti-
ka 2011;7:56-57.

6. Leontyeva I.V. Lektsiipokardiologiidetskogovozrasta. M: 
Izd-voMedpraktika; 2005:536 .

7. MagomedovaSh.M., Masuyev K.A., BelozerovYu.M., 
Osmanov I.M. Prolapsmitralnogoklapana u detey-
pridisplaziisoyedinitelnoytkani. 
Rossiyskiyvestnikperinatologii i pediatrii 2011;3:33-38.

8. Malev E.G., Psheliy A.R., Vasina L.V. i dr. 
Remodelirovaniyemiokarda i diastolicheskayadis-
funktsiyalevogozheludochkapriprolapsemitral-
nogoklapana. Rossiyskiykardiologicheskiyzhurnal 
2013;2:12-17.

9. MartsenyukYu.V. Ots%nkaporushensertsevogoritmutapro
v%dnost% u d%tey z prolapsomm%tralnogoklapanatashlyak
hiOkhkorekts%O: avtoref.dis.kand.med.nauk.14.01.10 / 
Yu.V. Martsenyuk: nats. Medichniy un-t %m. 
O.O.Bogomoltsya. – K., 2006: 21. 

10. OsovskaN.Yu. Pervinniyprolapsm%tralnogoklapana. 
Therapia 2011;1(54);30-33.

11. Soldatova O.V. Osoblivost%vegetativnogogomeostazut
al%kuvannyad%tey z prolapsomm%tralnogoklapana: 
atvoref.dis.kand.med.nauk. 14.01.10 / O.V. 
Soldatova: nats.medichniyun%versitet%m.. O.O. 
Bogomoltsya. – K, 2003:19.

12. Sakamoto S. Mitralvalveprolapsed. Nippon. Rinsho 
2005;63(7):1195-2000.

Відомості про автора:
Кулешов Олександр Вячеславович – к.м.н., асистент кафедри 
дитячих хвороб Вінницького національного медичного університе-
туім. М.І. Пирогова; E-mail: Kuleshov_81@mail.ru, тел.: 096 258 31 21

© О.В. Кулешов, 2013


