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определяло низкую эффективность розувастатина. Определение генотипов по полиморфизмам
CETP Taq1B и NOS3 -786TC маркеру может быть
использовано для персонализированного подхода
к назначению розувастатина у больных ишемической болезнью сердца с изолированной и сочетанной гиперхолестеринемией.
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Анотація
В статті запропоновані нормативні значення піковосистолічного зміщення і швидкості
базальних сегментів лівого шлуночка (ЛШ) та деформації і швидкості деформації ЛШ, отриманими методом картування деформації за допомогою ультразвукового сканера Aplio 500 (Toshiba,
Японія) та визначена їх діагностична точність
(ДТ) за ішемічної хвороби серця (ІХС).
Об’єкт дослідження – ішемічна хвороба
серця.
Мета роботи – визначити нормативні значення піковосистолічного зміщення, швидкості,
деформації і швидкості деформації ЛШ у осіб,
віком понад 45 років, використовуючи наявне
ультразвукове обладнання та програмне забезпечення, та визначити їх ДТ за ІХС.
Методи дослідження – загальноклінічні та
спеціальні методи дослідження серцево-судинної
системи (ЕКГ, ехокардіографія із картуванням деформації, рентгенконтрастна коронарографія) та
статистичний аналіз.
Створено основну групу хворих на ІХС із 86
пацієнтів (69 чоловіків та 17 жінок), віком від 45
до 76 років, середній вік (59,7 ± 8,4) років. Також
обстежено 50 практично здорових добровольців
(23 чоловіки та 27 жінок), віком від 45 до 70 років,

середній вік (53,8 ± 7,4) років. Порівняно два способи отримання глобальних показників із
реґіонарних. Перший – розрахунок середнього
арифметичного реґіонарних піковосистолічних
значень, другий – побудова графіку глобального
показника. Отримані таким чином показники за
ІХС виявилися близькими зазначеннями, однак у
другого методу ДТ незначно переважала.
При встановленні нормативних значень повздовжнього зміщення ≥ 7,0 мм та ≥ 6,9 мм для
першого у другого способів, відповідно, ДТ становила 85% та 87%; за нормативних значень повздовжньої швидкості ≥ 4,2 см/с та ≥ 3,9 см/с для
обох способів, відповідно, ДТ була 88%. Так само
обраховані показники повздовжньої деформації
ЛШ мали нормативні значення ≤ -15% за ДТ 93%
і 95%, трансмуральної ≥ 40% за ДТ 81% і 84%,
циркулярної ≤ 17% і ≤ -15% за ДТ 74%. Повздовжня швидкість деформації ЛШ мала нормативне
значення ≤ -0,75 с-1 і ≤ -0,7 с-1 за ДТ 85% та 89%,
трансмуральна 2,2 с-1 і 2,1 с-1 за ДТ 87% і 86%,
циркулярна ≤ -0,9 с-1 і ≤ -0,85 с-1 за ДТ 73% і 70%.
Результати роботи можуть бути впроваджені у клінічну практику, підвищуючи точність діагностики ІХС.
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Abstract
The paper proposes normal values of displacement and velocity of left ventricular’s (LV) basal segments and global strain and strain rate, obtained by
strain rate imaging method using ultrasound scanner
Aplio 500 (Toshiba, Japan). Diagnostic accuracy
(DA) of all parameters was identified.
Object of the study – coronary heart disease
(CHD).
Purpose of the study – obtain normal values of
peak systolic displacement, velocity, strain and strain
rate of LV in patients over 45 years, using existed ultrasound equipment and software and identify DA of
these parameters in CHD diagnostics.
Methods of the study – general clinical and
special methods of cardiovascular system investigation (EGC, echocardiography with strain rate imaging, X-ray contrasting coronarography) and statistical
analysis.
There was 86 patients with CHD (69 males and
17 females), aged from 45 to 76 years, middle age
(59.7 ± 8.4) years, examined. Also there was examined 50 healthy volunteers (23 males and 27 females),
aged from 45 to 70 years, middle age (53.8 ± 7.4)
years. Two methods of global values calculation from
regional data were compared. The first one is calculating average of peak regional parameters; the second is global parameter’s graphic building. Extracted
values were similar by values, but DA of the second
method was insignificantly better.
DA of longitudinal displacement was 85% and
87% when normal values had been determined as ≥
7.0 mm and ≥ 6.9 mm for the first and second methods, respectively; for longitudinal velocity DA was
88% and normal values was ≥ 4,2 cm/s and ≥ 3,9 cm/s
for both methods, respectively. Longitudinal deformation parameters, obtained in the such way, has normal values ≤ 15% with DA 93% and 95%, transmural
deformation ≥ 40% with DA 81% and 84%, circular
≤ 17% and ≤ 15% with DA 74%. Global longitudinal
strain rate has normal values ≤ 0.75 c-1 and ≤ 0.7 c-1
with DA 85% and 89%, transmural 2.2 c-1 and 2.1 c-1
with DA 87% and 86%, circular ≤ 0.9 c-1 and ≤ 0.85
c-1 with DA 73% and 70%.
The results of the article can be incorporated
into clinical practice to improve accuracy of CHD diagnostics.
Keywords: strain, strain rate, strain rate imaging, coronary heart disease.
Постановка проблеми. У 1998 році було
запропоновано новий метод оцінки скоротливої
функції міокарду – картування деформації (strain
rate imaging), який додав до арсеналу фахівців два
принципово нових показники – деформацію та
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швидкість деформації [1, 2], а також дозволяв
визначати зміщення та швидкість руху міокарду.
Доведено зниження показників деформації у хворих, що перенесли інфаркт міокарду, їх кореляцію
із зоною поширення інфаркту та фракцією викиду
(ФВ), можливість за їх значеннями передбачити
ремоделювання лівого шлуночку (ЛШ) та клінічні
ускладнення, пов’язані із ішемічною хворобою
серця, виявлено збільшення цих показників після
хірургічної реваскуляризації уражених сегментів
міокарду [3, 4]. Тим не менш, є багато відкритих
питань. Одне з них – нормативні значення показників, що можуть відрізнятися на медичному
обладнанні різних виробників [5].
Мета роботи – визначити нормативні значення піковосистолічного зміщення, швидкості,
деформації і швидкості деформації ЛШ у осіб,
віком понад 45 років, використовуючи наявне
ультразвукове обладнання та програмне забезпечення, та визначити їх діагностичну точність за
ішемічної хвороби серця (ІХС).
Матеріали і методи. Для визначення нормативних значень та діагностичної точності показників ми створили основну групу хворих із 86
пацієнтів, з них 17 жіночої статі та 69 чоловічої,
віком від 45 до 76 років, середній вік (59,7 ± 8,4)
років, що стаціонарно лікувалися з приводу ІХС.
Діагноз було підтверджено методом рентгенконтрастної коронарографії. Також було обстежено
50 добровольців (27 жінок та 23 чоловіки), віком
від 45 до 70 років, середній вік (53,8 ± 7,4) років,
з нормальною ЕКГ та відсутністю скарг, характерних для ІХС. Дослідження проведене за допомогою ультразвукового сканера Aplio 500
(Toshiba, Японія) у програмній оболонці Wall
Motion Tracking (WMT), що реалізує картування
деформації методом «2D speckle tracking» [6]. В
даній оболонці інтегральні показники можна отримати лише для сегментів однієї ультразвукової
проекції, в той же час реальна глобальна деформація та швидкість деформації, як інтегральний
показник усіх 16 сегментів ЛШ, не визначається.
Отже, дані показники ми визначали самостійно.
Зробили ми це двома способами:
1. Як середнє арифметичне відповідних показників всіх оцінених сегментів ЛШ;
2. Як піковосистолічний параметр на
графіку відповідного глобального показника.
Для реалізації другого способу ми витягли
із текстових таблиць, що формує оболонка WMT
під час дослідження, значення всіх показників у
кожен момент часу та згладили їх поліномом другого ступеню Далі, шляхом лінійної інтерполяції
були отримані значення відповідних реґіонарних
показників таким чином, щоб усі вони мали однакові часові координати, і розраховані середні
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арифметичні значення показників у кожен момент часу. В результаті нам вдалося відтворити у
Microsoft Excel графіки всіх реґіонарних показників, що повторюють свої аналоги у середовищі
WMT, і на їх основі побудувати графіки глобальних показників, котрі в самій оболонці отримати
неможливо. Таким, чином, нами визначено вісім
пар глобальних піковосистолічних показників:
повздовжньої швидкості та зміщення базальних
сегментів, трансмуральної (або радіальної) швидкості та зміщення усіх сегментів та повздовжньої,
трансмуральної і циркулярної глобальної деформації та швидкості деформації ЛШ.
Результати та їх обговорення. Оболонка
WMT дозволяє отримати графіки повздовжнього
та трансмурального зміщення кожного сегменту.
Під повздовжнім піковосистолічним зміщенням
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розумілося максимальне зміщення сегменту впродовж систоли. В нормі воно направлене до
верхівки ЛШ. За фізичним сенсом зміщення базальних сегментів та екскурсія мітрального кільця
(ЕМК) майже не відрізняються. Оскільки існує
градієнт цього показника від основи до верхівки
шлуночка, нами розглядалося зміщення лише базальних. Також ми дослідили піковосистолічне
трансмуральне зміщення – показник, що відображає систолічне потовщення міокарду. На відміну
від повздовжнього, у трансмурального зміщення
градієнту від основи до верхівки нами не виявлено. Тому його визначали двома способами на
основі усіх візуалізованих сегментів. Ми співставили вказані показники із ЕМК та ФВ (Табл. 1).
Згідно отриманих даних, середнє значення всіх
показників відрізнялося в основній групі та групі
порівняння із достовірністю p < 0,001.
Таблиця 1. Показники зміщення, ЕМК та ФВ (M ± m) в осіб основної групи та групи
порівняння.
Групи обстежених
p (за t-криПоказники, од. виміру
терієм СтьОсновна (n =
Порівняння
юдента)
86)
(n = 31)
Фракція викиду, %
46,76 ± 15,81
65,31 ± 4,24
< 0,001
Екскурсія мітрального
9,07 ± 2,54
12,93 ± 0,95
< 0,001
кільця, мм
SL1, мм
5,21± 1,92
9,09 ± 1,30
< 0,001
SL2, мм
4,99 ± 2,03
8,99 ± 1,32
< 0,001
ST1, мм
4,63± 1,82
5,90 ± 1,02
< 0,001
ST2, мм
4,41 ± 1,81
5,69 ± 1,01
< 0,001
Примітка: SL1, SL2 – піковосистолічне повздовжнє зміщення базальних сегментів, розраховане як
середнє арифметичне та отримане із графіку, відповідно; ST1, ST2 – піковосистолічне трансмуральне
зміщення всіх сегментів, розраховане як середнє арифметичне та отримане із графіку, відповідно.
Ми визначили чутливість, специфічність та якої він кровопостачається, і неураженим за віддіагностичну точність зміщення в діагностиці сутності такого. Як показано у Табл. 2, діагноІХС в порівнянні із рентгенконтрастною корона- стична точність ЕМК виявилася трохи вищою,
рографією. Сегмент вважався ураженим за наяв- ніж у ФВ – 81% проти 75%, відповідно. Це
ності гемодинамічнозначущого стенозу артерії, із збігається з даними літератури [7].
Таблиця 2. Чутливість, специфічність, діагностична точність, прогностичність позитивного та
негативного результатів SL1, SL2, ST1, ST2, ЕМК та ФВ в діагностиці ІХС в порівнянні із результатами
РКГ.
SL1
SL2
ST1
ST2
ЕМК
ФВ
Граничне значення
7,0 мм
6,9 мм 4,8 мм 4,5 мм 11 мм 55 %
Чутливість
0,8140
0,8372 0,5397 0,5079 0,7442 0,6628
Специфічність
0,9677
0,9677 0,9000 0,9667
1,0
1,0
Прогностичність позитивного ре0,9859
0,9863 0,9189 0,9697
1,0
1,0
зультату
Прогностичність негативного ре0,6522
0,6818 0,4821 0,4833 0,5849 0,5167
зультату
Діагностична точність
0,8547
0,8718 0,6559 0,6559 0,8120 0,7521
Однак діагностичні показники повздовжнього піковосистолічного зміщення, отриманого із
графіку зміщення базальних сегментів, виявилися
ще вищими. При значеннях повздовжнього

зміщення від 7 та 6,9 мм, отриманого як середнє
та із графіків, відповідно, їх діагностичні показники виявилися найкращими. Найліпші діагно-

18

ВЫПУСК 1(1) 2021

стичні показники трансмурального зміщення ви- верхівки шлуночку, яку він досягає в систолу до
явилися при значеннях 4,8 та 4,5 мм, однак їх чут- закриття аортального клапану, та глобальну
ливість, специфічність та діагностична точність трансмуральну швидкість – максимальну сивиявилися нижчими, ніж ті ж показники у ФВ та столічну швидкість міокарда у напрямку до ценЕМК.
тральної вісі ЛШ. Для порівняння також надано
Далі нами розглянуто базальну повздовжню піковосистолічну швидкість міокарду s’, обчисшвидкість, під якою ми розуміли максимальну лену за допомогою тканинної допплерографії. Решвидкість міокарда у напрямку від основи до зультати надано у Табл. 3.
Таблиця 3. Показники піковосистолічної повздовжньої та трансмуральної швидкості і s’ (M ±
m) в осіб основної групи та групи порівняння.
Групи обстежених
Показники, од.
p (за t-критерієм
виміру
Стьюдента)
Основна (n = 86)
Порівняння (n = 31)
s’, см/сек
8,44 ± 1,74
11,18 ± 1,23
< 0,001
νL1, см/сек
2,87 ± 0,88
4,71 ± 0,97
< 0,001
νL2, см/сек
2,41 ± 0,86
4,32 ± 0,92
< 0,001
νT1, см/сек
2,46 ± 0,88
3,00 ± 0,43
< 0,01
νT2, см/сек
2,26 ± 0,90
2,77 ± 0,46
< 0,01
Примітка: νL1, νL2 – піковосистолічна повздовжня швидкість базальних сегментів, розрахована
як середнє арифметичне та отримана із графіку, відповідно; νT1, νT2 – піковосистолічна трансмуральна
швидкість всіх сегментів, розрахована як середнє арифметичне та отримана із графіку, відповідно.
При співставленні із результатами рентгенконтрастної коронарографії нами встановлено,
що в діагностиці ІХС трансмуральні показники
мали найнижчу діагностичну точність, тоді як повздовжні – найвищу (Табл. 4). Нормальне значення швидкості, обчисленої як середнє арифметичне ≥ 4,2 см/с, а отриманої із графіку ≥ 3,9 см/с.
Обидві мають діагностичну точність 88%.

Піковосистолічну деформацію ми визначали як максимальне значення показника в інтервалі часу від зубця R ЕКГ до часу закриття аортального клапану. В нормі повздовжня та циркулярна піковосистолічні деформації негативні,
трансмуральна – позитивна. Всі три види ми також визначали двома способами. Результати, в
порівнянні із ЕМК та ФВ, надано у Табл. 5.

Таблиця 4. Чутливість, специфічність, діагностична точність, прогностичність позитивного та негативного результатів повздовжньої та трансмуральної швидкості і s’ в діагностиці ІХС в порівнянні із
результатами РКГ.
s'
νL1
νL2
νT1
νT2
Граничне значення, см/сек.
9,0
4,2
3,9
3,3
3,0
Чутливість
0,6220 0,9419 0,9535 0,8182 0,7576
Специфічність
0,9667 0,7097 0,6774 0,2903 0,3871
Прогностичність позитивного результату 0,9808 0,9000 0,8913 0,7105 0,7246
Прогностичність негативного результату
0,4833 0,8148 0,8400 0,4286 0,4286
Діагностична точність
0,7143 0,8803 0,8803 0,6495 0,6392
Таблиця 5. Показники піковосистолічної деформації (M ± m) в осіб основної групи та групи
порівняння.
Групи обстежених
Показники, од.
p (за t-критерієм
виміру
Стьюдента)
Основна (n = 86)
Порівняння (n = 31)
εL1, %
-9,47 ± 3,71
-16,53 ± 1,48
< 0,001
εT1, %
30,15 ± 12,57
49,22 ± 6,89
< 0,001
εC1, %
-14,06 ± 6,19
-19,84 ± 2,94
< 0,001
εL2, %
-8,92 ± 3,64
-16,24 ± 1,52
< 0,001
εT2, %
27,99 ± 12,30
46,95 ± 6,50
< 0,001
εC2, %
-13,45 ± 6,18
-19,28 ± 2,94
< 0,001
Примітка: εL1, εL2 – піковосистолічна повздовжня деформація ЛШ, розрахована як середнє арифметичне та отримана із графіку, відповідно; εT1, εT2 – піковосистолічна деформація ЛШ, розрахована як
середнє арифметичне та отримана із графіку, відповідно; εC1, εC2 – відповідна циркулярна деформація
ЛШ.
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лася при обранні в якості межових значень: повздовжніх деформацій -15%, трансмуральних 40%,
циркулярної, обчисленої як середнє -17% і циркулярної, отриманої із графіка -15% (Табл. 6).

Таблиця 6. Чутливість, специфічність, діагностична точність, прогностичність позитивного та
негативного результатів піковосистолічної деформації ЛШ в діагностиці ІХС в порівнянні із результатами РКГ.
εL1
εL2
εT1
εT2
εC1
εC2
Граничне значення, %
-15
-15
40
40
-17
-15
Чутливість
0,9419
0,9767
0,7879
0,8182
0,6818
0,6364
Специфічність
0,9032
0,8710
0,8710
0,8710
0,8710
0,9677
Прогностичність пози0,9643
0,9545
0,9286
0,9310
0,9184
0,9767
тивного результату
Прогностичність нега0,8485
0,9310
0,6585
0,6923
0,5625
0,5556
тивного результату
Діагностична точність
0,9316
0,9487
0,8144
0,8351
0,7423
0,7423
Піковосистолічна швидкість деформації
ЛШ є найбільш наближеним до скоротливої активності показником із усіх інших, що можна отримати у даний час неінвазійними методиками,
оскільки її можна обчислити як першу похідну від
нормованого на одиницю розміру прискорення,
яке в свою чергу, прямо пропорційне силі скорочення міокарду. Ми визначали повздовжню,
трансмуральну і циркулярну глобальну піковосистолічну швидкість деформації міокарду вказаними двома способами. Вони являються максимальними значеннями відповідного показника в
систолу, від зубця R ЕКГ до закриття аортального
клапана. Як видно із отриманих даних (Табл. 7),

різниця середніх значень показників в двох групах у всіх випадках була достовірною, p < 0,001.
Ми так само порівняли чутливість, специфічність, діагностичну точність, прогностичність
позитивного та негативного результатів швидкості деформації в порівнянні із рентгенконтрастною коронарографією. Нормативні значення показників, при яких діагностична точність була
найвищою, надані у Табл. 8. Найнижча діагностична точність спостерігалась у циркулярної
швидкості деформації. Трансмуральна та повздовжня швидкість деформації показали близькі результати.

Таблиця 7. Показники піковосистолічної швидкості деформації (M ± m) в осіб основної групи
та групи порівняння.
Групи обстежених
Показники,
p (за t-критерієм
од. виміру
Стьюдента)
Основна (n = 86)
Порівняння (n = 31)
-1
ε’L1, с
-0,52 ± 0,21
-0,85 ± 0,11
< 0,001
ε’T1, с-1
1,61 ± 0,58
2,59 ± 0,42
< 0,001
-1
ε’C1, с
-0,76 ± 0,31
-1,05 ± 0,15
< 0,001
ε’L2, с-1
-0,44 ± 0,19
-0,77 ± 0,10
< 0,001
-1
ε’T2, с
1,36 ± 0,55
2,34 ± 0,44
< 0,001
-1
ε’C2, с
-0,70 ± 0,31
-0,95 ± 0,17
< 0,001
Примітка: ε’L1, ε’L2 – піковосистолічна повздовжня деформація ЛШ, розрахована як середнє
арифметичне та отримана із графіку, відповідно; ε’T1, ε’T2 – піковосистолічна деформація ЛШ, розрахована як середнє арифметичне та отримана із графіку, відповідно; ε’C1, ε’C2 – відповідна циркулярна
деформація ЛШ.
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Таблиця 8. Чутливість, специфічність, діагностична точність, прогностичність позитивного та
негативного результатів піковосистолічної швидкості деформації ЛШ в діагностиці ІХС в порівнянні
із результатами РКГ.
ε'L1
ε'L2
ε'T1
ε'T2
ε'C1
ε'C2
Граничне значення, с-1
-0,75
-0,7
2,2
2,1
-0,9
-0,85
Чутливість
0,8605 0,9302 0,8636 0,9394 0,6818 0,6970
Специфічність
0,8387 0,7742 0,8710 0,6774 0,8387 0,7097
Прогностичність позитив0,9367 0,9195 0,9344 0,8611 0,9000 0,8364
ного результату
Прогностичність негатив0,6842 0,8000 0,7500 0,8400 0,5532 0,5238
ного результату
Діагностична точність
0,8547 0,8889 0,8660 0,8557 0,7320 0,7010
Отже, багато показників деформації показали високу діагностичну точність. При цьому в
більшості випадків вона була вища у параметрів,
отриманих із побудованих нами графіків.
Найбільшу діагностичну точність мали повздовжні показники – деформація, швидкість деформації, швидкість та зміщення. Високу діагностичну цінність також мають трансмуральна деформація та швидкість деформації, і, трохи
меншу, циркулярна деформація та швидкість деформації. Таким чином, використання вказаних
показників під час ультразвукового дослідження
серця підвищить точність діагностики ІХС.
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