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КЛЮЧОВІ СЛОВА: спекл-трекінг ехокардіографія, деформація і швидкість деформації,
систолічна та діастолічна функція лівого шлуночка
Протягом останніх років відзначено суттєвий
прогрес щодо можливостей ехокардіографії у
комплексній та всебічній оцінці роботи серця. З
розвитком технологій удосконалювалися методи оцінки серцевої біомеханіки, що ґрунтуються
на ультразвуковому скануванні серця. Деякі з
них, такі як одномірний та двомірний режими,
імпульснохвильова і постійнохвильова допплерографія, кольорове картування, тканинна допплерографія, значно поширилися та рутинно
використовуються в клінічній практиці. Водночас
інші напрямки ехокардіографії вивчаються та
використовуються в наукових дослідженнях. До
останніх належить вивчення деформаційних
процесів міокарда за допомогою тканинної
міокардіальної допплерографії та спекл-трекінг
ехокардіографії [21].
У 1961 р. для отримання інформації про
динамічні зміни серцевого м’яза вперше було
використано допплерівські методи [28]. У
1973 р. I. Mirsky та W.W. Parmley ввели поняття
«міокардіального напруження» (деформації) з
метою дослідження жорсткості міокарда [18]. У
1989 р. група під керівництвом K. Isaaz розробила та обґрунтувала кількісні характеристики
руху міокарда в нормі та при патології, використавши імпульсно-допплерівський метод візуалізації [13].
Технологічний прогрес середини 90-х років
минулого століття в галузі цифрових технологій
обробки сигналів та побудови зображень зумовив появу в кардіологічній ультразвуковій візуалізації стрейн-ехокардіографії. Так, у 1994–
1995 рр. почали використовувати кольорове
кодування для допплерівського аналізу руху
міокарда [19, 24, 27], а A.D. Fleming та співавтори
[9] описали можливість використання розрахун-

ку градієнта швидкості міокарда для оцінки його
скорочувальної функції. Трьома роками пізніше
розпочато вивчення деформації та швидкості
деформації в реальному часі як розширення
технології тканинної допплерографії [11]. А вже
через рік група Норвезького університету науки
та технологій представила основні принципи й
показала практичну значущість кодованого кольором візуального представлення швидкості
деформації міокарда в кардіології [4].
Оцінка деформаційних процесів міокарда
за допомогою тканинної міокардіальної допплерографії має низку недоліків. Насамперед,
це необхідність орієнтації ультразвукового променя паралельно напрямку руху досліджуваних
структур. Другий недолік пов’язаний з тим, що
серце виконує складні рухи в грудній клітці,
спотворюючи результати вимірювання швидкості руху його окремих структур [1, 2]. Фіксоване розміщення контрольного об’єму в
межах певного сегмента, що нас цікавить, може
не відображати ту ж саму точку протягом усього
серцевого циклу та фіксувати в кожному наступному кадрі різні швидкості сусідніх ділянок
міокарда.
Проблеми тканинної міокардіальної допплерографії було розв’язано з появою нового
методу оцінки деформації та швидкості
деформації міокарда – спекл-трекінг ехокардіографії (СТЕ) [15]. Основний принцип
цього методу дуже простий: кожний сегмент
тканини міокарда кодується індивідуальним
відтінком сірого кольору. При оцінці в цілому
просторового розподілу відтінків формується
особливий рисунок, який називають speckle
pattern, що в перекладі з англійської означає
«рисунок цяток» (рис. 1, див. на с. 102). Такий
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Таблиця 1
Термінологія спекл-трекінг ехокардіографії
Одиниці
Визначення терміна
вимірювання
Стрейн (strain)
%
Деформація міокарда
Стрейн рейт (strain rate)
с–1
Швидкість деформації міокарда
Поздовжній стрейн (longitudinal strain)
%
Деформація міокарда в напрямку від основи до верхівки серця
Радіальний стрейн (radial strain)
Деформація міокарда до центру порожнини лівого шлуночка
%
(потовщення міокарда)
Циркулярний стрейн
Деформація міокарда по периметру короткої осі лівого шлуночка
%
(circumferential strain)
Апікальна ротація (apical rotation)

Обертання верхівки лівого шлуночка вздовж довгої осі
Базальна ротація (basal rotation)

Обертання базального відділу лівого шлуночка вздовж довгої осі
Твіст (twist)

Кут закручування лівого шлуночка
Торсія (torsion)
/см
Закручування, нормалізоване до відстані від верхівки до основи

Антвіст, розкручування (untwist)
Різниця між апікальною та базальною ротацією в діастолу
Швидкість антвісту (untwist rate)
/с
Швидкість розкручування
Термін

рисунок характеризує акустичні властивості
тканини, специфічний для кожного сегмента.
При зміні положення сегмента під час серцевого циклу змінюється й просторове розміщення
акустичних цяток (див. рис. 1, див. на с. 102), а
сучасне програмне забезпечення ультразвукових сканерів дає можливість відстежувати кадр
за кадром зміщення цих цяток (спеклів)
[15, 20, 22].
Методика СТЕ на сьогоднішній день уже
валідована сономікрометрією та магнітнорезонансною томографією [3]. Певними обмеженнями методу є необхідність запису високоякісних двомірних зображень для оптимального
відстежування ендокарда, а також залежність
результатів від частоти кадрів [20]. І хоча частоту
кадрів 40–80 за 1 с використовували у більшості

Рис. 2. Схематичне зображення стрейну.

проведених досліджень за нормальної частоти
скорочень серця [5, 16–17], вища частота кадрів
бажана при тахікардії з метою уникнення втрати
інформації [3, 25].
Під стрейном (strain, деформація) розуміють
зміну довжини волокна відносно її вихідного значення (рис. 2). Стрейн виражається у відсотках і
математично вираховується за формулою:
St = (L – L0) / L0 = l / L0,
де St – стрейн, L – миттєве значення довжини
волокна, L0 – вихідне значення довжини волокна,
а l – зміна довжини волокна [26].
Важливо пам’ятати, що негативне значення
стрейну (–) означає укорочення (поздовжній
та циркулярний стрейн) чи стоншення (радіальний стрейн) волокна, тоді як позитивна
величина (+) – розтягнення (поздовжній та циркулярний стрейн) чи потовщення (радіальний
стрейн) волокна [26, 20].
Стрейн рейт (strain rate, швидкість деформації) – це величина, яка показує швидкість
деформації волокна та вираховується за формулою:
SR = (l / L0) / t = St / t,
де SR – стрейн рейт, St – стрейн, L0 – вихідне
значення довжини волокна, l – зміна довжини
волокна, t – час, за який відбулася деформація
волокна [10].
З появою СТЕ виникли нові терміни, що
характеризують біомеханіку серця [20] (табл. 1).
Поздовжній стрейн. Під поздовжнім
стрейном розуміють деформацію в напрямку
від верхівки серця до базального відділу
(рис. 3А, див. на с. 102). Під час систоли м’язове

Функціональна діагностика
волокно укорочується, зменшується відстань
між спеклами, а отже на кривих деформації
пікові величини матимуть негативне значення
(–) [10].
Запис відеопетель для аналізу поздовжньої
деформації та швидкості деформації здійснюється з апікального доступу: чотирикамерної, двокамерної та трикамерної позиції. При
цьому можна вирахувати глобальний стрейн –
середнє сумарне значення деформації
16 сегментів лівого шлуночка (ЛШ), сегментарний стрейн – значення деформації на рівні кожного сегмента та територіальний стрейн –
середнє сумарне значення деформації сегментів з певного басейну кровопостачання [21].
Крім ЛШ, поздовжню деформацію можна визначати для передсердь та правого шлуночка
[6–12].
Радіальний стрейн. Радіальний стрейн
відповідає деформації ЛШ у напрямку до центру порожнини ЛШ і фактично є показником
потовщення міокарда в систолу та його стоншення в діастолу. Величини деформації та
швидкості деформації мають позитивне значення, оскільки відстань між спеклами збільшується в систолу щодо її початкової величини
в діастолу (рис. 3Б, див. на с. 102).
Циркулярний стрейн. Циркулярному
стрейну відповідає укорочення волокна по периметру ЛШ при скануванні з парастернального
доступу по короткій осі. Це укорочення відбувається в напрямку, перпендикулярному до
поздовжньої та радіальної осі сканування [23].
Криві деформації та швидкості деформації
мають негативне значення, оскільки довжина
волокна в систолу зменшується порівняно з його
довжиною в діастолу (рис. 3В, див. на с. 102).
Протягом останніх 5 років численні дослідження показали, що зниження деформації
міокарда – це ранній показник глобальної та
регіональної дисфункції при різній кардіальній
патології [7, 8]. Однак перед широким впровадженням СТЕ у практичну медицину мають бути
встановлені референтні значення деформації та
швидкості деформації.
Мета роботи – встановити нормативні значення глобальної і сегментарної деформації та
швидкості деформації у поздовжньому, циркулярному й радіальному напрямках, гендерні
особливості деформаційних процесів міокарда і
роль спекл-трекінг ехокардіографії у вивченні
систолічної та діастолічної функції серця.
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У дослідження залучено 33 добровольців
(23 (69,6 %) жінок та 10 (30,4 %) чоловіків) віком
у середньому (26,7±0,5) року. Для заперечення
серцево-судинної патології проводили детальне клінічне обстеження та трансторакальну ехокардіографію в одномірному, двомірному, кольоровому, імпульснохвильовому та постійнохвильовому допплерівському режимах з тканинною допплерографією. Ехокардіографію
здійснювали на ультразвуковому сканері Aplio
Artida (Toshiba Medical System Corporation,
Японія). Визначали фракцію викиду (ФВ) ЛШ
методом дисків за Сімпсоном [14], індекс
кінцевосистолічного об’єму (ІКСО) ЛШ, індекс
кінцеводіастолічного об’єму (ІКДО) ЛШ, швидкість зміщення кільця мітрального клапана в
режимі тканинної допплерографії на бічній,
септальній, передній та нижній стінках ЛШ з
вираховуванням середнього сумарного значення швидкості зміщення (ШЗ), відношення раннього (Е) до пізнього (А) наповнення ЛШ. Масу
міокарда ЛШ визначали за допомогою лінійних
розмірів з використанням формули, рекомендованої Американським товариством з ехокардіографії [14].
Після отримання якісного зображення у
В-режимі проводили запис трьох послідовних
серцевих циклів. При цьому сектор сканування
звужували якнайменше, а також використовували режим приближення. Далі після установки
відеокліпа в кінцеводіастолічну фазу проводили
трасування ендокарда справа наліво, починаючи
з кільця мітрального клапана. Після цього програмою автоматично виставлявся контур епікардіального шару міокарда. Надалі вручну проводили корекцію ліній ендокарда та епікарда
таким чином, аби в зоні інтересу був власне
міокард. У результаті стеження за зміщенням
спеклів від діастоли до систоли міокард
розподілявся програмою на сегменти, що давало можливість отримати їх криві деформації та
швидкості деформації. Час закриття аортального клапана виставлявся автоматично. Сегменти
з неякісною візуалізацією вилучали з подальшої
обробки.
Для визначення поздовжньої глобальної
систолічної деформації (ПГСД) та поздовжньої
глобальної швидкості систолічної деформації
(ПГШСД), поздовжньої сегментарної систолічної деформації (ПССД) та поздовжньої
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сегментарної швидкості систолічної деформації (ПСШСД), поздовжньої глобальної ранньої
швидкості діастолічної деформації (ПГРШДД)
та поздовжньої глобальної пізньої швидкості
діастолічної деформації (ПГПШДД) проводили
запис відеопетель з трьох стандартних апікальних доступів: чотирикамерної, двокамерної
та трикамерної позицій. Для визначення ПГСД,
ПГШСД, ПГРШДД, ПГПШДД використовували
16-сегментарну будову ЛШ, коли на рівні
верхівки аналізують лише чотири сегменти [14].
Водночас сегментарну поздовжню деформацію
та швидкість деформації аналізували відповідно до 18-сегментарної будови ЛШ – три сегменти в кожній із шести стінок ЛШ. Визначали
середнє значення деформації та швидкості
деформації на рівні кожної стінки ЛШ, а також у
трьох площинах перерізу: верхівка ЛШ, середній та базальний відділи ЛШ.
Для визначення циркулярної глобальної
систолічної деформації (ЦГСД) та циркулярної
глобальної швидкості систолічної деформації
(ЦГШСД), а також радіальної глобальної систолічної деформації (РГСД) та радіальної
глобальної швидкості систолічної деформації
(РГШСД) проводили запис відеопетель за короткою віссю ЛШ на рівні папілярних м’язів і для
розрахунків брали величини деформації та
швидкості деформації шести сегментів – по
одному сегменту кожної стінки ЛШ у середньому
відділі.
Крім того, вивчали кореляційний зв’язок між
ЦГСД, ЦГШСД, РГСД, РГШСД, ПГСД, ПГШСД з
одного боку, та ФВ ЛШ, ІКСО, ІКДО, ШЗ з другого. Для визначення ролі деформації та швидкості
деформації у вивченні діастолічної функції ЛШ
оцінювали відношення ПГРШДД до ПГПШДД, Е
до ПГРШДД.
Для оцінки систоло-діастолічної взаємодії
вивчали кореляційний зв’язок між ПГСШД та
ПГРШДД. Для аналізу показників деформації
та швидкості деформації використовували
пакет програмного забезпечення Wall Motion
Tracking.
Статистичну обробку результатів виконували з використанням програм Microsoft Excel та
SPSS for Windows. Достовірність відмінностей
визначали за допомогою t-критерію Стьюдента.
Для виявлення кореляційних зв’язків між показниками використовували коефіцієнт кореляції
Пірсона.

Таблиця 2
Гендерні особливості глобальної систолічної деформації та
швидкості деформації міокарда у поздовжньому, циркулярному та радіальному напрямку
Показник
ПГСД, %
ПГШСД, с–1
ЦГСД, %
ЦГШСД, с–1
РГСД, %
РГШСД, с–1

Величина показника (M±m)
Чоловіки (n=10)
–(16,7±0,8)
–(0,9±0,07)
–(17,4±1,2)
–(1,2±0,16)
34,6±2,8
1,95±0,18

Жінки (n=23)
–(17,1±0,3)
–(1,04±0,04)
–(16,9±0,4)
–(1,0±0,03)
32,5±1,8
1,87±0,08

Результати та їх обговорення
Середні значення ПГСД та ПГШСД дорівнювали –(17,0±0,3) % та –(1,02±0,03) с–1
відповідно, величини ЦГСД та ЦГШСД –
(17,0±0,4) % та –(1,07±0,05) с–1, а середні
значення РГСД та РГШСД (33,1±1,5) % і
(1,88±0,08) с–1 відповідно. Нормальні криві деформації та швидкості деформації в поздовжньому, циркулярному та радіальному напрямках
зображені на рис. 4 (див. на с. 102). У жінок
показники ПГСД та ПГШСД були в середньому
на 2,3 та 15,5 % вищими, ніж у чоловіків (Р>0,05;
табл. 2). Величини ЦГСД були зіставними у жінок
та чоловіків. Величина ЦГШСД у чоловіків була в
середньому на 20 % вищою, ніж у жінок (Р>0,05).
При цьому не виявлено гендерних відмінностей
між величинами РГСД та РГШСД. Показники
індексу маси міокарда у жінок та чоловіків були
порівнянними і становили відповідно (73,3±2,7)
та (73,9±5) г/м2.
ПССД та ПСШСД ЛШ у трьох площинах сканування, а також для кожної стінки ЛШ наведено
в табл. 3. Середнє значення ПССД та ПСШСД
було найвищим у середньому відділі ЛШ. У нашій
роботі показник ПССД був найнижчим у базальному відділі ЛШ, про що також свідчать вже
проведені дослідження в цьому напрямку [1, 15,
20]. При цьому, за даними літератури, поздовжня швидкість зміщення міокарда, навпаки, найвища в базальному відділі та зменшується в
напрямку до верхівки [16–17].
Показники ПССД міокарда у межах шести
стінок ЛШ майже не відрізнялися, окрім
нижньої стінки, ПССД якої була найвищою.
ПСШСД була найвищою для бічної стінки, а
найнижчою – для септальної та передньоперегородкової стінок.
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Середнє
значення

Базальний
відділ

Середній
відділ

Верхівка

Ділянка
вимірювання

Таблиця 3
Сегментарна та глобальна поздовжня систолічна деформація та швидкість систолічної деформації ЛШ (M±m)
Стінка ЛШ
Показник
Передня

Нижня

Бічна

Септальна

Задня

–(16,2±0,9)
n=9

–(18,2±0,8)
n=25

–(16,6±1,1)
n=11

–(17,1±0,7)
n=25

–(17,1±0,9)
n=19

Швидкість –(1,01±0,16) –(1,04±0,05) –(1,04±0,04)
n=11
n=26
n=12
деформації,
с–1
–(18,2±0,8) –(19,9±0,6) –(18,3±0,5)
Деформація,
n=25
n=28
n=29
%

–(0,93±0,04)
n=25

–(0,96±0,05)
n=16

–(19,0±0,4)
n=32

–(18,5±0,7)
n=24

Швидкість –(1,11±0,07) –(1,12±0,06) –(1,12±0,06)
n=25
n=28
n=29
деформації,
с–1
–(16,7±1,0) –(17,3±0,6) –(16,1±0,8)
Деформація,
n=25
n=28
n=22
%

–(1,06±0,04)
n=32

–(1,15±0,08)
n=23

–(15,2±0,5)
n=25

–(17,6±0,7)
n=21

Швидкість –(1,07±0,12) –(0,99±0,05)
n=25
n=28
деформації,
с–1
–(17,3±0,5) –(18,5±0,4)
Деформація,
n=59
(6*, 7*, 9*)
%
n=81
Швидкість –(1,08±0,06) –(1,05±0,03)
(7*)
(7**, 9**)
деформації,
n=61
n=82
с–1

–(0,82±0,04)
n=25

–(1,06±0,07)
n=21

Деформація,
%

–(1,08±0,8)
n=24
–(17,2±0,4)
(5*)
n=62
–(1,1±0,04)
(7**, 9*)
n=64

–(17,3±0,3)
–(17,8±0,4)
(5*)
n=64
n=82
–(0,95±0,02)
–(1,07±0,04)
(4*,5**,6**,8**)
(7**, 9*)
n=82
n=65

Передньоперегородкова
–(17,6±0,8)
n=10

Середнє
значення
показника

–(17,3±0,3)
(2 ***, 3*)
n=99
–(0,91±0,05) –(0,98±0,02)
n=10
(2 ***)
n=100
–(18,8±0,7)
–(18,8±0,2)
n=24
(1 ***, 3***)
n=162
–(1,08±0,06) –(1,1±0,02)
n=23
(1***, 3**)
n=160
–(14,6±0,4)
–(16,3±0,3)
n=17
(1*, 2***)
n=138
–(0,85±0,06) –(0,98±0,03)
n=19
(2**)
n=141
–(17,1±0,4)
–(17±0,3)
(5*)
n=398
n=50
–(0,96±0,04) –(1,02±0,03)
(5**, 6*, 8*)
n=52
n=406

Примітка. Достовірність різниці показників сегментарної деформації та швидкості деформації залежно від площини сканування ЛШ (верхівка1, середній відділ2, базальний відділ3) та стінки ЛШ (передня4, нижня5, бічна6, септальна7, задня8, передньо-перегородкова9): * – Р<0,05, ** – P<0,01, *** – P<0,001. n – кількість сегментів.

Виявлено кореляційний зв’язок між ФВ ЛШ
та ПГСД (r=0,4, Р<0,05), ПГСД та ШЗ (r=0,6,
Р<0,01), між ПГШСД та ШЗ і ІКСО – (r=0,51,
Р<0,01) і (r=–0,39, Р<0,05) відповідно, що свідчить про значну роль поздовжньої деформації у
забезпеченні систолічної функції ЛШ. Не відзначено достовірних кореляційних зв’язків між
деформацією та швидкістю деформації в
радіальному та циркулярному напрямках з
ФВ ЛШ, ІКСО, ШЗ, ІКДО, а також між ІКДО та
деформаційними процесами у поздовжньому
напрямку.
При оцінці діастолічної функції ЛШ було
встановлено кореляційний зв’язок між Е/А та
ПГРШДД/ПГПШДД (r=0,54, Р<0,01) і Е/А та
Е/ПГРШДД (p=0,43, Р<0,05), що підтверджує
важливість векторного аналізу у вивченні
діастолічної функції серця. Встановлено кореляцію ПГШСД з ПГРШДД (r=0,64, Р<0,01), що

свідчить про єдність та взаємозв’язок систолічної та діастолічної функції серця.

Висновки
1. Визначення параметрів систолічної та
діастолічної функції серця за допомогою аналізу
деформації та швидкості деформації лівого шлуночка є важливим для поглибленого вивчення
механізмів функціонування лівого шлуночка.
2. Встановлені нормативні значення величин
глобальної систолічної деформації та глобальної
швидкості систолічної деформації у поздовжньому, циркулярному та радіальному напрямках,
при цьому не виявлено гендерних відмінностей
деформації та швидкості деформації міокарда.
3. Зареєстровано прямий достовірний кореляційний зв’язок між поздовжньою глобальною
систолічною деформацією та фракцією викиду
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лівого шлуночка, швидкістю зміщення, між
поздовжньою глобальною швидкістю систолічної
деформації та швидкістю зміщення, а також зворотний достовірний кореляційний зв’язок між
поздовжньою глобальною швидкістю систолічної
деформації та індексом кінцевосистолічного
об’єму, що свідчить про значну роль поздовжньої деформації у забезпеченні систолічної
функції лівого шлуночка.
4. Запропоновано новий показник для оцінки діастолічної функції лівого шлуночка, а саме
відношення ранньої швидкості його діастолічної
деформації до пізньої.
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Reference values and role of speckle tracking echocardiography in assessment of systolic
and diastolic function
V.M. Kovalenko, O.G. Nesukai, N.S. Polenova, Ye.Yu. Titov, O.O. Danylenko
The aim of the study was to examine the role of speckle tracking echocardiography in assessment of systolic
and diastolic function, to establish reference values of global and segmental longitudinal, radial, and circumferential strain as well as longitudinal, radial, circumferential strain rate and to study the myocardial deformation
according to sex in a healthy population. A total of 33 healthy individuals (10 men, 23 women), mean age
(26.7±0.5) years were observed. Global longitudinal, radial, and circumferential strain as well as global longitudinal, radial, circumferential strain rate values were analyzed. Diastolic SR signals were recorded during early
filling and at the end of diastole. The peak early filling (E-wave) and late diastolic filling (A-wave) velocities, the
E/A ratio, left ventricular ejection fraction by Simpson’s biplane method, average value of the peak systolic mitral
annular velocity by tissue Doppler imaging and end-systolic volume index have been estimated as well. The
reference values for global and segmental longitudinal, circumferential, radial strain and strain rate in healthy
persons were determined. Longitudinal strain and strain rate play a great role in the systolic function of the left
ventricle.

