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Проблема ішемічної хвороби серця (ІХС)
посідає одне з провідних місць в Україні і в світі,
як у медико-соціальній, так і в суспільно-політичній площинах, що пов’язано зі значною поширеністю захворювання, його наслідками та ускладненнями [3, 15]. За даними ВООЗ, ІХС належить
до основних причин смертності населення не
тільки в Україні, а й у світі [13]. В Україні смертність від ІХС становить 68,1 % у загальній структурі смертності [2]. Хворі з ІХС, які перенесли
інфаркт міокарда (ІМ), котрий вважають пусковим фактором ремоделювання лівого шлуночка
(ЛШ) серця, потребують ретельного клінікоінструментального нагляду з метою адекватного
лікування та профілактики розвитку гострого
коронарного синдрому, хронічної серцевої недостатності (СН) [5, 13].
Діагностичну ефективність неінвазивних
методів візуалізації активно вивчають дослідники в країнах Європи та США [4, 6, 7, 14, 16].
Проте рекомендацій щодо використання мультидетекторної комп’ютерної томографії (МДКТ)
та магнітно-резонансної візуалізації (МРВ) для
діагностики стабільної ІХС остаточно не розроблено, також до кінця не з’ясовані діагностичні
критерії прогнозування перебігу та наслідків ІМ
[7, 12, 18].
Мета дослідження – оцінити структурнофункціональний стан та особливості ремоде-

лювання лівого шлуночка серця у хворих із
хронічними формами ішемічної хвороби серця
за допомогою методів візуалізації серця і
судин.

Матеріал і методи
У 86 пацієнтів (34 жінки, 52 чоловіки віком
37–79 років) з ІХС проведено комплексне неінвазивне серцево-судинне дослідження з використанням МДКТ (n=86), МРВ (n=57) та ехокардіографії (n=86). У 28 хворих під час виконання
коронаровентрикулографії (КВГ) оцінювали глобальну функцію ЛШ.
За результатами клінічних обстежень у 61
(70,9 %) пацієнта діагностували стабільну стенокардію, у 25 (29,1 %) – післяінфарктний кардіосклероз. Гіпертонічну хворобу відзначено у 62
(72,1 %) хворих: II стадії – у 22 (35,5 %) пацієнтів
і III стадії – у 23 (37,1 %). Клінічні вияви СН спостерігали у 73 (84,9 %) осіб. Хронічну СН зі зниженою систолічною функцією ЛШ реєстрували у
15 (17,4 %) пацієнтів, зі збереженою фракцією
викиду (ФВ) – у 58 (67,4 %). Цукровий діабет
(ЦД) 2-го типу був у 27 (31,4 %) хворих (16 пацієнтів отримували пероральні цукрознижувальні
препарати, 14 хворих – лікування інсуліном),
тривалість ЦД до моменту залучення хворих у
спостереження – 3–17 років.
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Функціональна діагностика
Хірургічну реваскуляризацію проведено в 13
випадках: аортокоронарне шунтування (n=8) та
стентування вінцевих артерій – ВА (n=5).
На першому етапі всім пацієнтам виконували ехокардіографію. Терміни проведення МДКТ і
ехокардіографії були максимально наближені
один до одного, і період між проведеними дослідженнями становив у середньому 5–8 днів.
МДКТ проведено 86 пацієнтам (52 чоловіки,
34 жінки) на 64-зрізовому комп’ютерному томографі Brilliance 64 (Philips). На першому етапі
виконували нативне сканування з покроковими
зрізами товщиною 0,2 см з метою діагностики
кальцинозу ВА, розраховували кальцієвий індекс
за методом Агатстона, який відображає прогноз
атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи і безпосередньо корелює з частотою розвитку атеросклерозу [11]. На другому
етапі виконували МДКТ-коронарографію, яка
дозволяла об’єктивно вивчати атеросклеротичні
й стенотичні зміни правої та лівої ВА.
Використовували такі параметри спірального сканування: товщина зрізу – 0,625 мм, час
сканування – 7 с. Дослідження виконували в краніокаудальному напрямку від кореня аорти
(вище від відходження ВА) до верхівки серця при
затриманні дихання. За допомогою автоматичного болюсного інжектора внутрішньовенно зі
швидкістю 4–5 мл/с вводили 100–120 мл неіонного контрастного засобу «Омніпак», концентрація йоду – 350 мг/мл. Струм і напруга на трубці
становили відповідно 400 мА і 120 кВ. Артеріальна фаза дослідження починалася автоматично
при досягненні пікового значення рентгенівської
щільності в просвіті аорти 80–120 одиниць
Хаунсфілда (HU).
Можливості 64-зрізового комп’ютерного
томографа з використанням спеціального програмного забезпечення (Comprehensive cardiac,
LV/RV analysis) дозволяли оцінити широкий
спектр функціональних показників ЛШ.
За допомогою МДКТ-коронарографії з оцінкою функції ЛШ реєстрували такі гемодинамічні
параметри серця: кінцевосистолічний (КСО) та
кінцеводіастолічний (КДО) та ударний (УО)
об’єм, ФВ ЛШ, масу міокарда ЛШ (ММ ЛШ), хвилинний об’єм кровотоку (ХОК).
МРВ виконано 57 пацієнтам (33 чоловіки і 24
жінки) віком 45–76 років з ІХС, з них 22 (38,6 %)
перенесли ІМ (давністю від 4 міс до 8 років).
Дослідження проводили на магнітно-резонансному томографі Ingenia (Philips) з індукцією маг-
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нітного поля 1,5 Т, із застосуванням котушки
SENSE для торсу/серця. Використовували
ретроспективну кардіосинхронізацію, що дозволяло збирати дані протягом усього серцевого
циклу з функцією пригнічення аритмії, коли
результати, отримані під час порушеного ритму
серця, не враховуються. Сканування виконували
при затриманні дихання на видиху.
Дані про морфологію і функцію ЛШ отримано при безконтрастних МР-послідовностях з
товщиною зрізу 0,8 см. МР-послідовності в аксіальній проекції: для візуалізації «чорної крові» –
інверсійне TSE (змішана для турбо ехокамера) та
«білої крові» – збалансоване TFE (польова для
турбо ехокамера). Зображення, отримані в
режимі кінопетлі, використовували для дослідження кінетики міокарда і функції шлуночків
серця. Сканування з внутрішньовенним болюсним контрастуванням виконували для визначення відтермінованого накопичення контрастної
речовини (КР) у міокарді ЛШ.
За допомогою вищезгаданих послідовностей проводили сканування в стандартних проекціях: VLA (вертикальна проекція за повздовжньою віссю), HLA (горизонтальна проекція за
повздовжньою віссю), SA (проекція короткої осі),
4ch (достеменна чотирикамерна проекція), 2ch
(достеменна двокамерна проекція), LVOT
(виносний тракт ЛШ).
Внутрішньовенне болюсне введення КР
(магневіст, «МультіХанс») виконували за допомогою автоматичного інжектора Medrad Spectis
Solaris EP. Швидкість введення – 2,0 мл/с, об’єм
КР, що вводиться, – 20,0 мл з подальшим промиванням 20 мл фізіологічного розчину. Загальний час дослідження – 40–50 хв.
Післяпроцесорну обробку даних виконували
на незалежній робочій станції, оснащеній спеціальним програмним забезпеченням Extended
MR Workspace і MR Cardiac Explorer. Оцінювали
структурно-функціональні показники ЛШ: КСО,
КДО, УО, ударний індекс (УІ), ФВ ЛШ, ММ ЛШ,
індекс ММ ЛШ (ІММ ЛШ), ХОК, індекс ХОК та
вимірювали морфометричні показники лівого
передсердя (ЛП). Скорочувальну функцію ЛШ
оцінювали в 17 сегментах згідно зі стандартом,
розробленим Американським товариством
фахівців з ехокардіографії (рис. 1, див. кольорову вкладку на с. 61).
При цьому для кожного із сегментів визначали товщину стінки ЛШ у систолу і в діастолу;
товщину міжшлуночкової перегородки в діастолу
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(ТМШПд), товщину задньої стінки ЛШ у діастолу
(ТЗСЛШд), потовщення стінки від діастоли до
систоли, рух стінки.
За допомогою всіх методів візуалізації
серця, а саме МДКТ, МРВ, ехокардіографії, порушення скоротливості міокарда ЛШ визначали як
зменшення показника потовщення стінки від діастоли до систоли  30 % (1 бал), потовщення
стінки – > 30 % (0 балів). Показник регіонарної
скоротливості визначали в окремих сегментах
ЛШ за п’ятибальною шкалою: 1 бал – нормальна
скоротливість; 2 бали – помірна гіпокінезія;
3 бали – виражена гіпокінезія; 4 бали – акінезія;
5 балів – дискінезія.
Під час МРВ і МДКТ з внутрішньовенним
болюсним контрастуванням у хворих на ІХС міокард ЛШ досліджували на підставі науково-практичних розробок, заснованих на механізмі накопичення КР у товщі міокарда внаслідок порушення проникності або руйнування клітинної стінки і
збільшення міжклітинного простору в ділянках
ішемічного ушкодження міокарда [1, 8–10, 17].
При МДКТ виявлення вогнищ ураженого міокарда можливе при відстроченому скануванні на
10–12 хв, при МРВ – на 15–20 хв.
При аналізі отриманих МРВ- та МДКТзображень у кожного пацієнта проводили кількісну оцінку індексу трансмуральності (ІТ) за
ознаками накопичення КР, який дорівнює відношенню товщини включення КР до загальної товщини цього сегмента міокарда ЛШ.
Визначали такі значення ІТ:
ІТ = 0 – ураження міокарда немає;
ІТ = 1 – ураження стінки ЛШ 1–25 %;
ІТ = 2 – товщина включення КР – 26–50 %;
ІТ = 3 – відстрочене накопичення КР у міокарді ЛШ – 51–75 %;
ІТ = 4 – відстрочене накопичення КР у міокарді ЛШ – 76–100 %.
Оцінюючи життєздатність міокарда, вважають, що виражене відновлення глобальної систолічної функції ЛШ можливо при успішній реваскуляризації в пацієнтів з ураженням  20 %
міокарда. При наявності рубцевих змін більше
50 % ймовірність відновлення функції після
реваскуляризації становить менше 10 % (негативний прогноз) [1, 8, 9, 17].
Ехокардіографічне (в М-режимі і двомірному
режимі) і допплерографічне дослідження виконували у всіх хворих на початку спостереження
на апаратах Acuson (Siemens, Німеччина) з використанням датчиків з частотою 2,25 МГц та IE-33

(Philips, Німеччина) з використанням датчиків з
частотою 2,5–3,0 МГц, обладнаних імпульсним,
безперервно-хвильовим, тканинним і кольоровим допплером. Ехокардіографічні вимірювання
виконували протягом трьох кардіальних циклів.
Для наступного аналізу обчислювали середні
значення відповідних показників. Оцінювали кінцевосистолічний (КСР) і кінцеводіастолічний
(КДР) розміри ЛШ, кінцеводіастолічні товщини
міжшлуночкової перегородки і задньої стінки
ЛШ. Традиційним способом визначали КСО,
КДО і УО, ХОК.
З метою проведення об’єктивного науковостатистичного аналізу створено електронну базу
клініко-лабораторних і діагностичних даних пацієнтів у системі Microsoft Excel (2007). Статистичний аналіз матеріалу проводили з використанням статистичних пакетів Medstat (Ю.Е.
Лях, В.Г. Гур’янов, 2004) та MedCalc (MedCalc
Software, 2011). Для порівняння кількох груп
даних застосовували дисперсійний аналіз і
методи множинних порівнянь. Для встановлення
наявності й сили зв’язку між ознаками використовували методи кореляційного аналізу й аналізу
лінійної регресії. Для представлення кількісних
ознак у роботі приводяться значення середнього
–
арифметичного (X) і стандартної похибки (m) та
в низці випадків – стандартного відхилення (σ).
Для якісних ознак у роботі наведено частоту
виявлення ознаки і стандартну похибку. Для
порівняння середніх значень показників використовували параметричні (у випадку нормального закону розподілу) або непараметричні (у
випадку відмінності закону розподілу від нормального) критерії. У всіх випадках порівнянь за
критичний рівень значущості (Р) приймали значення 0,05.

Результати та їх обговорення
За результатами МДКТ, МРВ та ехокардіографії у хворих із хронічними формами ІХС діагностовано зміни структурно-функціонального
стану ЛШ та виявлено особливості ремоделювання ЛШ при стенозах ВА різного ступеня.
Для визначення кореляційного зв’язку між
звуженням ВА та досліджуваними показниками
сформовано дві групи порівняння: 1-ша – пацієнти зі стенозами ВА менше 50 % (n=41), 2-га – з
гемодинамічно значущими стенозами, понад
50 % (n=45) без урахування наявності й вираження рубцевих змін у міокарді ЛШ (табл. 1).
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Таблиця 1
Залежність досліджуваних показників від ступеня стенозу вінцевих артерій у хворих на ІХС
Показник
Вік, роки
Глюкоза, ммоль/л
ІМ ПСЛШ 1
ІМ ЗСЛШ 1
Хірургічне лікування 1
Індекс Агатстона
Стеноз
СЛВА, %
ПМШГ ЛВА, %
ОГ ЛВА, %
ПВА, %

– σ)
Стеноз ВА < 50 % (X±
54,65±12,44
5,19±1,38
0,13±0,34
0,02±0,16
0,02±0,16
12,83±26,78

– σ)
Стеноз ВА ≥ 50 % (X±
62,80±9,68
5,94±1,49
0,29±0,46
0,34±0,48
0,24±0,43
761,01±1155,17

–8,14
–0,74
–0,16
–0,31
–0,21
–748,17

Р
0,001*
0,03*
0,08*
0,0002*
0,005*
0,0001*

1,57±6,78
8,94±16,15
2,23±9,63
4,47±11,78

10,48±19,48
66,09±23,96
52,07±27,49
43,04±33,91

–8,91
–57,15
–49,83
–38,57

0,009*
0,0001*
0,0001*
0,0001*

–0,208
–0,36
–0,067
–0,055
–15,77
–20,85
5,49
8,68
–12,80
431,34
–140,98
–0,26
–1,0
–1,01
–0,21

0,06
0,01*
0,10
0,12
0,06
0,002*
0,26
0,0008*
0,12
0,18
0,32
0,001*
0,001*
0,0002*
0,06

–0,27
–0,27
–0,016
–0,002
–20,51
–17,01
7,309
–0,14
–0,79
–0,401

0,02*
0,04*
0,66
0,92
0,003*
0,0007*
0,0008*
0,03*
0,001*
0,001*

Δ

МДКТ
КДР, см
КСР, см
ТМШПд, см
ТЗСЛШд, см
КДО, мл
КСО, мл
УО, мл
ФВ, %
ММ ЛШ, г
ХОК, мл/хв
ІММ ЛШ, г/м2
Скоротливість
Регіонарна скоротливість
ІТ %
ЛП, см

4,86±0,40
2,96±0,47
1,07±0,16
0,89±0,13
136,52±25,71
45,43±14,18
91,54±16,62
66,65±6,83
103,57±36,70
6045,61±1273,07
54,27±16,36
0,02±0,16
1,34±0,78
0,07±0,35
4,01±0,41

КДР, см
КСР, см
ТМЖПд, см
ТЗСЛЖд, см
КДО, мл
КСО, мл
ФВ, %
Скоротливість
Регіонарна скоротливість
ЛП, см

5,007±0,450
3,12±0,50
1,10±0,16
0,99±0,11
122,44±26,14
39,02±12,21
67,97±5,65
0,027±0,160
1,32±0,78
3,82±0,47

5,07±0,56
3,32±0,79
1,14±0,19
0,95±0,17
152,29±45,06
66,29±38,33
86,05±25,27
57,97±13,96
116,37±35,41
5614,27±1558,69
195,26±869,49
0,29±0,46
2,36±1,24
1,09±1,57
4,22±0,53
Ехокардіографія
5,28±0,62
3,39±0,67
1,12±0,17
0,99±0,13
142,95±33,29
56,03±26,97
60,66±11,55
0,17±0,38
2,12±1,28
4,23±0,55

Примітка. 1 Дані характеризують частоту виявлення показника (при статистичній обробці наявність ознаки оцінювали як «1»,
відсутність – як «0»). * Різниця показників між групами пацієнтів зі стенозом ВА менше 50 % і більше 50 % достовірна (Р<0,05).
ПСЛШ – передня стінка ЛШ; ЗСЛШ – задня стінка ЛШ; СЛВА – стовбур лівої ВА; ПМШГ ЛВА – передня міжшлуночкова гілка
лівої ВА; ОГ ЛВА – обвідна гілка лівої ВА; ПВА – права ВА.

Виявлено зв’язок між ступенем стенозу ВА
та віком обстежених хворих. Гемодинамічно значущі звуження ВА частіше спостерігали в пацієнтів похилого віку – у 70 % (Р=0,001). Виявлено
залежність між ступенем звуження ВА, наявністю
ІМ (Р<0,001), ІМ передньої стінки ЛШ (Р=0,08),
задньої стінки ЛШ (Р<0,001) та ендоваскуляр-

ною/хірургічною корекцією ВА. Показники МДКТ
при гемодинамічно значущих стенозах достовірно відрізнялися: значно зростав індекс Агатстона
(Р<0,001), частіше спостерігали звуження стовбура лівої ВА (Р=0,009), передньої міжшлуночкової гілки лівої ВА (Р<0,001), обвідної гілки
(Р<0,001), правої ВА (Р<0,001) .
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Таблиця 2
Порівняння показників, отриманих за допомогою МДКТ та ехокардіографії, у групах пацієнтів з високим та низьким рівнем
стенозу вінцевих артерій при стабільній стенокардії
Показник
КДР, см
КСР, см
ТМШПд, см
ТЗСЛШд, см
КДО, мл
КСО, мл
УО, мл
ФВ, %
ММ ЛШ, г
ІММ ЛШ, г/м2
Регіонарна скоротливість

ІТ = 0, стеноз менше 50 % (n=34)
–
Δ
σ
X
–0,05
1,05
5,07
–0,02*
0,71
3,11
0,02*
0,23
1,11
–0,05*
0,19
1,00
16,06
40,48
126,07
6,77
18,81
39,98
10,41
26,05
85,44
0,96*
13,45
68,09
–94,53
57,57
207,64
–44,91
33,38
103,35
0,06
0,42
1,30

ІТ = 0, стеноз більше 50 % (n=27)
–
X
Δ
σ
–0,25*
–0,23
0,01*
0,0008*
–4,95*
0,67*
–5,20
–1,95*
–94,00
171,98
0,36

0,39
0,37
0,11
0,12
27,69
13,72
22,17
8,87
48,24
1116,01
0,56

5,11
3,14
1,11
1,01
135,09
44,76
89,99
66,59
203,42
106,57
1,28

– середнє значення. * Обидва методи показуПримітка. Δ – середні значення різниці; σ – стандартне відхилення різниці; X–
ють приблизно однакові результати з різницею показників у межах 5 % від середніх значень. Те саме в табл. 3, 4.
Функціональні параметри ЛШ при значущих
стенозах ВА достовірно відрізнялися і свідчили
про порушення глобальної функції: відносно
незначно збільшувалися КДР (Р=0,06), КСР
(Р=0,01), КДО на 11 % (Р=0,06). КСО зростав на
45 % (Р=0,002), ФВ зменшувалася на 15 %
(Р<0,001). Спостерігали значне зростання ІТ,
накопичення КР (Р<0,05), зниження глобальної
скорочувальної функції ЛШ (Р=0,001), регіонарна скоротливість стінки ЛШ суттєво порушувалася (Р=0,001).
Проведено порівняння діагностичної ефективності МДКТ, МРВ та ехокардіографії при стенозах ВА. При порівнянні результатів МДКТ і
ехокардіографії – золотого стандарту дослідження структурно-функціонального стану
ЛШ – виявлено односпрямований характер змін
практично всіх досліджуваних показників серця.
Також відзначено подібні залежності показників
як при МДКТ, так і при ехокардіографії. Обидва
методи виявили зв’язок між збільшенням передньозаднього розміру ЛП (Р=0,001) і наявністю у
хворих гемодинамічно значущих стенозів ВА.
За допомогою МРВ виявлено достовірні
(Р<0,05) зміни морфометричних та функціональних показників лівих відділів серця: розширення
ЛП – у 51 (89,4 %), розширення ЛШ – 43 (75,4 %),
гіпертрофія ЛШ – 42 (73,68 %), зменшення товщини стінки ЛШ – 17 (29,8 %), зниження глобальної скорочувальної функції ЛШ – 40 (70,1 %),
порушення регіонарної скорочувальної функції
ЛШ – 45 (78,9 %), ураження міокарда ЛШ – 25
(43,8 %).

Аналіз результатів МДКТ та МРВ серця також
встановив залежність між частотою й виразністю
структурно-функціональних змін міокарда і звуженням ВА. Так, при значному звуженні ВА спостерігали розширення порожнин серця, гіпертрофію міокарда ЛШ, порушення глобальної та
регіонарної скоротливості ЛШ та ознаки ішемічного ураження міокарда ЛШ. При відсутності
стенозів ВА значних порушень з боку ЛШ та серцевої гемодинаміки не реєстрували.
З огляду на отримані результати та дані літератури про те, що основним чинником ремоделювання ЛШ є післяінфарктний кардіосклероз
[8–10], проведено роздільний аналіз у групах
пацієнтів зі стабільною стенокардією без ознак
рубцевих змін міокарда (ІТ = 0) залежно від ступеня стенозу ВА (табл. 2). Показник ІТ = 0 (n=61)
мали 28 жінок та 33 чоловіки віком 37–79 років зі
стабільною стенокардією.
У пацієнтів зі стабільною стенокардією з
гемодинамічно значущими стенозами ВА реєстрували незначні зміни функціонального стану
ЛШ. При гемодинамічно значущих стенозах спостерігали помірне відносне збільшення КДО та
КСО, в межах коливання норми, як результат
хронічної ішемії, без суттєвих змін ФВ та регіонарної скоротливості міокарда, вірогідно, внаслідок розвитку компенсаторних механізмів міокарда.
У дослідженнях, проведених за допомогою
ехокардіографії і МДКТ, отримано приблизно
однакові результати з різницею менш ніж 5 % від
їх значень для показників, які свідчать про мор-

Функціональна діагностика
фофункціональний стан ЛШ у хворих на ІХС з
різним ступенем стенозу ВА без ознак пошкодження міокарда. Аналіз середніх значень різниці показників у пацієнтів з ІТ = 0 і гемодинамічно
не значущими стенозами вказує на те, що ці
методи еквівалентні для оцінки таких параметрів: КДР, КСР, ТМШПд, ТЗСЛШд, ФВ, регіонарна скоротливість. У пацієнтів з гемодинамічно
значущим стенозом ВА методи дозволяють
отримати ідентичну інформацію щодо таких
показників: КДР, КДО, КСО, ФВ, ТМЖПд,
ТЗСЛЖд та менш еквівалентні для КСР і УО.
Особливу увагу надавали вивченню структурних змін міокарда ЛШ, враховуючи специфіку
досліджуваного контингенту хворих – з високою
ймовірністю розвитку післяінфарктного кардіосклерозу та хронічною ішемізацією міокарда. За
даними МДКТ у 25 (29,0 %) хворих на ІХС, які
мали в анамнезі ІМ, діагностовано відстрочене
накопичення КР у стінці ЛШ, що свідчило про
його пошкодження (фіброз і рубцювання пошкодженого міокарда з витонченням стінки ЛШ). В
11 (44,0 %) випадках при пошкодженні міокарда
ЛШ спостерігали виражений стеноз гілки лівої
ВА, з оклюзією її проксимального відділу в 5
(20,0 %) хворих (рис. 2, див. кольорову вкладку
на с. 61). Крім того, в 5 хворих (20,0 %) з вираженими стенозами ВА виявлено аневризму верхівкового сегмента ЛШ, з яких у двох випадках
визначали нерівномірне звапнення стінки аневризми (рис. 3, див. кольорову вкладку на с. 61).
При МРВ серця без внутрішньовенного
контрастування також діагностували післяінфарктну аневризму ЛШ серця (у 5 (20,0 %) випадках). На рис. 4 наведено дані МРВ пацієнта О., 74
роки: візуалізується розширення ЛШ зі зменшенням товщини стінки – аневризма ЛШ у верхівковому сегменті (рис. 4А, 4Б, див. кольорову
вкладку на с. 61). Також визначається виражене
зниження глобальної скоротливої функції ЛШ, а у
середніх і верхівкових сегментах ЛШ зафіксовано гіпо- та акінезію, в ділянці аневризми – дискінезію (рис. 4В, див. кольорову вкладку на с. 61).
За результатами МРВ з внутрішньовенним
болюсним контрастуванням серця виявлено
субендокардіальні зони зниження перфузії –
ознаки ішемії міокарда ЛШ (рис. 5А, див. кольорову вкладку на с. 61). На МР-діаграмі показано
відстрочене накопичення гадолінію в міокарді
ЛШ: у середніх відділах – до 50 %, у верхівкових
відділах – до 100 % (рис. 5Б, 5В, див. кольорову
вкладку на с. 61).
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При проведенні МРВ серця в одному випадку діагностовано трансмуральний ІМ задньої
стінки лівого та правого шлуночків зі значними
рубцевими змінами міокарда (рис. 6, див. кольорову вкладку на с. 61).
У пацієнта з повторним ІМ за даними МРВ
встановлено ознаки трансмурального ІМ передньої стінки та міжшлуночкової перегородки ЛШ
з переходом на передню стінку правого шлуночка (рис. 7А, див. кольорову вкладку на с. 61).
МРВ дозволила візуалізувати формування аневризми ЛШ і пристінковий тромбоз (рис. 7А, 5Б,
див. кольорову вкладку на с. 61). Також завдяки
МРВ стало можливим виявити повторний субендокардіальний ІМ задньої стінки ЛШ переважно
в середніх її відділах (рис. 7В, 7Г, див. кольорову
вкладку на с. 61).
МРВ- та КТ-діагностика ішемічного ушкодження міокарда за даними пізнього контрастування дала змогу визначити трансмуральне
накопичення КР у товщі міокарда ЛШ та визначити ступінь вираження рубцевих змін та їх поширення в досліджених сегментах. Незначне та
помірне ушкодження ЛШ (значення ІТ = 1,2) спостерігали в 17 (27,4 %) пацієнтів, виражене
(ІТ = 3,4) – у 22 (35,5 %). Ознак кардіосклерозу не
виявлено в 23 (37,1 %) випадках. Найчастіше
страждали середні (42,8 %) і верхівкові (38,1 %)
сегменти ЛШ. Ушкодження базальних сегментів
отримано в 19,1 % випадках ЛШ. Більш ніж у
50 % пацієнтів відзначали ураження кількох сегментів ЛШ.
З урахуванням виявленої високої частоти
кардіосклерозу (62,9 %) при ІХС, проаналізували
залежність ступеня вираження ремоделювання
ЛШ від глибини ішемічного ураження міокарда
ЛШ, порівнюючи показники МДКТ та ехокардіографії в пацієнтів з ІТ = 1,2 і ІТ = 3,4 (табл. 3). До
групи з ІТ = 1,2 увійшли 5 жінок, 6 чоловіків віком
59–76 років; 9 із них в анамнезі мали перенесений ІМ, троє – хірургічну реваскуляризацію;
у 2 осіб діагностовано ЦД 2-го типу. Групу з
ІТ = 3,4 становило 14 осіб (3 жінки, 11 чоловіків
віком 45–75 років), які перенесли ІМ. Хірургічну
реваскуляризацію проведено в 3 випадках, ЦД
відзначено в 4 хворих.
При порівнянні структурно-функціонального
стану ЛШ за даними МДКТ та ехокардіографії
(див. табл. 3) у групі хворих із незначним та
помірним кардіосклерозом (ІТ = 1,2, накопичення КР до 50 %) та у хворих зі значним ураженням
міокарда (ІТ = 3,4, накопичення КР > 51 %) вияв-
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Таблиця 3
Порівняння показників, отриманих за допомогою МДКТ та ехокардіографії, у групах хворих на ІХС з високим та низьким індексом трансмуральності
ІТ = 1,2 (n=11)

ІТ = 3,4 (n=14)

Δ

σ

–
X

Δ

σ

–
X

КДР, см
КСР, см
ТМШПд, см
ТЗСЛШд, см

0,04*
–0,06*
–0,08*
–0,13

0,51
0,75
0,12
0,21

5,16
3,40
1,22
1,03

–0,18*
0,04*
0,05*
–0,07*

0,32
0,67
0,15
0,24

5,92
4,36
1,03
0,90

КДО, мл
КСО, мл
УО, мл
ФВ, %
ММ ЛШ, г
ІММ ЛШ, г/м2
Регіонарна скоротливість

7,9
4,97
13,93
–2,45*
–91,69
–56,65
0,18**

39,24
26,75
23,51
11,02
56,93
20,43
0,40

132,23
48
84,23
61,36
211,27
117,93
2,45

10,87
8,14
6,29
–5,82
–97,78
–50,54
0,35**

36,61
35,29
28,15
10,41
54,56
27,43
0,63

184,22
105,26
70,39
44,25
229,30
117,41
3,85

Показник

лено достовірні ознаки ремоделювання ЛШ при
значно вираженому накопиченні КР у відповідних
сегментах ЛШ. Середні значення функціональних показників ЛШ при незначному пошкоджені
міокарда були в межах норми, тоді як при масивному кардіосклерозі визначали дилатацію
порожнини ЛШ у систолу та діастолу. Показники
глобальної функції зростали порівняно з нормальними рівнями: КДР – на 7 %, КСР – на 36 %,
КДО – на 45 %, КСО – у 1,5–2 рази та ФВ ЛШ – на
20 %.
У разі проведення МДКТ і ехокардіографії
при мінімальному та помірному кардіосклерозі
(ІТ = 1 та ІТ = 2 відповідно) отримано приблизно
однакові показники КДР, КСР, ТМШПд та ФВ ЛШ.
За даними МРВ у разі значного накопичення КР у
стінці ЛШ (ІТ = 3 та ІТ = 4) отримано результати з

А

Б

різницею менш ніж 5 % для КДР, КСР, ТМШПд,
ТЗСЛШд, регіонарної скоротливості ЛШ і ФВ ЛШ
та менш еквівалентні для КДО, КСО з різницею у
межах 10 %, що також є прийнятним результатом, а різниця показників МРВ та ехокардіографії, вірогідно, зумовлена різницею в часі проведення досліджень (рис. 8).
Кореляційний аналіз показав слабку ідентичність показників ММ ЛШ і ІММ ЛШ, отриманих різними методами візуалізації серця, на що
вказує низький показник коефіцієнта детермінації (рис. 9).
При зіставленні результатів МДКТ і МРВ
(табл. 4) порівнювали показники в осіб зі значеннями ІТ = 1,2 (n=7) та з ІТ = 3,4 (n=11). Групу з
ІТ = 1,2 становили 2 жінки, 5 чоловіків віком
49–76 років з ІМ в анамнезі (n=4) та хірургічною

В

Рис. 8. Порівняльні графіки показників КСО (А), КДО (Б) та ФВ (В), отриманих із застосуванням МДКТ та ехокардіографії.
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Таблиця 4
Порівняння показників, отриманих за допомогою МДКТ та МРВ, у групах хворих на ІХС з високим та низьким індексом трансмуральності
Показник

ІТ = 1,2 (n=7)

Δ

σ

–
X

0,15

4,9

–0,26*

0,36

6,54

0,1
0,05
0,07
4,18
6,23
5,37
6,40
1,41
1,58
0,57

2,76
1,1
0,88
93,6
29,96
63,63
69,16
96,53
50,6
2,33

–0,18*
0,05*
0,06*
47,56
37,44
10,14
–3,24
8,72*
3,88*
–0,2*

0,30
0,14
0,20
35,77
23,18
21,52
5,80
19,27
9,97
0,447

5,04
0,89
0,85
245,46
168,7
76,76
35,44
150,84
75,13
4,6

σ

КДР, см

–0,06*

КСР, см
ТМШПд, см
ТЗСЛШд, см
КДО, мл
КСО, мл
УО, мл
ФВ, %
ММ ЛШ, г
ІММ ЛШ, г/м2
Регіонарна скоротливість

0,1*
0,06*
0,03*
25,03
7,93
17,1
–1,16*
0,2*
1,62*
0,33

реваскуляризацією (n=3). У групу з ІТ = 3,4 увійшли 11 пацієнтів (10 чоловіків, 1 жінка віком
42–72 роки) після ІМ. У 4 випадках діагностовано
ЦД.
У хворих з ІТ = 3,4 визначали ознаки ремоделювання ЛШ з порушенням його геометрії та
функції. Середні показники структурно-функціональних параметрів ЛШ у хворих із ІТ = 3,4 були
більшими: КДР – на 30 %, КСР – на 82 %, КДО – в
3 рази, КСО – в 5 разів, ФВ ЛШ була меншою на
50 %, ніж у пацієнтів з ІТ = 1,2. Значно порушувалася регіонарна скоротливість міокарда ЛШ. У
53 % хворих, які перенесли ІМ, спостерігали
дилатацію порожнини ЛШ з порушенням його
геометрії та погіршенням функції й подальшим
розвитком застійної СН. Подібні результати
отримано в інших дослідженнях [1, 8, 9, 12, 17,

А

ІТ = 3,4 (n=11)

–
X

Δ

18]. Також у більшості пацієнтів з хронічними
формами ІХС діагностовано порушення регіонарної скоротливої функції ЛШ, що підтверджує
провідну роль ІХС у розвитку дисфункції ЛШ у
хворих на СН [19].
Доведено, що методи МДКТ і МРВ мають
наближені один до одного дані для показників
КДР, КСР, ТМШПд, ТЗСЛШд, ФВ, ММ ЛШ,
ІММ ЛШ з різницею менш ніж 5 % від їх значень
при ІТ = 1,2 та менш еквівалентні для оцінки КДО,
КСО й регіонарної скоротливості ЛШ. При
ІТ = 3,4 ідентичні дані отримано для КДР, КСР,
ТМШПд, ТЗСЛШд, ММЛШ, ІММЛШ, ФВ ЛШ,
регіонарної скоротливості та менш еквівалентні – для КДО, КСО.
Проаналізовано зв’язок між ступенем післяінфарктного кардіосклерозу та ремоделюван-

Б

Рис. 9. Порівняльні графіки для показників ММ ЛШ (А) та ІММ ЛШ (Б), отриманих із застосуванням МДКТ та ехокардіографії.
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Таблиця 5
Залежність між індексом трансмуральності та функціональними показниками лівого шлуночка серця за даними методів візуалізації серця у хворих на ІХС
Показник
КДР, см
КСР, см
ТМШПд, см
ТЗСЛШд, см
КДО, мл
КСО, мл
УО, мл
ФВ, %
Регіонарна скоротливість

МДКТ

МРВ
r2
0,29
0,41
0,00
0,09
0,32
0,48
0,04
0,54
0,67

r
0,54*
0,64*
–0,03
–0,30
0,56*
0,69*
–0,207
–0,73*
0,82*

r
0,77*
0,69*
–0,31
–0,09
0,68*
0,65*
0,45
–0,62*
0,91*

r2
0,60
0,49
0,10
0,008
0,48
0,43
0,21
0,39
0,82

Ехокардіографія
r
r2
0,45
0,20
0,59*
0,35
–0,11
0,01
–0,27
0,07
0,47
0,22
0,64*
0,41
–0,32
0,10
–0,75*
0,56
0,78*
0,62

Примітка. r – коефіцієнт кореляції Пірсона; r2 – коефіцієнт детермінації. * Виражена залежність лінійного характеру.
Таблиця 6
Чутливість і специфічність деяких показників МДКТ
Показник
Збільшення КСО
Гіпертрофія міжшлуночкової перегородки
Зниження ФВ ЛШ
Порушення регіонарної
скоротливості ЛШ

Чутливість
90,1 %
92,8 %

Специфічність
100 %
95,6 %

91 %
100 %

92,3 %
86,9 %

ням ЛШ у хворих на ІХС. Для уточнення отриманих залежностей, особливо для показників, значення яких суттєво відрізнялися в групах спостереження, використовували статистичну обробку
із застосуванням вибіркового коефіцієнта кореляції r Пірсона (табл. 5). Для вивчення зв’язку
між ступенем післяінфарктного кардіосклерозу
та ремоделюванням ЛШ у хворих на ІХС (n = 86)
проведено аналіз залежності ІТ накопичення КР
у міокарді та досліджуваних параметрів глобальної й регіонарної функції ЛШ, отриманих різними
методами візуалізації серця.
Таблиця демонструє наявність тісної лінійної
залежності між показником ІТ та регіонарною
скоротливістю міокарда ЛШ при МДКТ (r=0,82),
МРВ (r=0,91), ехокардіографії (r=0,78) та КВГ
(r=0,70). Зміни ФВ ЛШ мали негативний лінійний
зв’язок з ІТ (при збільшенні ураження міокарда
знижується насосна функція ЛШ). Виявлено
пряму кореляційну залежність між ступенем ішемічного ураження міокарда ЛШ та показниками
глобальної функції ЛШ, визначеними за допомогою МДКТ – КДР (r=0,54), КСР (r=0,64), за допомогою МРВ – КДР (r=0,77), КСР (r=0,69), за
допомогою ехокардіографії – КДР (r=0,45) та
КСР (r=0,59). КСО та КДО за результатами всіх

Таблиця 7
Чутливість і специфічність деяких показників МРВ
Показник
Збільшення КСО ЛШ
Зниження ФВ ЛШ
Порушення регіонарної скоротливості ЛШ

Чутливість
93,4 %
93,7 %
100 %

Специфічність
100 %
95,5 %
92,6 %

методів дослідження серця також мали значну
залежність від морфометричних змін серцевого
м’яза, на що вказували відповідні значення коефіцієнта Пірсона. Крім того, виявлено зв’язок
між наявністю в пацієнта перенесеного трансмурального ІМ (r=0,66) та ознак ремоделювання
ЛШ (r=0,58). Статистична оцінка якості показників МДКТ і МРВ представлена в табл. 6 і 7.
Чутливість МДКТ становила 97,3 % (95 %
довірчий інтервал 90,9–100,0 %), специфічність – 93,7 % (87,3–100,0 %).
Таким чином, комплексне дослідження
структурно-функціональних характеристик ЛШ з
використанням МДКТ та МРВ дозволило з високою точністю виявити ступінь ішемічного ремоделювання ЛШ у пацієнтів з хронічними формами ІХС.

Висновки
1. Встановлено високу точність, специфічність та зіставність результатів мультидетекторної комп’ютерної томографії, ехокардіографії та
магнітно-резонансної візуалізації в оцінюванні
структурно-функціонального стану лівого шлуночка, зокрема післяінфарктного ремоделюван-
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ня лівого шлуночка, у хворих на хронічні форми
ішемічної хвороби серця.
2. Мультидетекторна комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна візуалізація – важливі методи візуалізації серця для діагностики ішемічного ураження міокарда лівого шлуночка та
визначення глибини ушкодження міокарда.
3. Результати магнітно-резонансної візуалізації серця мали найвищу діагностичну цінність у
виявленні ішемічного ураження міокарда лівого
шлуночка, визначення поширення та глибини
післяінфарктних рубцевих змін, а також виявлення життєздатного міокарда з оцінкою глобальної
і регіонарної функції лівого шлуночка.
4. Не виявлено зв’язку між змінами вінцевих
артерій та ремоделюванням лівого шлуночка
при непошкодженому міокарді. Об’єми лівого
шлуночка залишалися в межах норми або на
нижній її межі. Не встановлено збільшення товщини задньої стінки лівого шлуночка в систолу і
діастолу, а також маси міокарда, відзначено збереження показників стану гемодинаміки і фракції
викиду.
5. У пацієнтів з гемодинамічно значущими
стенозами вінцевих артерій виявлено ознаки
ремоделювання лівого шлуночка, що, вірогідно,
обумовлено наявністю в цій групі значної частки
пацієнтів з післяінфарктним кардіосклерозом.
Тобто, прямої залежності між ступенями стенозу
вінцевих артерій і ремоделюванням лівого шлуночка не простежено. Більша кількість гострих
коронарних подій, зокрема інфаркт міокарда,
призводить до ураження міокарда і, як наслідок,
спричиняє процес ремоделювання.
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Роль современных методов визуализации сердца в оценке ремоделирования левого
желудочка сердца при хронических формах ишемической болезни сердца
В.С. Танасичук 1, С.В. Федькив 2, Т.М. Бабкина 3, Н.В. Танасичук-Гажиева 4
1

Городская клиническая больница № 7, Киев
ГУ «Национальный научный центр “Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско” НАМН Украины»,
Киев
3 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев
4 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев
2

Представлены результаты комплексного исследования 86 пациентов с хроническими формами ишемической
болезни сердца с помощью методов визуализации сердца и сосудов. Определена высокая точность, специфичность мультидетекторной томографии и магнитно-резонансной визуализации в диагностике постинфарктного кардиосклероза. Изучена взаимосвязь между глубиной ишемического поражения миокарда и состоянием глобальной и регионарной функций левого желудочка. Установлена статистически достоверная сопоставимость результатов мультидетекторной томографии, эхокардиографии и магнитно-резонансной визуализации
в оценке ремоделирования левого желудочка сердца.
Ключевые слова: визуализация сердца, мультидетекторная компьютерная томография, магнитно-резонансная визуализация, ишемическая болезнь сердца, хронические формы.

Role of modern methods of cardiovascular imaging in the assessment of left ventricular
remodeling in chronic forms of the ischemic heart disease
V.S. Tanasichuk 1, S.V. Fedkіv 2, T.M. Babkinа 3, N.V. Tanasichuk-Gazhieva 4
1
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3 Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
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2

This paper presents results of the comprehensive study of 86 patients with chronic ischemic heart disease using
cardiovascular imaging techniques. The precision and specificity of multidetector computer tomography and magnetic
resonance imaging in the diagnosis of myocardial infarction were determined. Interrelation between depth of
myocardial injury, global and regional left ventricular function was studied. Comparability of the results received by
means of multidetector computed tomography and echocardiography or magnetic resonance imaging for evaluation
of left ventricular remodeling was observed.
Key words: cardiovascular imaging, multidetector computed tomography, magnetic resonance imaging, chronic
ischemic heart disease.
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Рис. 1. Анатомія лівого шлуночка серця (17-сегментна модель).
А: 1а – передня стінка, 2а – бічна стінка, 3а – нижня стінка; Б: 1б –
базальні сегменти, 2б – середні сегменти, 3б – верхівкові сегменти, 4б – верхівка; В: 1 – базальний передній, 2 – базальний передньоперегородковий, 3 – базальний нижньоперегородковий, 4 –
базальний нижній, 5 – базальний задньобічний, 6 – базальний
передньобічний, 7 – середній передній, 8 – середній передньоперегородковий, 9 – середній нижньоперегородковий, 10 – середній
нижній, 11 – середній задньобічний, 12 – середній передньобічний,
13 – верхівковий передній, 14 – верхівковий перегородковий, 15 –
верхівковий нижній, 16 – верхівковий бічний, 17 – верхівка.
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Рис. 4. Томограма (МРВ без внутрішньовенного контрастування) пацієнта О., 74 роки. Аневризма ЛШ.
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Рис. 5. Томограма (МРВ з внутрішньовенним болюсним контрастуванням) пацієнта К., 62 роки. Субендокардіальні зони ішемії (А) і відстрочене накопичення контрастної речовини в середньо-верхівкових відділах ЛШ (Б, В).
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Рис. 2. Томограма (МДКТ) пацієнта М., 53 роки. Трансмуральний
інфаркт міокарда ЛШ. Оклюзія проксимального відділу обвідної
гілки лівої вінцевої артерії (стрілка) (А). Ознаки трансмурального
інфаркту міокарда в задньобічних сегментах базальних і середніх
відділів ЛШ з гіпокінезією на цьому рівні (Б, В).
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Рис. 6. Томограма (МРВ) пацієнта Т., 57 років. Витончення
задньої стінки базальних і середніх відділів ЛШ (А).
Трансмуральне відстрочене накопичення контрастної речовини
в задніх стінках лівого і правого шлуночків – рубцеві зміни (Б, В).
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Рис. 3. Томограма (МДКТ) пацієнта Х., 71 рік. Трансмуральний
інфаркт міокарда. Виражений стеноз вінцевих артерій (А, Б). Стінка
аневризми нерівномірно звапнена (В). Аневризма в середніх та
верхівкових відділах ЛШ (Б, Г).

Рис. 7. Томограма (МРВ) пацієнта М., 63 роки. Трансмуральний
інфаркт міокарда з формуванням аневризми верхівки ЛШ і пристінковим тромбозом (A, Б). Повторний субендокардіальний
інфаркт міокарда задньої стінки ЛШ (В). Діаграма ступеня ураження стінки ЛШ (Г).

