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Анотацiя
Опис зв’язку мiж тиском та об’ємом лiвого шлуночка серця добре зарекомендував себе як точний та ретельний
спосiб оцiнки функцiї серця. Завдяки прогресу в технологiї мiнiатюрних сенсорiв, цей пiдхiд успiшно був викори-
станий на дрiбних гризунах, що дозволило детально описати їх серцево-судинну функцiю, перевiряючи ефекти
фармакотерапiї та вивчаючи умови хвороби. Цей метод є унiкальним для вимiрювання показникiв лiвого шлуночка,
який бiльш точно показує як працює серце i менше залежить вiд умов судинного навантаження. Iдея методу полягає
в одночасному вимiрюваннi серцево-судинних сигналiв тиску та об’єму та нанесеннi їх в залежностi один вiд одного
в реальному часi. Iз отриманих даних обраховуються такi параметри: частота серцебиття, кiнцевий систолiчний,
дiастольчний об’єм та тиск, фракцiя викиду серця, артерiальна еластичнiсть. Таким чином в данiй роботi перевiрено
ефективнiсть методу та проаналiзовано основнi показники роботи серця на контрольнiй та дослiднiй групах щурiв.
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Вступ

Близько 30 рокiв тому японський вчений Масато
Сагава та його колеги розпочали систематичний та
детальний аналiз функцiї шлуночкової системи сер-
ця з використанням спiввiдношення тиску та об’єму.
Їх робота призвела до оцiнки того, що такi спiввiдно-
шення забезпечують унiкальний та потужний пiдхiд
до кiлькiсної оцiнки серцевої функцiї, особливо в
реальному часi. Подальшi дослiдження на великих
тваринах створювали петлi (об’єм-тиск) в реальному
часi, як в стацiонарних умовах, так i при тимчасо-
вому зменшеннi припливу кровi до серця. Найбiльш
зручним способом отримання цих даних було викори-
стання явища iмпедансу (або провiдностi) i катетера,
який вимiрює тиск,вставленого вздовж довгої осi
шлуночка, для забезпечення сигналу об’єму в ре-
жимi реального часу, а також сигналу тиску. Цей
катетер вперше був використаний на великих тва-
ринах, починаючи з середини 1980-x рокiв. Через
15 рокiв, технiчний розвиток мiнiатюрних датчикiв
дозволив застосувати цей пiдхiд до дуже дрiбних
ссавцiв. Незважаючи на свою iнвазивнiсть, ця скла-
дна методологiя має великий потенцiал для характе-
ристики серцевої функцiї у щурiв, якi мають серцево-
судиннi захворювань та тестування наслiдкiв рiзних
фармакологiчних препаратiв.

1. Теоретичнi вiдомостi

Серце – це конусоподiбний м’язовий порожнистий
орган кровоносної системи, який своїми ритмiчними
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скороченнями прокачує кров або гемолiмфу через
судини тiла, забезпечуючи таким чином живлення i
дихання тканин. Серце ссавцiв чотирикамерне. Роз-
рiзняють (за током кровi) : праве передсердя, правий
шлуночок, лiве передсердя i лiвий шлуночок. Сер-
цевий цикл – послiдовнiсть подiй, якi вiдбуваються
при кожному окремому скороченнi серця. Камери
серця скорочуються i розслабляються послiдовно –
спочатку передсердя, а потiм шлуночки. Кожен цикл
включає три великi стадiї: систола передсердя, систо-
ла шлуночкiв i дiастола. Термiн «систола» означає
скорочення м’яза. Видiляють електричну систолу
— електричну активнiсть, яка стимулює мiокард i
викликає механiчну систолу, — скорочення серцево-
го м’яза i зменшення камер серця в об’ємi. Термiн
«дiастола» означає розслаблення м’яза. Пiд час сер-
цевого циклу вiдбувається пiдвищення i зниження
тиску кровi, вiдповiдно високий тиск у момент си-
столи шлуночкiв називається систолою, а низьке пiд
час їх дiастоли – дiастолою. [1]

2. Принцип роботи методу

Катетризована система Millar одночасно i непе-
рервно вимiрює тиск у шлуночку серця i об’єм вiд
непошкодженого серцебиття тварин. Пристрiй ви-
мiрює тиск, об’єм та внутрiшньо серцеву електро-
кардiографiю за допомогою одного катетера який
поєднує в собi датчик тиску та чотири електроди про-
вiдностi. Серцево-судиннi сигнали тиску та об’єму
можуть бути нанесенi один в залежностi вiд одного
в реальному часi i утворювати лiвi або правi шлуно-
чковi петлi. За допомогою катетерiв можна отримати
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даннi об’єму по одному сегменту лiвого шлуночка.
Прилад MPVS-400 має внутрiшнiй генератор з фiксо-
ваною частотою 20КГц, який генерує 20мкА струму
синусоїдальної хвилi, створюючи електричне поле
всерединi лiвого шлуночка серця. Система вимiрює
вiдповiдну напругу яка пропорцiйна електричному
полю серця. Система постiйно вимiрює цю напругу
через пару приймальних електродiв якi розташованi
на кiнцi катетера. Вимiрювана напруга змiнюється
упродовж серцевого циклу так як збiльшується об’єм
кровi в лiвому шлуночку (фаза дiастолiчного напов-
нення) i коли об’єм зменшується (фаза систолiчного
викиду) Вимiрювана напруга зменшується при збiль-
шеннi об’єму (зменшується опiр кровi, провiднiсть
збiльшується), напруга зростає при зниженнi об’єму
(збiльшується опiр кровi,провiднiсть кровi зменшує-
ться). Потiм система перетворює вимiрюванi напруги
у провiднiсть шлуночкiв, яка пропорцiйна змiнам в
об’ємi шлуночка, як зазначено вище. Твердотiльний
датчик тиску використовує ту ж саму технологiю.
Датчик тиску, розташованого мiж електродами про-
вiдностi/об’єму , дозволяє одночасно вимiрювати
тиск i провiднiсть/об’єм, що дозволяє отримати ви-
соку якiсть петлi (об’єм-тиск) вiд серцебиття дрiбних
тварин. Система має вбудовану здатнiсть збирати
даннi. Два канали системи призначенi для отрима-
ння сигналiв тиску. Третiй канал призначений для
отримання сигналу провiдностi/об’єму, четвертий ка-
нал – для допомiжного сигналу напруги з периферiї
вимiрювального пристрою.

3. Хiд експерименту та результати
Дослiдженнi були проведенi на щурах лiнiї Wistar

вiком вiд 6 до 7 мiсяцiв, чоловiчої статi. Чотири з них
належали до контрольної групи та 4 до дослiдної.
Щурам дослiдної вводився дослiдний фармакологi-
чний препарат. Пiсля наркотизацiї тварин катетер
вводився через коротидну артерiю до лiвого шлуно-
чка. Отриманi данi по змiнi тиску, об’єму та часу
реєструвалися системою Millar Instrument, розрахо-
вували ряд показникiв серцевої функцiї. Одним с
важливих показникiв є ударний об’єм 𝑆𝑉 – кiль-
кiсть кровi, яка викидається при кожному скоро-
ченнi серця, характеризує силу i ефективнiсть сер-
цевих скорочень. Розраховується як рiзниця кiнце-
вого дiастолiчного 𝐸𝐷𝑉 та кiнцевого систолiчного
об’ємiв 𝐸𝑆𝑉 [2].

𝑆𝑉 = 𝐸𝐷𝑉 − 𝐸𝑆𝑉

Обраховано фракцiю викиду 𝐸𝐹–показник, який
визначає яку ефективну роботу виконує серце з ко-
жним ударом, тобто це процент вiд об’єму кровi,
яка викидається у судини з шлуночка серця пiд час
кожного скорочення.

𝐸𝐹 =
𝑆𝑉

𝐸𝐷𝑉
· 100%

Серцевий викид 𝐶𝑂 або хвилинний об’єм кровi –
кiлькiсть кровi, що викидають шлуночки серця за

1 хвилину. Добуток ударного об’єму на частоту сер-
цевих скорочень 𝐻𝑅 [3]

𝐶𝑂 = 𝑆𝑉 ·𝐻𝑅
Артерiальна еластичнiсть 𝐸𝑎- показник артерiаль-
ного навантаження, розраховується як вiдношен-
ня кiнцевого систолiчного тиску 𝐸𝑆𝑃 до ударного
об’єму 𝑆𝑉 .

𝐸𝑎 =
𝐸𝑆𝑃

𝑆𝑉
Також була обрахована iзоволюмiчна константа ре-
лаксацiї 𝜏 .

𝜏 = 𝑡 · 𝑙𝑛𝐸𝑆𝑃
𝐴𝑃

На Рис.1, Рис. 2 та Рис.3 зображено дiаграми порiв-
няння показникiв контрольних та дослiдних щурiв.
Також був проведений статистичний аналiз даних
за допомогою програмного забезпечення 𝑆𝑃𝑆𝑆, в
якому використовувались критерiй Шапiра-Уiлка та
Колгомогорова-Смирнова для перевiрки статичної
значущостi, яка була створена при 𝑃 < 0.05.

Отже,пiсля введення дослiдного фармакологiчно-
го препарату у дослiдник щурiв збiльшилися удар-
ний об’єм, частота серцевих скорочень, кiнцевий си-
столiчний та дiастолiчний об’єми, хвилинний об’єм
кровi, фракцiя викиду але зменшилися артерiальна
еластичнiсть та iзоволюмiчна константа релаксацiї.
Пiдвищення числа серцевих скорочень також сприяє
збiльшенню потреби мiокарда у киснi i порушенню
дiастоли за рахунок її зменшення. Оскiльки у до-
слiдних щурiв збiльшилась скоротнiсть шлуночка,
а також збiльшилось навантаження на мiокард, що
могло призвести до зменшення артерiальної еласти-
чностi.

Висновки

Таким чином, в данiй роботi отримано пiдтвер-
дження ефективностi використання даного методу
вимiрювання основних показникiв функцiї серця на
дрiбних щурах. За допомогою катетеризованої си-
стеми Millar Instrument отримано та проаналiзова-
но основнi кардiогемодинамiчнi показники в дано-
му експериментi. Пiсля введеного фармакологiчно-
го дослiдного препарату скорочуванiсть шлуночкiв
збiльшилась, але також i збiльшилось навантаження
на мiокард що призвело до зменшення артерiальної
еластичностi.
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Рис. 1. Порiвняння частоти скорочень 𝐻𝑅, кiнцевих дiастолiчного та систолiчного об’єму 𝐸𝐷𝑉 , 𝐸𝑆𝑉 ,
серцевий викид 𝐶𝑂. * – достовiрнi змiни мiж контрольною та експериментальною групою.

Рис. 2. Порiвняння кiнцевого систолiчного тиску 𝐸𝑆𝑃 , фракцiях викиду 𝐸𝐹 та ударного об’єму 𝑆𝑉 ,
ударної роботи 𝑆𝑊 , максимальної швидкостi змiни тиску. * – достовiрнi змiни мiж контрольною та
експериментальною групою.

Рис. 3. Порiвняння кiнцевого диастолiчного тиску 𝐸𝐷𝑃 , артерiальної еластичностi 𝐸𝑎 та iзоволюмiчної
константи релаксацiї 𝜏 . * – достовiрнi змiни мiж контрольною та експериментальною групою.
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