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СЪКРАЩЕНИЯ 

Съкращение Значение Превод на български език 

RCA Right coronary artery Дясна коронарна артерия 

LCA Left coronary artery Лява коронарна артерия 

LAD Left anterior descending Лява предна десцендентна 

H Height Ръст 

W Weight Тегло 

Age  y Age years Възраст години 

BSA Body surface area Телесна повърхност 

LVM Left ventricular mass Левокамерна маса 

2D Two-dimensional Двуразмерна ехо 

М M-mode Едноразмерна ехо 

Ао Aortic valve Аорта 

IVSd Interventricular septum in 
diastole 

Междукамерна преграда в 
диастола 

LVDD Left ventricle diameter in 
diastole 

Левокамерен диаметър в  
диастола 

LVPWd Left ventricle posterior wall in 
diastole 

Левокамерна задна стена в 
диастола 

Z Z-score Z-стойност 

Mean Mean=Average Средно 

SD Standard Deviation Стандартно отклонение 

SE Standard Error Стандартна грешка 

CI Confidence Interval Доверителен интервал 

Median Median Медиана 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Ехокардиографията е надежден, неинвазивен метод за оценка на сърдечната 
структура и функция при деца и възрастни. Много важни клинични решения се взимат 
на базата на ехо измервания. Нормализацията на измерванията спрямо телесните 
размери (тегло = weight = W, ръст = height = H, телесна повърхност = body surface area = 
BSA) е улеснение и необходимост в детската ехокардиография. Стандартизацията се 
осъществява най-лесно с използването на Z- стойности (Z-score) т.е. брой стандартни 
отклонения от предвидената средна стойност. Това елементаризира процеса на оценки 
на нормите като Z +/- 2.0 и дава възможност за количествено сравнение между серийни 
измервания, както и между пациенти с различни телесни размери. 

С навлизането в масовата практика на методите за оценка на Z-стойностите за 
различни параметри в детската ехокардиография, станаха ясни и затрудненията в 
използването на статистическите методи за създаване на референтни граници. 
Разликите в резултатите между различните методи за оценка пораждат въпроси. 
Сравнителните проучвания станаха необходимост.  

Ехокардиографските измервания на коронарните артерии в детската възраст 
станаха част от рутинната ехокардиография поради значението им за проследяването 
на пациенти с болестта на Кавазаки. В литературата са известни няколко публикации за 
създадени регресионни формули, даващи възможност за предвиждане на средни 
стойности и Z-отклонението (Tan et al 2002, McCrindle et al 2007, Oliveri et al 2009, 
Dallaire et al 2011, Zhang et al 2015). Стана ясно, че обикновеният линеарен регресионен 
анализ не описва точно по-рязкото нарастване на размера на коронарните артерии при 
по-малки стъпки на увеличение на телесните размери в кърмаческата и ранната детска 
възраст, поради което се налага използване на нелинеарни модели с различни 
трансформации. Има наличие на хетероскедастичност (промяна на диапазона на 
вариация); като корекцията по нея  е правена с weighted least squares (Dallaire et al 
2011), но сходен ефект се постига с линеарна регресия на остатъците (McCrindle et al 
2007) или логаритмична трансформация (Oliveri et al 2009).  

Целта на проучването ни бе формулирана на базата на изводи, които направихме 
след прегледа на достъпната ни литература. Няма публикации за формули основани на 
измервания на коронарните артерии при български деца. Не открихме публикации за 
формули описващи корелационни зависимости с други ехокардиографски параметри в 
детска възраст, освен с аортния клапен пръстен. Публикуваните статии за изследване 
на зависимостта на размера на коронарните артерии от LVM са в проучвания при 
възрастни с ангиографски и компътърно-томографски методи на изобразяване. Няма 
публикувано изследване и формула, описваща промяната на размера на коронарните 
артерии при физиологичното увеличение на LVM в детската възраст.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Цел: 

Да се потърсят нови зависимости и формули, описващи промяната в размера на 

коронарните артерии в детска възраст, на базата на ехокардиографски измервания при 

български деца. 

 

Задачи: 

1. Да се сравнят регресионни формули за оценка на диаметъра на коронарни артерии 

като зависимост от параметри на телесните размери на базата на собствени 

ехокардиографски изследвания при деца.  

2. Да се потърсят нови корелационни зависимости за описание на промените в 

размерите на коронарните артерии. 

3. Да се предложи нова формула с възможност за вграждане в различни електронни 

системи за докладване на ехокардиографски измервания. 

4. Да се сравнят резултатите от проучването с резултатите по публикуваните до сега 

регресионни формули. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Тип проучване: 

Това е наблюдателно проучване (observational study), одобрено от етичната 

комисия на Медицински Университет – Пловдив.  

Логическа единица: 

Децата в проучването са били насочени за ехокардиография, поради установен 

сърдечен шум или скрининг. В групата са включени 256 здрави деца със 

ехокардиографско заключение за структурно и функционално нормално сърце от 

всички последователни амбулаторни ехокардиографии от дисертанта за периода между 

20.03.2004 – 20.03.2006 година.  

Техническа единица: 

Образното изследване е било осъществено в два центъра за извънболнична 

помощ - МЦ “Национална кардиологична болница” и МЦ “Детско здраве”.  

Характеристика на контингента: 

 
Фиг. 1. Разпределение на децата в проучването по възрастови групи.  

 

Фиг. 2. Разпределение на децата в проучването по пол. 

256 
включени в 

проучването 

47 (18%) 
< 1 год 

74 (29%) 
1-5 год. 

65 (26%) 
6-10 год 

44 (17%) 
11-15 год 

26 (10%) 
16-20 год 

Разпределение на пациентите, в зависимост от пола 

момчета 

момичета 

118 
(46%) 138 

(54%) 
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Ехокардиографското изследване е проведено от дисертанта с Acuson™ 

128/XP10. При нито едно от изследванията не е използвана седация. Документирана е 

възрастта, теглото и ръста. Измерванията са правени по време на изследването. 

Резултатите са докладвани със стандартната за центъра система. Образите не са 

съхранявани дигитално, поради техническа невъзможност.  

Измерването на коронарните артерии (RCA, LCA, LAD) е направено върху 

двуразмерни (2D) късоосеви срезове и е стандартизирано за вътрешния диаметър на 

съда между вътрешните ендокардни граници на 2-5 мм от изхода от аортата за RCA и 

LCA, a за LAD от отделянето от LCA, като са избягвани сегментите с разклонение. За 

оптимизиране на образа е използвана най-високата честота трансдюсер, с която се 

получава достоверно изобразяване. 

Измерванията на аортния клапен пръстен (Ао) са направени в 2D дългоосев срез 

в диастола. 

Измерванията на левокамерните диаметри и дебелини на стените (IVSd, LVDD, 

LVPWd) е направено в едноразмерна ехо (М) върху едноразмерен образ насложен 

върху контролиран двуразмерен късоосев срез на нивото на митралната клапа като са 

спазвани стандартните одобрени критерии от водещо до водещо ендокардно ехо.  

Измерванията са изразявани в mm. Данните на децата (възраст, височина, тегло), 

M-измерванията (IVSd, LVDD, LVPWd), както и 2D-измерванията (Ао, RCA, LCA, 

LAD) са въведени в таблица Microsot Excel for Mac 2008.  

BSA e изчислена по формулата на Haycock (1978г) : BSA Haycock = weight0.5378 * 

height0.3964 * 0.024265 

LVM e изчислена по формулата на Devereux ASE (1986г): 

LVM(ASE)=0.8*(1.04*([LVDD + LVPWd + IVSd]3 - [LVIDD]3))+ 0,6g. 

Статистическа обработка:  

Статистическата обработка е включвала първичен анализ на данните в Microsoft 

Excel for Mac 2008. Допълнителната статистическа обработка е направена на 

статистически пакет SPSS 21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Mac 

OS, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.). Тя е консултирана от Центъра по приложна 

статистика на Институа по детско здраве (Centre for Applied Statistics, Institute of Child 

Health, University College London) и технически направена от автора. 

Липсващите стойности са премахнати от анализа за съответната величина 

listwise; не са правени замествания нито със средни стойности, нито с импутация. Не са 

премахвани отдалечени стойности (outliers).  
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Сравненията на средните/медианни стойности между групи от цифрови 

континуални променливи са правени при наличие на нормалност на разпределението с 

параметричен анализ t-test (при две групи) и ANOVA (при повече от две групи); при 

патология на разпределението е използван  непараметричен анализ Mann-Whitney (при 

две групи) и Kruskal-Wallis (при повече от две групи). За статистическа значимост е 

приемана p<0.05 и за силна статистическа зависимост p<0.001.  

Най-добре описващ регресионен модел (best fit model). Регресионният анализ 

със SPSS 21.0 е включвал сравнение на 11 различни трансформации в линеарния 

регресионен анализ за намиране на най-добре съвпадаща крива за моделиране на 

промяната на зависимите величини Y (RCA, LCA, LAD)  спрямо независимите 

величини X (H, W, BSA, Ao, LVM). За най-добър е приеман модела с най-висок 

адаптиран коефициент на детерминация (adjusted R2), но краен избор е направен след 

визуалния преглед на кривата. Изчислената стойност по регресионната формула 

представлява предвижданата средна стойност зависимата величина (RCA, LCA, LAD) 

за популацията (µ)  при избрана стойност на независимата величина (H, W, BSA, Ao, 

LVM). 

Статистика на остатъците (residuals). Остатъчните стойности (residuals) са 

изчислени като разликата между стойността на зависимата величина Y от измерването 

(sample) и предвидената стойност от формулата (estimate) за дадената позиция на 

независимата величина X.  

Нормално разпределение на остатъците е приемано, че съществува при идеални 

средни стойности от 0 за групата. Нормалността е проверена и чрез визуална инспекция 

на графиките остатъци - независима величина и  P-P вероятност за нормалност. SD на 

остатъците от средната 0 е изчислено по стандартната формула за квадратния корен от 

вариацията (сбора на квадратите разделен на броя на изследванията-1) и е използвано 

за предвиждане на стандартното отклонение на популацията (σ).  

Проверка за хетероскедастичност (heteroscedasticity). Направена е проверка 

за наличие на хетероскедастичност на residuals с промяната на независимата величина с 

теста на Breusch-Pagan (1979). Допълнително са използвани методите на визуална 

инспекция на графиките остатъци - независима величина и стандартизирани остатъци - 

стандартизирана предвиждана величина  (standardised residuals - standardised predicted 

value). 

Корекция на хетероскедастичност (heteroscedasticity). Корекция по 

хетероскедастичност е направена с използване на метода на линеарната регресия на 
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абсолютните остатъци: 1) трансформиране на стойностите на остатъците в абсолютни 

чрез позитивиране ; 2) извеждане на формула за линеарна регресия на промяната на 

абсолютните остатъци Y, спрямо независимата величина X (BSA, LVM,) предвиждаща 

средната стойност на абсолютните остатъци (вариабилен компонент на формулата за 

корекция); 3) изчисление на SD на вторичните остатъци изчислени като разлика между 

стойността на абсолютните  остатъци и предвидената средна стойност (постоянен 

компонент на формулата за корекция). 

Изчисление на Z-стойност. Z-стойността се изчислява като брой SD, т.е. 

стойността на разликата между измерването и предвидената средна стойност по 

регресионната формула за дадената позиция на независимата величина (H, W, BSA, Ao, 

LVM) разделена на стойността на предвиденото SD.  

 

Дизайн на проучването: 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 
Резултати и обсъждане по задача 1 и 2.  

Включени са 256 здрави деца със структурно и функционално нормално сърце 
на медианна възраст 5.29 (0.04-18.37) години (средна 6.5979 ±5.44127) с медианна 
височина 113.00 (47- 187) cm (средна 113.89 ±37.61) и медианно тегло 20.00 (3.15 - 
113.00) кг (средно 25.70 ± 19.45). 

RCA е изобразена във всички 256/256 случаи, LCA е изобразена в 255/256 
(99.60%), LAD е изобразена в 240/256 (93.75%) от изследванията.  

Разпределението на пациентите по възраст и пол е представено на Фигура 1 и 2. 
Допълнителен анализ на разпределението по възраст в зависимост от пола е 
представена на Фигура 3.  

 
Фиг. 3. Хистограма на брой пациенти по възраст в зависимост от пола с насложена Гаусова 

крива на разпределение. Sex = пол, 1= мъжки, 2=женски. На диаграмата: по оста Х – възраст в 
години; по оста Y – колони - брой пациенти / крива - относителна честота. 

Сравнението между стойностите за двата пола на ръст, тегло, телесна 
повърхност, възраст, левокамерна маса е показано на Фигура 4. Не е намерена 
статистически значима междуполова разлика в размера на коронарните артерии: няма 
корелация между размера на коронарните артерии и пола (Spearman тест p>0.05 за RCA 
0.451, LCA 0.226, LAD 0.459), няма разлика между средните и медианните стойности  
между групите пол мъжки/женски (ANOVA p>0.05 за RCA 0.366, LCA 0.128, LAD 
0.221, Kruskal-Wallis p>0.05 за RCA 0.449, LCA 0.225, LAD 0.458).  
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Фиг. 4. Сравнение на средните стойности (хоризонтална линия) и граници на стойностите 

(правоъгълник 25-75 перцентил, вертикална черта 5-95 перцентил) за мъжки пол (леви колони) 
и женски пол (десни колони). По оста Y: леви графики от горе надолу за RCA (mm), LCA (mm),  
LAD (mm), LVM (g); десни графики от горе надолу Height=Ръст (cm), Weight=Тегло(kg), BSA 

Haycock (m2), Age=Възраст (год) 
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Групата от 256 деца е достатъчно голяма, за да позволява достоверна 

статистическа обработка. Макар и да не е най-голямата, тя е сравнима с останалите 

публикации и е значимо по-малка само в сравнение с групата от Монреал (Dallaire 

2011). Включени са всички подгрупи на детската възраст, което дава възможност за 

достоверност на модела за всички телесни размери. Постигнат е отличен процент (18%) 

на пациенти в кърмаческа възраст < 1 година. Има преобладание на групата деца до 10 

години, които съставляват 73% от групата, което ограничава статистическата сила на 

модела за деца над 10 години.  

Постигната е отлична степен на успех над 90% за изобразяване на коронарните 

артерии, сравнима с този публикуван преди и след това изследване без да е използвано 

седиране по време на изследването и с използване на предходна генерация ехографско 

оборудване без тъканно-хармонична опция. Образното изследване е правено от 

единствен изследовател, което е уеднаквило подхода.  

Постигнат е отличен баланс между половете. Не е намерена значима 

междуполова разлика. Както и в предходни проучвания, съобщените регресионни 

формули са единни за двата пола.  

Резултатите от първичната обработка с Microsoft Excel 2008 потвърждават 

силната корелация с телесната повърхност, има обещаващ резултат за корелация с 

левокамерна маса.  

Резултатите за вторичната обработка с SPSS 21.0 са показани на Фигури 5-10. 

Матриксното разпределение е показано на Фигура 5 . Изборите на най-добре описваща 

крива са показани на Фигура 6-10 за съответно ръст (Фигура 6 a-c), тегло (Фигура 7 a-

c), телесна повърхност (Фигура 8 a-c), Аорта (Фигура 9 a-c). левокамерна маса (Фигура 

10 a-c).  
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Фиг. 5. Матриксна таблица на зависимости на коронарни артерии по SPSS 21.0. 



РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

   15  

 
Фиг. 6. (а-с) Криви на регресия на коронарни артерии спрямо ръст (height) по SPSS 21.0 

Фиг. 6 а. На диаграмата: по оста Х - Ръст (Height) (cm), 
по оста Y - Дясна коронарна артерия (RCA) (mm) 

 
Фиг. 6 b: На диаграмата: по оста Х - Ръст (Height) (cm),  

по оста Y - Лява коронарна артерия (LCA) (mm) 
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Фиг. 6 с: На диаграмата: по оста Х - Ръст (Height) (cm), 

по оста Y - Лява предна десцендентна коронарна артерия (LAD) (mm) 

 
Фиг. 7. (a-c) Криви на регресия на коронарни артерии спрямо тегло (Weight) по SPSS 21.0. 

Фиг. 7 а: На диаграмата: по оста Х - Тегло (Weight) (kg), 
по оста Y - Дясна коронарна артерия (RCA) (mm)   
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Фиг. 7 b: На диаграмата: по оста Х - Тегло (Weight) (kg), 

по оста Y - Лява коронарна артерия (LCA) (mm) 

 
Фиг. 7 c: На диаграмата: по оста Х - Тегло (Weight) (kg), 

по оста Y - Лява предна десцендентна коронарна артерия (LAD) (mm)   
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Фиг. 8. (a-c) Криви на регресия на коронарни артерии спрямо телесна повърхност 

(BSA Haycock) по SPSS 21.0 
Фиг. 8 а: На диаграмата: по оста Х - телесна повърхност (BSA Haycock) (m2), 

по оста Y - Дясна коронарна артерия (RCA) (mm)   

 
Фиг. 8 b: На диаграмата: по оста Х - телесна повърхност (BSA Haycock) (m2), 

по оста Y - Лява коронарна артерия (LCA) (mm) 
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Фиг. 8 c: На диаграмата: по оста Х - телесна повърхност (BSA Haycock) (m2), 

по оста Y - Лява предна десцендентна коронарна артерия (LAD) (mm)   

 
Фиг. 9. (a-c) Криви на регресия спрямо аортния клапен пръстен (Ао) по SPSS 21.0. 

Фиг. 9 a: На диаграмата: по оста Х - Аортен клапен пръстен (Ао) (mm), 
 по оста Y - Дясна коронарна артерия (RCA) (mm) 
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Фиг. 9 b: На диаграмата: по оста Х - Аортен клапен пръстен (Ао) (mm), 

по оста Y - Лява коронарна артерия (LCA) (mm)   

 
Фиг. 9 c: На диаграмата: по оста Х - Аортен клапен пръстен (Ао) (mm), 

по оста Y - Лява предна десцендентна артерия (LAD) (mm)   
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Фиг. 10. (a-c) Криви на регресия на коронарни артерии спрямо левокамерна маса 

(LVM) по SPSS 21.0. 
Фиг. 10 a: На диаграмата: по оста Х - Левокамерна маса (LVM) (g), 

по оста Y - Дясна коронарна артерия (RCA) (mm)   

 
Фиг. 10 b: На диаграмата: по оста Х - Левокамерна маса (LVM) (g), 

по оста Y - Лява коронарна артерия (LCA) (mm)   
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Фиг. 10 c: На диаграмата: по оста Х - Левокамерна маса (LVM) (g), 

по оста Y - Лява предна десцендентна коронарна артерия (LAD) (mm)   

Регресионните формули за степенен модел (POWER model: y=Constant*xBeta ) 
най-добре описват зависимостта на промените. Резултатите от адаптираните 
коефициенти на детерминация (R2) за зависимостта от телесната повърхност, аортния 
клапен пръстен и левокамерната маса са показани в адаптираната Таблица 1.  

Табл. 1: Стойности на избраните описателни криви по степенния POWER модел за 
регресионните формули спрямо параметри на телесна повърхност, аортен клапен 
пръстен и левокамерна маса по SPSS 21.0. 
 

CA/X R R2 Adjusted R2 SE of the 
estimate 

X=BSA 
RCA/BSA   .875 .766 .765 .126 
LCA/BSA   .912 .832 .832 .112 
LAD/BSA   .889 .791 .790 .128 
X=Ao 

RCA/Ao   .853 .728 .727 .136 
LCA/Ao  .891 .794 .793 .124 
LAD/Ao   .864 .747 .746 .142 
X=LVM 

RCA/LVM   .873 .761 .760 .127 
LCA/LVM   .900 .809 .808 .119 
LAD/LVM   .874 .764 .763 .136 
CA=коронарна артерия; BSA=телесна повърхност, Ao=аортен клапен пръстен, LVM= 
левокамерна маса 
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Направеният детайлен анализ на 11 различни модела /Фиг. 6-10/ установи, че 
много от тях имат сходна описателна сила с висок коефициент на детерминация. 
Изборът на най-добър модел (best fit model) се е базирал не само на най-високия 
коефициент на детерминация, но и на допълнителната визуална инспекция на 
описателната сила на кривата. Обикновените линеарни модели със сигурност не 
описват промените. Има стръмно нарастване на размера на коронарните артерии в 
ранната възраст и само модели описващи тази промяна бяха приети от нас за 
достоверни.  

Намерихме, че най-добра описателна сила по коефициента на детерминация и 
съвпадение при визуална инспекция има степенния (POWER) модел (y=constant*xbeta). 
Нашият модел е най-сходен с този публикуван от групата от Бостън (Mc Crindle et al 
2007): y=Constant*xBeta1 + beta2.  

Настоящето изследване потвърждава най-добра корелация с BSA. Разликите с 
описателната сила на моделите спрямо ръста (H) и теглото (W) обаче са незначими и 
формулите за тези зависимости могат да се използват с клинична достоверност.  

В настоящето проучване се потвърждава високата корелация с аортния клапен 
пръстен, съобщена в две предходни публикации (Tan et al 2003, Dallaire et al 2011). 

Допълнително тествахме нова корелация с LVM. Избраният степенен модел 
(POWER) (y=constant*xbeta ) има висок коефициент на детерминация от 76 % - 81% - 
76%, съответно за RCA - LCA –LAD, който не е по-добър, но е сравним с този за BSA. 
Има отлично съвпадение на кривата при визуална инспекция. Предлoженият от нас 
модел за зависимост от LVM описва достоверно промяната на размера на коронарните 
артерии като функция на физиологичното нарастване на LVM в детската възраст. 

В достъпната ни литература не открихме формула от регресионен модел на 
описание на корелация с физиологичното увеличение на LVM в детската възраст. 
Предходни публикации при възрастни от анатомично изследване, директна 
катетеризационна ангиография и компютърна томография съобщават за неадекватно 
увеличение на размерите на коронарните артерии при патологична първична или 
вторична левокамерна хипертрофия. Има единични публикации за адекватно 
увеличение на размерите на коронарните артерии при физиологична камерна 
хипертрофия.  

Съобщаваната в това проучване корелация с LVM дава възможност за бъдещи 
изследвания за оценка адекватността на увеличение на размера на коронарните артерии 
при физиологична и патологична хипертрофия в детската възраст.  
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Резултати и обсъждане по задача 3. 

Избраните и предлагани регресионни формули за степенен модел (Power model: 
y=Constant*xBeta) и оценената стандартна грешка са съобщени в Таблица 2. Резултата 
по регресионната формула е предвижданата средна стойност за популацията. SE 
оценява възможната грешка на това предвиждане и +/- 2*SE интервала на 
доверителност съдържа с 95% гаранция средната стойност за популацията. Съобщени 
са и SD на остатъците (residuals) по формулите за телесна повърхност и левокамерна 
маса, като предлаганата оценка за SD е описана в статистика на остатъците. 
Коефициентите са закръглени до 4-тия знак след десетичната запетая.  

Табл. 2: Предлагани регресионни формули за изчисление на предвиждана средна 
стойност по предлагания степенен (power) модел с SPSS 21.0 

Независима 
величина RCA formula SE LCA formula SE LAD formula SE 

Ръст 
(cm) 0.1266 *x0.6320 .132 0.1199*x0.6925 .119 0.1056*x0.6935 .135 

Тегло 
(kg) 1.0369*x0.2885 .126 1.2057*x0.3149 .113 1.0635*x0.3156 .129 

BSA* 
(m2) 2.7199 *x0.4048 .126 3.4546* x0.4424 .112 3.0553*x0.4433 .128 

LVM** 
(g) 0.7933*x0.3111 .127 0.9109* x0.3363 .119 0.8064*x0.3359 .136 

Ao 
(mm) 0.4649*x0.7237 .136 0.4995* x0.7916 .124 0.4434*x0.7899 .142 

  *Residual Z (SD) за BSA: RCA + 0.3536; LCA +0.3771; LAD +0.3715 
**Residual Z (SD) за LVM: RCA +0.3509; LCA +0.3717; LAD +0.3889 

 

Статистика на остатъците по BSA.  

Обикновената статистика на остатъчните стойности по предлаганата 
регресионна формула по BSA (Haycock) е показана на адаптираната Таблица 3. 
Средните стойности са близки до 0, което потвърждава валидността на модела. 
Показани са изчислените стойности на стандартното отклонение SD, което е 
използвано за изчисление на предвижданите граници на стойностите както и за 
изчислението на Z.  

Табл. 3: Остатъчни стойности по предлагана регресионна формула спрямо BSA 
описателна статистика. 
 

N Range Min Max Mean SD 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic SE Statistic 

RCA BSA RESIDUAL 256 2.38 -.87 1.51 .0407 .02195 .35126 

LCA BSA RESIDUAL 255 2.33 -1.00 1.33 .0256 .02224 .35521 

LAD BSA RESIDUAL 238 2.36 -.99 1.37 .0235 .02412 .37208 

Residuals=остатъци, Mean= SD= standard deviation (стандартно отклонение), SE=standard error 
(стандартна грешка) 
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Нормалността е проверена и с графично изобразяване. На Фигура 11 (a-c) е 
показана хистограмата на стандартизираните остатъци с насложена Гаусова крива на 
разпределението. Показано е близко до нормалното разпределение. На Фигура 12 (a-c) 
е показана проверка на нормалността на разпределението на остатъците по вероятност 
за нормалност с P-P графики. Има приемливо съвпадение с референтната права 
потвърждаващо близко до нормалното разпределение.  

 
Фиг. 11. Хистограма на стандартизирани остатъци (residuals) за коронарни артерии с Гаусова 

крива на разпределение.  
Фиг. 11 а. За дясна коронарна артерия (RCA)  

 
Фиг. 11 b. За лява коронарна артерия (LCA)  

 
Фиг. 11 c. За лява предна десцендентна (LAD) 
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Фиг. 12: P-P графика за вероятност на нормалността на разпределение на резидуалните 

стойности (остатъци) по формулата за телесна повърхност (BSA). 
Фиг. 12 а. За дясна коронарна артерия (RCA)  

 

 
Фиг. 12 b. За лява коронарна артерия (LCA)  
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Фиг. 12 c. За лява предна десцендентна (LAD) 

Обратна проверка на регресионната формула по BSA върху изследваната група.  

На Фигура 13 (a-c) е направена обратна проверка на регресионната формула 
като допустимо малък брой измервания (<5%) излизат извън референтната граница от 
+/- 2SD.  

 
Фиг. 13: Резултати от измервания на коронарните артерии върху предвиждана средна стойност 
по предлаганата регресионна формула за BSA с предвиждана вариация ±2SD с Microsoft Excel.  

Фиг. 13 а. За дясна коронарна артерия (RCA). На диаграмата: по оста Х - BSA (m2), 
по оста Y - RCA (mm) 
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Фиг. 13 b. За лява коронарна артерия (LCA). На диаграмата: по оста Х - BSA (m2), 

по оста Y - LCA (mm) 

 
Фиг. 13 c. За лява предна десцендентна (LAD). На диаграмата: по оста Х - BSA (m2), 

по оста Y - LAD (mm) 

Проверка и корекция на хетероскедастичност на остатъците по BSA: 

Проверката за хетероскедастичност на остатъците по формулата за промяна на 
размера на коронарната артерия като функция на BSA е направена с теста на Breusch-
Pagan, който доказва наличието на хетероскедастичност с отхвърляне на нулевата 
хипотеза (наличие на хомоскедастичност) при p<0.05. Резултатите за RCA са както 
следва: Breusch-Pagan test for Heteroscedasticity (CHI-SQUARE df=P) 36.774, Significance 
level of Chi-square df=P (H0:homoscedasticity) <.0.0005 Koenker test for Heteroscedasticity 
(CHI-SQUARE df=P) 21.023, Significance level of Chi-square df=P (H0:homoscedasticity) 
0.0001. Резултатите са положителни и за LCA и LAD.  
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Проверката за хетероскедастичност е направена и от визуалната инспекция на 
графиката, изобразяваща промяната на остатъците като зависимост от промяната на 
независимата величина BSA. На Фигура 14 (a-c) са показани остатъчните стойности от 
предвидената стойност по BSA формулата (Y) като функция на независимата величина 
BSA (X). Има леко нарастване на диапазона на вариацията с увеличаването на 
телесната повърхност, което е в подкрепа на твърдението за наличие на 
хетероскедастичност.  

Фиг. 14. (а-с) Остатъци (residuals) за коронарните артерии като зависимост от телесна 
повърхност (BSA) по предложената формула на регресия спрямо телесна повърхност (BSA). 

Фиг. 14 а. За дясна коронарна артерия (RCA)  
По оста Y: RCA residual mm = RCA sample mm – RCA estimate mm (Остатъчна стойност 

(residual) = Стойност от извадката на проучването (sample) – Стойност оценена по 
регресионната формула (estimate); по оста X: BSA Haycock m2. 
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Фиг. 14 b. За лява коронарна артерия (LCA) 

По оста Y: LCA residual mm = LCA sample mm – LCA estimate mm (Остатъчна стойност 
(residual) = Стойност от извадката на проучването (sample) – Стойност оценена по 

регресионната формула (estimate); по оста X: BSA Haycock m2.  
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Фиг. 14 c. За лява предна десцендентна коронарна артерия (LAD) 

По оста Y: LAD residual mm = LAD sample mm – LAD estimate mm (Остатъчна стойност 
(residual) = Стойност от извадката на проучването (sample) – Стойност оценена по 

регресионната формула (estimate); по оста X: BSA Haycock m2.  

Направена е и визуална инспекция на графиката, изобразяваща промяната на 
стандартизираните остатъци (standardised residuals) (брой стандартни отклонения от 
средната 0 по формулата на предлагания регресионен степенен модел), като зависимост 
от стандартизираната предвиждана величина (standardised predicted value) (брой 
стандартни отклонения от средната стойност на резулатите по същата формула). 

На Фигура 15 (a-c) е показана промяната на стандартизираните остатъци 
(standardized residuals) спрямо стандартизираните предвиждани стойности (standardized 
predicted value). Има отчетливо нарастване на стандартизираните остатъци при 
нарастване на предвидената стойност, което е в подкрепа на твърдението за наличие на 
хетероскедастичност. 
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Фиг. 15 (a-c) Стандартизирани остатъци (standardized residuals) за коронарните артерии като 

зависимост от стандартизираните предвиждани стойности (standardized predicted value) по 
предложената формула на регресия спрямо BSA. 

Фиг. 15 а. За дясна коронарна артерия (RCA). По оста Y: Стандартизирани остатъци (брой 
стандартни отклонения от средната 0) за RCA от формулата по степенния модел за зависимост 
от BSA; по оста Х: Стандартизирана предвиждана величина (брой стандартни отклонения от 
средната стойност на предвижданите резултати) за RCA от формулата по степенния модел за 

зависимост от BSA. 
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Фиг. 15 b. За лява коронарна артерия (LCA). По оста Y: Стандартизирани остатъци (брой 

стандартни отклонения от средната 0) за LCA от формулата по степенния модел за зависимост 
от BSA; по оста Х: Стандартизирана предвиждана величина (брой стандартни отклонения от 
средната стойност на предвижданите резултати) за LCA от формулата по степенния модел за 

зависимост от BSA. 
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Фиг. 15 c. За лява предна десцендентна (LAD). По оста Y: Стандартизирани остатъци (брой 

стандартни отклонения от средната 0) за LAD от формулата по степенния модел за зависимост 
от BSA; по оста Х: Стандартизирана предвиждана величина (брой стандартни отклонения от 
средната стойност на предвижданите резултати) за LAD от формулата по степенния модел за 

зависимост от BSA. 

Направена е корекция на хетероскедастичността по описания в материал и 
методи елементаризиран модел. На Фигура 16 (a-c) са показани позитивираните 
(абсолютни) стойности на резидуалните стойности като зависимост от BSA. Промяната 
е моделирана с линеарно регресионна зависимост, която определя средната резидуална 
стойност за определената позиция на независимата величина BSA. В Таблица 4 е 
показана регресионната формула за предвижданата средна абсолютна резидуална 
стойност като зависимост от BSA и изчисленото SD като вторична резидуална 
стойност. 
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Фиг. 16. (a-c) Избор на модел описващ промяната на позитивираните (абсолютни) резидуални 

стойности в mm (за RCA, LCA, LAD) като зависимост от BSA.  
Фиг. 16 a. За дясна коронарна артерия (RCA). По оста Y: Абсолютни стойности на остатъците 

(absolute residuals) (mm), изчислени като разлика от наблюдаваните стойности за RCA от 
предвижданите по формулата за BSA с позитивиране на негативните стойности; По оста X: 
BSA (m2). RCA residual absolute = 0.1765252957325652 * x + 0.111792043243748; SD 0.2157. 
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Фиг. 16 b. За лява коронарна артерия (LCA). По оста Y: Абсолютни стойности на остатъците 

(absolute residuals) (mm) изчислени като разлика от наблюдаваните стойности за LCA от 
предвижданите по формулата за BSA с позитивиране на негативните стойности; По оста X: 

BSA (m2). LCA residuals absolute = 0.1013357845841263 * x + 0.1862274383425189; SD 0.21952. 
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Фиг. 16 c. За лява предна десцендентна (LAD). По оста Y: Абсолютни стойности на остатъците 

(absolute residuals) (mm) изчислени като разлика от наблюдаваните стойности за LAD от 
предвижданите по формулата за BSA с позитивиране на негативните стойности; По оста X: 

BSA (m2). LAD residuals absolute  =0.1601049199885541 * x + 0.1449307996064742; SD  0.22597 

 
Табл. 4: Формули за изчисление на популационните средни стойности на 
позитивираните (абслолютни) резидуални стойности (остатъци) и средни отклонения 
по BSA.  
Коронарна артерия – остатъци по 
BSA Формула промяна спрямо BSA SD 

RCA абсолютни остатъци 0.1765 * BSA  + 0.1118 0.2157 

LCA абсолютни остатъци 0.1013 * BSA + 0.1862 0.21952 

LAD абсолютни остатъци 0.1601 * BSA + 0.1449 0.22597 
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Сравнението на оценената Z-стойност по формулата за BSA с началната 
формула за оценка на Z посочена преди корекцията и с подобрената формула с 
корекция на хетероскедастичността посочена в Таблица 4, показват, че корекцията е 
незначима и следователно ненужна при BSA<1.0m2.  

Статистика на остатъците по LVM: 

Обикновената статистика на резидуалните стойности по предлаганата 
регресионна формула, спрямо LVM е показана на Таблица 5. Средните стойности са 
близки до 0, което потвърждава валидността на модела. Показани са изчислените 
стoйности на SD, което е използвано за изчисление на предвижданите граници на 
стойностите, както и за изчислението на Z. 

Табл. 5: Резидуални стойности по предлагана регресионна формула спрямо LVM - 
описателна статистика. 
 

N Range Min Max Mean SD 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic SE Statistic 

RCA_LVM_RESIDUALS 256 2.65 -1.02 1.63 .0392 .02193 .35092 

LCA_LVM_RESIDUALS 255 2.22 -1.23 .99 .0262 .02328 .37173 

LAD_LVM_RESIDUALS 238 2.85 -1.37 1.49 .0249 .02521 .38894 

Residuals=остатъци, Mean= SD= standard deviation (стандартно отклонение), 
SE=standard error (стандартна грешка) 

 

На Фигура 17 (a-c) е показана проверка на нормалността на разпределението на 
резидуалните стойности по вероятност за нормалност с P-P графики. Има приемливо 
съвпадение с референтната права потвърждаващо нормално разпределение.  
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Фиг. 17 (a-c) P-P графика за нормално разпределение на резидуалните стойности по формулата 

за LVM.  
Фиг. 17 a. За дясна коронарна артерия (RCA) 

 

 
Фиг. 17 b. За лява коронарна артерия (LCA)  
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Фиг. 17 c. За лява предна десцендентна (LAD) 

Проверка и корекция на хетероскедастичност на остатъците по LVM: 

Проверката за хетероскедастичност на резидуалните стойности по формулата за 
промяната като функция на LVM е направена с визуална оценка на графиките показани 
на Фигура 18 (a-c) и Фигура 19 (a-c). Не е намерена хетероскедастичност и не е 
предложена корекция.  
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Фиг. 18. Остатъци (residuals) за коронарните артерии като зависимост от LVM по 

предложената формула на регресия спрямо LVM. 
Фиг. 18 а. За дясна коронарна артерия (RCA) 

По оста Y: RCA residual (mm) = RCA sample mm – RCA estimate mm (Остатъчна стойност 
(residual) = Стойност от извадката на проучването (sample) – Стойност оценена по 

регресионната формула (estimate); по оста X: LVM (g).  



РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

42 

 
Фиг. 18 b. За лява коронарна артерия (LCA) 

По оста Y: LCA residual (mm) = LCA sample mm – LCA estimate mm (Остатъчна стойност 
(residual) = Стойност от извадката на проучването (sample) – Стойност оценена по 

регресионната формула (estimate); по оста X: левокамерна маса LVM (g). 
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Фиг. 18 c. За лява предна десцендентна коронарна артерия (LAD) 
По оста Y: LAD residual (mm) = LAD sample mm – LAD estimate mm (Остатъчна стойност 

(residual) = Стойност от извадката на проучването (sample) – Стойност оценена по 
регресионната формула (estimate); по оста X: левокамерна маса LVM (g).  

 

 



РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

44 

 
Фиг. 19. (a-c) Стандартизирани остатъци (standardized residuals) за коронарните артерии като 

зависимост от стандартизираните предвиждани стойности (standardized predicted value) по 
предложената формула на регресия спрямо LVM. 

Фиг. 19 a. За дясна коронарна артерия (RCA). По оста Y: Стандартизирани остатъци (брой 
стандартни отклонения от средната 0) за RCA от формулата по степенния модел за зависимост 
от LVM; по оста Х: Стандартизирана предвиждана величина (брой стандартни отклонения от 
средната стойност на предвижданите резултати) за RCA от формулата по степенния модел за 

зависимост от LVM. 
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Фиг. 19 b. За лява коронарна артерия (LCA). По оста Y: Стандартизирани остатъци (брой 

стандартни отклонения от средната 0) за LCA от формулата по степенния модел за зависимост 
от LVM; по оста Х: Стандартизирана предвиждана величина (брой стандартни отклонения от 
средната стойност на предвижданите резултати) за LCA от формулата по степенния модел за 

зависимост от LVM. 
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Фиг. 19 c. За лява предна десцендентна (LAD). По оста Y: Стандартизирани остатъци (брой 

стандартни отклонения от средната 0) за LAD от формулата по степенния модел за зависимост 
от левокамерна маса (LVM); Стандартизирана предвиждана величина (брой стандартни 
отклонения от средната стойност на предвижданите резултати) за LAD от формулата по 

степенния модел за зависимост от левокамерна маса (LVM). 
 

В Таблица 2 са обобщени предлаганите регресионни формули за промяната на 
размера на коронарните артерии като функция на изследваните независими величини. 
Те дават възможност да се предвиди средната стойност за популацията при избрана 
стойност на независимата величина. Следва да се подчертае, че съобщените стойности 
на SE за модела, дават възможност да се изчисли 95% доверителен интервал т.е. 
средната стойност за популацията с 95% вероятност се между +/- 2*SE от 
предвижданата средна стойност изчислена по формулата. В Таблица 3 съобщаваме и 
SD за резидуалните стойности, оценени по формулите за зависимост от BSA и LVM, 
което е оценка за предвиждане на възможната вариация на индивидуалните стойности 
от предвидената с формулата средна стойност, т.е. коя да е стойност в популацията в 
95% от случаите се намира между +/- 2*SD от предвижданата средна стойност 
изчислена по формулата. Обратната проверка със сравнение на изчислените по 
формулата Z-стойности за изследваната група, показа отличен резултат. 

Проучването съдържа задълбочен анализ на остатъците (residuals) т.е. разликата 
между измерването и предвидената стойност за избрана позиция на независимата 
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величина (BSA, LVM). Доказани са средни стойности много близки до О, както и 
нормално Р-Р разпределение, което потвърди силата на статистическия модел.  

Направихме и оценка за наличие на хетероскедастичност на резидуалните 
стойности по формулите за зависимост от BSA и LVM. Използването на теста на 
Breusch-Pagan и Koenker в SPSS 21.0 има технически трудности поради това, че не е 
вграден в статистическия пакет, а изисква допълнително копиране на синтаксна 
команда. Визуалните методи за оценка на наличие на хетероскедастичност запазват 
значението си. Най-достъпна за разбиране е визуалната оценка на разпределението на 
остатъците (residuals) като функция на независимата величина (BSA, LVM). Най-
полезна, обаче е визуалната оценка на разпределението и промяната на 
стандартизирните остатъци (standardized residuals) спрямо стандартизираните 
предвиждани стойности (standardized predicted value). 

Намерена е хетероскедастичност на остатъците (residuals) от предлаганата 
формула за зависимост от BSA. 

Въвеждането на корекция за наличната хетероскедастичност представлява 
проблем и има различни решения при използването на различни статистически пакети. 
Статистическият пакет SPSS 21.0 има ограничени възможности за използване на 
наличния метод за weghted least squares. В това проучване е използван модел с 
линеарно регресионно моделиране на абсолютната стойност на остатъците като 
функция на независимата величина (BSA, LVM). Сходен метод е използван и в 
изследването от Бостън (McCrindle et al 2007). Избегнато е логаритмично 
трансформиране, което е било използвано в изследването от Вашингтон (Oliveri et al 
2009). В Таблица 4 се предлага формули за корекция на калкулирането на Z-стойността 
със SD, съдържащо постоянен компонент и вариабилен компонент нарастващ с 
увеличаване на BSA. Показано е, че корекцията е незначима и следователно ненужна 
при BSA<1.0m2.  

Не е намерена хетероскедастичност на остатъците (residuals) по предложената 
формула за зависимост от LVM, поради което не е предложена корекция. 

Съобщаваните регресионни формули по моделите за зависимостта от ръста (H) и 
теглото (W) имат сходна сила и могат да се използват при липса на данни за един от 
тези параметри. Съобщаваната регресионна формула по модела за зависимостта с 
независим ехографски параметър (Ао) може да се използва при липса на данни за 
телесните размери. Поради липса на значима междуполова разлика, препоръчваме 
единна формула за двата пола.  
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Резултати и обсъждане по задача 4. 

На Таблици 6 и 7 са нанесени основните характеристики на това проучване като 
сравнение с останалите 5 проучвания: Бостън 2007 (McCrindle et al 2007), Вашингтон 
2009 (Oliveri et al 2009), Монреал 2011 (Dallaire et al 2011), Сингапур 2003 (Tan et al 
2003), Китай 2015 (Zhang et al 2015). 
Табл. 6: Сравнителни характеристики на настоящето изследване към предходни 
публикувани изследвания за норми и Z-score оценки на ехографски измервания на 
коронарните артерии. 

Parameter China 2015 
(142, Zhang) 

Montreal 2011 
(22, Dallaire) 

Washington 
2009 
(111, Oliveri) 

Boston 2007 
(94 , Mc 
Crindle) 

Singapore 
2003 
(133, Tan) 

Bulgaria 2016 
(XX, 
Christov) 

Published 2015 2011 2009 2007 2003 2016 XX 

Recruitment 2010-2012 2001-2008 Jan 2007-Apr 
2007 1987-2000  2005-2007 

Patients 506 996 432 221 390 256 
<1y % 40.7  21 37 32 18 
1-5 y % 15.6  21 17 50 29 
5-10 y % 36.6  18 17 18 26 
10-15 y % 

16.3 
 

40 
14 0 17 

15-20 y %  6 0 10 

Machine 
Philips iE33 
Offline Qlab 
 

Philips iE33 
GE Vivid 7 

Philips Sonos 
5500 
Philips iE33 
GE Vivid7 

 

HP Sonos 
2000  
Acuson 
Sequoia. 
 

Acuson 128 
XP10 
 

Digital Yes Yes Yes  No No 
Statistical 
package SPSS 15.0 SAS 9.1 Statistica 8.0 SAS 9.0 SPSS 9.0 SPSS 21.0 

Interobserver 
variability ND ND ND ND Yes ND 

Intraobserver 
variability ND ND ND ND ND ND 

Tested model 
for 
independent 
variable 

Linear, 
quadratic, and 
cubic, 
polynomial, 
exponential 
for BSA 

Linear, 
logarithmic, 
exponential, 
power, and 
square root  
for H, W, 
BSA, AoV 

Linear (cubic, 
quadratic), 
exponential 
for H, W, 
BSA 

 

Linear for 
Age, W, H, 
BSA, AoV 
annulus 

LINEAR 
LOGARITHM
IC INVERSE 
QUADRATIC 
CUBIC 
COMPOUND 
POWER S 
GROWTH 
EXPONENTI
AL LGSTIC 
for H, W, 
BSA, LVM, 
Age, Ao 

Best fit model 

Cubic for 
BSA  
M= β 0 + 
β1*BSA + 
β2*BSA2 + 
β3*BSA3 

Square root, 
BSA 
M= β 0 + 
β1*SQRT(BS
A) 
 

Exponential, 
BSA 
ln(M) =  β1 + 
β2 x ln(BSA) 

Exponential, 
BSA; y= β1*x 
β2 ; 
linear for SD.   
 

Linear, BSA.  
y= β1 + β2 x 

Power for 
BSA  
y= β 0 *xβ13 

Hteroscedastic
ity 
tested/adjusted 

No Yes No No No Yes 

Coronary 
arteries 
investigated 

LMCA, LAD, 
LCx, RCA 

LMCA, LAD, 
LCx, pRCA, 
mRCA, dRCA 

 LMCA, LAD, 
RCA 

LMCA, 
RMCA 

LMCA, LAD, 
RCA 

Ratios Eecho 
parameters CA-Ao CA-Ao ND ND CA-Ao ND 
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Табл. 7: Сравнителни характеристики на публикувани регресионни формули за норми 
и Z-стойности на ехографски измервания на коронарните артерии. 

Parameter China 2015 
(142, Zhang) 

Montreal 2011 
(22, Dallaire) 

Washington 
2009 
(111, Oliveri) 

Boston 2007 
(94, Mc 
Crindle) 

Singapore 2003 
(133, Tan) 

Bulgaria 2016 
(XX, Christov) 

LMCA 

LMCA=0.0990
+0.2350*BSA -
0.0910*BSA2+0
.0160*BSA3 cm 

LMCA=-
0.1817+2.9238*
SQRT(BSA), 
SD=0.1801+0.2
530*SQRT(BS
A) mm 

ln(LMCA) =  -
1.31625 + 
0.37442x 
ln(BSA) cm 

pLMCA=0.317
47*(BSA0.36008)-
0.02887 cm, 
SD=0.03040+(0
.01514*BSA) 
 
 

Male LCA 
(mm) = 0.981 + 
1.527*(BSA) 
SE 0.203 
Female LCA 
(mm) = 0.925 + 
1.545(BSA) SE 
0.174 

LCA 3.4546* 
x(BSA)0.4424 
SD LCA 
+0.3771  

R2 (Adjusted 
R2) (0.5530) 0.797 0.8382 (0.702)   0.832 

MSE   0.028467   0.112 

β0 Intercept 0.0990 -0.1817 
(±0.1801) -1.31625 0.31747  3.4546 

β1 0.02350,  2.9238 
(±0.2530) 0.37442 0.36008  0.4424 

(X) Independent BSA SQRT (BSA) BSA BSA  BSA 

β2, β3 -0.0910, 0.0160      

LAD 

LAD=0.0780+0
.2000*BSA -
0.1310*BSA2+0
.0400*BSA3 

LAD=-0.1502 
+2.2672 
*SQRT(BSA), 
SD=0.1709+0.2
293*SQRT(BS
A) 

ln(LAD) = -
1.50927 + 
0.41164x 
ln(BSA) 

pLAD=0.26108
*(BSA0.37893)-
0.02852, 
SD=0.01465+(0
.01996*BSA) 
 

 

LAD 
3.0553*x(BSA)0

.4433 
SD LAD 
+0.3715 

R2 (Adjusted 
R2) 0.5050  0.8424 (0.708)   0.790 

MSE   0.033031   0.128 

β0 Intercept 0.0780 -0.1502 
(±0.1709) -1.50927   3.0553 

β1 0.2000 2.2672 
(±0.2293) 0.41164   0.4433 

(X) Independent BSA SQRT (BSA)  BSA  BSA 

β2 0.1310, 0.0400      

       

RCA 

RCA=0.0930+0
.1530*BSA -
0.0240*BSA2+0
.0040*BSA3 

RCA=-0.3039 
+2.7521 
*SQRT(BSA), 
SD=0.1626+0.2
881*SQRT(BS
A) 

ln(RCA) =  -
1.46115+ 
0.37870*ln(BS
A) 

pRCA=0.26117
* (BSA0.39992)-
0.02756, 
SD=0.02407+(0
.0159*BSA) 

Male RCA 
(mm) = 0.742 + 
1.431(BSA) 
0.200 
Female RCA 
(mm) = 0.696 + 
1.415(BSA) 
0.173 

RCA 2.7199 
*x(BSA)0.4048 
SD RCA 
0.3536;;  

R2 (Adjusted 
R2) (0.5150) 0.768 0.7993 (0.638)   0.765 

MSE   0.040172   0.126 

β0 Intercept 0.0930 -0.3039 
(±0.1626) -1.46115   2.7199 

β1 0.1530 2.7521 
(±0.2881) 0.37870   0.4048 

(X) Independent BSA SQRT (BSA) BSA BSA BSA BSA 

β2 -0.0240, -0.0040      
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Зависимостта не е линеарна във всички останали проучвания с изключение на 
това от Синагпур 2003. Избрани са различни модели: кубичен (Китай 2015), 
трансформиране на телесната повърхност в квадратен корен (Монреал 2011), 
експоненциален (Вашингтон 2009 и Бостън 2007). Степенният модел избран от нас е 
много сходен с експоненциалните модели.  

Само изследването от Монреал 2011 предлага корекция за налична 
хетероскедастичност с използвани на утежнени минимални квадрати (weighted least 
squares) с REG в статистически пакет SAS. Този проблем е решен с логаритмично 
трансформиране в изследването от Вашингтон и Бостън.  

Настоящето изследване е осъществено на предходна генерация ехо оборудване с 
наличие само на фундаментални честоти и без наличие на тъкано хармонични честоти. 
Останалите изследвания, с изключение на това от Синагпур 2003, използват по-нов 
клас оборудване с възможност за използване на хармонични честоти.  

На Фигура 20 (a-c) е представена сравнителна графика на калкулираните 
стойности за коронарни артерии (Y mm) спрямо BSA (X m2) по публикуваните до сега 
регресионни формули, сравнени с нашето изследване . 

 
Фиг. 20. (a-c) Сравнителна графика на калкулираните стойности за коронарни артерии (Y mm) 

спрямо BSA (X m2) по публикуваните до сега регресионни формули (China, Montreal, 
Washington, Boston, Singapore) сравнени с това изследване (GC_Estimate). 

Фиг. 20 a. за дясна коронарна артерия (RCA). По оста Y: RCA (mm), оценена средна стойност 
по формулата за зависимост от BSA, публикувана в нашето изследване (RCA_GC_Estimate), 

спямо изследване от Китай (RCA_China), Монреал (RCA_Montreal), Вашингтон 
(RCA_Washington), Бостън (RCA_Boston), Сингапур (RCA_Singapore); X: BSA (m2).  
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Фиг. 20 b. за лява коронарна артерия (LCA). По оста Y: LCA (mm), оценена средна стойност по 
формулата за зависимост от BSA публикувана в нашето изследване (LCA_GC_Estimate), спямо 
изследване от Китай (LCA_China), Монреал (LCA_Montreal), Вашингтон (LCA_Washington), 

Бостън (LCA_Boston), Сингапур (LCA_Singapore); X: BSA (m2). 
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Фиг. 20 c. за лява предна десцендентна (LAD). По оста Y: LAD (mm), оценена средна стойност 

по формулата за зависимост от BSA публикувана в нашето изследване (LAD_GC_Estimate), 
спямо изследване от Китай (LCA_China), Монреал (LCA_Montreal), Вашингтон 

(LCA_Washington), Бостън (LCA_Boston); X: BSA (m2). 

Допълнително моделирахме разликата между предвижданата стойност за 
дадената позиция на независимата BSA от това изследване и усреднената стойност на 
предвиждането по три предходни изследвания (Монтреал/Вашингтон/Бостон). Има 
позитивна разлика, която е пренебрежима за RCA; минимална за LCA и LAD с 
незначимо нарастване при увеличение на BSA. Изведена е формула моделираща 
минималната разлика между предвиждането по настоящето изследване и средната 
стойност от предвиждането по тези 3 изследвания.  

Сравнителния анализ на данните от проучванията до сега и тези на нашето 
проучване са показани на Таблици 6 и 7. Следва да се отбележи, че по време на 
образното ехографското изследване, е била публикувана единствено статията от 
Сингапур (Tan et al 2003) за използване на Z-стойности (Z-score) за оценки на 
измервания на коронарните артерии. 

Сравнението на кривите от моделите за зависимост от BSA от предходните 5 
проучвания с тези от нашия модел, намира отлично съвпадение за RCA. Макар да има 
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отлично съвпадение и за LCA и LAD при малки телесни размери, има тенденция за 
минимално надценяване с увеличаване на телесните размери. Това може частично да се 
обясни с използването на предходна генерация ехо оборудване без тъканно-хармонична 
опция с по-ниска възможност за точно изобразяване на ендокардните граници на 
толкова малки структури каквито са коронарните артерии; може да има значение и 
техническата възможност за точно поставяне на маркера за измерване на ръба на 
ендокарда. 

Изведената формула за разлики на предвиждания размер по настоящето 
проучване (с фундаментални честоти) със усреднената стойност на предвижданията от 
предходни три проучвания (с хармонични честоти), би могла да представлява разлика в 
измерванията между двата вида честоти на ехо изобразяване. Тъй като разликата е 
минимална, използването не би имало практично значение.  

Сравнихме предложените методи за корекция на хетероскедастичност. Само в 
изследването от Монреал от 2011 (Dallaire et al) е използван метода на weighted least 
squares в статистически пакет SAS. Известна степен на корекция е постигната чрез 
логаритмично трансформиране в студията от Вашингтон 2009 (Oliveri et al). 
Използваният от нас метод на корекция с линеарно регресионно моделиране на 
абсолютните остатъци е сходен с метода приложен в изследването от Бостън 2007 
(McCrindle et al). 

  



ПРЕДЛАГАНИ ФОРМУЛИ ЗА ОЦЕНКА НА Z НА КОРОНАРНИ АРТЕРИИ 

54 

ПРЕДЛАГАНИ ФОРМУЛИ ЗА ОЦЕНКА НА Z НА КОРОНАРНИ АРТЕРИИ 

Формула за оценка на Z на коронарни артерии по телесна повърхност (BSA) m2 
(без корекция по хетероскедастичност): 

• Z RCA = (RCA измерване - 2.7199 *BSA0.4048) / 0.3536 
• Z LCA = (LCA измерване - 3.4546* BSA0.4424) / 0.3771 
• Z LAD = (LAD измерване - 3.0553*BSA0.4433) / 0.3715 

 Където BSA = BSA Haycock = weight0.5378 * height0.3964 * 0.024265 m2 
По ръст (height) cm: 

• Z RCA = (RCA измерване - 0.1266 * Height 0.6320 ) / 0.3536 
• Z LCA = (LCA измерване - 0.1199* Height 0.6925 / 0.3771 
• Z LAD = (LAD измерване - 0.1056* Height 0.6935 / 0.3715 

По тегло (weight) kg: 
• Z RCA = (RCA измерване - 1.0369* Weight 0.2885) / 0.3536 
• Z LCA = (LCA измерване - 1.2057* Weight 0.3149) / 0.3771 
• Z LAD = (LAD измерване - 1.0635* Weight 0.3156) / 0.3715 

По аортен клапен пръстен (Ao) mm: 
• Z RCA = (RCA измерване - 0.4649* Ao 0.7237) / 0.3536 
• Z LCA = (LCA измерване - 0.4995* Ao 0.7916) / 0.3771 
• Z LAD = (LAD измерване - 0.4434* Ao 0.7899) / 0.3715 

Формула за оценка на Z на коронарни артерии по телесна повърхност (BSA) m2 (с 
корекция по хетероскедастичност): 

• Z RCA = (RCA измерване - 2.7199 *BSA0.4048) / ((0.1765 * BSA+0.1118)+ 0.2157) 
• Z LCA = (LCA измерване - 3.4546* BSA0.4424) / ((0.1013 * BSA + 0.1862) + 

0.21952) 
• Z LAD = (LAD измерване - 3.0553*BSA0.4433) / ((0.1601 * BSA + 0.1449) + 

0.22597) 
 Където BSA = BSA Haycock = weight0.5378 * height0.3964 * 0.024265 m2 
Формула за оценка на Z на коронарни артерии по LVM (g) 

• Z RCA = (RCA измерване - 0.7933* LVM0.3111) / 0.3509;  
• Z LCA = (LCA измерване - 0.9109* LVM 0.3363) / 0.3717;  
• Z LAD =  (LAD измерване - 0.8064* LVM 0.3359) / 0.3889. 

 Където LVM= LVM (ASE) = 0.8 * ((1.04 * (IVS/10+LVDD/10+LVPW/10)3 - 
 (LVDD/10)3 )) + 0.6 g (ако измерванията са в mm).  
*Възможна корекция на формулата при измерване с хармонични честоти 
(harmonic): 
RCA измерване = RCA harmonic + (0.3106 + 0.0948 * BSA - 0.0656 * BSA2 + 0.0130 * 
BSA3). 
LCA измерване = LCA harmonic + 0.6864 * BSA0.4628 
LAD измерване = LAD harmonic +  0.8397 * BSA0.3989 

Z-scores могат да бъдат трансформирани в перцентили: 
z-scores -1.881, -1.645, -1.282, -0.674, 0, 0.674, 1.036, 1.282, 1.645, and 1.881 съответстват 
на 3rd, 5th, 10th, 25th, 50th, 75th, 85th, 90th, 95th, and 97th перцентила.  
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ИЗВОДИ 

1. Предлаганите регресионни формули предвиждат средната популационна стойност 

на размера на коронарните артерии, според: телесна повърхност (BSA), ръст, тегло 

или ехокардиографски размери на аортен клапен пръстен или изчислена 

левокамерна маса (LVM). Резидуалните SD, оценяват SD в популацията и дават 

възможност за изчисление на Z-стойност като брой SD разлика между измерване и 

предвиждане и са приложими във възрастта 0-18 години. 

2. Препоръчваме единни формули за двата пола, тъй като не намерихме значима 

разлика в размерите на коронарните артерии между половете. 

3. Формулите за предвиждане на размерите на коронарните артерии в детската възраст 

са най-точни според BSA по предлаганата формула по степенен (POWER) модел. 

Предлага се формула за корекция на наличната хетероскедастичност, която е 

пренебрежима при BSA<1.0m2 

4. Формулите за предвиждане размера на коронарните артерии по зависимостта с 

ръст, тегло или аортен клапен пръстен могат да се използват при липса или непълни 

антропометрични показатели. 

5. Новата регресионна формула за предвиждане на размера на коронарните артерии 

според LVM, изчислена на базата на ехокардиографски измервания, по степенен 

(POWER) модел е достатъчно надеждна.  
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ПРИНОСИ 

 

Приноси с оригинален характер: 

 

1. Съобщава се нова регресионна формула за корелация на размера на коронарните 

артерии с физиологичното нарастване на левокамерната маса в детската възраст. Тя 

е база за бъдещи изследвания, за да се покаже дали корелацията се запазва при 

патологично увеличение на левокамерната маса в детската възраст. 

 

Приноси с потвърдителен характер: 

 

2. На базата на ехокардиографски изследвания при български деца, са създадени 

регресионни формули за оценка на размера на коронарните артерии в зависимост от 

телесната повърхност, ръста, теглото и аортния клапен пръстен.  
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