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Metabolic syndrome is a widespread condition in the adult population that 

is of growing interest to clinicians, including primary care professionals. 
The topic is relevant to the global epidemic of non-communicable 

diseases, which is closely related to components of the metabolic 

syndrome, such as diabetes and obesity and their associated cardiovascular 
diseases - the leading cause of mortality and economic burden in the world 

and in most countries. The aim of the study was to identify the 

echocardiographic characteristics that undergo changes in the metabolic 
syndrome, significantly affect the course of the METH, contribute to the 

clinical aggravation of the disease, the frequency of exacerbations. At 

different stages of the study, echocardiographic examination was 
performed on 250 individuals, including 50 who were healthy and formed 

a control group. The echocardiographic study included the use of standard 

methods as well as the study of the most recent parameters according to 
the guidelines of the American Society of Echocardiologists (ASE) and the 

European Cardiovascular Association (ASC VI). 
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Introduction: 

The term "metabolic syndrome" - MetS - refers to a complex of disorders 

called cluster disorders, characterized by central obesity, impaired glucose 

tolerance, hypertension and atherogenic dyslipidemia.(1) 

Metabolic syndrome is a widespread condition in the adult population and 

that is of growing interest of  clinicians, including primary care 

professionals. 



MetS-related induced mortality and frequency of MetS   is growing 

worldwide.(2)Epidemiological studies of recent years confirm that MetS can 

be considered as one of the epidemics of the 21st century.(3) 

Each component of MetS contributes to the progression of heart failure. 

Proper treatment of MetS reduces the chance of developing heart failure. 

Optimal management of MetS in patients with heart failure reduces 

morbidity and mortality. Multidisciplinary team management of MetS and 

patients with heart failure is desirable. Future studies are needed to 

determine better treatment options for patients with MetS and heart 

failure.(4) 

Echocardiography is a first-line study of structural and functional changes 

in the heart associated with MetS and T2DM. Increased left ventricular 

mass, diastolic dysfunction, and changes in left ventricular deformity are 

described during asymptomatic T2DM and are associated with a poor 

prognosis.(5,8,9,10) 

The main objective 

The aim of the study was to identify the echocardiographic characteristics 

that undergo changes in the metabolic syndrome, significantly affect the 

course of the MetS, contribute to the clinical aggravation of the disease, the 

frequency of exacerbations. 

To achieve this goal, the following tasks were set: 

1) Study of echocardiographic parameters available during MetS based on 

medical literature published in the last 10 years. 

2) Comparison of the obtained results with the results of our traditional 

echocardiography. 

3)Determining new echocardiographic parameters - tissue dopplerography, 

global longitudinal strain, mechanical dispersion rates and comparing them 

with those available in the literature. 



4) Based on the analysis of the obtained results, determine the 

echocardiographic parameters available during MetS, which can be used to 

assess and monitor the clinical condition developed during MetS. 

Statistics 

Quantitative values are represented by the means of of mean ± standard 

deviation, comparison of quantitative values between the groups was done 

using t-test. 
Method: 

Echocardiographic examination was performed to  250 individuals at different 

stages of our study, 50 of whom were healthy and were included in the control 
group. 

.All the object of study were applied with conventional echocardiographic 

assessment of left ventricular global systolic and diastolic function.(6,7) 
. And Qlab online analysis software was used to analyze each group, including: 

global longitudinal strain(GLS) 

 Results and Discussion: 

1) MetS has an effect on the functional state of the heart 

2) MetS does not cause left ventricular systolic function (EF), 

MAPSE, deterioration 

3) MetS does not cause deterioration of right ventricular systolic function 

(TAPSE) 

4) MetS does not cause a mechanical dispersion rate (MD) deterioration. 

5) MetS does not cause a decrease in mean s’s  

6) MetS causes a decrease in left ventricular diastolic function (mean E / A). 

7) MetS causes a decrease in the mean e ’/ a’sept. 

8) MetS causes a decrease in the mean e ’/ a’lat. 

9) MetS causes average s’l decline 

10) MetS causes a decrease in mean GLS. 

11) 2 D-STE and tissue Doppler can be used as a reliable method for early 

detection of left ventricular myocardial injury in patients with MetS. 



12) Further studies are needed to establish specific therapies that may be 

more effective in preventing and treating MetS-induced heart changes 

(Table#1) 

 

 

Table#1 

 

Factor Mean± SD P-Value 

Age 52±10 
 

E to A velocity ratio (E/A) 0.76±0.21 <0.00001 

e’/a’med 

 

e’/a’lat 

 

0.65±0.1 

 

0.89±0.28 

<0.00001 

 

<0.00001 

MAPSE 14.47±3.26 <0.00001 

TAPSE 22.25±3.85 <0.00001 

EF 

 

56.47±2.2 0.0023 

GLS 

 

-16.8±2.53 <0.00001 

MD 

 

22.54±16.04 0.04 

s’m 

 

7.89±1.47 <0.00001 

s’l 8.7±2.14 <0.00001 

*SD =standard deviation, , p value is significant at<0.05, 

 

 



Conclusion: 

1)The application of 2D-STI and TDI  can detect early global left ventricular 

myocardial function dysfunction. 

 2) GLS curve had certain diagnostic value for the detection of myocardial 
function in patients with MS. 

 3) 2 D-STI can be used as a reliable method for early detection of left 

ventricular myocardial lesions in patients with MetS. 

 4)echocardiography represents a feasible diagnostic approach to identify 

subclinical cardiac disturbances as well as track the progression of disease 

and responses to treatment. 
5)Therapeutic interventions aimed at improving cardiac abnormalities 

through the improvement of pathophysiological milieu provide variable 

results. In view of this, further studies are needed to formulate specific 
therapies that could be more effective in preventing and reversing metabolic 

heart disease 
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მეტაბოლური სინდრომი წარმოადგენს ზრდასრულ მოსახლეობაში 

ფართოდ გავრცელებულ მდგომარეობას, რომელიც კლინიკური 

მედიცინის  სპეციალისტთა და    მათ შორის, პირველადი 

ჯანდაცვის პროფესიონალთა  მზარდ ინტერესს იწვევს.    თემის 

აქტუალობას განაპირობებს არაგადამდები დაავადებების 

გლობალური ეპიდემია, რომელიც მჭიდროდაა დაკავშირებული 

მეტაბოლური სინდრომის ისეთ კომპონენტებთან, როგორიცაა 

დიაბეტი და სიმსუქნე და მათთან ასოცირებული გულ‐ 

სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები  ‐  მოკვდავობისა და 

ეკონომიკური ტვირთის ძირითადი მიზეზი მსოფლიოში და ცალკე 

აღებული ქვეყნების დიდ უმრავლესობაში. კვლევის მიზანს 

შეადგენდა იმ ექოკარდიოგრაფიული მახასიათებელების 

გამოვლენა, რომლებიც მეტაბოლურის სინდრომის დროს  

განიცდიან ცვლილებებს, მნიშვნელოვნად ზემოქმედებენ - MetSის 

მიმდინარეობზე, განაპირობებენ დაავადების კლინიკურ 

დამძიმებას, გამწვავებების გახშირებას. 

კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე ექოკარდიოგრაფიული კვლევა 

ჩაუტარდა 250 ინდივიდს,მათ შორის 50 იყო ჯანმრთელი და 

შეადგენდა საკონტროლო ჯგუფს.კვლევა განხორციელდა PHILIPS 

ექსპერტული კლასის მარკის აპარატზე-Epiq-7. 

ექოკარდიოგრაფიული კვლევა მოიცავდა სტანდარტული 

მეთოდების გამოყენებას და აგრეთვე უახლოესი პარამეტრების 



შესწავლას ამერიკის ექოკარდიოსკოპისტთა  საზოგადოების(ASE)    

და ევროპის კარდიოვასკულარული ასოციაციის(EACVI) 

გაიდლaინების მიხედვით.(6) 

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შესწავლილი იქნა  

მეტაბოლური სინდრომის  დროს არსებული ექოკარდიოგრაფიული 

ცვლილებები,მათ შორის პირველად ,ტრადიციულ 

ექოკარდიოგრაფიულ პარამეტრებთან თანაფარდობაში 

გამოკვლეული იქნა შედარებით ახალი მაჩვენებელები,როგორიცაა 

ფერადი ქსოვილივანი დოპლეროგრაფიით განსაზღვრული 

მარცხენა პ./ჭის სიგრძივი სისტოლური მაჩვენებლები, Speckle 

tracking(STI) მეთოდით განსაზღვრული იქნა დეფორმაციის 

მაჩვენებელი-გლობალური სიგრძივი დაჭიმულობა და 

აგრეთვე,მექანიკური დისპერსიის მაჩვენებელი,როგორც მარცხენა 

პ/ჭის 16 სეგმენტის ჰეტეროგენული კონტრაქტილობის ამსახველი 

პარამეტრი 

შედეგები: 

1) MetS-ს აქვს  გავლენა გულის ფუნქციურ მდგომარეობაზე 

2) MetS  არ იწვევს მარცხენა პ/ჭის  სისტოლური ფუნქციის -

განდევნის ფრაქციის(EF), 

 MAPSE-ს  ,გაუარესებას 

3) MetS არ იწვევს მარჯვენა პ/ჭის  სისტოლური ფუნქციის- TAPSE-ს 

გაუარესებას. 

4) MetS არ იწვევს მექანიკური დისპერსის მაჩვენებლის (MD) 

გაუარესებას. 

5)  MetS არ იწვევს  საშუალო s’s ს დაქვეითებას 

6) MetS იწვევს მარცხენა პ/ჭის დიასტოლური ფუნქციის 

მაჩვენებლის-(საშუალო E/A)-  დაქვეითებას. 

 7) MetS იწვევს საშუალო e’ / a’sept დაქვეითებას. 

 8) MetS იწვევს საშუალო e ’/ a’lat დაქვეითებას. 

 9) MetS იწვევს საშუალო საშუალო s’l დაქვეითებას 



 10) MetS იწვევს  საშუალო GLS-ს დაქვეითებას. 

აქედან გამომდინარე სესაძლებელია დავასკვნათ: 

1) 2D-STI– ს და ფერადი ქსოვილოვანი დოპლეროგრაფიის 

გამოყენებამ შეიძლება გამოავლინოს  გლობალური მარცხენა 

პარკუჭის მიოკარდიუმის ფუნქციის  

ადრეული დისფუნქცია. 

 2) GLS მრუდს ჰქონდა გარკვეული დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა 

MetS – ით დაავადებულ პაციენტებში მიოკარდიუმის ფუნქციის 

გამოვლენისათვის. 

 3) 2 D-STI და ფერადი ქსოვილოვანი დოპლეროგრაფიის მეთოდი 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც სარწმუნო  საშუალება  

მარცხენა პარკუჭის მიოკარდიუმის დაზიანების ადრეული 

გამოვლენისათვის MetS – ის მქონე პაციენტებში. 

 4) ექოკარდიოგრაფია წარმოადგენს საიმედო  დიაგნოსტიკურ 

საშუალებას  გულის სუბკლინიკური დარღვევების 

იდენტიფიცირებისათვის, აგრეთვე დაავადების პროგრესირების  

და მკურნალობის მონიტორინგისთვის. 

5) თერაპიული ჩარევები, რომლებიც მიზნად ისახავს გულის 

პათოლოგიების გაუმჯობესებას პათოფიზიოლოგიური გარემოს 

გაუმჯობესების გზით, იძლევა ცვალებად შედეგებს. ამის 

გათვალისწინებით, საჭიროა შემდგომი კვლევები კონკრეტული 

თერაპიის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც შეიძლება იყოს უფრო 

ეფექტური გულის მეტაბოლური დაავადების პროფილაქტიკისა და 

უკუგანვითარების მიზნით. 
 


