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СКОРОЧЕННЯ 

 

ВНС – вегетативна нервова система 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ВРС – варіабельність ритму серця 

ЕКГ - електрокардіографія 

ІН – індекс напруження 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

НІЗ –неінфекційні захворювання 

у.о. – умовні одиниці 

ХСН – хронічна серцева недостатність 

ЧСС - частота серцевих скорочень 

HF -англ. High Frequency, діапазон високочастотних коливань 

LF - англ. Low Frequency, діапазон низькочастотних коливань 

MxDMn - варіаційний розмах 

SI – стрес індекс 

ULF - англ. Ultra Low Frequency, діапазон 

наднизькочастотних коливань  

VLF - англ. Very Low Frequency, діапазон дуже 

низькочастотних коливань 

АМо - амплітуда моди 

Мо - мода  

ТР - англ. Total Power, загальна електромагнітна потужність 

серцевої діяльності  
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ПРОМОВА ВІД АВТОРІВ 

Вельмишановні колеги! 

Здоров’я – це одна із найважливіших цінностей у житті 

людини. І наше завдання як лікарів не лише лікувати хвороби, а й 

сприяти збереженню здоров’я людей, здійснюючи первинну 

профілактику захворювань, орієнтуючи своїх пацієнтів на здоровий 

спосіб життя і забезпечуючи контроль ефективності призначених 

заходів. 

Зараз з’явився відсоток усвідомлених пацієнтів, які не мають 

скарг, але бажають і не мати їх у майбутньому. Вони звертаються 

до лікарів із питанням про стан свого здоров’я і за порадами щодо 

його збереження. Як лікарю-практику допомогти такому 

пацієнтові? Наявні загальноклінічні лабораторні й інструментальні 

методи досліджень є спрямованими на виявлення патології і не 

придатні для оцінки рівня здоров’я. Як бути? Це питання може бути 

розв’язане шляхом запровадження у практичну діяльність лікарів 

методу короткого запису варіабельності ритму серця. 

Оцінка варіабельності ритму серця – це всесвітньо визнаний і 

валідний метод. Настільки визнаний, що зараз вже розроблена 

значна кількість не лише сертифікованих медичних приладів для її 

аналізу, а й створена ціла низка гаджетів для персоналізованого 

використання пацієнтами. Це і прилади для домашнього 

використання, і фітнес-браслети, тощо. Як колись вимірювання 

артеріального тиску стало загально доступною методикою, так і 

аналіз короткого запису варіабельності ритму серця входить у 

життя людей, що цінують своє здоров’я, і повинен 

використовуватись у практичній діяльності лікарів сучасності, які 

дійсно опікуються здоров’ям своїх пацієнтів. 

Даний навчальний посібник спрямований на практичну 

діяльність лікарів і містить розроблений нами алгоритм аналізу 

короткого запису ритму серця, здатний швидко і чітко 

зорієнтувати лікаря у реальному поточному стані організму його 

пацієнта, зручний для щоденної клінічної роботи лікаря, а також 

скринінгу рівня психоемоційного навантаження у робочих 

колективах. З повагою і побажанням вдалої лікарської практики,  

колектив авторів.
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ВСТУП 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

щорічно неінфекційні захворювання (НІЗ) стають причиною смерті 

41 млн осіб, з них - 15 млн людей, які не досягли віку старості (ВООЗ, 

2014-2021). За даними Круглого столу Верховної Ради України на 

тему «Перемогти смерть: ключові чинники, що впливають на 

тривалість життя українців» від 10 червня 2019 року визначено, що 

щорічно від НІЗ помирає понад 400 тисяч українців (у середньому 

щодня більше 1 тисячі осіб). НІЗ як фонова патологія погіршує якість 

життя, збільшує ризик тяжкого перебігу і летальних наслідків від 

інших захворювань, таких як короновірусна інфекція ковід-19, 

становить значну соціально-економічну проблему за рахунок 

смертності осіб працездатного віку. У свій час в зв’язку із світовою 

пандемією був активований «Глобальний план дій ВООЗ на 2013-

2020 роки» (ВООЗ, 2013-2018). Він не дав очікуваних результатів і 

про це було повідомлено 27 травня 2021 року у онлайн-доповіді Бюро 

ВООЗ в Україні на тему «Уроки, отримані в результаті впровадження 

пакету основних заходів ВООЗ щодо НІЗ в Україні». Зазначене 

обумовлює актуальність продовження наукового пошуку шляхів 

підвищення ефективності профілактики і лікування НІЗ задля 

здолання цієї медико-соціальної проблеми світового рівня.  

Саме тому майбутнім пріоритетом медицини й охорони здоров'я 

з одного боку повинні стати системні медичні підходи із 

узагальненням фундаментальних наукових знань сучасності як 

подальшої основи для поглиблення етіопатогенезу НІЗ і пошуку 

новітніх ранніх предикторів їх виникнення. З іншого - важливим 

стратегічним питанням охорони здоров’я на шляху подолання НІЗ 

залишається завдання подальшої оптимізації ведення хворих на НІЗ 

на першому і другому етапах надання терапевтичної допомоги за 

рахунок підсилення превентивних профілактичних методів підтримки 

і підвищення резервів здоров’я пацієнтів, здійснення адекватної 
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ранньої діагностики факторів ризику НІЗ та контролю за 

ефективністю лікувально-профілактичних заходів при веденні даної 

категорії хворих. 

Для практичного досягнення вищезазначеного на первинних 

ланках доречним залишається питання запровадження сучасних 

наукоємних інструментальних методик. Саме це може сприяти 

виявленню і стратифікації новітніх факторів ризику НІЗ, надати 

можливість об’єктивної кількісної оцінки рівня здоров’я пацієнта і 

створювати умови для підвищення профілактики НІЗ, контролю над 

ефективністю заходів здорового способу життя та можливості 

застосування персоніфікованих підходів до пацієнтів відповідно до 

перспективних сучасних світових моделей охорони здоров’я, зокрема 

4П-медицини (англ. 4Р-medicine). Тобто застосування таких методик 

повинно сприяти забезпеченню оптимізації прогнозування (англ. 

prediction), профілактики (англ. prevention), персоналізованого 

підходу (англ. personalization), партисипативності (англ. participation) 

в практичній діяльності сучасних лікарів терапевтичного профілю.  

Стрес – це універсальний пошкоджуючий фактор для систем 

організму. Патологічна хронічна його активація завжди призводить 

до психоемоційної декомпенсації, «професійного вигорання», 

виникнення та загострення хронічних захворювань. Тому у третьому 

тисячолітті повинні використовуватись вже об’єктивні методи його 

оцінки. Використання прилад-удосконалення визначення рівнів 

стресреалізації безперечно важливо як для персоніфікованого ведення 

хворих, так і для скринінгу рівня здоров’я і стресу у робочих 

колективах, особливо під час значних психоемоційних перевантажень 

– наприклад, військових дій. 

В зазначеному смислі перспективним для впровадження в 

широку клінічну практику можна вважати метод короткого запису 

варіабельності ритму серця (ВРС). Зараз реєстрація короткого запису 

ВРС здійснюється вже за допомогою сучасних апаратно-програмних 

комплексів, має автоматизований аналіз результатів. Короткий запис 

ВРС тепер є поєднанням клінічно значимої і технічно доступної 

діагностичної цифрової технології, яку доцільно використовувати при 

клінічному обстеженні пацієнтів для виявлення їх поточного 

функціонального стану – рівня здоров’я, та задля оцінки задіянності 
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механізмів стресреалізації. Даний метод дозволяє здійснювати саме 

об’єктивну оцінку наявного рівня стресу організму. 

Беззаперечно, що застосування методу короткого запису ВРС в 

терапевтичній практиці під час об’єктивного обстеження пацієнта і в 

динаміці його ведення дає можливість лікарю об’єктивно визначати 

рівень його здоров’я. Показники для аналізу отримуються із 

електрокардіографічного (ЕКГ) запису довжиною приблизно у 300 

кардіоциклів і характеризують функціональний стан вегетативної 

нервової системи (ВНС) й енергетичного статусу функціонування 

серця, які власне й є об’єктивними критеріями градації в оцінці стану 

здоров’я пацієнта.  

До недавнього часу лише опитування було єдиним методом 

оцінки емоційної складової пацієнта і виявлення у нього підвищених 

рівнів стресу, тривожності. Метод короткого запису ВРС вперше дає 

можливість об’єктивної інструментальної оцінки рівнів стресу й їх 

відображення у цифровому еквіваленті. Цей підхід є сучасним і дає 

можливість лікарю швидко діагностувати критичні стани дистресу та 

обґрунтовано призначати відповідне фармакологічне лікування. 

На сьогоднішній день метод короткого запису ВРС є єдиною 

методикою, яка дозволяє на першому та другому рівнях надання 

терапевтичної допомоги визначати енергетичний ресурс роботи серця 

пацієнта і діагностувати критичне зниження його електромагнітної 

потужності, що передує смерті. Тим самим в щоденній практичній 

діяльності лікаря даний метод дає можливість поглибити підходи у 

здійсненні прогнозу та контролю за ефективністю лікування пацієнта 

за таким об’єктивним параметром як потужність електромагнітної 

генерації серця. Це клінічно дуже важливо і принципово збільшує 

клінічну інформацію про пацієнтів та можливості застосування 

персоналізованого підходу до них. При цьому обговорення із 

пацієнтом отриманих результатів із наочним цифровим доказом є 

інструментом, за допомогою якого лікар може додатково мотивувати 

пацієнта до зміни способу життя, заняття фізкультурою – тобто 

ефективно реалізовувати принцип партисипативністі. Тим самим 

застосування методу короткого запису ВРС повністю відповідає 

ідеям моделі 4П-медицини у тому числі.  

Не дивлячись на ревалентність, метод короткого запису ВРС не 

використовується лікарями практичної охорони здоров’я з багатьох 
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можливих причин. Головна, на думку авторів причина, - відсутність 

до недавнього часу зручної для використання в клінічній практиці 

методології його аналізу, яка б дала можливість із значної кількості 

математичних параметрів швидко виділити клінічно значимі і 

зробити їх відповідну клінічну інтерпретацію. 

Зазначений навчальний посібник вирішує це питання і пропонує 

поширення і клінічне використання методу короткого запису ВРС із 

спектральним аналізом і варіаційною пульсометрією у розробленій 

адаптованій авторами методології клінічної інтерпретації для 

терапевтичної допомоги. При цьому нами пропонується 

використання короткого запису ВРС і у якості перспективного 

додаткового прилад-удосконалення до загального клінічного 

обстеження. Використання апаратно-програмних комплексів з 

реєстрації та аналізу короткого запису ВРС може дозволити 

здійснити перехід на якісно новий рівень об’єктивного обстеження 

пацієнта лікарем, надавши лікарю можливість клінічно оцінювати 

системні енергетичні електромагнітні процеси обміну речовин, 

носієм яких є власне серцевий ритм людського організму. Це може 

стати наступним кроком технічного удосконалення безпосередньої 

роботи лікаря із пацієнтом, яким стали свого часу фонендоскоп і 

тонометр, градусник і електрокардіограф. 

Отримані дані можуть бути використані в роботі лікарів на 

першому та другому етапах надання терапевтичної допомоги для 

оцінки функціонального стану пацієнта, його рівня здоров’я, 

подальшого визначення напрямку персоніфікованої корекції способу 

життя з метою профілактики НІЗ, збереження здоров’я, як головної 

особистісної та соціальної цінності як у мирний, так і воєнний часи.  
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МЕТОДУ 

КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ 
 

 Відкриття у 1876 році хвиль Мейєра - коливань 

артеріального тиску з частотою 0,1 Гц, які пов'язували з 

роботою судинного центру – це одно із перших відкриттів, 

що виявило закономірну циклічність коливань в роботі 

серцево- судинної системи. 

 У 1950 році С.П. Боткін зазначив клінічну значимість ВРС, 

писавши, що «здатність до регуляції серцевої діяльності, 

так тонко розвинена у здорових, у серцевих хворих 

порушується, її, так би мовити, не вистачає і до того ж у 

різних суб'єктів у різному ступені». 

 Імпульс розвитку математичних методів дослідження 

ритму серця і ВРС (англ. Heart Rate Variability - HRV) 

задала космічна медицина. Коли готувався перший 

космічний політ космонавта Юрія Гагаріна, перед 

науковцями виникло завдання розробки засобів медичного 

контролю та бортової апаратури, здатної оцінювати 

параметри серцевої діяльності космонавта, оскільки 

електрокардіографічний запис технічно у звичайному 

вигляді неможливо було передати на Землю. Так був 

розроблений метод ВРС. 

 У 1961 році під час польоту Ю. Гагаріна здійснювалось 

постійне моніторування ВРС і передача цих даних на 

Землю для математичного аналізу. Метою цього 

дослідження була оцінка впливу космічного польоту на 

функціональний стан людини. 

 У 1965 році було розпочато дослідження ВРС западною 

медициною - E.H. Hon і S.T. Lee виявили патерни в зміні 

ритму серця у плода, що передують його загибелі. 
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 Відбувалась подальша еволюція розуміння 

електромагнітної феноменології організму людини. ВРС 

став визнаним науковим методом.  

 У 1996 році були опубліковані міжнародні рекомендації з 

ВРС, розроблені робочою групою Європейського 

кардіологічного товариства та Північноамериканського 

товариства кардіостимуляції та електрофізіології (англ. 

Task Force of The European Society of Cardiology and The 

North American Society of Pacingand Electrophysiology).  

 Западні школи у вивченні ВРС зосередили увагу на 

практичних завданнях математичного аналізу, а саме на 

вивченні оцінки ризику смерті від серцево-судинних 

захворювань і дослідженні дії різних факторів на 

симпатичну та вагусну активність - тобто створили 

напрямок вивчення поглибленого розуміння причинно-

наслідкових факторів, що впливають на серцевий ритм. 

 Школи автора методики ВРС – Р.М. Баєвського (СССР-

Росія), а також ряду українських учених, серед яких 

найвідомішим є проф. М.І. Яблучанський (СССР-Україна-

США), створили і підтримували розвиток напрямку із 

дослідження фундаментальних питань інформаційної 

складової серцевого ритму. Вони стали розглядати 

серцевий ритм як системний інформаційний процес, що 

скеровує людський організм у єдине ціле. Тобто вони 

зосередили увагу на розумінні того, яку саме інформацію 

несуть коливання серцевого ритму. Результатом 

зазначеного стало обґрунтування ідеї, що ритм серця – це 

індикатор адаптаційних реакцій всього організму. Завдяки 

цим дослідженням було доведено, що ритм серця є 

результативним показником взаємовідносин людини і 

зовнішнього середовища.  

 Наукове доведення того факту, що ритм серця є системним 

інформаційним процесом й індикатором адаптаційних 

реакцій всього організму спрямувало використання ВРС у 

дослідженні функціональних резервів організму. Зараз 

визнання цих ідей покладено у роботу як сучасних 

сертифікованих медичних приладів дослідження ВРС, так і 
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гаджетів та програмних додатків для особистісного 

використання у всьому світі і у першу чергу у велнес-

медицині. 

 Перспективним для сучасного лікаря терапевтичного 

профіля продовжує залишатись можливість подальшого 

прилад-удосконалення його діагностичної роботи за 

рахунок використання сучасних цифрових технологій 

дослідження ВРС при клінічному обстеженні пацієнтів. 

Зараз кожен лікар має комп’ютерне оснащення своєї праці. 

Відповідно він має технічні можливості використання 

цифрових додатків і методик реєстрації та обробки 

електромагнітних параметрів організму людини, найбільш 

важливим з яких є електричні і магнітні параметри роботи 

серця, як ключового органу життєзабезпечення. 

  Цифрове вдосконалення клінічного обстеження пацієнтів з 

поглибленим аналізом кардіологічного сигналу за рахунок 

сучасних комп’ютеризованих технологій може і повинно 

стати новітнім трендом в індивідуальній роботі лікаря-

інтерніста із пацієнтом. 
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АДАПТАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ 

РЕЗУЛЬТАТІВ КОРОТКОГО ЗАПИСУ 

ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ ДЛЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕРАПЕВТИЧНІЙ 

ПРАКТИЦІ 
 

Не дивлячись на значну кількість досліджень і всебічне 

вивчення та вдосконалення методик аналізу ВРС, до сьогоднішнього 

дня даний метод не використовується у практичній медицині попри 

його діагностичну цінність. Зараз ВРС застосовується достатньо 

широко лише у спортивній медицині та у відповідних наукових 

дослідженнях. Можна виділити декілька причин, які здатні пояснити 

зазначений парадокс:  

 

Перша причина полягає у тому, що існує значна 

кількість методів аналізу ВРС, які дають велику 

кількість математичних показників. Значна частина 

цих показників представляє суто науковий інтерес і 

має досить обмежену клінічну цінність. При цьому ті 

показники, аналіз яких міг би бути використаний у 

практичній медицині, не мають чітких клінічних 

рекомендацій із інтерпретації в практичній медицині. 

Тобто методологія клінічного аналізу й інтерпретації 

показників ВРС залишаються кінцево не 

розробленими. У 2010 році український професор і 

лікар-терапевт М. Яблучанський зробив спробу 

привернути увагу практикуючих лікарів України до 

ВРС і видав книгу «Варіабельність серцевого ритму. 

На допомогу практичному лікарю». Однак до 

сьогоднішнього часу ситуація із застосуванням 

методу в практичній медицині не змінилась.  

1 
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Друга причина може бути у тому, що метод 

оцінки ВРС не є таким, що дозволяє поставити 

нозологічний діагноз. Цей метод спрямований на 

дослідження функціональних показників індивіда і 

може дати принципово важливу інформацію про стан 

його здоров’я: рівні тренованості і адаптації, 

енергетичний стан функціонування серця та 

організму в цілому, об’єктивні рівні стресреалізації, 

тощо. Ці дані про пацієнта не мають для лікаря 

особливого клінічного значення лише до тих пір, 

доки він не буде націлений на персоніфікований 

підхід у веденні хворих і на застосування у них 

профілактичних підходів НІЗ. Але якщо опікуватись 

не лише хворобами, але й і станом здоров’я пацієнта, 

запроваджувати у практичну охорону здоров’я 

підходи моделі 4П-медицини, то ця інформація стає 

клінічно значущою і принципово важливою для 

лікаря задля індивідуальної роботи із пацієнтами. 

Особливо це ціно, якщо пацієнт спрямований на 

дотримання здорового способу життя, профілактику 

НІЗ і потребує об’єктивного лікарського контролю 

свого стану в динаміці свого ведення. Це важливо і за 

умов роботи у стані хронічного стресового 

перевантаження, наприклад, під час військових дій, 

оскільки дає можливість здійснювати об’єктивний 

скринінг осіб із значним перенапруженням 

механізмів стресреалізації за даними обробки 

кардіологічного сигналу задля своєчасної корекції 

зриву адаптації. 

 

Третя причина полягала у відсутності тривалий 

час сертифікованого медичного обладнання, 

придатного для зручного використання у медичних 

кабінетах в роботі лікаря. Зараз вже існує низка 

приладів, які компактні, прості у використанні, 

підключаються до персонального комп’ютера або 

2 

3 
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ноутбуку і можуть стати таким же прилад-

удосконаленням для лікаря-терапевта як 

фонендоскоп і тонометр. Принципово важливо, що 

зараз розроблені, вдосконалені і сертифіковані 

апаратно-програні комплекси для аналізу короткого 

запису ВРС саме для професійного медичного 

використання. Це дозволяє лікарю самостійно, 

здійснивши за 5-15 хвилин електрокардіографічний 

запис тривалістю приблизно 300 кардіоциклів, 

отримати необхідну інформацію про функціональний 

стан організму за даними поглибленої обробки 

електромагнітних параметрів кардіосигналу. 

Прилади програмно-апаратного аналізу 

короткого запису ВРС розраховані і придатні для 

застосування саме у терапевтичній практиці також. 

 

 Враховуючи зазначене задля оптимізації ведення хворих на 

НІЗ на першому і другому етапі надання терапевтичної 

допомоги та задля покращення діагностичних можливостей 

лікарів в оцінці функціонального стану та здоров’я 

пацієнтів, нами було здійснено розробку адаптованої 

методології аналізу результатів дослідження короткого 

запису ВРС відповідно до потреб клінічної медицини. 

Результати наведені у даному навчальному посібнику. 

 Важливо розуміти, що розробка методології аналізу 

короткого запису ВРС для використання на першому та 

другому етапах надання терапевтичної допомоги мала за 

мету створення такого алгоритму, який міг би швидко 

надати практикуючому лікарю додаткову клінічно значиму 

інформацію відносно функціональних параметрів роботи 

серця пацієнта, його систем регуляції та відповідав ідеям 

моделі 4П-медицини, забезпечуючи можливості лікарю 

здійснити у своїй діяльності заходи із предикції, 

профілактики, персоналізації і партисипативності роботи із 

пацієнтом відповідно. 

 



Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів   

 

17 

 

ПРИНЦИП МЕТОДУ КОРОТКОГО ЗАПИСУ 

ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ 

 

Серцевий ритм реєструється методом 

електрокардіографії та є інформаційним 

носієм даних стосовно функціонального 

стану організму людини.  

На сучасному етапі технічно із нього 

можливо за допомогою відповідного 

обладнання та цифрового аналізу виділити 

основні інформаційні компоненти, дати їм 

клінічну оцінку і використати цю 

інформацію у діагностично-лікувальному 

процесі на користь пацієнта.  

 

Загальна характеристика методу полягає у 

наступному: 

 
 Дослідження ВРС засноване на аналізі коливань тривалості 

послідовних інтервалів між серцевими скороченнями (RR-

інтервалів на електрокардіограмі) у спокої та при 

стандартних функціональних тестах (наприклад, 

ортостатичній пробі).  

 Принцип короткого запису ВРС передбачає 5-40 хвилинну 

реєстрацію кардіосигналу із введенням у персональний 

комп'ютер біоелектричних потенціалів серця та дихальних 

хвиль (опційно для сучасних приладів) з метою 

подальшого поглибленого цифрового аналізу серцевої 

діяльності. 

 Оскільки для ефективного проведення аналізу короткого 

запису ВРС достатнім є приблизно 300 кардіоциклів, то 

сучасне програмне обладнання розраховано в середньому 

на п’ятихвилинний електрокардіографічний запис у І, ІІ, ІІІ 
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відведеннях і працює у автоматичному режимі. Після 

закінчення реєстрації програмне забезпечення приладу 

здійснює автоматичний розрахунок і аналіз показників 

ВРС за встановленими у ній методиками та може 

сформувати звіт. Зазначене є зручним для рутинної роботи 

лікаря і мінімізує його задіянність та навантаження на 

нього. 

 Аналіз ВРС є методом оцінки стану механізмів регуляції 

фізіологічних функцій в організмі людини та тварин, 

зокрема загальної активності регуляторних механізмів, 

нейрогуморальної регуляції серця, співвідношення між 

симпатичним та парасимпатичним відділами ВНС. Тобто 

методика базується на цифровій інтерпретації 

електромагнітних параметрів серцевої діяльності як 

результативного наслідку впливів гуморальної, 

центральної і периферичної нервових систем, 

представляючи лікарю серцевий ритм як системний 

інформаційний процес організму. Це вихід на поглиблення 

розуміння і клінічного трактування діяльності серця, що 

доповнює і перевищує клінічну цінність звичайного 

кардіографічного запису. 

 Аналіз короткого запису ВРС - це доведений валідний 

медичний діагностичний метод поточної оцінки 

функціональних показників організму. Це підтверджено 

кількістю здійснених досліджень, всесвітнім науковим 

визнанням методики, постійним виникненням новітніх і 

різних напрямків аналізу та способів обробки 

кардіологічного сигналу з оцінкою його варіабельності. 

  Математична обробка інформації, отриманої при аналізі 

короткого запису ВРС, дозволяє зробити саме об’єктивне 

заключення про поточні особливості нейрогуморальної 

регуляції організму. Це дає можливість оцінити рівень 

здоров'я, функціональної підготовленості спортсменів та 

осіб небезпечних професій, стану регуляції серцево-

судинної системи, ефекту лікувальних заходів у хворих на 

НІЗ, рівні стрес-реалізації для скринінгу у робочих 

колективах. 
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МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ КОРОТКОГО ЗАПИСУ 

ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ 
 

І. Відбір пацієнтів для виконання дослідження 

 
Метод короткого запису ВРС дозволяє здійснювати оцінку 

регуляційних механізмів та адаптаційних резервів лише у пацієнтів, 

які мають регулярний серцевий ритм. 

 

Виконання реєстрації короткого запису 

ВРС доцільно лише у пацієнтів із 

регулярним ритмом або за наявності 

поодиноких екстрасистол, які потім 

видаляються із запису автоматично або 

додатково у ручному режимі 
 

Цільовим контингентом для виконання короткого запису ВРС 

являються пацієнти із збереженою стаціонарністю серцевої діяльності 

або із незначним її розладом, який може бути виправлено шляхом 

автоматично-ручного видалення патологічних ділянок ЕКГ-запису. 

Це дозволяє отримати достатню стаціонарну ділянку запису і шляхом 

програмного аналізу отримати із неї інформацію про частотні і 

чисельні математичні параметри роботи серця. Стаціонарний (без 

розладів і технічних недоліків) відрізок запису кардіологічного 

сигналу є придатним для подальшої цифрової обробки і є 

інформаційною основою для подальшого клінічного аналізу. 

Відсутність достатнього відрізка стаціонарної ділянки 

кардіологічного запису унеможливлює технічно вилучення 

інформації із нього. Саме тому у пацієнтів із стійкими розладами 

серцевого ритму отримання коректних результатів аналізу ВРС 

неможливо, оскільки розлади ритму перешкоджають технічно 

вилученню інформації із електрокардіографічного запису. Наприклад, 

саме тому при здійсненні спектрального аналізу ВРС при 

холтеровському моніторуванні виникають неадекватні і невірні 

показники, які не мають клінічного сенсу. 
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Важливо зауважити, що із методологічної точки зору 

використання методу короткого запису ВРС у осіб із стійкими 

суттєвими розладами серцевого ритму і не є доцільним, оскільки 

стійкі розлади серцевого ритму виникають лише за появи суттєвих 

функціонально-морфологічних змін у серці при вичерпаності його 

регуляційних механізмів та адаптаційних резервів. Для 

практикуючого лікаря важливо розуміти, що наявність стійкого 

розладу серцевого ритму само по собі є ознакою того, що у хворого 

вичерпані фізіологічні резерви адаптації, наявна вегетативна 

денервація. І це є очевидним фактом та не потребує додаткової 

верифікації внаслідок наявності самої аритмії.  

Оскільки поява значної і постійної нестабільності 

електрокардіологічного запису (часта екстрасистолія, фібриляція 

передсердь, тощо) є доведеною і визнаною ознакою стійкого розладу 

нейрометаболічної регуляції серцевого ритму (феномену 

«вегетативної денервації»), то такі пацієнти відразу можуть бути 

віднесені до межової категорії або до стану функціонального 

нездоров’я.  

Відповідно до цього за даними аускультації серцевої діяльності 

або за результатами візуального аналізу кардіологічного запису 

одразу повинна відокремлюватись категорія пацієнтів із грубими 

розладами регуляції серцевого ритму - денервацією серцевої 

діяльності (постійні форми фібриляції передсердь, інші види 

порушень ритму, що не можливо скоригувати для адекватного 

аналізу ЕКГ-запис у фоновому режимі). За їх наявності відразу 

робиться медичний висновок про зміни, що відповідають суттєвим 

морфофункціональним розладам серця, вегетативній денервації. 

Клінічної потреби у застосуванні методу аналізу короткого запису 

ВРС у таких пацієнтів відповідно немає.  
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ІІ. Методологічна логіка аналізу результатів 

короткого запису варіабельності ритму серця 

 
Усі наявні прилади для реєстрації ВРС надають велику кількість 

математичних параметрів обробки кардіосигналу.  

Наприклад, сертифікований в Україні прилад для реєстрації та 

автоматичного аналізу короткого запису ВРС «Полі-спектр» надає 

такі показники: 
1) R-Rmin (мс); 

2) R-R max (мс); 

3) RRNN (мс); 

4) SDNN (мс); 

5) RMSSD (мс); 

6) pNN50 (%); 

7) CV (%); 

8) W (мс); 

9) WN1 (мс); 

10) WN5 (мс); 

11) WAM5 (мс); 

12) WAM10 (мс); 

13) HRVt.i.; 

14) HR (уд./хв); 

15) Mo (c); 

16) AMo (%); 

17) MxDMn (с); 

18) MxRMn; 

19) SI; 

20) N; 

21) D; 

22) R-R avg max 

(мс); 

23) R-R avg min 

(мс); 

24) RM max (мс); 

25) RM min (мс); 

26) Довжина запису 

(с); 

27) CC1; 

28) CC0 (c) 

29) TP (мс²); 

30) L (Гц); 

31) TPav (мс²/Гц); 

32) HF (мс²); 

33) LF (мс²); 

34) VLF (мс²); 

35) ULF (мс²); 

36) HFnorm; 

37) LFnorm; 

38) LF/HF; 

39) %HF; 

40) %LF; 

41) %VLF; 

42) %ULF; 

43) ell_L (мс); 

44) ell_w (мс); 

45) L/w; 

46) ell_S (мс²) ; 

47) HFmx 

(мс²/Гц*1000); 

48) HFt (с); 

49) HFav (мс²/Гц); 

50) LFmx (с); 

51) LFt (с); 

52) LFav (мс²/Гц); 

53) VLFmx 

(мс²/Гц*1000); 

54) VLFt (с); 

55) VLFav (мс²/Гц); 

56) ULFmx 

(мс²/Гц*1000); 

57) ULFt (с); 

58) ULFav (мс²/Гц); 

59) ВР (с); 

60) ИН; 

61) ПАПР; 

62) ИВР; 

63) ВПР; 

64) Ме (с); 

65) RR 30 (с); 

66) RR 15 (с); 

67) Коэффициент 

30/15; 

68) КРС макс.; 

69) КРС мин.; 

70) КРС средн.; 

71) КРС больше 

порога (%); 

72) TINN (мс)

 ИН2/ИН1, тощо. 

 

Аналіз їх усіх є складним і недоцільним для щоденної клінічної 

професійної діяльності лікаря терапевтичного профілю. У той же час 

у представлених приладом результатах безперечно є показники, 

аналіз яких представляє принципову практичну клінічну значимість.  
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Саме їх було відібрано і пропонується аналізувати згідно 

розробленої адаптованої для терапевтичної практики методології 

аналізу короткого запису ВРС у наступній послідовності:  

 
1) ОЦІНКА АБСОЛЮТНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ 

СЕРЦЯ 

- тобто умовно «ступеню сили» сумарної 

електромагнітної генерації серцевого м’язу;  

- ТР - основний показник оцінки електромагнітної 

генерації серця у період реєстрації кардіологічного 

сигналу;  

- на традиційному електрографічному записі рівень 

вольтажу приблизно характеризує загальну 

електричну потужність серця, але він не 

віддзеркалює повністю сутність електричної 

потужності серця у вигляді, придатному для 

ґрунтовного клінічного аналізу. 

 
2) ОЦІНКА СТАНУ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ 

ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ 

- загальна електромагнітна потужність серцевої 

діяльності складається із частотних складових 

(ТР=НF+LF+VLF+ULF), що є відповідними 

регулюючими сигналами й утворюються 

відповідними фізіологічними центрами і системами 

регуляції серцевої діяльності; 

- знання нормальних діапазонів кожної складової і її 

клінічне значення дасть можливість лікарю оцінити 

за абсолютними показниками потужності роботу і 

вклад цих компонент у забезпечення серцевої 

діяльності; 

- власне оцінюємо частотний вклад у 

електромагнітну генерацію серця парасимпатичного 

відділу ВНС (HF, мс2), симпатичного відділу ВНС 

(LF, мс2); внесок гуморальної регуляція і 

вазомоторного центру головного мозку (VLF, мс2); 

центральні регулюючи механізми (ULF мс2). 
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3) ОЦІНКА БАЛАНСУ АКТИВНОСТІ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ  

- у здоровому організмі вклад частотних компонент 

(НF, LF, VLF, ULF) в електромагнітну потужність 

серцевої діяльності є збалансованим і має 

фізіологічні межі, створюючи баланс активності 

систем регуляції; 

- вклад частотних компонент (НF, LF, VLF, ULF) 

визначається у відсотках (%); 

- за аналізом рівнів відсоткових внесків вкладу 

частотних компонент (НF, LF, VLF, ULF) лікар може 

зробити висновок про те, який саме дисбаланс має 

місце у пацієнта (парасимпатикотонія, 

симпатикотонія, домінування центральних 

механізмів регуляції, тощо) і здійснити їх корекцію 

медикаментозними, фізіотерапевтичними заходами, 

тощо. 
4) ОЦІНКА КІНЕТИЧНОЇ І ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕНЕРГІЇ СЕРЦЕВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

- серце має потенціал свого поточного 

функціонування, який можна оцінити шляхом 

аналізу амплітуди моди (АМо). 

Зменшення АМо це зменшення різниці між 

скороченнями, тобто зменшення варіабельності. Це 

означає, що частота серцевих скорочень монотонно 

регулярна внаслідок зниження здатність 

регуляторної функції ВНС і її спроможності 

підтримувати гомеостаз, справлятися із внутрішніми 

та зовнішніми стресорами (агентами, що провокують 

стрес). 
5) ОЦІНКА СТАНУ СТРЕС-РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗМУ 

- в організмі людини потреба тканин у кисні і 

субстратах змінюється в залежності від активності та 

зовнішніх впливів (стресу) завдяки роботі нервових і 

гуморальних механізмів регуляції серцевої 

діяльності; тобто серцева діяльність є результатом 

реакції на стрес і існують параметри (так звані 

індекси стресу) його об’єктивної оцінки за 
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результатами обрахування параметрів 

кардіологічного сигналу. 

Графологічні схеми розробленої методології клінічної 

інтерпретації короткого запису ВРС, адаптованої для використання 

на першому і другому рівнях надання терапевтичної допомоги, 

наведені на рисунках 1 і 2. 

 
 

Рис 1. Графологічна схема методології клінічної інтерпретації 

короткого запису ВРС, адаптованої для використання на першому і 

другому рівнях надання терапевтичної допомоги.  

 

Примітка: КЗВРС – короткий запис ВРС; 1 – зміни ритму 

(наприклад, часта екстрасистолія), видалення всіх епізодів яких 

робить запис технічно непридатним для подальшого аналізу. 
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Рис. 2. Графологічна структура адаптованої клінічної інтерпретації 

показників короткого запису ВРС.  

 

Примітка: стрілка вказує етапність аналізу; розшифровка назв 

показників у тексті. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ КОРОТКОГО 

ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ 

ЯК МЕТОДУ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

СТАНУ ПАЦІЄНТІВ 
 

Поняття про серцевий ритм як про системний 

інформаційний процес 

 

Серцевий ритм - це один із ключових 

процесів хронобіологічної та 

енергоінформаційної системної організації 

людського організму як єдиної живої 

біологічної системи.  
 

Серце – це орган постійної електромагнітної генерації, який 

утворює електромагнітне випромінювання у частотному діапазоні від 

от 0,04 до 0,4 Гц. Категорично зрозуміло, що зазначена властивість 

являється ключовою, як для функціонування серця як органу, так і 

для життєзабезпечення організму людини в цілому.  

При цьому з позицій системної медицини серцевий ритм - це 

електромагнітний феномен, який з одного боку забезпечує реалізацію 

механічного скорочення серцевого м’яза, з іншого – має хвильові 

характеристики, що виявляються інформаційною складовою для 

організму людини та носієм інформації про поточний 

функціональний стан організму.  

Оцінку властивостей механічного скорочення серця у вигляді 

частоти серцевих скорочень (ЧСС) і ритмічності серцевої діяльності 

лікарі постійно застосовують у практичній діяльності. За даними 
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літератури оцінка хвильових характеристик серцевої діяльності 

здійснювалась лікарями давньосхідних шкіл за дослідженням пульсу, 

але це мистецтво діагностики за пульсом не використовується в 

класичній медицині сучасності. 

Зараз у зв’язку із технологічним прогресом 

і появою сучасного наукоємного 

комп’ютеризованого медичного 

діагностичного обладнання знов з’явилась 

можливість оцінки інформаційної 

складової серцевої діяльності за 

хвильовими параметрами із можливістю їх 

застосування при об’єктивному обстеженні 

пацієнтів у рутинній практиці. Ці 

можливості надає метод короткого запису 

ВРС. 

 
Рис. 3. Електричні поля серця в проекції на передню грудну стінку за 

A. Waller (1887).  
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Біофізична основа хвильових характеристик 

серцевої діяльності (спрощений опис) 

 
Для цілого організму людини основною частотою є частота 

скорочень його серця, яка створює електромагнітну хвилю з 

довжиною, що дорівнює зросту людини. 

За сучасними біофізичними поглядами поширення цієї частотної 

енергетичної хвилі в організмі йде судинами, а в місцях їх дотику з 

нервами – переходить на нервові провідники. У цьому процесі судини 

відіграють роль хвилеводу. Як відомо, при довжині хвилеводу, що 

набагато перевищує ширину, основна частина енергії поширюється за 

його межами - у навколишні тканини, визначаючи їх поляризацію. В 

нормі у судинах формується хвиля, що переміщується. Судини – це 

циліндричні хвилеводи круглого діаметру. Як круглі діелектричні 

хвилеводи судини різної довжини працюють на одній частоті. З усіх 

оболонок артерії найбільшою електропровідністю володіє внутрішня 

оболонка, яка безперервно змочується кров'ю. Більш за все по ній, 

відбувається поширення електромагнітої хвилі, що йде від серця.  

Таким чином серце є органом, що задає ритм хвильовим 

коливальним процесам організму. При цьому серцево-судинна 

система, доставляючи кисень і поживні речовини до органів і тканин, 

постійно підлаштовується під потреби організму шляхом узгоджених 

впливів ВНС. Саме тому ЧСС постійно коливається і послідовні 

серцеві скорочення серця різняться. Різниця між послідовними 

серцевими скороченнями серця називається ВРС. 

 

ВРС є результатом взаємодії систем 

регуляції гомеостазу і адаптації організму. 

 
Серце людини працює безперервно все її життя. При цьому в 

здоровому організмі серце завжди точно реагує на його потреби та 

постійно підтримує необхідний рівень кровотоку відповідно до 

зовнішніх та внутрішніх впливів, що змінюються. Це є адаптація 
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діяльності серця до потреб організму, що змінюються. Вона 

відбувається за допомогою низки регуляторних механізмів.  

В організмі людини регуляція серцево-судинної діяльності 

відбувається автономно за рахунок активності ВНС. ВНС 

регулюється імпульсами від вазомоторного центру головного мозку. 

Також істотна роль у регуляції серцево-судинної діяльності належить 

метаболічним параметрам крові. 

Основні регуляторні механізми регуляції серцевої діяльності 

можна представити у наступній систематизації: 

 

 

РІВНІ АДАПТАЦІЇ/РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: 

1. Організменний рівень 

1.1. Нервова регуляція 

1.1.1 Центральна нервова регуляція 

1.1.2. Вегетативна нервова регуляція 

1.1.2.1. Парасимпатична вегетативна регуляція 

(вагусна регуляція; медіатор - ацетилхолін) 
- негативний хронотропний ефект 

- негативний інторопний ефект 

- негативний дромотропний ефект 

- негативний батмотропний ефект 

1.1.2.2. Симпатична вегетативна регуляція (волокна 

симпатичних нервів; медіатор – норадреналін) 
- позитивний хронотропний ефект 

- позитивний інторопний ефект 

- позитивний дромотропний ефект 

- позитивний батмотропний ефект 

1.2. Гуморальна регуляція (ендокринна та електролітна): 

1.2.1. Стимулююча регуляція (адреналін, 

нордадреналін, кортизол, тироксин, ангеотензін, серотонін, 

вазопресин, ендотелін, інсулін, глюкагон, альдостерон, 

помірна кальцийемія, помірне внутрішньоклітинне 

збільшення іонів кальцію, помірна гіпоксія, гіперкапнія, 

алкалоз) 

1.2.2. Інгібуюча стимуляція (ацетилхолін, аденозин, 

гістамін, брадикінін, внутрішньоклітинне зменшення іонів 



Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів   

 

30 

 

кальцію, значна гіпоксія, гіперкапнія, гіпонатрійемія, 

гіперкалійемія, ацидоз) 

2. Органний рівень 

2.1. Рефлекторна регуляція (реалізується за участі ВНС) 

2.1.1. Міжсистемні рефлекси (рефлекс Гольца, 

рефлекс Даньїні-Ашнера, рефлекси із капсули печінки і 

жовчних шляхів, рефлекс із вентральної поверхні 

довгастого мозку, больові рефлекси, дихально-серцеві 

рефлекси, умовні серцево-судинні рефлекси) 

2.1.2. Внутришньосистемні рефлекси (рефлекс 

Геринга, рефлекс Паріна, рефлекс Бейнбриджа) 

2.1.3. Внутришньосердечні рефлекси (рефлекси 

Косицького)  

2.2. Саморегуляція серця (міогені механізми - здатність 

кардіоміоцитів самостійно змінювати характер скорочення при зміні 

ступеня розтягування та деформації мембрани) 

2.2.1. Гетерометричний механізм (опосередкований 

внутрішньоклітинними взаємодіями та пов'язаний із зміною 

взаєморозташування актинових та міозинових міофіламентів у 

міофібрилах кардіоміоцитів при розтягуванні міокарда кров'ю, 

що надходить у порожнини серця - збільшення кількості 

міозинових містків, здатних поєднати міозинові та актинові 

нитки під час скорочення - закон Франка Старлінга) 

2.2.2. Гомеометричний механізм (сила серцевих скорочень 

може змінюватися при незмінній довжині м'яза, чим частіше 

виникає збудження в міокарді, тим більше скорочення («сходи» 

Боудича) 

3. Клітинний рівень: 

3.1. Міжклітинна регуляція, що пов’язана із вставковими 

дисками – нексусами (нексуси виконують механічну функцію, 

з'єднуючи міофібрили, забезпечують транспорт речовин, перехід 

збудження з клітини на клітину; при випаданні нексусів порушується 

синхронність скорочення кардіоміоцитів, одночасність збудження 

окремих клітин, що призводить до порушення серцевого ритму). 

3.2. Міжклітинна регуляція, що пов’язана із взаємодією 

кардіоміоцитів із сполучною тканиною (поступлення до 

кардіоміоцитів високомолекулярних сполук, опорна функція, тощо). 
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 Безпосередня іннервація серця забезпечується автономною 

нервовою системою. Парасимпатична нервова система 

представлена блукаючим нервом, що бере початок від 

бульбарного центру. Симпатичні нерви підходять до серця 

з тораколюмбального центру.  

 У нормі при базовому рівні функціонування ВНС 

автоматизм синусового вузла забезпечує належну частоту 

серцевих скорочень в діапазоні (60-120 ударів за хвилину) 

в залежності від роботи тієї або іншої групи пейсмекерів 

(гетерогенність синусового вузла).  

 При збудженні блукаючого нерва під дією ацетилхоліну на 

М-холінорецептори синусового вузла водій ритму 

зміщується до групи пейсмейкерних клітин з нижчою 

збудливістю, що проявляється синусовою брадикардією.  

 Збудження симпатичних нервів, навпаки, супроводжується 

вивільненням катехоламінів, що стимулюють бета-

адренорецептори. При цьому активуються клітини з вищою 

збудливістю і виникає синусова тахікардія.  

 Дія ВНС не полягає тільки в хронотропному ефекті, кожен 

її відділ має безліч інших призначень.  

 При збудженні симпатичного відділу ВНС можливе 

зміщення водія ритму аж до лівого передсердя, або в 

базальні відділи передсердь, прискорення проведення по 

атріовентрикулярному вузлу, скорочення фази вигнання зі 

збільшенням швидкості вигнання крові зі шлуночка.  

 Блукаючий нерв забезпечує протилежні ефекти. Складна 

взаємодія симпатичного і парасимпатичних відділів ВНС 

не є простим математичним їх складанням.  

 Раніше існувала єдина думка про реципрокність їх 

взаємодії – при посиленні впливів одного відділу 

слабшають впливи іншого, проте на сучасному етапі це 

лише одна з теорій, все більшого поширення має теорія про 

акцентований антагонізм – при підвищенні тонусу одного 

відділу реакція міокарда на дію іншого відділу 

посилюється. Зворотний зв'язок регуляції роботи серцево-

судинної системи відбувається, в основному, за допомогою 
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аферентних імпульсів із баро- та хеморецепторів серця та 

судин.  

 Чим вище рівень регуляції, тим більше часу витрачається 

на механізм зворотного зв'язку, а, отже, більше і періодика 

коливань і, навпаки, чим нижчий за ієрархією рівень 

регуляції, тим швидше його сигнали досягають 

виконавчого органу, а, отже, цьому рівню відповідатимуть 

коливання вищої частоти. Найтриваліша періодика 

коливань спостерігається при гуморальної регуляції ритму 

серця, що включає в себе не тільки циркулюючі в крові, але 

і тканинні гормони. Найкоротша періодика коливань ритму 

серця відповідає парасимпатичній регуляції. 

 

 

У традиційно застосованих уявленнях вхідні елементи 

центрального контуру регуляції представлені декількома ієрархічно 

упорядкованими рівнями:  

 кора головного мозку - рівень А - забезпечує 

взаємозв'язок організму із зовнішнім середовищем, 

зміну параметрів внутрішнього гомеостазу у 

відповідь на зовнішні подразники, зміну зовнішніх 

умов - представлений; 

 гіпоталамо-гіпофізарна система, вищі вегетативні 

центри, що знаходяться в проміжному мозку на рівні 

третього шлуночка і мають представництво в корі 

головного мозку - моторної, премоторної, 

орбітальній ділянках - рівень Б - забезпечує 

взаємодію різних систем організму для досягнення 

найбільш вигідного синергізму;  

 підкіркові нервові центри (серцево-судинний центр 

та його складова частина – судинно-руховий центр) - 

рівень В – забезпечує гомеостаз у межах 

функціональної системи. 
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У здоровому тренованому людському організмі основну 

функцію контролю серцевої діяльності бере на себе автономний 

контур регуляції - ядра блукаючого нерва, парасимпатичний відділ 

периферичної вегетативної нервової системи і безпосередня кінцева 

точка регуляції - синусовий вузол. В нормальних умовах впливи 

центрального контуру регуляції на серцевий ритм не виражені. 

У контексті біологічної кібернетики функціонування серцево-

судинної системи можна уявити схемою, запропонованою автором 

методики Р.М. Баєвським, як показано на рис. 4. 

 

 

 
 

Рис. 4. Кібернетична двоконтурна модель регуляції серцевого 

ритму. 
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Взаємодія ВНС і гуморально-метаболічної 

системи, а також центральних структур 

головного мозку (вазомоторний центр) 

становить основу виникнення ВРС. 
 

 
Рис. 5. Центральна нервова регуляція серцевої діяльності.  

Примітки: 1 - мозочкові впливи, 2 - ядро одиночного шляху, 3 - 

гіпоталамічні впливи, 4 - аференти від периферичних механо- і 

хеморецепторів, 5 - ядро блукаючого нерва, 6 - блукаючий нерв, 7 - 

серце, 8 - метасимпатична нервова мережа, 9 - вузол, 10 - спинний 

мозок, 11 - ядро судинорухового центру, 12 - стовбурові центри, 13 - 

стовбур мозку. 
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Рис. 6. Вегетативна нервова регуляція серцевої діяльності.  

Примітки: Ах- ацетилхолін, Адр – адреналін, На – норадреналін, 

Гл – ганглій, К – гора, Гф - гіпофіз, Гт – гіпоталамус, Пм – довгастий 

мозок. 
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З практичної точки зору лікарю важливо розуміти, що кожна 

система регуляції серцевого ритму діє із різною швидкістю (швидко, 

повільно, дуже повільно) і формує власний частотний внесок у 

серцевий спектр частот: 

 

1) ПАРАСИМПАТИЧНИЙ ВІДДІЛ ВНС Є ВИСОКОЧАСТОТНОЮ 

ШВИДКОЮ СИСТЕМОЮ РЕГУЛЯЦІЇ:  

- медіатор – ацетилхолін;  

- ацетилхолін швидко руйнується холінестеразою; 

- при безперервній стимуляції блукаючого нерву 

латентний період реакції становить близько 200 мс; 

- коливання активності парасимпатичної системи 

породжують електромагнітні генерації у 

серцевому ритмі, які мають частоту 0,15-0,4 Гц і 

більше та формують високочастотний спектр або 

HF-діапазон (англ. High Frequency). 
 

2) СИМПАТИЧНИЙ ВІДДІЛ ВНС Є ПОВІЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 

РЕГУЛЯЦІЇ: 
 - медіатор – норадреналін;  

- норадреналін повільно звільняється із симпатичних 

нервових закінчень і підвищує частоту спонтанних 

збуджень автоматичних клітин синусового вузла 

після латентного періоду (1-3 с) - рівень ЧСС 

досягається лише через 30-60 с після початку 

стимуляції симпатичних волокон; 

- після припинення стимуляції симпатичних волокон 

хронотропний ефект поступово зникає і ритм 

повертається до контрольного рівня; 

- внаслідок симпатичного впливу формуються 

частоти серця в діапазоні 0,15-0,04 Гц або 6,5-25 с 

– це низькочастотний спектр або LF-діапазон 

(англ. Low Frequency). 
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3) ГУМОРАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНА СИСТЕМА Є НАЙПОВІЛЬНІШОЮ 

У РЕГУЛЯЦІЇ КРОВООБІГУ.  

- гуморально-метаболічна система пов'язана з 

активністю як циркулюючих гормонів у крові, так і 

активних речовин у самій тканині (тканинних 

гормонів); 

- регулюючий вплив гуморально-метаболічної 

системи зумовлений активністю тканин - одне 

коливання за хвилину і рідше, що відповідає 

діапазону частот менше 0,04 Гц - так звані дуже 

повільні (низькочастотні) хвилі в діапазоні 0,04-0,003 

Гц або 25-333 с - це дуже низькочастотний спектр 

або VLF-діапазон (англ. Very Low Frequency). 

 

4) ЦЕНТРАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ (МОЖЛИВО КОРКОВІ) 

- частоти серця в діапазоні менше 0,003 Гц – це 

спектр наднизькочастотних коливань або ULF-

діапазон (англ. Ultra Low Frequency); 

- не вивчені повністю. 

 

Виділення зі складного коливання (яким і 

є скорочення серця) його вихідних простих 

коливань (за частотними компонентами НF, LF, VLF, 

ULF, що відповідають системам регуляції) із 

подальшою клінічної оцінкою їх внеску та 

потужності дає лікареві можливість 

отримання об'єктивної індивідуальної 

детальної інформації про внесок 

відповідних вищезазначених механізмів 

регуляції у серцеву діяльність і про 

функціональний стан організму пацієнта в 

цілому. 
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Рис. 7. Вплив систем регуляції на особливості частотної генерації 

серцевої діяльності. 

 

Примітки: вплив парасимпатичної системи із утворенням HF-

діапазону відображено вверху; вплив парасимпатичної системи із 

утворенням LF-діапазону відображено посередині. 
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КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ 

ПАРАМЕТРІВ ЧАСТОТНИХ ДІАПАЗОНІВ 

СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

І. Клінічно значимі показники спектрального 

аналізу короткого запису варіабельності ритму 

серця 
Застосування методу спектрального перетворення Фур’є в 

обробці ЕКГ-даних – це метод спектрального аналізу. Спектральний 

аналіз ритму серця ґрунтується на хвильовій мінливості серцевого 

ритму. Спектральний аналіз у сучасному медичному обладнанні 

виконується автоматично і дає можливість виділяти із ЕКГ діапазони 

частотних компонент HF, LF, VLF, ULF, які відповідають механізмам 

регуляції, і потім за їх аналізом давати функціональну оцінку стану 

організму пацієнта. 

 

 
Рис. 8. Оцінка електромагнітного спектру серцевої діяльності 

методом спектрального аналізу ВРС за допомогою періодограми 

Велча (ліворуч) та на основі авторегресивного моделювання 

(праворуч). 
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Таблиця 1. 

Клінічно значимі показники спектрального аналізу короткого запису 

ВРС 

 

Показник Одиниці 

вимірювання 

Опис показників оцінки 

Діапазони 

частот 

електромагнітної 

активності серця 

[Гц] TP, VLF, LF, HF  

Абсолютна 

потужність 

[мс2] Абсолютні значення  

TP, VLF, LF, HF 

Відносна 

потужність 

[%] Відносні значення 

TP, VLF, LF, HF 
VLF [%]=VLF [мс2] / total power [мс2] x 100% 

LF [%]=LF [мс2] / total power [мс2] x 100% 

HF [%]=HF [мс2] / total power [мс2] x 100% 
LF/HF - Відношення LF до HF 

 

 

 

Визначивши потужність і відсотковий 

внесок діапазонів електромагнітної 

генерації, лікар отримує можливість 

клінічно оцінити рівень участі різних 

відділів ВНС і центральних механізмів в 

регуляції серцевої діяльності.  
 

Частотні діапазони відповідають наступним регуляторним 

впливам: 

- HF - парасимпатичний відділ ВНС; 

- LF – симпатичний відділ ВНС; 

- VLF – гуморальна регуляція і вазомоторний центр головного 

мозку; 

- ULF – ймовірно центральні регулюючи механізми. 
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TOTAL POWER         0-0,4 Hz 

 

ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ПОТУЖНІСТЬ СЕРЦЯ 0-0,4 Гц 

 

Якщо додати потужність усіх зазначених діапазонів, то 

отримується параметр загальної електромагнітної потужності 

серцевої діяльності – ТР (англ. Total Power): ТР=VLF+LF+HF.  

 

ТР - інтегральний показник функціонального стану організму, 

що демонструє потужність поточної електромагнітної генерації 

серцевого м’язу як результату сумарної активації вегетативного 

впливу; це показник, що відображає рівень енергетичної діяльності 

серця і має норму 3466±1018 мс². 

 

ТР по суті характеризує загальний 

поточний енергетичний потенціал стану 

роботи серця як ключового органу 

життєзабезпечення.  

 

Критичне зниження ТР може відбуватися 

перед зупинкою серцевої діяльності.  

 

Зазначене робить показник ТР актуальним 

і клінічно значимим предиктором оцінки 

функціонального стану пацієнта для 

клінічної практики. 

Загальну електромагнітну потужність 

серця можливо адекватно оцінювати 

виключно методом короткого запису ВРС. 
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Серце здорової людини у звичайному режимі функціонування 

має генерувати електромагнітну енергію з потужністю, що відповідає 

абсолютним показникам*: 

- загальна електромагнітна потужність – ТР= 3466 ±1018 

(2448-4484) мс²,  

- високочастотний спектр – HF= 772-1178 (975±203) мс², 

- низькочастотний спектр – LF= 754-1586 (1170±416) мс², 

- дуже низькочастотний спектр – VLF= 1122-1720 мс². 
* - згідно норм, встановлених Європейськими рекомендаціями (1996) для 

короткого запису ВРС. 

 

Якщо потужність спектрів знижена, то це буде свідчить про 

наявність патології.  

 

 

Клінічне трактування показника загальної 

електромагнітної потужності серцевої діяльності – 

ТР 
 

ТР - інтегральний параметр функціонального стану організму, 

який відображає сумарну активацію вегетативного впливу та власне 

рівень енергетичної діяльності серця. 

 

Оскільки метаболізм і параметри функціонування серця 

залежать від віку, то і електромагнітна потужність серцевої 

діяльності також має умовні вікові норми. 

До 20-річного віку ТР повинен перевищувати 2000 мс2. 

До 50-річного віку ТР повинен перевищувати 1500 мс2. 

Після 60-річного віку ТР повинен перевищувати 1000 мс2. 

ТР нижче 1000 мс2 – показник за нижньою межою норми. 

 

Зниження ТР менше нижньої межи вікової 

норми свідчить про пригнічення 

енергетичної потужності серцевої 

діяльності - енергодефіцитний стан. 
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Пригнічення енергетичної потужності серцевої діяльності 

(енергодефіцитний стан) може бути наслідком стійкої 

симпатикотонії при детренованності і при НІЗ, системних розладах 

нервової й метаболічної регуляції, за наявності морфологічних 

патогенетичних змін у серці. 

 

За зниженням показника TP можна діагностувати:  
- критичне зниження (ТР<100 мс²), що відповідає 

найбільшому ризику зупинки серцевої діяльності; 

- дуже значне зниження (ТР<300 мс²), що відповідає клінічно 

тяжкому/середньо тяжкому стану, кахексії, тощо; обумовлене 

вираженим фізичним виснаженням організму; потребує 

негайного лікування основного захворювання, оптимального 

режиму активності і відпочинку; застосування 

здоров’язберігаючих технологій за показами відповідно до 

нозологічного діагнозу пацієнта; 

- значне зниження (ТР=300-700 мс²), що відповідає 

вираженому астенічному синдрому, гіпоергічному варіанту 

реагування; 

- зниження (ТР=700-1500 мс²), що відповідає астенічному 

синдрому. 

 

 

 

Збільшення ТР понад верхню межу норми 

свідчить про підвищення енергетичної 

потужності серцевої діяльності - 

енергонадлишковий стан. 
 

Зростання енергетичної потужності серцевої діяльності 

(енергонадлишковий стан) може бути наслідком тренованості і 

перетренованості у спортсменів, короткочасно виникати під дією 

фармакологічних агентів й енергетичних стимуляторів (кофеїну, 

таніну, тощо). 
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За збільшенням показника TP можна діагностувати:  
- підвищення (ТР=3000-4000 мс²), що спостерігається при 

вираженому рівні тренованості, формування резервів 

адаптації; 

- значне підвищення/стан надлишкового 

реагування/гіперергії (ТР=4000-6000 мс²), що потребує 

відновлення балансу витрат енергії; 

- надлишковий (ТР>6000 мс²), що відповідає значному 

дисбалансу, витратам енергії внаслідок вираженої 

вегетативної дисфункції. 

 

За показниками TP і LF/HF можна прогнозувати ризик 

фатального стану:  

 
- ризик смерті низький за ТР>2500 мс², LF/HF <1,9; 

- ризик смерті помірний за ТР - 1500-2500 мс², LF/HF <3,5 

 або ТР - любий, LF/HF – 3,5-15; 

- ризик смерті високий за ТР - 1000-1500 мс², LF/HF <1 

 або LF/HF >3,5,  

або ТР - любий, LF/HF >15; 

- ризик смерті дуже високий ТР < 1000 мс², LF/HF – любий. 

 

Хронічний дистрес із симпатичною гіперактивацією являється 

першорядним фактором зниження якості здоров'я, розвитку хвороб і 

навіть раптової смерті, часто на фоні, здавалося, повного здоров'я. Це 

так тому, що симпатична гіперактивація означає також зниження 

порога електричної нестабільності серця з високим ризиком 

летальних шлуночкових тахікардій, аж до фібриляції. Хронічний 

дистрес – вже не просто дистрес, але артеріальна гіпертензія, 

ішемічні атаки в басейнах серця, мозку, інших органів – фатальні 

хвороби. Зазначене можна об’єктивно виявляти й оцінювати саме 

методом аналізу короткого запису ВСР. 
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HIGH FREQUENCY       0,15-0,4 Hz 

 

ВИСОКОЧАСТОТНИЙ ДІАПАЗОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ 

ПОТУЖНОСТІ СЕРЦЯ        0,14-0,4 Гц 

 
HF - це інформаційно-енергетичне відображення активності 

парасимпатичного відділу ВНС як регуляційного впливу, що 

відповідальний за відновлення енергетичного потенціалу органів і 

систем. 
 

Клінічне трактування показника діапазону 

високочастотного спектру – HF 
 

HF -  показник відображає парасимпатичну (вагусну) активність. 

HF також відомий як «дихальна» смуга, оскільки даний діапазон 

частот відповідає варіаціям NN, викликаним дихання (це явище 

відоме як дихальна синусова аритмія. Частота серцевих скорочень 

зростає під час вдиху і знижується під час видиху. 
Тотальна блокада nervus vagus по суті усуває високочастотні 

коливання і зменшує потужність у високочастотному діапазоні. 

Знижена активність парасимпатичного відділу ВНС була виявлена 

при ряді серцевих патологій через зв'язок із електричною 

стабільністю серця й у пацієнтів, які перебували у стані стресу або 

страждали від паніки, тривоги або занепокоєння. Вважають, що саме 

вікове зниження активності парасимпатичного відділу нервової 

системи відповідальне за зменшення варіабельності серцевого ритму 

при старінні. 

 

За відхиленням HF можна діагностувати:  
- низький рівень відновлюваного потенціалу (HF<300 мс²);  

- помірний рівень відновлюваного потенціалу (HF=300-700 мс²);  

- високий рівень відновлюваного потенціалу (HF>700 мс²). 
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LOW FREQUENCY       0,04-0,15 Hz 

 

НИЗЬКОЧАСТОТНИЙ ДІАПАЗОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ 

ПОТУЖНОСТІ СЕРЦЯ        0,04-0,15 Гц 

 
LF - це інформаційно-енергетичне відображення активності 

симпатичного відділу ВНС як регуляційного впливу. LF відображає 

внесок тих систем регуляції, довготривала активність яких 

призводить до виснаження енергетичних ресурсів організмів. 

 

Клінічне трактування показника діапазону 

низькочастотного спектру – LF 

 
LF - цей показник як правило відображає активність 

симпатичної регуляції. Але коли частота дихання нижча за сім вдихів 

за хвилину або під час глибокого вдиху, або під час глибокого вдиху 

– тобто тоді, коли суб’єкт знаходиться в стані розслаблення з 

повільним і рівним диханням, значення LF можуть бути дуже 

високими, що більше відповідає підвищенню парасимпатичної 

активності, а не симпатичної регуляції. 

LF тісно пов’язаний з діяльністю симпатичного відділу ВНС, 

який забезпечує постачання енергії. Втрату енергії можна об’єктивно 

діагностувати при зниженні LF при втомі. 

Також у пацієнтів, які мають надлишкову активацію 

симпатичного відділу ВНС (симпатикотонію), як, наприклад, 

пацієнти із мігренню, коливання LF набагато виразніші, ніж у 

здорових людей і можуть бути зменшені пропранололом. Зазначене 

чітко демонструє бета-симпатичну участь в утворенні 

низькочастотного діапазону серцевої генерації. 
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За відхиленням LF можна діагностувати:  
- низький рівень мобілізуючого потенціалу (LF<300 мс²);  

- помірний рівень мобілізуючого потенціалу (LF=300-700 мс²);  

- високий рівень мобілізуючого потенціалу (LF>700 мс²). 
 

 

LF/HF RATIO                                                                                         Щ 

LF/HF КОЕФІЦІЄНТ – це відношення низькочастотного 

компоненту спектру до високочастотного; індекс вагосимпатичної 

взаємодії, що віддзеркалює відносну активність підкіркового 

симпатичного нервового центру. В нормі регуляторні впливи на 

серцеву діяльність є збалансованими. У здоровому організмі людини 

ВНС повинна майже самостійно забезпечувати роботу внутрішніх 

органів. Тому в нормі відсотковий вклад суми парасимпатичного і 

симпатичного впливів у вигляді внеску частотних спектрів 

LF,%+HF,% у загальному хвильовому спектрі серця повинен 

перевищувати VLF,%. Внесок гуморальної регуляції і впливу 

вазомоторного центру головного мозку – VLF,% може тимчасово 

зростати в нормі, лише коли організм активно вирішує завдання 

(стрес). 

Коефіцієнт LF/HF характеризує баланс механізмів 

витрати і відновлення енергетичного статусу/резерву 

в організмі  
- HF>LF – домінують процеси відновлення енергетичного 

потенціалу; 

- LF>HF – домінують процеси витрат енергетичного потенціалу; 

 LF/HF≈ 1,5-2 – норма; 

- LF/HF>2 – свідчить про процеси енергетичної мобілізації, якщо 

реєструється під час виконання роботи (виконання 

навантажувальних проб, динамічне спостереження під час 

тренувального процесу); якщо реєструється у спокої (у фоновому 

режимі, без тренування в анамнезі, тощо), то це свідчить про 

перенапруження систем адаптації і розцінюється, як негативна 

ознака; 

- LF/HF<1 – свідчить про відсутність процесів мобілізації – 

«режим відпочинку». 
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VERY LOW FREQUENCY         0,0033-0,04 Hz 

 

ДУЖЕ НИЗЬКОЧАСТОТНИЙ ДІАПАЗОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ 

ПОТУЖНОСТІ СЕРЦЯ       0,00334-0,04 Гц 

 
VLF відображає інформаційно-енергетичні впливи гуморально-

метаболічної і церебрально-ерготропної регуляції серцевого ритму. 

 

Клінічне трактування показника діапазону дуже 

низькочастотного спектру – VLF  

 
 

За відхиленням VLF можна діагностувати:  

- низький рівень гормональної модуляції регуляторних 

механізмів (VLF<700 мс²),  

- помірний рівень гормональної модуляції регуляторних 

механізмів (VLF=700–1300 мс²);  

- високий рівень гормональної модуляції регуляторних 

механізмів  

(VLF >1300 мс²). 

 

Зростання регулятивного відсоткового вкладу VLF відбувається 

за нездатності ВНС - LF+HF забезпечити відповідний рівень регуляції 

серцевої діяльності (дистрес, вичерпання резерву).  

VLF зростає внаслідок виникнення розладів регуляції з боку 

ВНС і за неможливості забезпечення нею адекватних адаптаційних 

реакцій, що виникає в ході серцево-судинного континууму при НІЗ і є 

компенсаторним підтримуючим механізмом. 

Наприклад, при синдромі обструктивного апноє під час сну має 

місце зростання VLF, яке синхронізовано з епізодами зупинки 

дихання при гіпоксемії. Іншими словами, потужність в діапазоні VLF 
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збільшується, коли відсутній повітрообмін. Ряд вчених припускали, 

що діапазон VLF походить від автоколивань у вазомоторній частині 

барорефлекторної петлі і що підвищення VLF під час апное є прямим 

результатом симпатичної стимуляції. Однак більш ймовірно, що це 

спроба центральних структур головного мозку скорегувати 

патологічний стан відсутності дихання внаслідок неспроможності 

ВНС підтримувати дихання. 

Ряд вчених, також вважають, що у аналізі короткого запису VLF 

може часто відображатись безглузді шумові сигнали, що може 

зменшувати діагностичну цінність діапазону. 

 

 
Рис. 9. Приклад графічного відображення співвідношення - 

коефіцієнт LF/HF. 

 
Рис. 10. Приклад графічного відображення співвідношення 

спектральних діапазонів електромагнітної генерації серця. 
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ІІ. Клінічно значимі показники варіаційної 

пульсометрії короткого запису варіабельності ритму 

серця 
 

Застосування в обробці електрокардіографічних даних 

варіаційної пульсометрії - методу математичного аналізу за Р.М. 

Баєвським, дозволяє вилучення із електромагнітної складової 

серцевого ритму клінічно значимої інформації про поточний стан 

організму за рівнем адаптації, стресу. 

 

 

АМо            1 

АМПЛІТУДА МОДИ          1 

 

Мода (Мо) – це значення кардіоінтервалу, що найчастіше 

зустрічається у електрокардіографічному записі у мілісекундах.  

Амплітуда моди (АМо) – це частка кардіоінтервалів, що 

найчастіше зустрічаються, і з яких був утворений центральний 

стовпець гістограми, щодо всіх кардіоінтервалів.  

 

 

Клінічне трактування показника амплітуда моди – 

АМо 

 

АМо дозволяє оцінити кінетичну і 

потенційну енергію серцевої діяльності. 

АМо в нормі.  

 

У здоровому організмі АМо в спокої 

складає 30-50%. 
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У здорової людини з нормальним енергетичним потенціалом 

отримана піраміда має бути симетричною і в її центральному стовпці 

зосереджено від 30 до 50% кардіоінтервалів. 

Фізіологічне значення амплітуди моди – це виявлена кінетична 

енергія. 

 

 

 
 

Рис. 11. Приклад вікна програми із результатом дослідження АМо 

сертифікованого в Україні медичного приладу для реєстрації 

короткого запису ВРС «Полі-спектр». Примітка: у фоновому режимі 

АМо=37%, у режимі ортостатичного тесту АМо=47% 

 

 

АМо – це "вартість адаптації".  

АМо - це показник виявленої кінетичної 

енергії - тієї енергії, яку організм витрачає 

на адаптацію до зовнішнього середовища.  

 

Ширина піраміди – це потенційна енергія.  

Чим вище вгору витягується піраміда, тим більше організм 

людини задіює енергії і, відповідно, зменшується її потенційний 

запас.  

Якщо замість піраміди залишиться лише один стовпчик, можна 

констатувати, що всі енергетичні резерви були задіяні. 
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Рис. 12. Приклад вікна програми із результатом дослідження АМо 

сертифікованого в Україні медичного приладу для реєстрації 

короткого запису ВРС «Полі-спектр». Примітка: у фоновому режимі 

АМо=42%, у режимі ортостатичного тесту АМо=68%. 

 

Роз’яснення принципу аналізу показника АМо. Якщо людина 

нічого не робить і просто лежить на кушетці під час обстеження, вона 

не повинна для цього задіяти більш ніж 30-50% своїх сил. 

Центральний, найвищий стовпчик свідчить про домінуючу функцію, 

необхідну адаптації. Чим більша величина цього стовпчика, тим 

важче організму дається адаптація, а чим ширша основа гістограми, 

тим більш гнучко організм може розподілити сили на інші функції. 

Коли пацієнт на обстеженні лежить на кушетці і нічого не робить, 

амплітуда моди не повинна перевищувати 50% - тобто організму, щоб 

підтримувати життя не потрібно впорядковувати серцевий ритм 

більш ніж на 50%. Ось якби ми проводили обстеження в момент 

повної напруги його сил, наприклад, наш пацієнт біг би, розвиваючи 

граничну швидкість, тоді інша справа: ми б розуміли, що від нього 

знадобилася серйозна мобілізація сил, і тому його ритм серця майже 

перестав бути варіабельним. А якщо він лежить у повному комфорті 

на кушетці і нічого не робить, то й не треба сильно напружуватись. І 

тому амплітуда моди не повинна у здорової людини у спокої 

перевищувати 50%. Якщо ж під час реєстрації лежачи зафіксовано, 

що АМо більша за 50%, то це свідчить, що організму потрібно 

«напружуватись» навіть у спокої. Тобто це свідчить про низький 

потенціал можливостей серцевої діяльності. 
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Клінічне трактування показників об’єктивної 

оцінки стресу 

 
Оскільки ВРС обумовлена активністю ВНС, яка постійно реагує 

на стресорні фактори зовнішнього середовища, то серцевий ритм несе 

у своєму складі інформацію щодо ступеню участі стреслімітуючих 

систем організму пацієнта.  

 

Метод варіаційної пульсометрії короткого 

запису ВРС дає можливість лікарю 

об’єктивно визначити рівень стресу 

пацієнта в цифровому еквіваленті.  

 
Для прикладної медицини принципове клінічне значення методу 

короткого запису ВРС полягає не лише у можливості дослідити 

показник адаптаційних реакцій організму, але й у тому, що дана 

методика є єдиною, що дозволяє об’єктивно дослідити рівень стресу з 

отриманням інструментального результату його цифрового 

обчислення. Стрес викликає значне зменшення R-R-інтервалів, 

зниження потужності LF- та HF-компонентів спектру (p<0,01), 

підвищення потужності VLF та співвідношення VLF/HF. Однак після 

5-хвилинного періоду відновлення у здорових людей ці показники 

повертаються до початкового рівня. При різних видах стресових 

впливів у молодих людей та людей похилого віку відбувається 

зниження потужності LF- та HF-компонентів ВСР, що свідчить про 

послаблення барорефлекторних та парасимпатичних впливів на 

серцево-судинну систему. При стресі відбувається збільшення 

амплітуди моди кардіоінтервалів при фізичному навантаженні та 

відносне підвищення потужності VLF-компонента ВСР. При цьому у 

людей похилого віку має місце більш значне зниження потужності 

VL- і HF-компонентів ВСР, переважання на цьому фоні потужності 

VLF, що свідчить про більш суттєве зниження парасимпатичних та 

барорефлекторних впливів на серцево-судинну систему та 

підвищення центральної регуляції. 
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SI              1 

СТРЕС-ІНДЕКС          1 

 
Стрес відбиває дані симпатичної системи (LF-хвилі).  

В практичній роботі пропонуємо зосереджувати основну увагу 

на двох індексах: індексі стресу (SI) та індексі напруження (ІН). 

 

(1/с2) — стрес-індекс дозволяє оцінити рівень функціонування 

синусного вузла (за рахунок гуморальних впливів) та співвідношення 

з активністю симпатичного відділу ВНС.  

 

SI дозволяє оцінити ступінь напруги та 

централізації управління серцевим ритмом 

і діагностувати загальний рівень стресу. 
 

SI відображає, якою мірою напруги реагують фізіологічні 

системи організму пацієнта у відповідь на стресовий фактор. 

Важливо розуміти, що під стресом методика ВРС розглядає не 

психологічний, а фізіологічний стрес.  

Для організму однаково критичні як показник, що свідчить про 

відсутність стресу (оскільки стресове навантаження залишається, але 

організм вже втратив здатність на нього реагувати), так і стресове 

перенапруження (оскільки, це свідчить про те, що організм всі сили 

спрямував на адаптацію і скоро буде виснаження). Важливо тримати 

показник SI у балансі фізіологічних коридорів (50-150 у.о.), щоб 

уникати загального погіршення фізіологічного стану. 

 

SI дозволяє діагностували загальний рівень стресу: 
50-150 у.о. - норма SI, тобто фізіологічний коридор; 

> 150 у.о. – збільшення загального рівня стресу; 

< 50 у.о. – зменшення загального рівня стресу. 
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IН             1 

ІНДЕКС НАПРУЖЕННЯ БАЄВСЬКОГО    1 
 

ІН – це індекс стресу, що розраховується за формулою 

 

ІН = АМо /(2 * Mо* MxDMn), 

 

де Мо – це значення кардіоінтервалу, що найчастіше зустрічається, у 

мілісекундах, АМо - це частка найчастіших кардіоінтервалів, із яких 

утворюється центральний стовпець гістограми щодо всіх 

кардіоінтервалів, MxDMn (варіаційний розмах) – різниця між 

кардіоінтервалами максимальної та мінімальної тривалості.  

Тобто ІН враховує величину як кінетичної, і потенційної енергії. 

 

У нормі у спокійному стані серцевий ритм переважно 

регулюється власним водієм ритму та механізмами регуляції, які 

реалізуються через симпатичні та парасимпатичні ганглії, а також 

гуморальну систему (наприклад, адреналін). При цьому частота 

серцевого ритму хвилеподібно змінюється, розкид часу між 

окремими серцевими ударами є досить великим. Це характеризується 

формуванням низького індексу напруги, зазвичай менше 100 у.о. 

У ситуаціях, що вимагають підвищеної готовності, швидкості 

реакції, при стресі та деяких патологічних станах до регуляції 

серцевого ритму підключаються більш високо організовані структури 

головного мозку – стовбур та кора. Ритм стає правильнішим, час між 

ударами однаковим. Це так званий "жорсткий ритм". При цьому ІН 

сильно збільшується. При патологічних станах із залученням серця 

(стенокардія, ішемічна хвороба серця) він теж збільшується, і за 

високого ризику виникнення інфаркту міокарда може перевищувати 

500-600 у.о. У людей зі здоровою серцево-судинною системою на 

фоні стресу, підвищеної уваги, готовності до активних дій цей 

показник іноді підвищується до 200-300.  

Чим сильніший рівень стресу, тим вище ІН  
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З клінічної точки зору важливо, що ІН зростає й у пацієнтів із 

підвищеною тривожністю, навіть якщо причина тривоги не 

усвідомлюється і може бути досить надійним показником 

ефективності психотерапії тривожних станів. 

 

За відхиленням ІН від норми 60-120 у. о. 

здійснюється уточнений персоніфікований 

аналіз стресреалізації 
 

За відхиленням ІН можна діагностувати: 
- IН<30 у. о. - стан вираженого дистресу із 

домінуванням активності стрес-лімітуючих систем 

(резерви організму пацієнта вичерпані, вегетативна 

денервація, організм пацієнта не реагує на зовнішні 

стресорні подразники); 

 

- IН=30-60 у. о. - стан компенсованого дистресу із 

тенденцією домінування активності стрес-

лімітуючих систем (організм пацієнта функціонує на 

межі функціональних можливостей, вирішуючи 

питання адаптації за рахунок внутрішніх резервів 

енергії); 

 

- ІН=60-120 у. о. – норма; 

 

- IН=120-200 у. о. - стан напруження механізмів 

адаптації із тенденцією домінування активності 

стрес-реалізуючих систем (накопичення і витрати 

енергії в організмі збалансовані, організм 

справляється із стресорним навантаженням у 

фізіологічному коридорі норми; показник в районі 

200 у. о. свідчить, що це верхня межа норми із 

можливістю втрати адаптації); 
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- IН>200 у. о. - стан вираженого дистресу, яку 

організм може компенсувати за рахунок додаткового 

підвищення енергозатрат і адаптації (в організмі 

пацієнта підвищений тонус симпатичного відділу 

ВНС, що може призводити до тривожності, 

надлишкової емоційності, загального 

перенапруження);  

 

- IН>400 у. о. - стан вираженого дистресу із 

можливістю пошкоджуючої дії на системи та органи 

надлишкової активності стрес-реалізуючих систем і 

викликати функціональні розлади;  

 

- IН=400-800 розцінювався як стан вираженого 

дистресу із можливістю пошкоджуючої дії на 

системи та органи надлишкової активності стрес-

реалізуючих систем і викликати ураження органів-

«мішеній», в перше чергу серцево-судинної системи 

(резерви організму вичерпані і організм знаходиться 

у вкрай напруженому стані); 

 

- IН>800 – це збільшений ризик станів ішемії 

міокарду (серце в організмі пацієнта працює на знос 

із високим ризиком ураження і декомпенсації 

серцево-судинної системи). 
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ВІДМІННОСТІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ 

ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ ПРИ 

КОРОТКОМУ ЗАПИСІ І ПРИ 

ХОЛТЕРОВСЬКОМУ МОНІТОРУВАННІ 
 

Відмінності між методами короткого запису ВРС і 

холтеровським моніторуванням наведені у таблиці 2. 

 

Таблиця 2. 

Принципові відмінності між коротким записом варіабельності 

серцевого ритму і холтеровському моніторуванням 

 

№ Параметр 

 

Короткий запис ВРС Холтеровське 

моніторування 

1. Контингент 

пацієнтів 

Особи із 

стаціонарним 

серцевим ритмом або 

із поодинокою 

екстрасистолією 

Всі пацієнти 

2. Тривалість 

дослідження 

 

15-40 хвилин,  

до 1 години 

Доба  

3. Мета 

дослідження 

Отримати 

стаціонарну («чисту», 

правильну, без 

розладів ритму) 

ділянку запису 

близько 300 

кардіоциклів для 

наступного аналізу 

 

Зареєструвати усі 

випадки нестаціонарності 

(розладів) ритму, ішемії і 

т.п. 
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4. Особливості 

реєстрації 

Реєстрація у стані 

спокою (в залежності 

від тесту - лежачи, 

стоячи, сидячи) 

Реєстрація під час 

звичайної 

життєдіяльності, 

у тому числі при рухах 

5. Попередня 

обробка 

ЕКГ-запису 

перед 

аналізом 

 

Наявна. 

Усі нестаціонарні 

ділянки видаляються 

Відсутня. 

Всі нестаціонарні ділянки 

зберігаються 

6. Результат Дослідження 

системних 

інформаційних 

процесів і 

функціонального 

стану організму. 

 

Виявлення патології 

серцевої діяльності. 

 

Важливо розуміти, що короткий запис ВРС 

і результати ВРС, що видає програмне 

забезпечення при аналізі холтеровського 

моніторування – це принципово різні 

методики, результати яких не є 

тотожними.  
 

Оскільки при холтеровському моніторуванні 

електрокардіографічний запис у більшості випадків має значну 

кількість нестаціонарних ділянок внаслідок рухів тіла і 

зареєстрованих патологічних розладів серцевої діяльності, то 

застосування спектрального аналізу і інших методик дослідження 

ВРС не дає коректних результатів – данні не є інформативними. 

Аналіз даних на тлі наявних нестаціонарних ділянок дає 

некоректні результати і помилкові данні. Це одна із причин 

неінформативності даних спектрального аналізу ВРС при 

холтеровському моніторуванні. 
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МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КОРОТКОГО 

ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ 
 

Вимоги до обладнання, програмного забезпечення, 

стандарти обробки: 
- обладнання повинно бути сертифікованим, 

справним, забезпечувати електробезпеку пацієнта і 

персоналу; 

- програмне забезпечення повинне передбачати 

можливість введення вихідних даних у вигляді 

кардіоінтервалограми з можливістю її редагування 

(видалення артефактів та екстрасистол); 

- програмне забезпечення повинне передбачати 

автоматичне розпізнавання аритмій та їх 

інтерполяцію без порушення стаціонарності 

динамічного ряду кардіоінтервалів; 

- програмне забезпечення повинне передбачати 

можливість перетворення динамічного ряду 

кардіоінтервалів у еквідистантний ряд із частотою 

квантування 250 мс, 500 мс або 1000 мс (можливість 

вибору частоти); 

- програмне забезпечення повинне передбачати 

можливість вибору методу аналізу; 

- програмне забезпечення повинне передбачати 

можливість подання результатів аналізу у графічній 

формі (варіаційні пульсограми, скатерограми, 

спектри, тощо); 

- програмне забезпечення повинне передбачати 

можливість формування таблиці результатів аналізу 

та відповідних графічних уявлень з усіх вибраних 

методів аналізу; 
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- програмне забезпечення повинне передбачати 

можливість передбаченої можливості 

автоматизованої оцінки результатів аналізу (в 

основному для комерційних програм та для масового 

використання); 

- програмне забезпечення повинне передбачати 

можливість створення бази даних для зберігання 

вихідної інформації (бажано, у тому числі, і 

вихідного ЕКГ-сигналу) та результатів аналізу; 

- програмне забезпечення повинне передбачати 

можливість отримання довідок (за запитом 

користувача), що належать до структури програми, 

правил роботи з нею та інтерпретації показників, що 

обчислюються;. 

- додаткові вимоги можуть включати можливість:  

а) оцінки стаціонарності динамічного ряду та 

відбраковування нестаціонарних ділянок;  

б) послідовного аналізу вибірок заданого обсягу із 

заданим кроком (безперервно-ковзний метод);  

в) розпізнавання зубців P, Q, S, T та сегментів PQ, 

ORS, QT та ST в ЕКГ, а також побудови динамічного 

ряду значень за заданими показниками; 

- програмне забезпечення повинно передбачати 

дослідження відповідно до міжнародних методичних 

рекомендацій - протокол короткого запису ВРС 

повинен включати дві проби: фонову (реєстрація 

ЕКГ проводиться у положенні лежачи у стані 

спокою) та ортостатичну (реєстрація ЕКГ у момент і 

після переходу пацієнта у положення стоячи); 

- для реєстрації короткого запису ВРС потрібний 

адаптований електрокардіограф, який працює під 

керуванням персонального комп'ютера з мишею, 

клавіатурою, струменевим або лазерним принтером 

та встановленою оперативною системою; 

- до складу електрокардіографа повинен входити 

електронний блок, 
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призначений для знімання сигналів ЕКГ, їх 

посилення, перетворення на цифровий код і передачі 

на персональний комп’ютер; 

- якщо коробка з електрокардіографом була в умовах 

підвищеної вологості або зниженої температури, 

різко відрізняється від робочої, витримайте виріб у 

приміщенні за нормальних умов протягом 24 годин. 

 

 

Вимоги до оточення: 

 
- спокійне оточення: тиха кімната без сторонніх осіб; 

- постійна температура в зоні комфорту (20-22°С); 

- не допускається розміщення електронного блоку 

електрокардіографу для реєстрації короткого запису 

ВРС у безпосередній близькості (менше 5 метрів) до 

короткохвильового або мікрохвильового 

терапевтичного обладнання - це може призвести до 

його нестабільної роботи; 

- у середовищі, що оточує пацієнта (в радіусі 1.5 м), 

повинен розташовуватися лише електронний блок 

електрокардіографу, оскільки рівень безпеки 

комп'ютерної техніки недостатній для використання 

в середовищі, що оточує пацієнта, тому слід 

виключити можливість дотику пацієнтом металевих 

частин корпусів комп'ютерних виробів, а також 

одночасного дотику персоналом цих частин та тіла 

пацієнта; 

- рекомендується розміщувати електронний блок на 

максимально можливому віддаленні силових кабелів, 

розподільних щитів і різного потужного 

електротехнічного обладнання, здатного 

випромінювати електромагнітні поля промислової 

частоти; 

- рекомендована відстань від місця встановлення 

електронного блоку до найближчої гілки мережі 

електроживлення - не менше 3 м. 
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Вимоги до пацієнта: 

 
- перед початком дослідження період адаптації до 

навколишніх умов 5-10 хвилин; 

- після останнього прийому їжі повинно пройти 1,5-2 

години; 

- стан спокою (за виключення виконання умов 

діагностичних тестів); 

- якщо це передбачено умовами дослідження, то 

скасування медикаментозного лікування; в інших 

випадках – терапія зберігається з урахуванням 

даного факту при оцінці результатів; 

- як що дослідження не передбачає мету оцінки ВРС 

саме у період змін менструального циклу, то бажано 

реєстрацію короткого запису ВРС у жінок проводити 

саме у міжменструальний період, оскільки 

гормональні зміни в організмі відбиваються на 

кардіоінтервалограмі; 

- під час реєстрації ВРС пацієнт повинен не рухатись, 

дихати, не роблячи глибоких вдихів, не кашляти, 

намагатись за можливості не ковтати слину. 
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МЕТОДИКА РЕЄСТРАЦІЇ КОРОТКОГО 

ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ 
 

Електричні сигнали знімаються з електродів, встановлених на 

тілі пацієнта та приєднаних до електронного блоку. Електронний 

блок перетворює сигнали з аналогової форми в цифрову та передає їх 

у комунікаційний порт комп’ютера. Запущена на комп’ютері 

програма читає сигнали, записує їх на диск і відображає на екрані у 

вигляді кривих. Одночасно із записом програма проводить аналіз 

кардіосигналів із метою виявлення в них QRS-комплексів. Як 

правило тривалість запису та необхідні відведення вказуються у 

шаблоні обстеження. 

Для виконання ЕКГ-запису для 

наступного аналізу ВРС достатньо 

реєструвати лише стандартні 

відведення. 

 
 

Електроди слід накладати згідно з рис. 13. Найчастіше 

електроди F і N розташовуються в ділянках лівої та правої кісточок 

відповідно. У деяких ситуаціях можна застосовувати модифіковану 

схему накладання електродів (на рис. 5 праворуч), коли електрод R 

розміщується на правому передпліччя у ліктьового згину, електрод L 

– на лівому передпліччі у ліктьового згину, а F і N – у нижній третині 

лівого та правого передпліччя. За бажання можна записувати і грудні 

відведення, фіксуючи електроди за допомогою гумової стрічки або 

застосовуючи одноразові електроди, що приклеюються. Зазвичай 

використовуються стандартні притискні електроди («прищіпки»). 
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Рис. 13. Схема накладання електродів для реєстрації короткого запису 

ВРС. 

Примітка: червоний електрод (R ) – нижня третина правого 

передпліччя; жовтий електрод (L) – нижня третина лівого 

передпліччя; зелений електрод (F) – нижня третина лівої гомілки; 

чорний електрод (N) – нижня третина правої гомілки. 

 

Реєструється ЕКГ у стандартних відведеннях від кінцівок; за 

наявності датчика дихання (опціонально) паралельно записується 

ритм дихання. Тривалість запису становить 11 хвилин (5 хвилин – 

фонова проба, 6 хвилин – ортостатична проба). 

 

 

Для дослідження дихальних хвиль ряд приладів використовує 

датчик дихання (рис. 14). 
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Рис. 14. Приклад зовнішнього вигляду датчика дихання, 

сертифікованого в Україні медичного приладу для реєстрації 

короткого запису ВРС «Полі-спектр». 

 

 

Датчик дихання накладається як на рис. 15. 

 

 
Рис. 15. Схема накладення датчику дихання сертифікованого в 

Україні медичного приладу для реєстрації короткого запису ВРС 

«Полі-спектр». 

 

Згідно з міжнародними методичними рекомендаціями протокол 

дослідження короткого запису ВРС повинен включати дві проби: 

фонову (реєстрація ЕКГ проводиться у положенні лежачи у стані 

спокою) та ортостатичну (реєстрація ЕКГ в останній момент і після 

переходу випробуваного в положення стоячи).  
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Методика реєстрації короткого запису ВРС у 

фоновому режимі 
 

- пацієнт займає положення лежачи на спині, заплющує очі, 

розслаблюється і не розмовляє; 

- накладаємо ЕКГ-електроди та датчик дихання (якщо останній 

використовується); 

- при проведенні кардіоваскулярних тестів вимірюємо 

артеріальний тиск пацієнта; 

- запис у фоновому режимі триває протягом 5 хвилин, після чого 

програма автоматично продовжує запис у режимі ортостатична 

проба, що супроводжується звуковим сигналом (опційно); 

- завдання лікаря або асистента лікаря швидко допомогти 

хворому зайняти вертикальне положення, зберігаючи накладені 

електроди та датчик дихання у початковому положенні. 

 

 
 

Рис. 16. Реєстрація короткого запису ВРС у фоновому режимі 

сертифікованим в Україні медичним приладом для реєстрації 

короткого запису ВРС «Полі-спектр» в навчально-практичному 

центрі біофотоніки та валеології кафедри внутрішніх хвороб та 

медицини невідкладних станів Полтавського державного 

медичного університету. 
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Методика реєстрації короткого запису ВРС у 

режимі ортостатичного тесту: 
- під час ортостатичного тесту пацієнт повинен знаходитись у 

положенні стоячи, залишатись спокійним, не розмовляти і не 

рухатись; 

- лікар або асистент лікаря може підстрахувати пацієнта під 

час вставання і протягом першої хвилини проби, оскільки у 

цей період можуть статись втрата рівноваги або 

непритомність; 

- тривалість запису ортостатичної проби становить 6 хвилин; 

- за необхідності у програмному забезпеченні повинні бути 

можливості дострокового завершення запису - команда меню 

«Запис|Стоп», клавішею [Esc] або кнопкою на панелі 

інструментів, але потрібно розуміти, що скорочення часу 

запису негативно вплине на достовірність результатів; 

- після завершення запису ортостатичного тесту програма 

автоматично виконає пошук кардіокомплексів та перейде в 

режим аналізу отриманих даних. 

 

 
 

Рис. 17. Реєстрація короткого запису ВРС у ортостатичному 

режимі (ортостатичний тест) сертифікованим в Україні медичним 

приладом для реєстрації короткого запису ВРС «Полі-спектр» в 

навчально-практичному центрі біофотоніки та валеології кафедри 

внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів 

Полтавського державного медичного університету. 
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Приклад вікна програми комп’ютерної реєстрації короткого 

запису ВРС наведено на рисунку 18. 

 

 
 

Рис. 18. Приклад вікна програми із ЕКГ-записом сертифікованого в 

Україні медичного приладу для реєстрації короткого запису ВРС 

«Полі-спектр». 

 

Важливо пам’ятати, що для коректної обробки результатів ВРС 

критичну роль відіграє відсутність запису артефактів. Тому необхідно 

проконтролювати розстановку маркерів кардіокомплексів, 

скоригувати пропущені або зайві кардіокомплекси, виключити з 

аналізу «зашумлені» чи некоректно записані фрагменти. Процес 

коригування, розстановки маркерів серцевого ритму може додатково 

виконуватись у ручному режимі. 
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РЕЗУЛЬТАТИ КОРОТКОГО ЗАПИСУ 

ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ ІЗ 

СПЕКТРАЛЬНИМ АНАЛІЗОМ І 

ВАРІАЦІЙНОЮ ПУЛЬСОМЕТРІЄЮ: 

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ  
 

Необхідно підкреслити, що ВСР є кінцевою ланкою нервової та 

гуморальної регуляції. Тому, вивчаючи закономірності зміни ВСР, 

можна оцінити стан систем регуляції організму загалом. Зміни 

активності з боку систем регуляції відбуваються як фізіологічних 

станах, так і при патологічних: при психоемоційному стресі, 

психоневрологічних захворюваннях, захворюваннях серцево-

судинної системи, а також при розладах, які можуть опосередковано 

впливати на стан вегетативної та центральної нервової системи, а 

також на механізми гуморальної регуляції. 

 

Для практичної роботи сучасного лікаря терапевтичної практики 

важливо розуміти, що метод короткого запису ВРС дозволяє не лише 

фундаментальне наукове вивчення вегетативного балансу з 

дослідженням взаємодії симпатичного та парасимпатичного відділів 

ВНС (традиційне і класичне уявлення про ВРС), а й має високу 

інформативність в оцінці поточного функціонального стану хворого, 

а саме: 

ВРС дозволяє оцінити рівень стресових 

реакцій серцево-судинної системи у 

здорових осіб та у пацієнтів із патологією 

внутрішніх органів, а також здійснювати 

функціональні зміни параметрів при 
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фізичних і психоемоційних навантаженнях 

в ході дослідження. 
 

У хворого НІЗ не виникають за один день. В організмі людини 

патологічний стан переходу від норми до патології, а потім до її 

клінічної маніфестації із подальшим прогресуванням формується 

поступово. На цьому свого часу було побудовано Теорію серцево-

судинного континууму. Зараз нами пропонується розширення 

погляду на НІЗ у межах Теорії загального континууму, у якій 

серцево-судинна патологія вже розглядається як частина 

поліморбідності сучасного пацієнта терапевтичного профілю, що 

виникає поступово на тлі метаболічних розладів і патології 

функціонування органів і систем, що відповідають за появу цих 

розладів (наприклад, хронічні захворювання шлунково-кишкового 

тракту, вегето-судинна дистонія).  

Досліджена нами динаміка змін ВРС підтверджує зазначену 

ідею. Так, з погляду аналізів результатів короткого запису ВРС, у осіб 

із НІЗ встановлено, що в організмі пацієнта зміни від норми до 

патології за шкалою станів супроводжуються поступово, із 

вірогідним погіршенням регуляторних впливів на синусовий вузол, 

що відображає динаміка математичних (SDNN, MxDMn, AMo, SI) і 

спектральних (HF, LF, VLF) показників ВСР. Початкові патологічні 

зміни ВРС починають реєструватись навіть у функціонально 

здорових молодих осіб, які не дотримуються режиму праці-

відпочинку, не займаються фізкультурою і не мають захворювання 

серцево-судинної системи. Патологічні зміни короткого запису ВРС 

також реєструються у пацієнтів із НІЗ без захворювання серцево-

судинної системи (у виконаних нами дослідженнях це були 

гастроентерологічні хворі). У пацієнтів із НІЗ із патологією серцево-

судинної системи ці зміни є найбільш виразними. Саме на даному 

етапі розвитку і прогресування НІЗ знаходить своє клінічне 

відображення у вигляді аритміє вегетативна денервація серцевої 

діяльності. Таким чином короткий запис ВРС має високу клінічну 

значимість, оскільки дозволяє об’єктивно оцінювати стан 

функціонування серцевої діяльності, як ключового параметра 

життєзабезпечення, на тих етапах розвитку патології внутрішніх 

органів, коли ще не сформувались і клінічно не маніфестували 
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серцево-судинні захворювання. А це відповідно дає можливість 

раннього виявлення цих відхилень на етапі функціонального здоров’я 

та здійснення первинної профілактики НІЗ у зазначених осіб. 

За показником ВРС, отриманим при аналізі реєстрації короткого 

запису ВРС, лікар може об’єктивно визначати прогноз і ризик 

захворювання в аспекти функціонування серцево-судинної системи, а 

саме: 

Чим вища варіабельність серцевої 

діяльності, тим стійкіша система регуляції 

організму пацієнта до впливу зовнішніх 

навантажень.  

При аритміях, тобто при вегетативної 

денервації, має місце різкий дисбаланс 

регуляторних механізмів і, як наслідок, 

більший ризик. Тому пацієнти із 

аритміями є більш неблагоприємними у 

своєму прогнозі, ніж без аритмій. 
 

У пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи 

ступінь погіршення параметрів ВСР тісно пов'язаний із стадією 

розвитку патологічного процесу. 

При ішемічній хворобі серця (ІХС) відбувається суттєва 

перебудова автономної нервової системи серця, що пов'язано як із 

анатомічними, так і функціональними змінами. Це веде до порушення 

як симпатичних, і парасимпатичних регуляторних впливів. При 

цьому на особливу увагу заслуговує активація симпато-адреналової 

системи та зниження активності парасимпатичного відділу 

вегетативної нервової системи, що у даної категорії хворих пов'язані 

як із розвитком загального адаптаційного синдрому, так і зі значною 

структурною перебудовою міокарда. Останнє у цих хворих 

обумовлює збільшення електричної нестабільності та схильність до 

виникнення фатальних порушень серцевого ритму. За даними 

літератури встановлено, що гостра ішемія міокарда в ході 

дипіридамолової проби у пацієнтів із ІХС поряд зі зниженням 

скорочувальної здатності міокарда викликає збільшення параметрів 
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низькочастотних коливань спектра серцевого ритму пропорційно до 

ступеня стенозу та кількості уражених коронарних артерій. Виявлено 

позитивний кореляційний зв'язок між скоротливою здатністю 

міокарда та ВСР. Ці дані свідчать, що оцінка ВСР, що проводиться 

під час дипіридамолової стрес-ехокардіографії, може дати корисну 

інформацію про рівень тяжкості ІХС. 

Фізичне навантаження у осіб із ІХС призводить до 

перерозподілу потужності спектру між частотними діапазонами у бік 

підвищення потужності низькочастотних компонентів спектра при 

одночасному вираженому зниженні високочастотних потужностей. 

Так доведено, що більшості епізодів ішемії міокарда (61,8%) 

передують значні зміни тонусу вегетативної нервової системи 

(симпатичної – 61,9%, парасимпатичної – 38,1%). Лише частина 

епізодів (38,8%) виникає на тлі незміненої активності вегетативної 

нервової системи. Встановлено, що підвищення активності 

симпатичної нервової системи достовірно зменшує тривалість 

епізодів безбольової ішемії міокарда та збільшує тривалість нападів 

спонтанної стенокардії. 

Органічні зміни міокарда, особливо інфаркт міокарда, вносять 

значні зміни в регуляторні процеси автономної нервової системи. 

Проведені клінічні дослідження довели значну депресію 

парасимпатичної активності у перші тижні після перенесеного 

інфаркту міокарда, що збігається із періодом, коли має місце 

найвищий ризик виникнення злоякісних порушень серцевого ритму. 

За даними літератури зниження ВСР у хворих із інфарктом міокарда 

проявляється погіршенням математичних показників (відбувається 

зменшення SDNN, SDANN), спектральних показників (відбуваються 

зниження загальної спектральної потужності, зменшення 

високочастотної та збільшення низькочастотної складових спектру з 

відповідною зміною їх співвідношення) та нічної варіабельності 

інтервалів R–R.  

Вищенаведене є цілком логічним, оскільки зниження ВСР є 

наслідком порушення балансу симпатичної та парасимпатичної 

регуляції серцевої діяльності із переважанням симпатичних впливів 

на серце, що посилює електричну нестабільність міокарда і тим 

самим створює умови для виникнення злоякісних шлуночкових 

аритмій. При цьому саме посилення симпато-симпатичних та 
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симпато-вагальних рефлексів є тим принциповим розладом 

вегетативної регуляції, що зумовлює подальші клінічні прояви з боку 

серцево-судинної системи в аспекті патології скоротливої функції 

серця. Аналогічним чином доведено, що у пацієнтів із ХСН має місце 

достовірне зниження ВСР із зниженням потужності спектра всіх 

частот, особливо високих. Зазначене також пов'язується зі зниженням 

вагусної активності та відносною безпекою симпатичних модуляцій. 

Важливо розуміти, що зміна геометричних властивостей 

ураженого міокарда призводить до посилення аферентної 

симпатичної стимуляції внаслідок механічного подразнення нервових 

закінчень та рефлекторного ослаблення парасимпатичних впливів на 

серце. Знижується відповідь клітин синусового вузла на зміну 

нейрорегуляторних механізмів, що часто спостерігається у хворих з 

дуже низькою ВСР. При цьому знижена ВСР не є простим 

відображенням підвищеного симпатичного або зниженого вагусного 

тонусу, зумовленого зниженням скоротливості шлуночків. Зниження 

ВСР характеризує знижену вагусну активність, яка перебуває у 

тісному зв'язку з патогенезом шлуночкових аритмій та раптової 

серцевої смерті. 

За сучасними поглядами знижена ВСР є 

незалежним прогностичним фактором 

смертності та ускладнень у хворих із 

серцево-судинними захворюваннями. 
 

Відповідно правильне, адекватне лікування повинно призводити 

до покращення показників ВСР. Доведено, що успішна коронарна 

ангіопластика у пізній стадії гострого інфаркту міокарда достовірно 

покращує показники ВСР. Успішна тромболитична терапія 

призводить до нормалізації параметрів ВСР. При цьому підвищення 

тонусу парасимпатичної нервової системи спостерігається 

паралельно зі зниженням частоти виявлення пізніх потенціалів 

шлуночків та супроводжується зменшенням виразності ознак 

електричної нестабільності міокарда. Таким чином:  



Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів   

 

75 

 

Аналіз короткого запису ВСР може 

використовуватись в динаміці 

комплексного лікування пацієнта з метою 

об’єктивного визначення його клінічної 

ефективності. 

 
Свого часу Робочою групою з вивчення ВСР Європейського 

товариства кардіологів та Північно-Американського товариства 

електрофізіологів були зроблені такі основні висновки про клінічне 

значення аналізу ВСР у пацієнтів з ІХС (1996). 

1) Знижена ВСР є самостійним прогностичним 

фактором підвищеного ризику виникнення 

загрозливих для життя шлуночкових аритмій та 

раптової смерті у хворих, які перенесли інфаркт 

міокарда. 

2) Для оцінки прогнозу ВСР доцільно визначати 

не раніше ніж через 1 тиждень після інфаркту 

міокарда або перед випискою хворого зі 

стаціонару. 

3) Прогностична значущість ВСР зростає зі 

збільшенням тривалості запису ЕКГ, тому з 

метою стратифікації хворих на групи ризику 

рекомендується 24-годинна реєстрація ЕКГ; 

аналіз 5-хвилинного запису ЕКГ може бути 

використаний як скринінг-метод для виявлення 

пацієнтів, які потребують більш повного 

обстеження. 

4) Величина стандартного відхилення середнього 

значення всіх синусових інтервалів R-R за 24 год 

(SDNN) менше 50 мс або «індекс варіабельності» 

менше 15 свідчать про високий ризик 

виникнення стійкої шлуночкової тахікардії та 

раптової смерті. 

5) Прогностична значимість ВСР зростає у 

поєднанні з показниками скоротливості лівого 
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шлуночка, даними моніторування ЕКГ та сигнал-

усередненої ЕКГ. 

Зараз погляди практичних лікарів на можливості використання 

оцінки ВРС у своїй практичній діяльності безперечно можуть бути 

розширені і поглиблені, враховуючи наукове надбання останніх 25 

років науково-дослідної діяльності у напрямках дослідження і 

розуміння серцевого ритму як ключового електромагнітного 

системного інформаційного процесу людського організму.



Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів   

 

77 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ КОРОТКОГО 

ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ 

ІЗ СПЕКТРАЛЬНИМ АНАЛІЗОМ І 

ВАРІАЦІЙНОЮ ПУЛЬСОМЕТРІЄЮ ДЛЯ 

СКРИНІНГУ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я У РОБОЧИХ 

КОЛЕКТИВАХ У ТОМУ ЧИСЛІ ПІД ЧАС 

ВОЄННИХ ДІЙ 
Невойт Г.В., Єфремова А.С. 
 

Функціонування серцево-легеневої системи підпорядковується 

класичним законам теорії адаптації Г. Сельє, і під впливом будь-

якого стрессорного впливу адаптація проходить певні фази за 

допомогою регуляторних механізмів.  

 

Процес адаптації потребує витрати інформаційних, 

енергетичних та метаболічних ресурсів організму.  

Управління ресурсами залежить від пред'явлених до організму 

вимог зовнішнього середовища та здійснюється через нервові, 

ендокринні, гуморальні механізми, які умовно можна поділити на 

автономні та центральні відповідно до напрацювань вчених у 

створенні уявлень кібернетичної моделі функціонування людського 

організму. При цьому серцево-судинна система є яскравим 

прикладом унікальної системи управління, побудованої за 

ієрархічним принципом, де кожен нижній рівень у нормальних 

умовах функціонує автономно. Втручання центральних механізмів 

управління в роботу автономних відбувається лише у тому випадку, 

коли останні перестають оптимально виконувати свої завдання. До 

автономних механізмів прийнято відносить відділи ВНС, особливо 

парасимпатичний. Як центральні пропонується розглядати активність 

симпатичного судинного центру довгастого мозку, центри 

терморегуляції та енерго-метаболічного обміну, вищі вегетативні 
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центри гіпотоламо-гіпофізарного рівня. В літературі наявно ряд 

спроб опису моделей постійної взаємодії регуляторних механізмів. 

Доведено високу інформативність вивчення ВРС для оцінки 

стресових реакцій серцево-судинної системи при фізичних та 

психоемоційних навантаженнях:  

 Стрес викликає значне зменшення R-R-інтервалів, 

зниження потужності LF- та HF-компонентів спектру, 

підвищення потужності VLF та співвідношення VLF/HF.  

 При різних видах стресових впливів у молодих та літніх 

людей відбувається зниження потужності LF- та HF-

компонентів ВРС, що свідчить про ослаблення 

барорефлекторних та парасимпатичних впливів на серцево-

судинну систему.  

 При стресі відбувається збільшення АМо кардіоінтервалів 

при фізичному навантаженні та відносне підвищення 

потужності VLF-компоненти ВРС.  

 Відмінною особливістю змін ВРС при стресових 

навантаженнях у людей похилого віку є більш значне 

зниження потужності VL- і HF-компонентів ВСР, 

переважання на цьому фоні потужності VLF. Це свідчить 

про більш суттєве зниження парасимпатичних та 

барорефлекторних впливів на серцево-судинну систему та 

підвищення центральної регуляції.  

 Емоційний стан людини впливає на ВРС і на 

функціональний стан її організму. Доведено, що подібно до 

емоційних стресів почуття гніву викликає домінування 

симпатичної активації, у той час як стан задоволення 

викликає тільки підвищення загальної потужності спектра. 

Стан задоволення, навпаки, може викликати підвищення 

потужності LF- та HF-компонент. Через підвищення 

потужності LF співвідношення LF/HF може ставати 

статистично значимо збільшено при стані гніву і 

залишатись незміненим при стані задоволення. При 

емоційних розладах доведено зменшення загальної ВРС. 

 Рівень тренованості асоційований із рівнем 

високочастотних компонент спектру серцевої діяльності, 

як показників парасимпатики. 
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 Виявлена залежність параметрів ВРС від рівня поточної 

щоденної активності. Чим вище фізична активність – тим 

параметри ВРС вище (умова звичайних навантажень, але 

не перевантажень). 

 Параметри ВРС відрізняються у нетренованих і тренованих 

осіб. За показниками ВРС можна визначати ступінь 

тренованості. ВРС у спортсменів збільшується в ході 

зростання тренованості.  

Таким чином для прикладної медицини більш значущим стає 

уявлення про ВРС як показник адаптаційних реакцій організму, 

індикатор стресу, який можна швидко виявити завдяки аналізу 

короткого запису ВРС навіть в умовах традиційно прийнятого 

клінічного обстеження хворого. 

Наукові дослідження переконливо довели, що хронічний стрес 

негативно впливає практично на всі системи організму і є 

незалежним фактором виникнення та прогресування захворювань 

серцево-судинної системи. При цьому беззаперечно, що війна є 

значним стресорним фактором, який накладає відбиток на 

емоціональний стан та на загальне функціонування організму 

людини. У воєнні часи пристосування організму до постійного 

функціонування в умовах підвищеного хронічного стресу може 

швидко призводити до виснаження адаптаційних резервів 

функціонування систем людського організму із появою патологічних 

реакцій, виникненням та загостренням хронічних НІЗ. Зазначене 

може відбуватись особливо швидко за умов знаходження у зонах 

безпосередніх військових дій. Психоемоційне навантаження під час 

військових дій – один із важливих факторів, що впливають на 

працеспроможність людини у робочому колективі не залежно від 

роду її професійної діяльності. При цьому можна припустити, що 

воно є більшим у професій, які супроводжувались «синдромом 

вигорання» й у мирний час. Тобто військові та військові медики – це 

професії, які поставлені в особливе положення у зв'язку з 

інтенсивністю психоемоційного навантаження, значним обсягом 

ризику недотриманням режимів активності-відпочинку внаслідок 

праці у воєнних умовах.  

Для адекватного функціонування економіки, задоволення 

економічних і соціальних потреб населення країни під час воєнних 
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дій безперечно важливим є збереження людського потенціалу 

робітників усіх професій. Зрозуміло, що постійне перебування у стані 

хронічного стресу та психоемоційного перевантаження висуває 

підвищені вимоги до організму всіх людей під час військових подій, 

викликаючи напругу їх механізмів адаптації та негативні тенденції у 

стані їх здоров'я. Тому перед керівниками країни і керівниками 

підприємств постійно стоїть завдання збереження і забезпечення 

адекватної працеспроможності людських робочих професійних 

колективів піж час воєнних подій. В ідеальному випадку при цьому 

важливо відстежувати і своєчасно виявляти осіб, що знаходяться на 

межі власних функціональних резервів і мають високий ризик зриву 

адаптації. Застосована стратегія своєчасного виявлення таких 

робітників із забезпеченням їм за потреби відпочинку і/або методів 

фармакологічної корекції їх стану може допомогти тривало зберігати 

їх працеспроможність, підвищуючи економічну ефективність і 

коефіцієнт корисної дії їх праці на благо суспільства та країни. 

Метод аналізу короткого запису ВРС може ефективно 

використовуватись для скринінгу функціонального стану людей у 

робочих колективах, оскільки функціональні показники серцевої 

діяльності виступають у якості об’єктивних індикаторів напруження 

всього організму навіть за відсутності скарг з боку самої людини: 

 За умови робочої перенапруги може відбуватись зниження 

саме у діапазоні хвиль дуже низької частоти, оскільки 

коливання серцевого ритму із частотою 0,004-0,0033 (VLF 

хвилі) обумовлює гуморально-метаболічна система 

(насамперед ренін-ангеотензін-альдостеронова система). 

 Встановлений зв'язок психічних зусиль і вимог завдання зі 

зниженням спектральних показників ритму серця У осіб із 

частими стресовими ситуаціями при професійній 

діяльності спостерігається зміщення параметрів 

вегетативного балансу у бік підвищення симпатичної 

компоненти спектра, що оцінюється по відношенню LF/HF. 

 Вплив хронічного стресу на показники ВРС на робочому 

місці характеризується підвищенням симпатичного тонусу, 

зниженням адаптаційних можливостей серцево-судинної 

системи та гуморальних впливів на серцевий ритм. 
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ПРИКЛАДИ КЛІНІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ ІЗ СПЕКТРАЛЬНИМ 

АНАЛІЗОМ І ВАРІАЦІЙНОЮ 

ПУЛЬСОМЕТРІЄЮ 
Невойт Г.В., Корпан А.С., Єфремова А.С. 
 

 Як орієнтовні приклади представлені клінічні випадки 

консультативно-діагностичної роботи навчально-

практичного центру біофотоніки і валеології кафедри 

внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів 

Полтавського державного медичного університету. 

 Фактично стан здоров’я індивідуума являється наслідком 

його способу життя. Спосіб життя людини 

обумовлюється її індивідуальними психологічними 

особливостями (валеологічні знання, цілеспрямованість, 

риси характеру, тощо) і тим, наскільки людина реалізує 

принципи здорової поведінки у власному житті. З 

наукової точки зору це може бути об’єднано у понятті 

«рівень становленності здорового способу життя».  

 Узнати інформацію про спосіб життя людини можливо 

лише від людини. Тому за основу спроби оцінки рівня 

становленності здорового способу життя пацієнтів було 

покладено валеологічне тестування (див. додатки), 

розроблене згідно існуючих вимог до професіональних 

тестів та адаптоване для можливості використання в 

рутинній практиці терапевтів. 

 Лікарі завжди сподіваються на щирість інформації, 

отриманої від пацієнтів. Однак задля більшої 

об’єктивності валеологічне тестування повинно бути 

підтвердженим із позицій доказовості. Склад тіла 
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пацієнта та реакції його серцево-судинної системи 

залежать від способу його життя (особливостей 

харчування, рівень фізичної активності, тренованість). 

Тому моніторування складу тіла методом 

інструментальної імпедансометрії та короткий запис ВРС 

стали методиками об’єктивізації. Вони доповнили 

валеологічне тестування у обстеженні, що виконується у 

консультативно-діагностичній роботі навчально-

практичного центру біофотоніки і валеології кафедри 

внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів 

Полтавського державного медичного університету (див. 

додатки.  

 Тобто оцінка короткого запису ВРС стала частиною 

обстеження, що дозволило об’єктивно оцінювати стан і 

динаміку змін функціональних параметрів організму 

пацієнта в ході ведення його лікарем. 

 

 
 

Рис. 19. Приклад одного із орієнтовних бланків консультативного 

заключення. 
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КЛІНІЧНІ ПРИКЛАДИ  

 

ПРИКЛАД 1 

 

Результати короткого запису ВРС (рис. 20-22) функціонально 

здорового 25-річного чоловіка: скарги відсутні, лікар-інтерн, 

систематично спортом не займається, палить 1-2 цигарки на добу 

протягом 3 років, вживає 3-4 чашки кави на день, не дотримується 

режиму активності і відпочинку (часто лягає спати після 23 

години). 

 

 

 
Рис. 20. Ритмограма із математичними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 1.  
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Рис. 21. Гістограма із параметрами варіаційної пульсометрії 

короткого запису ВРС в аналізі клінічного випадку 1. 

 

 

 
Рис. 22. Спектрограма із спектральними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 1. 
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РОЗГЛЯД АНАЛІЗУ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 1: 

 

І. ВИСНОВОК ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ: рівень 

становлення здорового способу життя низький (недостатній рівень 

знань; не дотримання принципів у власному житті).  

 

ІІ. ВИСНОВОК МОНІТОРУВАННЯ СКЛАДУ ТІЛА:  

віковий дефіцит м’язової маси 

ІМТ  23 , вміст м’язів, % 36, вміст жиру, % 17, рівень 

вісцерального жиру 6, основний обмін, кал  2860  

 

ІІІ. АНАЛІЗ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ 

Візуальний аналіз:  

- сумарний ефект регуляції – нормокардія; 

- порушень серцевого ритму не виявлено. 

 

Клінічний аналіз параметрів: 

Загальна електрична потужність серця (ТР) задовільна 

(оскільки ТР фонова - 1916 мс2 ТР ортостатична - 1514 мс2 

при нижній межі вікової норми до 50 років понад 1500 мс2), але 

насторожує, що перехід у положення стоячи викликає динаміку 

суттєвого зниження до нижньої межі вікової норми, що може 

свідчити при низьку тренованість. 

Стан регуляції фізіологічних функцій організму:  

Відновлювальний потенціал: низький рівень 

відновлювального потенціалу (HF фонова - 184 мс2, при нормі 

HF=300-700 мс², що стає ще меншим під час знаходження у 

вертикальному положенні (HF ортостатична - 75 мс2); це свідчить 

про недостатню активність парасимпатичної ВНС і про низькі рівні 

фізичної активності, тренованості. 

Мобілізуючий потенціал: помірний (LF фонова - 492 мс2 при 

нормі 300-700 мс2), однак при виконанні ортостатичного тесту 

відбувається подвоєння показника (LF ортостатична - 844 мс2), що 

свідчить про зростання мобілізуючого потенціалу під час 

несуттєвого фізичного навантаження – стояння. 
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Вклад вазомоторного центру і гуморальних механізмів 

регуляції: помірний (VLF фонова - 1239 мс2, VLF ортостатична

 626 мс2 при нормі VLF=700–1300 мс²), що свідчить про 

наявність резервів і що ВНС здатна адекватно контролювати 

серцевий ритм.  

Баланс активності систем регуляції: низький;  

в організмі домінують процеси витрат енергетичного 

потенціалу, оскільки LF>HF (HF фонова - 184 мс2, а LF фонова - 

492 мс2); при цьому у спокої LF/HF>2 у пацієнта без тренування в 

анамнезі, то це свідчить про перенапруження систем адаптації і 

розцінюється, як негативна ознака. 

Рівень кінетичної і потенційної енергії серцевої діяльності 

помірний/задовільний, оскільки АМо - фонова 48%, ортостатична - 

43,4%, що вкладається в діапазон норми 30-50%; однак якщо взяти 

до уваги, що досліджуємий є молодою 25 річною людиною, яка у 

спокої вже задіює 48% енергії (верхня межа норми) на підтримання 

свого серцевого ритму, то це незадовільний результат. 

Загальний рівень стресу у фоновому режимі знаходиться у 

фізіологічному коридорі (SI фоновий – 116, при нормі 50-150); 

однак знаходження пацієнта у положенні стоячи при 

ортостатичному тесті демонструє збільшений рівень загального 

стресу (SI ортостатичний – 164); тобто організм пацієнта реагує 

фізіологічним стресом на звичайне знаходження у положенні 

стоячи, що свідчить про нетренованність його організму. 

Уточнений персоніфікований аналіз стресреалізації: 

 виражений дистресс, оскільки IН<30 у.о. і це стан вираженого 

дистресу із домінуванням активності стрес-лімітуючих систем 

(ІН=АМо/(2*Mо*MxDMn)=48(2*0,774*0,268)=19,91); тобто резерви 

організму пацієнта незадовільні, організм пацієнта не відповідно 

може реагувати на зовнішні стресорні подразники. 

Ризик фатального наслідку: помірний. 

Автоматизоване заключення (надане приладом):  

 Загальна активність регуляторних механізмів (TP): нижче 

за середній.  

 Активність гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів (VLF): середня.  
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 Активність симпатичного відділу нервової системи (LF): 

нижче за середній.  

 Активність парасимпатичного відділу нервової системи 

(HF): низька.  

 Відносний внесок гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів підвищений.  

 Баланс відділів вегетативної нервової системи: відносна 

симпатикотонія.  

 Високе напруження регуляторних систем.  
 Реактивність парасимпатичного відділу нервової 

системи: вища за середню.  

 Реактивність симпатичного відділу нервової системи: 

нижче за середню. 

Рекомендовано:  

 збільшення власних знань щодо принципів здорового 

способу життя та технологій збереження здоров’я із 

наступним запровадження у власне життя (валеологічне 

навчання); 

 нормалізація режиму активності та відпочинку із 

обов’язком дотриманням ендокринної фази сну (сон із 

21.00-22.00 години); 

 припинити паління, вживання енергезуючих напоїв; 

 нормалізація фізичної активності;  

 розпочати фізичне тренування із нарощуванням м’язової 

маси; 

 дослідження в динаміці. 

 

 

ПРИКЛАД 2  

 

Результати короткого запису ВРС (рис. 23-25) функціонально 

здорової 29-річної жінки: скарги відсутні, лікар-клінічний 

ординатор, систематично спортом не займається, наявність 

шкідливих звичок заперечує, періодично не дотримується режиму 

активності і відпочинку (часто лягає спати після 23 години). 
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Рис. 23. Ритмограма із математичними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 2. 

 

 

 
Рис. 24. Гістограма із параметрами варіаційної пульсометрії 

короткого запису ВРС в аналізі клінічного випадку 2. 
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Рис. 25. Спектрограма із спектральними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 2. 

 

 

РОЗГЛЯД АНАЛІЗУ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 2: 

 

І. ВИСНОВОК ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ: рівень 

становлення здорового способу життя середній (достатній рівень 

знань; не дотримання принципів у власному житті).  

 

ІІ. ВИСНОВОК МОНІТОРУВАННЯ СКЛАДУ ТІЛА:  

віковий дефіцит м’язової маси, передожиріння, приховане 

ожиріння  

ІМТ  25,8 , вміст м’язів, % 25,6, вміст жиру, % 30, рівень 

вісцерального жиру  8, основний обмін, кал  1250  

 

ІІІ. АНАЛІЗ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ 

Візуальний аналіз:  

- сумарний ефект регуляції – нормокардія (ЧСС - 66 за 

хвилину); 

- порушень серцевого ритму не виявлено. 
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Клінічний аналіз параметрів: 

Загальна електрична потужність серця (ТР) задовільна 

(збільшення ТР фонова - 3686 мс2; ТР ортостатична – 2060 мс2 в 

межах вікової норми до 50 років понад 1500-2500 мс2), але 

насторожує, що перехід у положення стоячи викликає динаміку 

суттєвого зниження. 

Стан регуляції фізіологічних функцій організму:  

Відновлювальний потенціал: високий рівень 

відновлювального потенціалу у фоновому режимі (HF фонова - 

1287 мс2, при нормі HF=300-700 мс²); HF ортостатична - 405 мс2, 

що свідчить про помірний рівень відновлюваного потенціалу. 

Мобілізуючий потенціал: високий (LF фонова - 1710 мс2 при 

нормі 300-700 мс2), однак при виконанні ортостатичного тесту 

відбувається майже на половину показника (LF ортостатична - 853 

мс2), що свідчить про зниження мобілізуючого потенціалу під час 

несуттєвого фізичного навантаження – стояння. 

Вклад вазомоторного центру і гуморальних механізмів 

регуляції: низький (VLF фонова - 690 мс2, VLF ортостатична - 803 

мс2 при нормі VLF=700–1300 мс²), що свідчить про наявність 

резервів і що ВНС здатна адекватно контролювати серцевий ритм.  

Баланс активності систем регуляції: урівноважений, при 

цьому у момент виконання дослідження в організмі домінують 

процеси витрат енергетичного потенціалу, оскільки LF>HF (HF 

фонова - 1287 мс2, а LF фонова - 1710 мс2); при цьому у спокої 

LF/HF=1,3, що у коридорі фізіологічної норми. 

Рівень кінетичної і потенційної енергії серцевої діяльності 

помірний/задовільний, оскільки АМо - фонова 29%, ортостатична - 

37%, що вкладається в діапазон норми 30-50% і свідчить про 

задовільний рівень потенційної кінетичної діяльності серця. 

Загальний рівень стресу у фоновому режимі знаходиться у 

фізіологічному коридорі (SI фоновий – 45, при нормі 50-150), що у 

положенні стоячи при ортостатичному тесті зростає (SI 

ортостатичний – 103), хоча і залишається у межах фізіологічної 

норми; тобто організм пацієнтки реагує фізіологічним стресом на 

звичайне знаходження у положенні стоячи. 

Уточнений персоніфікований аналіз стресреалізації: 

 низький рівень стресу, оскільки IН<30 у.о. і це стан 
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вираженого дистресу із домінуванням активності стрес-лімітуючих 

систем (ІН=АМо/(2*Mо*MxDMn)=29,4(2*0,906*0,395)=21); не 

можна виключити, що резерви організму пацієнтки незадовільні, 

організм пацієнтки може не відповідно реагувати на зовнішні 

стресорні подразники. 

Ризик фатального наслідку: низький. 

Автоматизоване заключення (надане приладом):  

 Загальна активність регуляторних механізмів (TP): середня. 

 Активність гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів (VLF): нижче за середній.  

 Активність симпатичного відділу нервової системи (LF): вище 

за середній.  

 Активність парасимпатичного відділу нервової системи (HF): 

вище за середній.  

 Відносний внесок гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів у межах фізіологічних значень.  

 Баланс відділів вегетативної нервової системи: 

урівноважений. Низька напруга регуляторних систем.  

 Реактивність парасимпатичного відділу нервової системи: 

висока. 

 Реактивність симпатичного відділу нервової системи: низька. 

Рекомендовано:  

 нормалізація режиму активності та відпочинку із обов’язком 

дотриманням ендокринної фази сну (сон із 21.00-22.00 

години); 

 розпочати фізичне тренування; 

 раціональне харчування; 

 збільшити запровадження у власне життя здоров’язберігаючих 

технологій. 

 

ПРИКЛАД 3  

 

Результати короткого запису ВРС (рис. 26-28) функціонально 

здоровий 18-річного чоловіка: професійний спортсмен юніор-

футболіст, шкідливі звички заперечує, дотримується режиму 

активності і відпочинку. 
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Рис. 26. Ритмограма із математичними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 3. 

 

 
Рис. 27. Гістограма із параметрами варіаційної пульсометрії 

короткого запису ВРС в аналізі клінічного випадку 3. 
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Рис. 28. Спектрограма із спектральними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 3. 

 

 

 

РОЗГЛЯД АНАЛІЗУ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 3: 

 

І. ВИСНОВОК ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ: рівень 

становлення здорового способу життя високий (достатній рівень 

знань; дотримання принципів у власному житті).  

 

ІІ. ВИСНОВОК МОНІТОРУВАННЯ СКЛАДУ ТІЛА:  

склад тіла у нормі 

ІМТ  22 , вміст м’язів, % 43, вміст жиру, %  14, рівень 

вісцерального жиру  5, основний обмін, кал  2320  

 

ІІІ. АНАЛІЗ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ 

Візуальний аналіз:  

- сумарний ефект регуляції – нормокардія (ЧСС - 62 за 

хвилину); 

- порушень серцевого ритму не виявлено. 
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Клінічний аналіз параметрів: 

Загальна електрична потужність серця (ТР) збільшена 

(збільшення ТР фонова - 3865 мс2; ТР ортостатична – 2477 мс2 в 

межах вікової норми до 50 років понад 1500-2500 мс2), перехід у 

положення стоячи із динамікою суттєвого зниження у даному 

випадку, враховуючи високу тренованість, навпаки є результатом 

значного енергетичного резерву. 

Стан регуляції фізіологічних функцій організму:  

Відновлювальний потенціал: високий рівень 

відновлювального потенціалу у фоновому режимі (HF фонова - 

1558 мс2, при нормі HF=300-700 мс²); HF ортостатична - 270 мс2. 

Мобілізуючий потенціал: високий (LF фонова - 1821 мс2 при 

нормі 300-700 мс2), що достовірно не змінюється (LF 

ортостатична - 1743 мс2), що свідчить про значний рівень фізичної 

тренованості – перехід у положення стоячи не є навантаженням для 

спортсмена. 

Вклад вазомоторного центру і гуморальних механізмів 

регуляції: низький (VLF фонова - 486 мс2, VLF ортостатична - 472 

мс2), що свідчить про наявність значних резервів, ВНС адекватно 

контролює серцевий ритм із мінімальним вкладом центральних 

компонент.  

Баланс активності систем регуляції: урівноважений, при 

цьому у момент виконання дослідження в організмі домінують 

процеси витрат енергетичного потенціалу, оскільки LF>HF (HF 

фонова - 1558 мс2, а LF фонова – 1821 мс2); при цьому у спокої 

LF/HF=1,2, що у коридорі фізіологічної норми. 

Рівень кінетичної і потенційної енергії серцевої діяльності 

помірний/задовільний, оскільки АМо - фонова 37%, ортостатична – 

46,5%, що вкладається в діапазон норми 30-50% і свідчить про 

задовільний рівень потенційної кінетичної діяльності серця. 

Загальний рівень стресу у фоновому режимі знаходиться у 

фізіологічному коридорі (SI фоновий – 62, при нормі 50-150), що у 

положенні стоячи при ортостатичному тесті зростає (SI 

ортостатичний – 200), що свідчить про реакцію фізіологічним 

стресом на звичайне знаходження у положенні стоячи, що можна 

вважатися парадоксальною реакцією для спортсмена, або бути 

ознакою стану перетренованості. 
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Уточнений персоніфікований аналіз стресреалізації: 

 низький рівень стресу, оскільки IН<30 у.о. і це стан 

вираженого дистресу із домінуванням активності стрес-лімітуючих 

систем (ІН=АМо/(2*Mо*MxDMn)=37(2*0,984*0,306)=22); не 

можна виключити, що резерви організму пацієнта незадовільні, 

організм пацієнта може не відповідно реагувати на зовнішні 

стресорні подразники, у даному випадку можливо внаслідок 

перетренованості. 

Ризик фатального наслідку: низький. 

Автоматизоване заключення (надане приладом):  

 Загальна активність регуляторних механізмів (TP): середня. 

 Активність гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів (VLF): нижче за середній.  

 Активність симпатичного відділу нервової системи (LF): вище 

за середній.  

 Активність парасимпатичного відділу нервової системи (HF): 

вище за середній.  

 Відносний внесок гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів у межах фізіологічних значень.  

 Баланс відділів вегетативної нервової системи: 

урівноважений. Низька напруга регуляторних систем.  

 Реактивність парасимпатичного відділу нервової системи: 

висока. 

 Реактивність симпатичного відділу нервової системи: низька. 

Рекомендовано: оскільки організм знаходиться у доброму 

функціональному стані, то можлива оптимізація тренувального 

процесу. 

 

 

ПРИКЛАД 4 

 

 Результати короткого запису ВРС (рис. 29-31) функціонально 

здорової 40-річної жінки: лікар-терапевт, регулярно спортом не 

займається, останні три роки не робить ранкової зарядки, шкідливі 

звички заперечує, не дотримується режиму активності і відпочинку 

(понад 8 годин проводить за комп’ютером, працює у нічний час), в 

анамнезі – вегето-судинна дистонія, постінфекційна кардіоміопатія 
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(вірусний міокардит), дискінезія жовчовивідних шляхів. 

Обстеження проходила після 10-денного курсу лікування з приводу 

судинного кризу. 

 

 
Рис. 29. Ритмограма із математичними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 4. 

 

 
Рис. 30. Гістограма із параметрами варіаційної пульсометрії 

короткого запису ВРС в аналізі клінічного випадку 4. 
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Рис. 31. Спектрограма із спектральними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 4. 

 

 

РОЗГЛЯД АНАЛІЗУ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 4: 

 

І. ВИСНОВОК ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ: рівень 

становлення здорового способу життя середній (достатній рівень 

знань; недотримання принципів у власному житті).  

 

ІІ. ВИСНОВОК МОНІТОРУВАННЯ СКЛАДУ ТІЛА: віковий 

дефіцит м’язової маси, передожиріння, приховане ожиріння,  

ІМТ  24 , вміст м’язів, % 25,6, вміст жиру, % 42 , рівень 

вісцерального жиру  8, основний обмін, кал  1350  

 

ІІІ. АНАЛІЗ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ 

Візуальний аналіз:  

- сумарний ефект регуляції – нормокардія (ЧСС - 72 за 

хвилину); 

- порушень серцевого ритму не виявлено. 
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Клінічний аналіз параметрів: 

Загальна електрична потужність серця (ТР) незначне 

зниження (ТР фонова - 1477 мс2; ТР ортостатична – 1615 мс2 в 

межах вікової норми до 50 років понад 1500-2500 мс2). 

Стан регуляції фізіологічних функцій організму:  

Відновлювальний потенціал: помірний (HF фонова - 567 мс2, 

HF ортостатична - 343 мс2 при нормі HF=300-700 мс²). 

Мобілізуючий потенціал: помірний (LF фонова - 379 мс2 при 

нормі 300-700 мс2), що зростає при незначному фізичному 

навантаженні (LF ортостатична - 909 мс2), що може свідчить про 

низький рівень фізичної тренованості. 

Вклад вазомоторного центру і гуморальних механізмів 

регуляції: низький (VLF фонова - 532 мс2, VLF ортостатична - 363 

мс2 при нормі VLF=700-1300 мс²), що свідчить про низькі рівні 

активності центрального ланцюга регуляції.  

Баланс активності систем регуляції: урівноважений, при 

цьому у момент виконання дослідження в організмі домінують 

процеси витрат енергетичного потенціалу, оскільки HF>LF (HF 

фонова - 567 мс2, а LF фонова – 379 мс2), що свідчить про 

домінування процесів відновлення енергетичного потенціалу; при 

цьому у спокої LF/HF<1 свідчить про відсутність процесів 

мобілізації – «режим відпочинку» (зазначене відповідає реальності, 

оскільки пацієнтка проходила курс стаціонарного лікування). 

Рівень кінетичної і потенційної енергії серцевої діяльності 

знижений, оскільки АМо - фонова 54%, ортостатична – 49%, що не 

вкладається в діапазон норми 30-50% і свідчить про те, що навіть у 

стані спокою 50% ресурсу організм витрачає на підтримання 

серцевого ритму. 

Загальний рівень стресу збільшений (SI фоновий – 212, при 

нормі 50-150). 

Уточнений персоніфікований аналіз стресреалізації: 

 IН<30 у.о. і це стан вираженого дистресу із домінуванням 

активності стрес-лімітуючих систем 

(ІН=АМо/(2*Mо*MxDMn)=54,3(2*0,988*0,13)=22); не можна 

виключити, що резерви організму пацієнта незадовільні, організм 

пацієнта може не відповідно реагувати на зовнішні стресорні 

подразники. 



Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів   

 

99 

 

Ризик фатального наслідку: помірний. 

Автоматизоване заключення (надане приладом):  

 Загальна активність регуляторних механізмів (TP): нижче за 

середній. 

 Активність гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів (VLF): нижче за середній.  

 Активність симпатичного відділу нервової системи (LF): 

нижче за середній.  

 Активність парасимпатичного відділу нервової системи (HF): 

низька.  

 Відносний внесок гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів у межах фізіологічних значень.  

 Баланс відділів вегетативної нервової системи: ваготонія.  

 Напруження регуляторних систем: високе. 

 Реактивність парасимпатичного відділу нервової системи: 

низька. 

 Реактивність симпатичного відділу нервової системи: нижче 

за середній. 

Рекомендовано: оскільки мають місце ознаки незадовільного 

функціонального стану з боку серцево-судинної системи у вигляді 

незадовільної електромагнітної генерації серця, низької 

реактивності відділів вегетативної нервової системи та високого 

напруження систем регуляції, доцільно поступове збільшення 

тренованості за рахунок статичних фізичних вправ (наприклад 

заняття йогою), помірних фізичних навантажень із циклічними 

вправами (плавання) із дотриманням режиму праці і відпочинку, 

раціональне харчування, інших принципів здорового способу 

життя, обстеження в динаміці. 

 

ПРИКЛАД 5 

 Результати короткого запису ВРС (рис. 32-34) функціонально 

здорової 31-річного чоловіка: професійний футболіст, шкідливі 

звички заперечує, дотримується режиму активності і відпочинку, 

має суттєві регулярні фізичні тренування. 
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Рис. 32. Ритмограма із математичними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 5. 

 

 

Рис. 33. Гістограма із параметрами варіаційної пульсометрії 

короткого запису ВРС в аналізі клінічного випадку 5. 
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Рис. 34. Спектрограма із спектральними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 5. 

 

 

РОЗГЛЯД АНАЛІЗУ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 5: 

 

І. ВИСНОВОК ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ: рівень 

становлення здорового способу життя високий (достатній рівень 

знань; дотримання принципів у власному житті).  

 

ІІ. ВИСНОВОК МОНІТОРУВАННЯ СКЛАДУ ТІЛА:  

склад тіла в нормі 

ІМТ  21 , вміст м’язів, % 44, вміст жиру, % 12, рівень 

вісцерального жиру 6, основний обмін, кал  2400  

 

ІІІ. АНАЛІЗ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ 

Візуальний аналіз:  

- сумарний ефект регуляції – нормокардія; 

- порушень серцевого ритму не виявлено. 
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Клінічний аналіз параметрів: 

Загальна електрична потужність серця (ТР) значне 

підвищення (ТР фонова - 5649 мс2; ТР ортостатична – 4165 мс2 при 

віковій нормі до 50 років 1500-2500 мс2) – це стан надлишкового 

реагування/гіперергії. 

Стан регуляції фізіологічних функцій організму:  

Відновлювальний потенціал: високий (HF фонова - 2567 мс2, 

HF ортостатична - 463 мс2 при нормі HF=300-700 мс²). 

Мобілізуючий потенціал: помірний (LF фонова - 995 мс2 при 

нормі 300-700 мс2), що зростає при незначному фізичному 

навантаженні (LF ортостатична - 1296 мс2), що може свідчить про 

високу реактивність у даному випадку. 

Вклад вазомоторного центру і гуморальних механізмів 

регуляції: низький (VLF фонова - 2087 мс2, VLF ортостатична - 

2426 мс2 при нормі VLF=700-1300 мс²), що свідчить про високі 

рівні активності центрального ланцюга регуляції.  

Баланс активності систем регуляції: урівноважений, при 

цьому у момент виконання дослідження в організмі домінують 

процеси відновлення енергетичного потенціалу, оскільки HF>LF 

(HF фонова - 2567 мс2, а LF фонова – 995 мс2); при цьому у спокої 

LF/HF<1 свідчить про відсутність процесів мобілізації – «режим 

відпочинку». 

Рівень кінетичної і потенційної енергії серцевої діяльності 

знижений, оскільки АМо - фонова 27%, ортостатична – 37%, що 

вкладається в діапазон норми 30-50% і свідчить про достатній 

рівень кінетичної і потенційної енергії у серцевому м’язі. 

Загальний рівень стресу низький (SI фоновий – 29, при нормі 

50-150). 

Уточнений персоніфікований аналіз стресреалізації: 

 IН<30 у.о. і це стан вираженого дистресу із домінуванням 

активності стрес-лімітуючих систем 

(ІН=АМо/(2*Mо*MxDMn)=27(2*1,1*0,42)=25); не можна 

виключити, що резерви організму пацієнта незадовільні, організм 

пацієнта може не відповідно реагувати на зовнішні стресорні 

подразники, у даному випадку можливо внаслідок 

перетренованості. 

Ризик фатального наслідку: низький. 
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Автоматизоване заключення (надане приладом):  

 Загальна активність регуляторних механізмів (TP): висока. 

 Активність гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів (VLF): висче за середній.  

 Активність симпатичного відділу нервової системи (LF): 

середня.  

 Активність парасимпатичного відділу нервової системи (HF): 

висока.  

 Відносний внесок гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів у межах фізіологічних значень.  

 Баланс відділів вегетативної нервової системи: ваготонія.  

 Напруження регуляторних систем: низьке. 

 Реактивність парасимпатичного відділу нервової системи: 

середня. 

 Реактивність симпатичного відділу нервової системи: висче за 

середній. 

Рекомендовано: оскільки не можна виключите ознаки 

перетренованності, то доцільно контролювати тренувальний 

процес, дотримуватись режиму активності і відпочинку. 

 

 

ПРИКЛАД 6 

Результати короткого запису ВРС (рис. 35-39) функціонально 

здорової 50-річної жінки без скарг: тренер із художньої гімнастики, 

у минулому гімнастка; палить 1-3 цигарки на добу 20 років, 

дотримується режиму активності і відпочинку, робить ранкову 

зарядку, тренується регулярно майже щодня; при загально-

клінічному обстеженні патології з боку органів і систем не 

виявлено. 
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Рис. 35. Ритмограма із математичними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 6 до усунення ділянок 

нестаціонарності. 

 

 

Рис. 36. Ритмограма із математичними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 6 після усунення ділянок 

нестаціонарності. 
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Рис. 37. Спектрограма із спектральними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 6 до усунення ділянок 

нестаціонарності. 

 

 

Рис. 38. Спектрограма із спектральними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 6 після усунення ділянок 

нестаціонарності. 
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Рис. 39. Гістограма із параметрами варіаційної пульсометрії 

короткого запису ВРС в аналізі клінічного випадку 6. 

 

 

РОЗГЛЯД АНАЛІЗУ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 6: 

 

І. ВИСНОВОК ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ: рівень 

становлення здорового способу життя середній (достатній рівень 

знань; не повне дотримання принципів у власному житті).  

 

ІІ. ВИСНОВОК МОНІТОРУВАННЯ СКЛАДУ ТІЛА:  

склад тіла у нормі 

ІМТ  21 , вміст м’язів, % 38 , вміст жиру, % 15, рівень 

вісцерального жиру 6 , основний обмін, кал  1800  

 

ІІІ. АНАЛІЗ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ 

Візуальний аналіз:  

- сумарний ефект регуляції – брадикардія у спокої; тахікардія 

як реакція на ортостатичний тест; 

- екстрасистолія – тобто наявні розлади нейрометаболічної 

регуляції серцевого ритму. 
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Даний клінічний випадок було наведено, щоб 

продемонструвати важливість видалення нестаціонарних ділянок 

запису перед здійсненням клінічного аналізу та щоб наочно 

показати неадекватність результатів при обробці даних без 

попереднього видалення нестаціонарних ділянок запису серцевого 

ритму. Так прилад за результатами аналізу запису без видалення 

наявних екстрасистол надав неадекватно високі показники 

загальної електромагнітної потужності – понад 14000 мс2. Даний 

показник прилад вирахував неадекватно через наявність ділянок 

нестабільності. Інші показники, розраховані приладом на 

неправленому записі, також є неадекватними. Після видалення 

показник загальної електромагнітної потужності значно 

зменшується. Можна сподіватись, що в даному клінічному випадку 

отриманий після видалення нестаціонарних ділянок результат 

обробки є більш наближеним до реальності і придатним для 

клінічного аналізу. 

 

Клінічний аналіз параметрів: 

Загальна електрична потужність серця (ТР) значне 

підвищення (ТР фонова - 6999 мс2; ТР ортостатична – 645 мс2 при 

віковій нормі до 50 років 1500-2500 мс2) – спостерігаємо 

неадекватні показники, що може бути пов’язано із спробою 

обробки і аналізу клінічного випадка із аритмією. 

Стан регуляції фізіологічних функцій організму:  

Відновлювальний потенціал: високий (HF фонова - 3828 мс2, 

HF ортостатична - 23 мс2 при нормі HF=300-700 мс²) – 

спостерігаємо неадекватні показники, що може бути пов’язано із 

спробою обробки і аналізу клінічного випадка із аритмією. 

Мобілізуючий потенціал: помірний (LF фонова - 2047 мс2 при 

нормі 300-700 мс2), LF ортостатична - 226 мс2) – спостерігаємо 

неадекватні показники, що може бути пов’язано із спробою 

обробки і аналізу клінічного випадка із аритмією. 

Вклад вазомоторного центру і гуморальних механізмів 

регуляції: низький (VLF фонова - 1116 мс2, VLF ортостатична - 

396 мс2 при нормі VLF=700-1300 мс²) – спостерігаємо неадекватні 

показники, що може бути пов’язано із спробою обробки і аналізу 

клінічного випадка із аритмією.  
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Баланс активності систем регуляції: урівноважений, при 

цьому у момент виконання дослідження в організмі домінують 

процеси відновлення енергетичного потенціалу, оскільки HF>LF 

(HF фонова - 3828 мс2, а LF фонова – 2047 мс2); при цьому у 

спокої LF/HF<1 свідчить про відсутність процесів мобілізації – 

«режим відпочинку». 

Рівень кінетичної і потенційної енергії серцевої діяльності 

знижений, оскільки АМо - фонова 38%, ортостатична – 58%, що 

при ортостатичному тесті не вкладається в діапазон норми 30-50% і 

свідчить про недостатній рівень кінетичної і потенційної енергії у 

серцевому м’язі та необхідність мобілізації понад половини 

енергетичних ресурсів для підтримання ритму серця при переході у 

положення стоячи. 

Загальний рівень стресу високий (SI фоновий – 52, SI 

ортостатичний – 415 при нормі 50-150). 

Уточнений персоніфікований аналіз стресреалізації: 

 IН<30 у.о. і це стан вираженого дистресу із домінуванням 

активності стрес-лімітуючих систем (ІН 

фоновий=АМо/(2*Mо*MxDMn)=38(2*1*0,4)=30); не можна 

виключити, що резерви організму пацієнта незадовільні, організм 

пацієнта може не відповідно реагувати на зовнішні стресорні 

подразники. 

Ризик фатального наслідку: високий. 

Автоматизоване заключення (надане приладом):  

 Загальна активність регуляторних механізмів (TP): висока. 

 Активність гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів (VLF): середня.  

 Активність симпатичного відділу нервової системи (LF): 

висока.  

 Активність парасимпатичного відділу нервової системи (HF): 

висока.  

 Відносний внесок гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів у межах фізіологічних значень.  

 Баланс відділів вегетативної нервової системи: ваготонія.  

 Напруження регуляторних систем: середнє. 

 Реактивність парасимпатичного відділу нервової системи: 

низька. 



Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів   

 

109 

 

 Реактивність симпатичного відділу нервової системи: висче за 

висока. 

Рекомендовано: оскільки, не дивлячись на той факт, що пацієнтка є 

спортсменкою, що має добрий режим рухової активності, 

нормальний склад тіла, відповідно харчується, спостерігається 

незадовільний функціональний стан серцево-судинної системи із 

порушенням серцевого ритму (екстрасистолія) і мають місце 

розлади нейроендокринної регуляції, високий ризик фатального 

наслідку, то доцільно  

 дообстеження з метою виявлення етіологічного чинника 

(наприклад, дисгормональні явища на фоні клімактеричного 

періоду, що розпочинається, тощо), його майбутньої корекції; 

 раціональним може бути призначення кардіометаболічної 

терапії; 

 оптимізація режиму активності і відпочинку;  

 припинити паління;  

 не вживати напоїв, які містять кофеїн; 

 повторне обстеження в динаміці. 

 

 

ПРИКЛАД 7 

 

 Результати короткого запису ВРС (рис. 40-42) функціонально 

здорової 23-річної жінки без скарг: лікар-інтерн; шкідливі звички 

заперечує, дотримується режиму активності і відпочинку, не робить 

ранкову зарядку, але два рази на тиждень ходить на тренування 

(шейпінг). 
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Рис. 40. Ритмограма із математичними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 7. 

 

 

Рис. 41. Гістограма із параметрами варіаційної пульсометрії 

короткого запису ВРС в аналізі клінічного випадку 7. 
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Рис. 42. Спектрограма із спектральними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 7. 

 

РОЗГЛЯД АНАЛІЗУ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 7: 

 

І. ВИСНОВОК ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ: рівень 

становлення здорового способу життя середній (достатній рівень 

знань; не дотримання принципів у власному житті).  

 

ІІ. ВИСНОВОК МОНІТОРУВАННЯ СКЛАДУ ТІЛА:  

склад тіла у нормі 

ІМТ  24 , вміст м’язів, % 38, вміст жиру, %  18, рівень 

вісцерального жиру  7, основний обмін, кал  1680  

 

ІІІ. АНАЛІЗ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ 

Візуальний аналіз:  

- сумарний ефект регуляції – нормокардія у спокої; тахікардія 

як реакція на ортостатичний тест; 

- порушень серцевого ритму не виявлено. 
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Клінічний аналіз параметрів: 

Загальна електрична потужність серця (ТР) 

задовільна/середня (ТР фонова - 2712 мс2; ТР ортостатична – 1869 

мс2 при віковій нормі до 50 років 1500-2500 мс2). 

Стан регуляції фізіологічних функцій організму:  

Відновлювальний потенціал: високий (HF фонова - 1293 мс2, 

HF ортостатична - 664 мс2 при нормі HF=300-700 мс²). 

Мобілізуючий потенціал: помірний (LF фонова - 870 мс2 при 

нормі 300-700 мс2), LF ортостатична - 773 мс2). 

Вклад вазомоторного центру і гуморальних механізмів 

регуляції: низький (VLF фонова - 549 мс2, VLF ортостатична - 431 

мс2 при нормі VLF=700-1300 мс²).  

Баланс активності систем регуляції: урівноважений, при 

цьому у момент виконання дослідження в організмі домінують 

процеси відновлення енергетичного потенціалу, оскільки HF>LF 

(HF фонова - 1293 мс2, а LF фонова – 670 мс2); при цьому у спокої 

LF/HF<1 свідчить про відсутність процесів мобілізації – «режим 

відпочинку». 

Рівень кінетичної і потенційної енергії серцевої діяльності 

знижений, оскільки АМо - фонова 43%, ортостатична – 48%, що 

вкладається в діапазон норми 30-50%. 

Загальний рівень стресу високий (SI фоновий – 76, SI 

ортостатичний – 209 при нормі 50-150), тобто положення стоячи 

організм сприймає як фізіологічний стрес. 

Уточнений персоніфікований аналіз стресреалізації: 

 IН<30 у.о. і це стан вираженого дистресу із домінуванням 

активності стрес-лімітуючих систем (ІН 

фоновий=АМо/(2*Mо*MxDMn)=43(2*0,8*0,4)=28); не можна 

виключити, що резерви організму пацієнта незадовільні, організм 

пацієнта може не відповідно реагувати на зовнішні стресорні 

подразники. 

Ризик фатального наслідку: низький. 

Автоматизоване заключення (надане приладом):  

 Загальна активність регуляторних механізмів (TP): середня. 

 Активність гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів (VLF): нижче за середню.  
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 Активність симпатичного відділу нервової системи (LF): 

середня.  

 Активність парасимпатичного відділу нервової системи (HF): 

вище за середню.  

 Відносний внесок гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів у межах фізіологічних значень.  

 Баланс відділів вегетативної нервової системи: ваготонія.  

 Напруження регуляторних систем: середнє. 

 Реактивність парасимпатичного відділу нервової системи: 

висока. 

 Реактивність симпатичного відділу нервової системи: низька. 

Рекомендовано: оскільки спостерігаються параметри, близькі до 

нормального функціонального стану, то доцільним може вважатись 

продовження і оптимізація подальшого тренувального процесу. 

 

ПРИКЛАД 8 

Результати короткого запису ВРС (рис. 43-44) 56-річної 

хворого із діагнозом: ІХС: Гострий(16.11.21) з зубцем Q 

розповсюджений задньо-боковий інфаркт міокарда лівого 

шлуночка. Дифузний кардіосклероз. Коронарна ангіографія 

(16.11.21). Стентування огинаючої гілки лівої коронарної артерії 1-

DES (16.11.21). Стеноз проксимального відділу передньої 

міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії 50-60%, 

інтрамуральний хід середнього відділу передньої міжшлуночкової 

гілки лівої коронарної артерії зі спазмом в систолу до 60-70%, 

стеноз дистального відділу правої коронарної артерії 50-60%. СН ІІ 

А ст. зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка (фракція 

викиду - 41%, ехокардіоскопія від 25.11.21р.). Гіпертонічна хвороба 

ІІІ ст. , 3 ступ., ризик дуже високий; слюсар-ремонтник на 

гірському збагачувальному комбінаті; палить до 1 пачки цигарок на 

добу близько 20 років; алкоголь вживає лише періодично - «по 

празникам»; фізкультурою не займався, оскільки зі слів пацієнта 

«вистачає фізкультури на роботі». 
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Рис. 43. Ритмограма із математичними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 8. 
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Рис. 44. Спектрограма із спектральними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 8. 

 

РОЗГЛЯД АНАЛІЗУ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 8: 

 

І. ВИСНОВОК ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ: рівень 

становлення здорового способу життя низький (недостатній рівень 

знань; не дотримання принципів у власному житті).  

 

ІІ. ВИСНОВОК МОНІТОРУВАННЯ СКЛАДУ ТІЛА: віковий 

дефіцит м’язової маси, передожиріння, приховане ожиріння, 

вісцеральне ожиріння 

ІМТ  24 , вміст м’язів, % 28 , вміст жиру, % 29, рівень 

вісцерального жиру  12, основний обмін, кал  1568 

 

ІІІ. АНАЛІЗ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ 

Візуальний аналіз:  

- сумарний ефект регуляції – нормокардія; 
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- поодинока екстрасистолія. 

 

Клінічний аналіз параметрів: 

Загальна електрична потужність серця (ТР) низька (ТР фонова 

- 427 мс2; ТР ортостатична – 2061 мс2 при віковій нормі до 50 років 

1500-2500 мс2). 

Стан регуляції фізіологічних функцій організму:  

Відновлювальний потенціал: низький (HF фонова - 165 мс2, HF 

ортостатична - 509 мс2 при нормі HF=300-700 мс²). 

Мобілізуючий потенціал: низький (LF фонова - 112 мс2 при 

нормі 300-700 мс2), LF ортостатична - 538 мс2). 

Вклад вазомоторного центру і гуморальних механізмів регуляції: 

низький (VLF фонова - 149 мс2, VLF ортостатична - 1014 мс2 при 

нормі VLF=700-1300 мс²).  

Баланс активності систем регуляції: урівноважений, при цьому 

у момент виконання дослідження в організмі домінують процеси 

відновлення енергетичного потенціалу, оскільки HF>LF (HF фонова 

- 165 мс2, а LF фонова – 112 мс2); при цьому у спокої LF/HF<1 

свідчить про відсутність процесів мобілізації – «режим відпочинку». 

Рівень кінетичної і потенційної енергії серцевої діяльності 

знижений, оскільки АМо - фонова 52%, ортостатична – 58%, що не 

вкладається в діапазон норми 30-50%. 

Загальний рівень стресу високий (SI фоновий – 160, SI 

ортостатичний – 212 при нормі 50-150), тобто організм має стрес. 

Уточнений персоніфікований аналіз стресреалізації: 

 IН>200 у. о. - стан вираженого дистресу, яку організм може 

компенсувати за рахунок додаткового підвищення енергозатрат і 

адаптації. 

Ризик фатального наслідку: високий. 

 

Автоматизоване заключення (надане приладом):  

 Загальна активність регуляторних механізмів (TP): низька. 

 Активність гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів (VLF): низька.  

 Активність симпатичного відділу нервової системи (LF): низька.  

 Активність парасимпатичного відділу нервової системи (HF): 

низька.  



Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів   

 

117 

 

 Відносний внесок гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів у межах фізіологічних значень.  

 Баланс відділів вегетативної нервової системи: ваготонія.  

 Напруження регуляторних систем: високе. 

 Реактивність парасимпатичного відділу нервової системи: вище 

за середню. 

 Реактивність симпатичного відділу нервової системи: низька. 

Рекомендовано: оскільки має місце зниження електромагнітної 

активності серця в наслідок основного захворювання, високий ризик 

фатального наслідку, то доцільне продовжувати лікування із 

корекцією способу життя, раціоналізацією харчування, нормалізацією 

складу тіла й обстеженням у динаміці. 

 

 

ПРИКЛАД 9 

 

Результати короткого запису ВРС (рис. 45-46) 36-річної хворого 

із діагнозом: ІХС: Гострий (23.09.2021) з зубцем Q розповсюджений 

передній інфаркт міокарда лівого шлуночка. Коронарна ангіографія 

та стентування передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної 

артерії 1-DES (23.09.2021), тромболізисна терапія – Металізе 

(23.09.21), Гостра аневризма міжшлуночкової перетинки 

(ехокардіоскопія від 29.09.21), СН І ФК ІІ із помірно зниженою 

систолічною функцією лівого шлуночка (фракція викиду 46%, 

ехокардіоскопія 05.10.21). Гіпертонічна хвороба ІІІ ст., 1 ступінь, 

ризик -4. Лихоманка нез’ясованого ґенезу (з 29.09.21); водій; палить 

до 1 пачки цигарок на добу близько 15 років; алкоголь вживає «як 

усі»; фізкультурою не займався. 
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Рис. 45. Ритмограма із математичними параметрами короткого запису 

ВРС в аналізі клінічного випадку 9. 
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Рис. 46. Спектрограма із спектральними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 9. 

 

РОЗГЛЯД АНАЛІЗУ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 9: 

 

І. ВИСНОВОК ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ: рівень 

становлення здорового способу життя низький (недостатній рівень 

знань; не дотримання принципів у власному житті).  

 

ІІ. ВИСНОВОК МОНІТОРУВАННЯ СКЛАДУ ТІЛА: віковий 

дефіцит м’язової маси, вісцеральне ожиріння 

ІМТ  24 , вміст м’язів, % 32 , вміст жиру, % 24 , рівень 

вісцерального жиру  10, основний обмін, кал  1890  

 

ІІІ. АНАЛІЗ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ 

Візуальний аналіз:  

- сумарний ефект регуляції – нормокардія, ортостатичний тест - 

тахікардія; 
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- поодинока екстрасистолія. 

Клінічний аналіз параметрів: 

Загальна електрична потужність серця (ТР) низька (ТР фонова 

- 1039 мс2; ТР ортостатична – 664 мс2 при віковій нормі до 50 років 

1500-2500 мс2). 

Стан регуляції фізіологічних функцій організму:  

Відновлювальний потенціал: низький (HF фонова - 73 мс2, HF 

ортостатична - 113 мс2 при нормі HF=300-700 мс²). 

Мобілізуючий потенціал: низький (LF фонова - 243 мс2 при 

нормі 300-700 мс2), LF ортостатична - 322 мс2). 

Вклад вазомоторного центру і гуморальних механізмів регуляції: 

низький (VLF фонова - 723 мс2, VLF ортостатична - 229 мс2 при 

нормі VLF=700-1300 мс²).  

Баланс активності систем регуляції: LF>HF – домінують 

процеси витрат енергетичного потенціалу (HF фонова - 73 мс2, а LF 

фонова – 243 мс2); оскільки зазначене реєструється у спокої, то це 

свідчить про перенапруження систем адаптації і розцінюється, як 

негативна ознака. 

Рівень кінетичної і потенційної енергії серцевої діяльності 

знижений, оскільки АМо - фонова 54%, ортостатична – 59%, що не 

вкладається в діапазон норми 30-50%. 

Загальний рівень стресу високий (SI фоновий – 180, SI 

ортостатичний – 236 при нормі 50-150), тобто організм має стрес. 

Уточнений персоніфікований аналіз стресреалізації: 

 IН>200 у. о. - стан вираженого дистресу, яку організм може 

компенсувати за рахунок додаткового підвищення енергозатрат і 

адаптації. 

Ризик фатального наслідку: високий. 

Автоматизоване заключення (надане приладом):  

 Загальна активність регуляторних механізмів (TP): низька. 

 Активність гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів (VLF): низька.  

 Активність симпатичного відділу нервової системи (LF): низька.  

 Активність парасимпатичного відділу нервової системи (HF): 

низька.  

 Відносний внесок гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів підвищений.  
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 Баланс відділів вегетативної нервової системи: ваготонія.  

 Напруження регуляторних систем: дуже високе. 

 Реактивність парасимпатичного відділу нервової системи: 

середня. 

 Реактивність симпатичного відділу нервової системи: низька. 

Рекомендовано: оскільки має місце зниження електромагнітної 

активності серця в наслідок основного захворювання, високий ризик 

фатального наслідку, до доцільне продовжувати лікування із 

корекцією способу життя, раціоналізацією харчування, нормалізацією 

складу тіла і обстеженням у динаміці.  

При цьому позитивна динаміка показників електромагнітної 

активності буде ознакою ефективності лікування. 

 

 

ПРИКЛАД 10 

 

 Результати короткого запису ВРС (рис. 47-48) 66-річної хворого 

із діагнозом: Комбінована аортальна вада з переважанням стенозу 

ІVст. з кальцинозом 3+. Аневризматичне розширення аорти до 5,5 см. 

Стан після протезування аортального клапану та висхідної аорти 

кондуїтом клапанного та судинного протезів (28.09.2021). Помірна 

відносна недостатність мітрального та невелика недостатність 

трикуспідального клапанів. Гіпертензія в легеневій артерії. ІХС: 

дифузний та післяінфарктний кардіосклероз (Q інфарктом міокарда 

задньо-бокової ділянки – 28.07.2021, рецидив інфаркту міокарда – 

02.08.2021). Коронарна ангіографія (02.09.2021) - при інтактних 

коронарних артеріях. АV-блокада І ст. (13.10.2021). СН ІІ А ст. зі 

збереженою систолічною функцією лівого шлуночка (фракція викиду 

-51%, ехокардіоскопія від 07.10.2021); завідувач спортивним 

комплексом; шкідливі звички заперечує; фізкультурою не займався. 



Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів   

 

122 

 

  

Рис. 47. Ритмограма із математичними параметрами короткого запису 

ВРС в аналізі клінічного випадку 10. 
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Рис. 48. Спектрограма із спектральними параметрами короткого 

запису ВРС в аналізі клінічного випадку 10. 

 

РОЗГЛЯД АНАЛІЗУ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ 10: 

 

І. ВИСНОВОК ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ: рівень 

становлення здорового способу життя низький (недостатній рівень 

знань; не дотримання принципів у власному житті).  

 

ІІ. ВИСНОВОК МОНІТОРУВАННЯ СКЛАДУ ТІЛА: віковий 

дефіцит м’язової маси, вісцеральне ожиріння 

ІМТ  24,7 , вміст м’язів, % 31 , вміст жиру, % 25 , рівень 

вісцерального жиру 11 , основний обмін, кал  1674  
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ІІІ. АНАЛІЗ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

РИТМУ СЕРЦЯ 

Візуальний аналіз:  

- сумарний ефект регуляції – нормокардія; 

- поодинока екстрасистолія. 

Клінічний аналіз параметрів: 

Загальна електрична потужність серця (ТР) критично низька 

(ТР фонова - 24 мс2; ТР ортостатична – 37 мс2 при віковій нормі до 

50 років понад 1000 мс2). 

Стан регуляції фізіологічних функцій організму:  

Відновлювальний потенціал: критично низький (HF фонова - 4 

мс2, HF ортостатична - 113 мс2 при нормі HF=300-700 мс²). 

Мобілізуючий потенціал: критично низький (LF фонова - 3 мс2 

при нормі 300-700 мс2), LF ортостатична - 4 мс2). 

Вклад вазомоторного центру і гуморальних механізмів регуляції: 

критично низький (VLF фонова - 17 мс2, VLF ортостатична - 30 мс2 

при нормі VLF=700-1300 мс²).  

Баланс активності систем регуляції: LF>HF – домінують 

процеси витрат енергетичного потенціалу (HF фонова - 4 мс2, а LF 

фонова – 17 мс2); оскільки зазначене реєструється у спокої, то це 

свідчить про перенапруження систем адаптації і розцінюється, як 

негативна ознака. 

Рівень кінетичної і потенційної енергії серцевої діяльності 

знижений, оскільки АМо - фонова 64%, ортостатична – 70%, що не 

вкладається в діапазон норми 30-50%. 

Загальний рівень стресу високий (SI фоновий – 190, SI 

ортостатичний – 256 при нормі 50-150), тобто організм має стрес. 

Уточнений персоніфікований аналіз стресреалізації: 

 неможливо адекватно підрахувати внаслідок критично низьких 

показників. 

Ризик фатального наслідку: дуже високий. 

Автоматизоване заключення (надане приладом):  

 Загальна активність регуляторних механізмів (TP): низька. 

 Активність гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів (VLF): низька.  

 Активність симпатичного відділу нервової системи (LF): низька.  
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 Активність парасимпатичного відділу нервової системи (HF): 

низька.  

 Відносний внесок гуморально-метаболічних/центральних 

регуляторних механізмів неможливо підрахувати внаслідок 

вкрай низької активності регуляторних систем.  

 Баланс відділів вегетативної нервової системи: відносна 

ваготонія.  

 Напруження регуляторних систем: низьке. 

 Реактивність парасимпатичного відділу нервової системи: 

низька. 

 Реактивність симпатичного відділу нервової системи: низька. 

Рекомендовано: оскільки має місце критичне зниження 

електромагнітної активності серця в наслідок основного 

захворювання, то це створює дуже високий ризик фатального 

наслідку. Необхідно лікування основного захворювання. Ведення 

здорового способу життя. 

При цьому позитивна динаміка показників електромагнітної 

активності буде ознакою ефективності лікування. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

 
 

Рис. 49. Приклад ілюстрованого варіанта наочного відображення 

рівнів стресу за результатами короткого запису ВРС. 
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Додаток 2 

 
Рис. 50. Приклад ілюстрованого варіанта наочного відображення 

рівнів вегетативного балансу за результатами короткого запису ВРС. 
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Додаток 3 

 
Рис. 51. Приклад ілюстрованого варіанта наочного відображення 

рівнів загальної електромагнітної потужності серцевої діяльності за 

результатами короткого запису ВРС. 
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Додаток 4 

 

ОПИТУВАЛЬНИК «СФОРМОВАНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» ВАЛЕОЛОГІЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ ЗГІДНО ЕТАПУ «А» СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ 

НАПРЯМКУ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ КОРЕКЦІЇ СПОСОБУ ЖИТТЯ 

ПАЦІЄНТА  

 

Опитувальник «Сформованість компонентів ЗСЖ» включав три 

блоки: 1) вартісно-змістовний (визначення потреби в ЗСЖ); 2) 

інформаційно-змістовний (визначення рівень знань про ЗСЖ); 3) 

індивідуально-діяльний (визначення реалізація вмінь та навиків 

здоров’язберігаючої діяльності). Питання опитувальника відповідали 

внутрішній узгодженості і мали задовільну надійність: значення 

коефіцієнту α – Кронбаха у блоках: 0,71; 0,76; 0,71 (необхідний рівень 

0,7 і вище) відповідно.  

Оцінка загального рівня сформованості компонентів 

становлення ЗСЖ здійснювалась підрахунком кількості набраних 

респондентами балів. У кожному по дев’ять питань. Кожне питання 

анкети давало можливість диференційованої відповіді і оцінювалося 

від 0 до 2 балів, де відповідь «так» відповідала 2 балам, «не знаю, не 

впевнений» - 1 балу і «ні» - 0 балів. В кожному з блоків максимально 

можливу кількість набраних балів однаково і становить 18 балів (в 

сумі за всіма компонентами 54), то можна використовувати наступну 

формулу для розрахунку рівня сформованості одного з компонентів 

становлення здорового способу життя: n %=x*100/18, де n % це 

шуканий відсоток сформованості компонента, x - отримана кількість 

балів при додаванні, помножена на 100 %, і розділена на 18 

(максимально можлива кількість балів у блоці). Для спрощення 

розрахунків, результати всіх відповідей опитувальника - N (загальне) 

можна порахувати за формулою : N % = X*100/54, де X – це набране 

число балів за всіма блоками анкети, помножене на 100 % і розділене 

на 54 (максимально можлива кількість набраних балів). 
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Етап «А»: Поміркуйте і дайте відповідь. Виберіть лише один варіант 

відповіді. 

1.1. Чи є помилковим представлений далі порядок життєвих цінностей 

: Родина , гроші , здоров'я , цікава робота ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

1.2. Чи дотримуєтеся Ви принципи здорового способу життя без 

нагадування і повчання ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

1.3. Чи можна пожертвувати грою в комп'ютер і іншими розвагами 

заради того , щоб підвищити свою працездатність і займатися 

загартовуванням , руховою активністю ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

1.4. Чи можна отримувати позитивні емоції у творчій самореалізації ( 

заняття в театральному гуртку , спортивної або в танцювальній групі , 

граючи на музичному інструменті ) ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

1.5 Чи потрібно прагнути прожити до 100 років і бути при цьому 

щасливим кожен день ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

1.6. Відмовитеся Ви від пропозиції знайомих , якщо вони на святі 

запропонують Вам за компанію випити , покурити , спробувати 

легкий наркотик ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

1.7. Чи є у Вас приклад для наслідування в обраній діяльності , 

професії ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

1.8. Чи є в сучасному житті щось дорожче грошей , успіху в роботі , 

стабільності ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

1.9. Чи любите Ви вчитися ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

2.1. Здоров'я залежить в основному від способу життя , а лише потім 

від спадковості , медицини та екології ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

2.2. Фізично і психічно здорову людину не можна назвати повністю 

здоровим ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

2.3 Регулярний медогляд необхідно проходити раз на рік ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 
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2.4. Здоровий спосіб життя - це не тільки профілактика або відсутність 

шкідливих звичок ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

2.5. При частому вживанні алкоголю / тютюну збільшується навантаження 

на серце , з'являється апатія , болі в м'язах , підвищується ризик 

захворювань ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

2.6. Культура спілкування передбачає відкритість , терпимість , 

нестандартність дій ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

2.7. Оптимальний режим руху передбачає пішу ходьбу ( 12000 кроків у 

день ) або плавання ( 6 км в тиждень ) , або заняття в спортзалі ( 6-8 годин 

на тиждень ) ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

2.8. Для підвищення розумової активності ранкова зарядка може замінити 

чашку кави ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

2.9. Одягатися треба не по моді , а по погоді ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

3.1. Чи плануєте Ви заздалегідь свою навчальну / трудову діяльність ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

3.2. Чи є у Вас список намічених життєвих цілей ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

3.3. Чи встигаєте Ви дотримуватися оптимальний руховий режим ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

3.4. Чи повинна людина усвідомлено підбирати собі раціон харчування , не 

покладаючись на смакові звички і рекламу продуктів ? 

«так » , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

3.5. Чи знаєте Ви свій зріст, вага , тип темпераменту , групу крові ? 

«так», « не знаю-не впевнений » , « ні» 

3.6. Ви строго / серйозно ставитеся до дотримання принципів здорового 

способу життя ? 

 «так» , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

3.7. Долаючи життєві труднощі , Ви самі вирішуєте , яким способом це 

зробити , не звертаючись до будь-кого за допомогою ? 

«так» , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

3.8. Чи є відвідування цікавою Вам екскурсії важливіше для Вас гри в 

комп'ютер ? 

«так» , « не знаю-не впевнений » , « ні» 

3.9. Чи має сенс відмовлятися від чого-небудь (наприклад від розваг) щоб 

бути здоровим і не хворіти? 

"так", "не знаю-не впевнений", "ні" 
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КЛІНІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОПИТУВАННЯ: 

заключення передбачало, що за результатами тестування 

можливо виявити три рівня становлення ЗСЖ: об'єктно-пасивний 

(низький), об'єктно-активний (середній), суб'єктний (високий). 

Якщо респондент отримав 0-27 (0-50 %) балів – це об'єктно-

пасивний рівень з критеріями:  

(1) – у нього здоров'я в ієрархії цінностей на низькому рівні - 

після матеріальних благ; його ставлення до свого здоров'я носить 

споживчий характер, не спостерігається турбота про збереження; - 

здоровий спосіб життя ним відкидається - не усвідомлюється його 

необхідність; у нього відсутній інтерес до вивчення і реалізації 

засобів збереження здоров'я;  

(2) – слабкі уявлення про роботу людського організму і про 

фактори, що впливають на здоров'я, фрагментарні знання про 

елементи, складових здорового способу життя і про потреби людини; 

- він не знає своїх антропометричних даних і особливостей нервової 

системи, не розуміє впливу індивідуальних особливостей організму 

на спосіб життя і стан здоров'я;  

(3) - ним не ведеться розробка індивідуальної траєкторії 

становлення здорового способу життя; у пацієнта наявні безліч 

шкідливих звичок та відсутні навички планування в питаннях 

здорового способу життя, бажання змінити свій спосіб життя; - у 

нього немає довгострокових і короткострокових життєвих цілей, його 

життєдіяльність не організована; у нього слабка фізична підготовка 

(1-2 бали за 5 - бальною шкалою) - спостерігається регрес.  

Якщо отримано 28-45 (52-74 %) балів - це об'єктно-активний 

рівень з критеріями:  

(1) - здоров'я в ієрархії цінностей не на вищому рівні, а лише 

після матеріальних благ; його ставлення до свого здоров'я носить 

нейтральний характер, у нього спостерігається епізодична турбота 

про збереження здоров’я; - ЗСЖ сприймається ним як «стихійне» 

явище, ним не усвідомлюється його необхідність і систематичність; 

спостерігається байдуже ставлення до вивчення та реалізації засобів 

збереження здоров'я;  

(2) – мають місце неповні уявлення про роботу людського 

організму і про фактори, що впливають на здоров'я і наявні лише 

часткові знання елементів здорового способу життя і потреб людини, 
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ним не усвідомлена логіка здорового способу життя; - у респондента 

наявне часткове знання своїх антропометричних даних і 

особливостей нервової системи; у нього мають місце неповне 

розуміння впливу індивідуальних особливостей організму на спосіб 

життя і стан здоров'я;  

(3) – не ведеться розробка індивідуальної траєкторії становлення 

ЗСЖ або вона фрагментарна, у нього наявні шкідливі звички; не 

розвинені навички планування в питаннях здоров'язберігаючих 

діяльності і має місце слабке бажання змінити свій спосіб життя; - 

життєві цілі не враховують важливість збереження здоров'я, його 

життєдіяльність організована недостатньо; у нього має місце середня 

фізична підготовка (3-4 балів) - не спостерігається прогрес.  

Якщо отримано 45-54 (76-100 %) балів – це суб'єктний (високий) 

рівень:  

(1) – у респондента здоров'я в ієрархії цінностей знаходиться на 

вищому рівні; у нього ставлення до свого здоров'я носить 

відповідальний характер, спостерігається турбота про його 

збереження; - ЗСЖ сприймається ним як потреба, ним 

усвідомлюється його важливість; у хворого спостерігається активне 

ставлення до вивчення та реалізації засобів збереження здоров'я;  

(2) – ведеться розробка індивідуальної траєкторії становлення 

ЗСЖ, шкідливі звички у нього відсутні або ним ведеться боротьба з 

ними;  

(3) – у нього розвинені навички планування в питаннях 

здоров'язберігаючих діяльності, спостерігається бажання 

оптимізувати свій спосіб життя; - життєві цілі пацієнта враховують 

важливість збереження здоров'я , життєдіяльність його чітко 

організована; він має хорошу фізичну підготовку (4-5 балів) - 

спостерігається прогрес.  

Таким чином зазначена методика дозволить визначити стан 

становлення ЗСЖ у респондентів, а саме потенціалу орієнтованості 

діяльності особистості на укріплення і розвинення індивідуального і 

суспільного здоров’я. В дослідженні використовувався паперовий 

варіант, але можливо в широкій практиці використання 

комп’ютеризованого. 
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Додаток 5 

 

ВИЗНАЧЕНІ ОБ’ЄКТИВНІ ПОКАЗНИКИ СКЛАДУ ТІЛА І 

ЙОГО МЕТАБОЛІЗМУ ЗГІДНО ЕТАПУ «В» СПОСОБУ 

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ КОРЕКЦІЇ 

СПОСОБУ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТА 
Таблиця 3 

Інтерпретація результатів ІМТ за показами приладу монітору складу тіла 

HBF-500-E 

ІМТ ІМТ (згідно 

вказівкам ВООЗ) 

Строка класифікації 

ІМТ 

Значення 

ІМТ 

- 0 + ++ 

Менше 18,5 - (недостатня 

маса тіла) 

■    7,0-10,7 

■■    10,8-14,5 

■■■    14,6-18,4 

18,5 і більше, але 

менше, ніж 25 

0 (нормальна 

маса тіла) 

■■■ ■   18,5-20,5 

■■■ ■■   20,6-22,7 

■■■ ■■■   22,8-24,9 

25 і більше, але 

менше, ніж 30 

+ 

(передожиріння) 

■■■ ■■■ ■  25,0-26,5 

■■■ ■■■ ■■  26,6-28,2 

■■■ ■■■ ■■■  28,3-29,9 

30 і більше ++ (ожиріння) ■■■ ■■■ ■■■ ■ 30,0-34,9 

■■■ ■■■ ■■■ ■■ 35,0-39,9 

■■■ ■■■ ■■■ ■■■ 40,0-90,0 

Примітка: ■ – умовне графічне відображення на приладі, що використовувалось 

розробником; «-» - низький; «0» – нормальний; «+» - високий; «++» - дуже 

високий. 
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Таблиця 4 

Інтерпретація результатів відсоткового вмісту жиру за показами приладу 

монітору складу тіла HBF-500-E 

Стать Вік, роки «-», % «0», % «+», % «++»,% 

жіноча 20-39 <21,0 21,0-32,9 33,0-38,9 >39,0 

40-59 <23,0 23,0-33,9 34,0-39,9 >40,0 

60-79 <24,0 24,0-35,9 36,0-41,9 >42,0 

чоловіча 20-39 <8,0 8,0-19,9 29,0-24,9 >25,0 

40-59 <11,0 11,0-21,9 22,0-27,9 >28,0 

60-79 <13,0 13,0-24,9 25,0-29,9 >30,0 

Прим.: «-» - низький; «0» – нормальний; «+» - високий; «++» - дуже високий. 

 

Таблиця 5 

Інтерпретація результатів відсоткового вмісту м’язів за показами приладу 

монітору складу тіла HBF-500-E 

Стать Вік, роки «-», % «0», % «+», % 

жіноча 15-19 <35 35-41 >41 

20-29 <34 34-39 >39 

30-39 <33 33-39 >39 

40-49 <31 31-36 >36 

50-59 <29 29-34 >34 

60-69 <28 28-33 >33 

70-100 <27 27-32 >32 

чоловіча 15-19 <43 43-56 >56 

20-29 <42 42-54 >54 

30-39 <41 41-52 >52 

40-49 <40 40-50 >50 

50-59 <39 39-48 >48 

60-69 <38 38-47 >47 

70-100 <37 37-46 >46 

Прим.: «-» - низький; «0» – нормальний; «+» - високий.  
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КОНТРОЛЬНI ЗАПИТАННЯ 
 

1. У чому полягає актуальність методики аналізу короткого запису 

ВРС для лікаря-клініциста на сучасному етапі? Обгрунтуйте. 

2. Зазначте основні історичні аспекти розвитку методології аналізу 

короткого запису ВРС. 

3. Назвіть три причини, які перешкоджали тривалий час широкому 

розповсюдженню методики аналізу короткого запису ВРС. 

4. Дайте загальну характеристику методу аналізу короткого запису 

ВРС. 

5. Назвіть основні принципи та критерії відбору пацієнтів для 

реєстрації короткого запису ВРС. 

6. У чому полягає методологічна логіка клінічної інтерпретації 

результатів короткого запису ВРС в адаптації для лікарів-

клініцистів терапевтичного профілю? 

7. Назвіть основні показники короткого запису ВРС, 

рекомендовані даним учбовим посібником для здійснення 

клінічного аналізу при об’ективному обстеженні пацієнтів 

терапевтичного профілю. 

8. Дайте характеристику серцевого ритму як системному 

інформаційному процесу організму людини. 

9. Зазначте біофізичні основи хвильових характеристик серцевої 

діяльності. 

10. Зазначте механізми регуляції серцевосудинної діяльності 

на організменному рівні. 

11. Зазначте механізми регуляції серцевосудинної діяльності 

на органному рівні. 

12. Зазначте механізми регуляції серцевосудинної діяльності 

на клітинному рівні. 

13. Зробіть опис і охарактеризуйте основну сутність 

двохконтурної моделі регуляції серцевого ритму. 
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14. Охарактеризуйте системи регуляції серцевого ритму за 

швидкістю їх дії. Наведіть приклади. Зазначте їх частотні 

діапазони у Гц. 

15. Які основні частотні діапазони формують спектр серцевого 

ритму? Дайте їм характеристику. 

16. Дайте загальну характеристику і клінічне трактування змін 

загальної електромагнітної потужності серця. 

17. Дайте загальну характеристику і клінічне трактування змін 

низькочастотного діапазону електромагнітної потужності серця. 

18. Дайте загальну характеристику і клінічне трактування змін 

дуже низькочастотного діапазону електромагнітної потужності 

серця. 

19. Назвіть основні показники варіаційної пульсометрії 

короткого запису ВРС, які рекомендовані даним посібником для 

клінічного аналізу при об’ективному обстеженні пацієнтів 

терапевтичного профілю. 

20. Дайте загальну характеристику і клінічне трактування змін 

амплітуди моди. 

21. Як об’єктивно визначити рівень стресу за показниками 

варіаційної пульсометрії короткого запису ВРС? 

22. Дайте загальну характеристику і клінічне трактування змін 

стрес-індексу. 

23. Дайте загальну характеристику і клінічне трактування змін 

індексу напруження. 

24. У чому полягають принципові відмінності методів оцінки 

ВРС при короткому записі та при холтеровському 

моніторуванні? 

25. Зазначте вимоги до обладнання, програмного забезпечення, 

стандартів обробки для обладнання для реєстрації та аналізу 

короткого запису ВРС. 

26. Зазначте вимоги до отчення при реєстрації та аналізі 

короткого запису ВРС. 

27. Зазначте вимоги до пацієнта при реєстрації та аналізі 

короткого запису ВРС. 

28. Зазначті основні моменти методики реєстрації короткого 

запису ВРС. 



Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів   

 

138 

 

29. Для чого потрібна реєстрація у фоновому та 

ортостатичному режимах? 

30. Яке практичне значення має застосування методики 

короткого запису ВРС при дослідженні рівнів здоров’я у 

колективах?  

31. Яке практичне значення має застосування методики 

короткого запису ВРС при дослідженні рівнів здоров’я під час 

війскових дій? 
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