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Зміна показників варіабельності серцевого ритму у жінок із різним компонентним
складом тіла до та після програми корекції
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Реферат
Дослідження варіабельності серцевого ритму має високу інформативність. Так, у наукових дослідженнях йдеться
про кореляцію між ризиком раптової смерті і низькою парасимпатичною активністю. Окрім того, напруженість
регуляторних систем із високою симпатичною активністю та дисрегуляцією між параметрами ВСР пов’язані із
імовірнішим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Покращення складу тіла шляхом зменшення вмісту
як вісцерального, так і загального жиру призводить до кращої активації парасимпатичної системи. Для кращого
моніторингу вмісту жиру можливо застосовувати аналізатор складу тіла, що базується на методі біоімпедансу.
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Abstract
The study of heart rate variability is highly informative. Thus, many scientific studies have information about the correlation between the risk of sudden death and low parasympathetic activity. In addition, the tension of regulatory systems with
high sympathetic activity and the dysregulation between HRV parameters are associated with a more likely risk of cardiovascular disease. Improving body composition by reducing both visceral and total fat leads to greater activation of the parasympathetic system. In order to better monitoring of fat content, it is possible to use a body composition analyzer based on the
bioimpedance method.
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Вступ. Ожиріння як хвороба є комплексною
проблемою суспільства та, зокрема, медичною
проблемою, потребує різностороннього підходу до
її визначення та лікування. Ожиріння –
надлишковий вміст жиру в організмі, який супроводжується патологічними змінами на гормональному, запальному та ендотеліальному рівнях [1].
Хороші новини полягають у тому, що навіть незначні зміни у сторону зменшення ваги тіла від
надлишкової покращують та попереджують ризики виникнення серцево-судинних захворювань
(ССЗ) [2]. Проте існують і інші дані, які говорять
про кращий перебіг ССЗ у пацієнтів із надлишковою масою тіла [3]. Науковці стверджують, що
дані варіюють, оскільки визначення ожиріння,
використовуючи тільки індекс маси тіла (ІМТ),
може давати хибні результати. Наприклад, ІМТ не
бере в обрахунок збільшення ваги за рахунок
збільшення м’язової маси чи за рахунок збільшення вмісту жиру [4]. Тому справедливо б було
знайти інші способи для дослідження показників
складу тіла.
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Одну з основних систем, яку найперше вражає
ожиріння, є серцево-судинна (ССС). Існує багато
підходів для визначення стану ССС. Варіабельність серцевого ритму (ВСР) є не тільки показником балансу автономної нервової системи, але
також вказує на складну регуляцію між мозковою
активністю та серцевою діяльностю [5]. Параметри ВСР складають собою змінні часових інтервалів між серцевими скороченнями. Ці показники
мають перемінний характер за рахунок адаптації
до навколишнього середовища та до гомеостазу
[6].
Цікавим завданням стало порівняння зміни показників ВСР як у групах із визначенням ожиріння
шляхом ІМТ, так і порівняння у групах, поділ яких
базується на показниках, виміряних за допомогою
біоімпедансного методу.
Мета дослідження. Дослідити зміни параметрів ВСР поділених по групах із різним вмістом
жиру до та після корекції складу тіла.
Матеріали та методи. У дослідженні взяли
участь 60 жінок віком від 24 до 61 року з різними
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показниками складу тіла. Критеріями виключення
були наявність хронічних чи гострих захворювань,
період менопаузи, вагітності чи лактації. Вибір
саме категорії жінок базувався на тому, що серед
населення ожиріння вражає жіночу стать частіше
ніж чоловічу [7]. Жінки пройшли обстеження параметрів складу тіла за допомоги біоімпедансного
методу на аналізаторах Tanita BC-601 (Японія).
Були отримані такі показники: безжировий вміст
(БЖВ), загальний вміст жиру % (Ж), вісцеральний
жир (ВЖ), вміст жиру на тулубі % (ЖТ) і індекс
маси тіла (ІМТ).
Варіабельність серцевого ритму визначали за
допомоги електрокардіографу КардіоЛаб (ХАЇМедіка, Уркаїна). У день дослідження жінки не
вживали будь-яких медикаментозних засобів та
стимулюючих речовин (напр. кофеїн). Також у цей
день утримувалися від надмірного фізичного
навантаження. Електрокардіограма записувалася
впродовж 10 хв у лежачому положенні та ще 5 хв
після ортостатичної проби. Показники артеріального тиску були виміряні та занесені в програму на
початку та в кінці проби. Ми отримали як часові
методи (HR, MRR, SDNN, RMSSD, pNN50, CV),
так і спектральні (TP,VLF, LF, HF, LF/HF).
Жінкам було запропоновано програму корекції
складу тіла, яка включала корекцію харчування з
консультацією дієтолога та аеробні і анаеробні
навантаження з індивідуальною напруженістю
занять, підібраним сертифікованим тренером. По
завершенню 45-денної програми жінки пройшли
знову вимірювання параметрів складу тіла та ВСР.
Обстежувані підписали згоду на дослідження та
використання отриманих даних. Було дотримано
принципів Гельсінської декларації розробленої
Всесвітньою медичною асоціацією.
Статистична обробка даних виконана за допомогою програми STATISTICA 10.0 (США).
Результати досліджень та їх обговорення.
Формулюючи гіпотезу, ми побудували 2 моделі. У
першій моделі поділили жінок по групах
відповідно до вмісту жиру в організмі, виміряного
шляхом біоімпедансу: нормальний вміст жиру (Н –
22–34%); надмірний вміст жиру (НВЖ – 33–40%)

та Повнота (П – >39%). Дані були скореговані
відповідно до вікових норм. У другій моделі поділ
по групах базувався на показнику ІМТ (кг/м2),
групи становили: нормальна маса (НМ – 18,5–
24,9); надлишкова маса (НадМ – 25,0–29,9) та
Ожиріння (О – >30). Середні показники ВСР на
початку програми становили: HR (70,391±8,973);
MRR (866,565±107,911); RMSSD (35,609±21,658);
pNN50 (13,087±14,337). Після програми корекції
складу тіла: MRR (918,870±89,784); RMSSD
(44,565±21,213); pNN50 (22,348±18,322). У першій
моделі статистично достовірно до та після програми
відрізнялися
такі
показники:
pNN50
(F=5,85825;
p
<0,026302);
HR
(F=6.796;
p<0,017838), та мали статистично достовірну різницю між групами вмісту жиру такі параметри:
RMSDD (F=4,743; p<0,022149); pNN50 (F=5,00267;
p<0,018719). У другій моделі відмінності між параметрами не було виявлено. RMSSD визначає
ефект автономної регуляції серця і разом із pNN50
є індикаторами парасимпатичної реактивації [8,9].
Можна відзначити, що активність парасимпатичної ланки збільшилася після корекції складу тіла.
Вимірювання та контроль варіабельності серцевого ритму несе велику значимість як серед
пацієнтів, так і серед лікарів. З одного боку, це
дозволяє контролювати вплив фізичних навантажень та адекватність вибору та сили навантажень
на роботу серця, з іншого – покращувати парасимпатичну активність людям з низькими показниками для попередження ризику розвитку ССЗ
[10,11]. Цікаво, що відмінності між показниками
ВСР у моделі погрупованій по ІМТ не було
знайдено.
Висновки. Жінкам, в яких є надлишкова вага
тіла, рекомендовано: 1) вимірювати ВСР з
профілактичною метою попередження виникнення
серцево-судинних захворювань; 2) контролювати
параметри складу тіла використовуючи не тільки
ІМТ, але і по можливості інші методи, наприклад
біоімпедансний метод; 3) покращувати активність
парасимпатичної системи шляхом корекції вмісту
жиру та переходом на здорове харчування з адекватним фізичним навантаженням.
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