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The objectives. To estimate dependence of the indexes of variability of the heart variability of the heart rhythm in children with chronic 
gastroduodenitis, at the background of distress. 
Patients and methods: 41 children aged 13-14 with chronic gastroduodenitis at the background of the distress, who was treated in 
gastroenterology department of Ivano-Frankivsk regional children’s hospital. Verification of the diagnosis of chronic gastroduodenitis was confirmed at 
the basis of anamnesis, physical data and results of fibroesophagogastroduodenoscopy. Level of anxiety in children was detected due to method 
“Detection of the level of the anxiety by Tejlor” in adaptation of I.A.Nemchyna. Facing the analysis of variability of the heart rhythm with the usage of 
system CardioLaB «CHAI MEDICA». Value of the variability of the heart rhythm was holded in regimes of timely and spectral analysis according to 
International standarts. Also moderate index of the strain of regulatory systems was determined.
Results: In the group of the examined patients there was prevalance of patients with high and moderate with tendency to high levels of the anxiety. 
Analysis of the indexes of heart rhythm variability shows activation of the sympathetic part of the autonomic nervous system, as well as decrease of 
adaptive capacities of the organism in the patients with chronic gastroduodenitis. Also presence of direct correlation rate between the level of anxiety 
and degree of the decreased adaptation in the certain category of patients is confirmed. 
Conclusions: In majority of the patients with chronic gastroduodenitis, at the background of distress, there were disorders of psychoemotional 
condition, and it is related to strain and exhaustion of adaptive abilities of the organism. Implementation of the psychotherapeutic and drug therapy 
complex for correction of psycho vegetative misbalance, should improve better adaptive capacities of the body and quality of life. 
Кeywords: children, chronic gastroduodenitis, distress, anxiety, variability of the heart rhythm.

Взаимосвязь показателей вегетативной регуляции и психоэмоционального статуса при хроническом 
гастродуодените у детей в условиях дистресса
Волосянко А.Б., Тимощук О.В., Лембрик И.С., Цицюра О.О., Шлимкевич И.В., Шкандрий С.Б., Угринчук Л.Ю.
ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет», Ивано-Франковск, Украина

Цель. Установить зависимость показателей вариабельности сердечного ритма от уровня тревожности у детей с хроническим гастродуоде-
нитом на фоне дистресса. 
Материалы и методы. Обследован 41 ребенок с обострением хронического гастродуоденита (ХГД) на фоне дистресса, в возрасте от 
13 до 18 лет, которые лечились на гастроэнтерологической койке эндокринологического отделения ОДКБ г. Ивано-Франковска. 
Верификация диагноза хронического гастродуоденита осуществлялась на основании изучения анамнеза, физикального обследования и 
данных фиброэзофагогастродуоденоскопии. Изучали уровень тревожности у детей по методике "Определение уровня тревожности Тейлора" 
в адаптации Т.А. Немчина. Анализировали вариабельность сердечного ритма с применением системы КардиоЛаб «ХАИ МЕДИКА». Оценку 
вариабельности сердечного ритма проводили в режимах временного и спектрального анализов, в соответствии с Международными стан-
дартами. Также определяли показатель степени напряжения регуляторных систем. 
Результаты. В группе обследованных детей преобладали больные с высоким и средним, с тенденцией к высокому, уровнями тревожности. 
Анализ показателей вариабельности сердечного ритма свидетельствует об активации симпатического отдела вегетативной нервной системы, 
а также снижении адаптационно-приспособительных возможностей организма у пациентов с ХГД. Также установлено наличие прямой корре-
ляционной зависимости средней силы между уровнем тревожности и степенью снижения адаптации у данной когорты детей. 
Выводы. У большинства больных хроническим гастродуоденитом детей в условиях дистресса диагностируют нарушения 
психоэмоционального состояния, а также изменения вегетативной регуляции сердечной деятельности, что сопровождается напряжением и 
истощением адаптационных возможностей организма. Проведение комплекса психотерапевтических и медикаментозных мероприятий, 
направленных на устранение психовегетативного дисбаланса, будет способствовать улучшению адаптационных возможностей организма 
больных, улучшая качество их жизни. 
Ключевые слова: дети, хронический гастродуоденит, дистресс, тревожность, вариабельность сердечного ритма.
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Незважаючи на численні публікації останніх років 
щодо проблеми хронічного гастродуоденіту (ХГД) у дитя-
чому віці, поширеність даної патології у популяції зали-
шається високою, а низку аспектів нейрогуморальної та 
психовегетативної регуляції досі не з’ясовано [1, 2]. 

Згідно з сучасними уявленнями ХГД відносять до так 
званих хвороб адаптації або ж психосоматозів [3, 4, 5, 6, 
7, 8]. Нерідко, внаслідок тривалої дії психоемоційного 
стресу, при даній патології виникає дистрес, наслідком 
якого є формування патологічного психо-вегетативного 
синдрому. При цьому пролонгується взаємодія між 
мотиваційно-емоційною системою (рівнем тривожності) 
та неадекватним вегетативним супроводом [5, 9].

Однак, досі у дітей із ХГД не встановлено взаємозалеж-
ності між показниками психо-вегетативної регуляції за 
умов дистресу.  

Мета. Встановлення залежності показників ВСР від 
рівня тривожності у дітей з хронічним гастродуоденітом 
на фоні дистресу.

Матеріали і методи. Нами було обстежено 41 дитину 
з ХГД віком від 13 до 18 років, які проходили стаціонарне 
лікування на гастроентерологічному ліжку ендокрино-
логічного відділення ОДКЛ м. Івано-Франківська. Серед 
обстежених превалювали хлопчики 31 (75,6 ± 0,13%) у 
порівнянні з дівчатками 10 (24,4 ± 0,13%). Середній вік 
обстежених становив 15,07 ± 0,32 року.

Для проведення порівняльної оцінки психо-
вегетативного статусу обстежено 30 практично здоро-
вих дітей цього ж віку. 

Верифікація діагнозу ХГД здійснювалась на підставі 
вивчення анамнезу, фізикального обстеження та даних 
фіброезофагогастродуоденоскопії (ФЕГДС) з чітким 
дотриманням вимог протоколу. ФЕГДС проведено згідно 
з доповненою Сіднейською класифікацією ХГД (1990 р.), 
за допомогою дитячого ендоскопа GIF-K20 фірми 
„Olimpus” (Японія).

Комплексне психологічне обстеження проводилося за 
участю психолога, з дотриманням основних положень 
GCP ICH та Гельсинської декларації ВМА (Сеул, 2008 р.), 
Конвенції ради Європи про права людини та біомедици-
ну (2007 р.). При цьому обов’язковим було отримання 
інформованої згоди пацієнта та його батьків, з урахуван-
ням принципу конфіденційності та поваги до особистос-
ті дитини як особи, що не здатна до самозахисту та інших 
етичних принципів стосовно дітей, які є об’єктом дослі-
дження [10]. 

З метою вивчення рівня тривожності у дітей викорис-
товували методику “Визначення рівня тривожності 
Тейлора” в адаптації Т.А. Немчина [11]. Дітям пропонува-
лися анкети-опитувальники з прономерованими запи-
таннями та варіантами відповідей: “Так” і “Ні”. Оцінка 
результатів дослідження по опитувальнику проводиться 
шляхом підрахунку кількості відповідей опитуваного і 
виставленням балів. Сумарна оцінка: 40-50 балів розгля-

дається як показник дуже високого рівня тривоги; 25-40 
балів - високого рівня; 15-25 балів - середнього (з тен-
денцією до високого); 5-15 балів - середнього (з тенден-
цією до низького); і 0-5 балів - свідчить про низький 
рівень тривоги [11].

Аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР) є мето-
дом оцінки стану механізмів регуляції фізіологічних 
функцій в організмі людини, в тому числі і нейрогумо-
ральної регуляції діяльності серця та співвідношення 
між симпатичним і парасимпатичним відділами ВНС. 
Оцінка ступеня напруги регуляторних систем організму, 
яка може бути здійснена за допомогою математичного 
аналізу серцевого ритму, є методом донозологічної діа-
гностики, спрямованим на розпізнавання станів на межі 
норми та патології [12, 13, 14, 15]. 

Для аналізу ВСР застосовувалась система КардиоЛаб 
«ХАИ МЕДИКА». Обстеження проводилося всім дітям 
через 1,5-2 год. після прийняття їжі, у спокійному стані, 
протягом 5 хвилин. 

Оцінку ВСР проводили в режимах часового та спек-
трального аналізів, відповідно до Міжнародних стандар-
тів, розроблених робочою групою Європейського 
Кардіологічного товариства та Північноамериканського 
товариства кардіостимуляції та електрофізіології [2, 5, 6]. 
При часовому аналізі ВСР використовували показники: 
SDNN (Standart Deviation of all Normal to Normal Intervals) 
– стандартне (середньоквадратичне) відхилення інтер-
валу RR - відображає сумарний ефект вегетативної регу-
ляції, є оберненою мірою активності симпатичного відді-
лу; коефіцієнт варіації (CV) – є нормованим показником 
SDNN; RMSSD (the Square Root of the Mean of the Sum of 
the Squares of Differences between adjacent NN intervals) 
– показник активності парасимпатичних впливів; показ-
ник амплітуди моди (АМо) – частка у % кардіоінтервалів, 
що відповідає значенню моди, відображає активність 
симпатичної ланки регуляції; pNN50 (частка у % 
NN-інтервалів, які відрізняються від сусідніх більш, ніж на 
50 мс, серед всіх NN-інтервалів) – показник ступеня 
переваги парасимпатичної ланки регуляції над симпа-
тичною; індекс напруги Баєвського (SI), що характеризує 
стан адаптаційно-пристосувальних можливостей орга-
нізму та ступінь централізації управління серцевим рит-
мом. Також визначали вегетативний показник ритму 
(VPR), що дозволяє судити про стан автономного конту-
ра регуляції, індекс вегетативної рівноваги (IVR), що 
характеризує баланс симпатичних і парасимпатичних 
впливів на серце.

Спектральний аналіз включав визначення VLF (Very 
Low Frequency) – показник потужності хвиль дуже низь-
кої частоти - 0,003–0,04 Гц (25–333 с), LF (Low Frequency) 
– низькочастотні хвилі – 0,04–0,15 Гц (6,5–25 с), HF (High 
Frequency)– високочастотні хвилі – 0,15–0,4 Гц (2,5–6,5 с ). 
Total Power (TP) – показник загальної потужності спектра 
– cума потужностей в діапазонах HF, LF, VLF – характери-
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зує рівень вагусної активності. За даними спектрального 
аналізу серцевого ритму визначали такі похідні параме-
три: індекс централізації – ІС (Index of Centralization, ІС = 
(HF + LF)/VLF – характеризує переважання активності 
центрального контура регуляції над автономним, а також 
індекс вагосимпатичної взаємодії (LF/HF) – відображає 
симпато-парасимпатичний баланс [12, 13].

Також, аналізували інтегральний критерій – показник 
активності регуляторних систем (ПАРС), який є ефектив-
ним в оцінці адаптаційних можливостей організму та 
дозволяє диференціювати різні ступені напруження регу-
ляторних систем [15]. Значення ПАРС виражали у балах 
від 1 до 10. Ступінь напруження регуляторних систем 
оцінювали за значенням ПАРС: стан норми або задовіль-
ної адаптації (1-3 бали); стан функціонального напружен-
ня (4-5 балів); стан перенапруження або незадовільної 
адаптації (6-7 балів); стан виснаження регуляторних сис-
тем або зриву адаптації (8-10 балів). Відображення резуль-
татів по шкалі оцінки ПАРС часто розділяють на 3 функці-
ональні групи для визначення подальшої тактики веден-
ня хворого. І група – ПАРС становить 1-3 бали, такі діти не 
потребують ніяких лікувальних заходів; ІІ група – ПАРС 
коливається в межах 4-7 балів, необхідна підвищена 
увага до стану здоров’я пацієнтів, профілактичні заходи; і 
ІІІ група – ПАРС становить 8-10 балів, ці хворі потребують 
діагностики та лікування виявлених порушень [12,15].

Статистична обробка результатів дослідження про-
водилася за допомогою стандартної статистичної 
комп’ютерної системи “Microsoft Excel” та “Statistica V. 
6.0” (Stat Soft Inc; 2001) з обчисленням середнього 
арифметичного значення та його похибки (M±m), кри-
терія Стьюдента (t), рівня значущості (p) для оцінки 
достовірності різниці абсолютних значень середніх 
величин. Різницю вважали достовірною при значеннях 
p<0,05. Проведено кореляційний аналіз вивчених 
параметрів з наведенням відмінностей коефіцієнта 
лінійної кореляції (r). 

Математична обробка отриманих даних проводилася 
з використанням програм “Microsoft Office Exсel”.

Результати та їх обговорення. У всіх дітей з хроніч-
ним гастродуоденітом констатовано ознаки дистресу, 
оскільки сам факт перебування у стаціонарі є психотрав-
муючим, спонукає до частих пропусків занять, а також 
диктує необхідність перебування у незнайомій обста-
новці, тривалого прийому медикаментів.

Високий рівень тривожності в свою чергу здійснює 
вплив на всі сфери психіки дитини, може спричинити 
розвиток неврозу, ускладнити процес формування осо-
бистості, а також негативно впливає на перебіг захворю-
вання.

При дослідженні рівня тривожності у цієї когорти паці-
єнтів, які перебували в умовах дистресу, встановлено 
варіабельні відхилення рівня тривожності у порівнянні 
зі здоровими однолітками (рис.1). 

Примітка: * - різниця достовірна між хворими та контрольною гру-
пою при р<0,05.

Із наведених даних випливає, що у групі обстежених 
переважали діти з високим (39,02 ± 0,15)% та середнім (з 
тенденцією до високого) рівнями тривожності (46,34 ± 
0,15)% (р<0,05). Натомість, у 40,0 ± 0,18% обстежених 
контрольної групи  діагностовано середній з тенденцією 
до низького рівень тривожності. 

Наведені дані засвідчують порушення психоемоційно-
го стану, зокрема, підвищення рівня тривожності у дітей, 
хворих на хронічний гастродуоденіт, за умов дистресу. 

Стан вегетативної нервової системи також до певної 
міри віддзеркалює стан адаптаційних механізмів за умов 
хронічного дистресу (табл. 1). 

Примітка: р – достовірність різниці між хворими та контрольною 
групою.

Аналіз часових показників варіабельності серцевого 
ритму у дітей з хронічним гастродуоденітом, у порівнян-
ні з даними контрольної групи, показав достовірне зни-
ження стандартного відхилення інтервалу RR (SDNN, 
p<0,05) та підвищення АМо (p<0,01) у дітей з хронічним 
гастродуоденітом, що може свідчити про активацію сим-
патичного відділу вегетативної нервової системи та 
наявність стресової реакції.

Достовірне підвищення індексу напруги Баєвського 
(SI, p<0,01) є прямим свідченням зниження адаптаційно-
пристосувальних можливостей організму дітей, що хво-
ріють на хронічний гастродуоденіт. У них також достовір-
но підвищені такі часові параметри варіабельності сер-

Рис.1 Частота різних рівнів тривожності у дітей з 
хронічним гастродуоденітом у порівнянні зі здоровими

Таблиця 1
Часові показники варіабельності серцевого ритму у дітей із 

хронічним гастродуоденітом (М±m)

Показник, 
одиниці 
виміру

Хворі з ХГД, 
(n=41)

Контрольна 
група, (n=30)

Р

SDNN, мс 43,68±4,09 57,33±3,54 <0,05
CV, % 6,61±0,39 8,07±0,39 <0,05
RMSSD, мс 27,88±4,41 34,50±3,93 >0,05
АМо, % 50,90±2,46 40,00±2,02 <0,01
pNN50,% 10,73±3,24 15,00±3,24 >0,05
SI 312,73±38,11 159,43±23,33 <0,01
VPR 10,78±0,85 7,20±0,70 <0,01
IVR 331,46±35,16 189,73±20,54 <0,01
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цевого ритму, як вегетативний показник ритму (VPR, 
p<0,01), що засвідчує активацію автономного контура 
регуляції у хворих, а також індекс вегетативної рівноваги 
(IVR, p<0,01), який відображає перевагу симпатичних 
впливів на серце у дітей з хронічною патологією органів 
травлення, порівняно зі здоровими дітьми.

Аналіз спектральних показників варіабельності серце-
вого ритму в дітей основної та контрольної груп наведе-
ні у табл. 2. 

Примітка: р – достовірність різниці між хворими та контрольною 
групою.

Представлені результати дослідження не виявили сут-
тєвої різниці між величинами спектральних показників 
варіабельності серцевого ритму, які підлягали порівнян-
ню.

Водночас, як видно з табл. 2, у дітей, які хворіють на 
хронічний гастродуоденіт, достовірно підвищено індекс 
вагосимпатичної взаємодії (LF/HF, p<0,05), що підтвер-
джує переважання симпатичної ланки вегетативної нер-
вової системи у цієї групи пацієнтів.  

Таким чином, вищевикладене свідчить про активацію 
симпатичної ланки вегетативної нервової системи у 
дітей з хронічним гастродуоденітом, за умов дистресу. 

Оцінка ступеня напруження регуляторних систем у 
дітей з хронічним гастродуоденітом та представників 
контрольної групи вказує на різке зниження адаптацій-
них можливостей у хворих дітей (рис. 2).

Примітка: * - різниця достовірна між хворими та контрольною гру-
пою при р<0,05.

Наведені результати дозволили встановити, що майже 
у половини обстежених нами дітей, за умов дистресу, 
відбувається виснаження регуляторних систем організ-
му. Це, у свою чергу, призводить до зриву адаптації та 
зумовлює необхідність психотерапевтичної та медика-
ментозної корекції виявлених порушень. 

Проведений аналіз кореляційних зв’язків між рівнем 
тривожності та ступенем зниження адаптації у обстеже-
них вказує на наявність прямої залежності середньої 
сили між названими показниками як у дітей хворих на 
ХГД (r=0,56, р<0,05), так і у представників групи контролю 
(r=0,62, р<0,05). 

Висновки
1. У 85,3% дітей з ХГД, за умов дистресу, 

діагностують порушення психоемоційного стану, 
зокрема, підвищений рівень тривожності 
(р<0,05).

2. За умов дистресу у 70,7% дітей, що хворіють на 
ХГД, мають місце зміни вегетативної регуляції 
серцевої діяльності, активація симпатичного 
відділу вегетативної нервової системи, що 
супроводжується напруженням та виснаженням 
адаптаційних можливостей організму.

3. Наявність прямої залежності між рівнем 
тривожності та ступенем зниження адаптаційних 
можливостей організму пацієнтів з ХГД слугують 
підставою для проведення комплексу 
психотерапевтичних (індивідуальна та сімейна 
психотерапія 3 рази на тиждень, курсом на 2-3 
тижні, в умовах стаціонару) та медикаментозних 
(вживання комплексних седативних засобів, що 
містять настоянку глоду, валеріану, пасіфлору у 
віковій дозі) заходів, спрямованих на усунення 
психо-вегетативного дисбалансу, сприяючи 
покращенню адаптаційних можливостей 
організму хворих і, таким чином, покращуючи 
якість їхнього життя.
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