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Objective: Evaluate the autonomic regulation of the heart rate and the functional state of the cardiovascular system in 
children with endothelial dysfunction, born and residing in the contaminated areas.
Materials and methods. Autonomic regulation of the heart rate and the functional state of the cardiovascular system 
studied in 134 children, residents of contaminated areas, among them 58 children with endothelial dysfunction (IA 
subgroup) and 76 children with no signs of it (IB subgroup). The control group consisted of 45 children, and a group of 
practically healthy - 20 children. 
Results. Due to the peculiarities of the physiological mechanisms that provide adaptive processes children with signs of 
endothelial dysfunction characterized by the presence of more expressive dysregulation of the autonomic nervous system 
during functional simulation workload and high stress adaptation mechanisms of the body. The lack of vegetative support of 
the cardiovascular system caused by inadequate adaptive responses at both the central regulatory units and peripheral 
receptors. Children with endothelial dysfunction was recorded mainly lack of segmental vegetative structures 
(parasympathetic), and the nature of their response to stress corresponds to that in healthy individuals, but at a lower level of 
functioning. Violation of regulatory mechanisms combined with the features of central hemodynamics, namely a decrease in 
the functional capacity of the myocardium through indicators such as the cardiac output and systolic index, which has been 
confirmed in reducing the body's aerobic capacity index Robinson (low adaptive range in relation to non-specific stress). 
Children of radiation contaminated territories, including children with endothelial dysfunction, have reduced aerobic 
capacity of the organism on the Robinson index, contributing to low adaptive range to non-specific stress. When endothelial 
dysfunction significantly more frequently identified heterotopic cardiac arrhythmias (supraventricular beats and migration 
source automatism), high frequency of boundary and high levels of total cholesterol.
Conclusions. The results indicate the need for measures aimed to prevent the development of endothelial dysfunction in 
the prenosological level in children born and residing in the territories of radioactive contamination.
Keywords: endothelial dysfunction, cardiovascular system, children, the Chernobyl accident. 
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Дисфункция эндотелия и состояние сердечно-сосудистой системы у детей, родившихся и постоян-
но проживающих на радиоактивно загрязненных территориях
Степанова Е.И., Кондрашова В.Г., Вдовенко В.Ю., Колпаков И.Е., Волошко В.И., Леонович О.С.
Государственное учреждение "Национальный научный центр радиационной медицины 
Национальной академии медицинских наук Украины", Киев, Украина
Цель. Оценить вегетативную регуляцию сердечного ритма и функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы у детей с дисфункцией эндотелия, родившихся и постоянно проживающих на радиоактивно загрязненных 
территориях.
Пациенты и методы. Изучена вегетативная регуляция сердечного ритма и функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы у 134 детей-жителей радиоактивно загрязненных территорий, из них у 58 детей с 
дисфункцией эндотелия (IА подгруппа) и у 76 детей без ее признаков (IБ подгруппа). Контрольная группа включала 
45 детей, а группа практически здоровых – 20 детей.
Результаты.Детям сдисфункцией эндотелияхарактерна более выраженная дизрегуляция вегетативной нервной 
системыпри моделировании функциональной нагрузки и высокая степень напряжения адаптационных механизмов, 
обусловленная особенностями физиологических механизмов, обеспечивающих адаптационные процессы. 
Недостаточное вегетативное обеспечение деятельности сердечно-сосудистой системы обусловлено неадекватнос-
тью адаптивных реакцийна уровне как центральных регуляторных звеньев, так и периферических рецепторов. У 
детей с дисфункцией эндотелияотмечалась, преимущественно, недостаточность сегментарных вегетативных струк-
тур (парасимпатических), при этом характер их реагирования на нагрузку соответствует таковому у здоровых лиц, 
но на более низком уровне функционирования. Нарушения регуляторных механизмов сочетались с особенностями 
центральной гемодинамики, а именно снижением функциональной способности миокарда за счет таких показате-
лей, как МОК и СИ, что нашло подтверждение в снижении аэробных возможностей организма по индексу 
Робинсона (низкий уровень адаптивного диапазона в отношении неспецифического стресса). При дисфункции 
эндотелия достоверно чаще выявлялись гетеротопные нарушения ритма сердца (суправентрикулярная 
экстрасистолия и миграция источника автоматизма), высокая частота пограничного и высокого уровней общего 
холестерина.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки мер, направленных на 
предотвращение развития дисфункции эндотелия на донозологическом уровне у детей, родившихся и проживаю-
щих на территориях радиоактивного загрязнения.
Ключевые слова: дисфункция эндотелия, сердечно-сосудистая система, дети, Чернобыльская авария
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Однією з актуальних проблем сучасної медицини є 

збереження здоров’я підростаючого покоління, оскіль-

ки саме від стану здоров’я  дітей залежить розвиток сус-

пільства у майбутньому. Сучасні умови життя 

пред’являють підвищені вимоги до функціонального 

стану дитячого організму. Стан здоров’я школярів, як 

найбільш масового контингенту дітей та підлітків, викли-

кає особливу тривогу [1, 2]. На даний момент в Україні 

зберігаються тенденції до погіршення стану здоров’я 

дітей, в тому числі й мешканців радіоактивно забрудне-

них територій [3]. 

У нинішній час патогенез багатьох захворювань роз-

глядається з позицій дизрегуляції. Регуляторна система 

представлена трьома основними ланками: нервовою, 

імунною та ендокринною, що взаємодіють за принципом 

взаємної регуляції. Узгоджене функціонування ланок цієї 

системи, з одного боку, визначає надійність їхньої спіль-

ної діяльності, з іншого - створюється ризик розвитку 

функціональних розладів загальної регуляторної систе-

ми при первинному ураженні будь-якої з підсистем. Такі 

розлади визначаються як дизрегуляційна патологія та 

можуть розглядатися як фактор ризику розвитку різно-

манітної патології, в першу чергу серцево-судинної [4]. 

На достатньому науковому рівні підтверджено, що 

адаптивно-пристосувальні механізми організму визна-

чаються рівнем функціонального і резервного забезпе-

чення серцево-судинної системи [2, 4].

Нині відомо, що дисфункція ендотелію є одним з осно-

вних ланцюгів патогенезу багатьох захворювань серцево-

судинної системи, серед яких артеріальна гіпертензія, 

атеросклероз, ішемічна хвороба серця, системні захво-

рювання сполучної тканини [5 – 8]. 

Питання ендотеліальної дисфункції в педіатрії розви-

вається не так активно, як у дорослій кардіології. Серед 

джерел літератури відсутні праці щодо вивчення дис-

функції ендотелію у дітей, які народилися та постійно 

мешкають на радіоактивно забруднених територіях. 

У зв’язку з цим,  нами проаналізовані результати погли-

бленого обстеження серцево-судинної системи та її веге-

тативної регуляції у дітей з ендотеліальною дисфункцією, 

які народилися та постійно мешкають на радіоактивно 

забруднених територіях. 

Мета дослідження.Оцінити вегетативну регуляцію 

серцевого ритму та функціональний стан серцево-

судинної системи у дітей з дисфункцією ендотелію, які 

народилися та постійно проживаютьна радіоактивно 

забруднених територіях.

Матеріал та методи дослідження. В ході досліджен-

ня було обстежено 134 дитини та підлітки у віці 7-18 

років, які народилися та постійно проживають на радіо-

активно забруднених територіях, з них 58 дітей з ендоте-

ліальною дисфункцією (IА підгрупа) та 76 дітей без її 

ознак (IБ підгрупа). Території проживання дітей основної 

групи належать до 2-ї зони (зі щільністю забруднення ізо-

топами 137Cs понад 555 кБк/м2) та  3-ї зони (зі щільністю 

забруднення ізотопами 137Cs від 185 кБк/м2 до 555 кБк/

м2). Контрольна група, співставлювана з основною за 

віком, статтю та даними клінічного обстеження, склада-

лася з 45 дітей та підлітків, які проживали в «чистих» 

щодо радіоактивного забруднення регіонах і не належа-

ли до постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії 

контингентів. Практично здорових дітей було обстежено 

20 осіб.

Програма дослідження включала клінічне та інстру-

ментальне обстеження. Електрокардіографія проводи-

лася за стандартною методикою. Ультразвукове дослі-

дження серця здійснювали на апараті Aloka SSD-630 з 

використанням ехокардіографії у В- і М-режимах та доп-

плерокардіографії з частотою датчика 3,5 мГц [9]. 

Кардіоінтервалографія проводилася за стандартною 

методикою. Ортостатичну пробу проводили за методи-

кою W. Birkmayer [10].

Ендотеліальну дисфункцію визначали за допомогою 

оцінки метаболічної функції ендотелію за рівнем осно-

вних метаболітів оксиду азоту (нітриту та нітрату) в сиро-

ватці крові [11] та інструментальними ознаками, що 

визначали за допомогою індикатора ендотеліальної 

реактивності «ІЕР-3» вітчизняного виробництва [12]. 

Аналіз даних проведено шляхом статистичного аналі-

зу в електронних таблицях Microsoft Excel за допомогою 

програмного забезпечення Місrosoft® Ехсel 2002, номер 

продукту 54186–640–2318914–17698. 

Результати та їх обговорення.Частота ендотеліаль-

ної дисфункції, що визначалася на підставі біохімічних та 

інструментальних показників, у дітей-мешканців радіо-

активно забруднених територій –    42,96%, у дітей контр-

ольної групи  – 37,78% (p>0,05).

У клінічній картині дітей з дисфункцією ендотелію 

майже з однаковою частотою виявлялися кардіалгії та 

головний біль. Кардіалгії визначалися у 40 (70,69%) дітей 

IА підгрупи та у 47 (61,84%) дітей IБ підгрупи, що досто-

вірно перевищувало їхкількість у практично здорових 

дітей (5,00%), p<0,05.Цефалгії визначалися відповідно у 

38 (65,62%) та 44 (57,89%) дітей, а в групі практично здо-

рових тільки у 5,00% дітей. Типовим для дітей обох під-

груп було посилення цефалгій при зміні метеоумов, 

фізичному чи психоемоційному навантаженні. 

З високою частотою у дітей IА підгрупи реєструвалися 

запаморочення, серцебиття, зниження толерантності до 

фізичного навантаження.

Більше половини (51,72%) дітей IА підгрупи мала про-

яви дизадаптаційного синдрому (емоційна лабільність, 

зниження працездатності, підвищена втомлюваність, 

порушення формули сну).

Аналіз літературних джерел свідчить, що обтяженість 

спадкового анамнезу серцево-судинною патологією є 

фактором ризику розвитку ендотеліальної дисфункції [7, 

8]. У зв’язку з цим нами проаналізовано індекс обтяже-
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ності спадкового анамнезу серцево-судинною патологі-

єю у дітей основної та контрольної груп (табл. 1). Згідно з 

критеріями, запропонованими З.С. Макаровою [13], сту-

пінь сумарної обтяженості спадкового анамнезу оціню-

ється як низький, якщо індекс обтяженості коливається у 

межах від 0,01 до 0,20; помірний – при індексі від 0,21 до 

0,50; виражений – при індексі від 0,51 до 0,80; високий, 

якщо індекс обтяженості більший за 0,80.

Примітки:* – достовірність різниці порівняно з результатами 
дітей контрольної групи (p<0,05); #  – достовірність різниці показни-
ків у дітей IА та IБ підгруп (p<0,05)

У дітей IА підгрупи достовірно нижчою була частота 

низького ступеня індексу обтяженості спадкового анам-

незу серцево-судинною патологією в порівнянні з дітьми 

IБ підгрупи та контрольної групи, відповідно 5,17; 28,95 

та 33,33% p<0,05. Сумарна частота вираженого та висо-

кого ступенів індексу обтяженості спадкового анамнезу 

у дітей основної групи в підгрупах достовірно відрізня-

лася від показника контрольної групи, відповідно 39,65; 

28,95 та 11,12%, p<0,05.

Вважається, що ендотеліальна дисфункція – це насам-

перед дисбаланс між виробленням вазодилататорів (NO) 

та вазоконстрикторів. Нами був проведений аналіз вміс-

ту метаболітів оксиду азоту в сироватці крові дітей осно-

вної групи в підгрупах та контрольної групи (табл. 2).

Примітка. * – достовірність різниці порівняно з результатами 
контрольної групи (p<0,05)

Як видно з наведених даних, показники вмісту мета-

болітів оксиду азоту (нітриту) в сироватці крові основної 

групи в підгрупах мали достовірні відмінності з показни-

ками дітей контрольної групи, p<0,05. 

Встановлено, що незалежними факторами ризику роз-

витку серцево-судинної патології є підвищений рівень 

загального холестерину та ліпопротеїнів низької щіль-

ності, а атерогенні дисліпідемії можуть спостерігатися в 

будь-якому віці [14, 15]. 

В зв’язку з цим нами було проаналізований рівень 

загального холестерину у дітей основної групи в підгру-

пах та дітей контрольної групи. Встановлено, що у дітей 

з ендотеліальною дисфункцією (IА підгрупа) середньо-

статистичний рівень загального холестерину достовірно 

перевищував його рівень у дітей контрольної групи, від-

повідно 4,99±0,11 та  4,07±0,19 ммоль/л, p<0,05. У дітей IБ 

підгрупи рівень загального холестерину дорівнював 

4,39±0,11 ммоль/л, що достовірно не відрізнялося від 

показника дітей контрольної групи, 4,07±0,19 ммоль/л, 

p>0,05.

Індивідуальна оцінка показників загального холесте-

рину, що застосовується з метою оцінки біохімічного 

ризику розвитку атеросклерозу показала наявність 

несприятливих змін в підгрупі дітей з ендотеліальною 

дисфункцією, а саме, істотне зменшення кількості дітей з 

допустимим рівнем за рахунок збільшення кількості 

дітей з пограничним та високим рівнями загального 

холестерину (рис. 1).

Нині встановлено, що гіперхолестеринемія обумов-

лює підвищення активності ендотеліального ферменту 

НАД(Ф)Н-оксидази (впливає на підвищення рівня 

пероксинітриту), порушення глютатіонового механізму 

(шлях елімінації пероксинітриту), ушкоджує 

мембранозв’язуючі кавеолярні білки мембран та збіль-

шує транскрипцію гена кавеоліну (NOS3 локалізований 

в кавеолах, причому зв’язаний з кавеоліном NOS3 неак-

тивний), тобто виступає одним з провідних факторів 

ризику розвитку атеросклерозу та серцево-судинних 

захворювань [14, 15]. 

Відомо, що вегетативна нервова система відіграє важ-

ливу роль в інтеграції функціонування серця, а тому 

вивчення вегетативної регуляції серцевого ритму має 

актуальне значення.Результати вивчення вегетативної 

регуляції серцевого ритму у дітей груп спостереження за 

допомогою кардіоінтервалографії наведені в табл.3.

Таблиця 1
Показники систолічної функції міокарда залежно від 

вмісту галектина-3 в сироватці крові у дітей з ВВС

Таблиця 2
Вміст метаболітів оксиду азоту в сироватці крові дітей груп 

спостереження (Х±m)

Індекс обтяже-
ності спадково-

го анамнезу

Група

IА
(n=58)

IБ
(n=76)

контрольна
(n=45)

Не обтяжений 12 (22,42) 14 (18,42) 14 (31,11)

Низький ( 0,01 - 
0,20 ) 

3 (5,17)*# 22 (28,95) 15 (33,33)

Помірний ( 0,21 - 
0,50 )

19 (32,76) 18 (23,68) 11 (24,44)

Виражений ( 0,51 
- 0,80 ) 

14 (24,14) 14 (18,42) 5 (11,12)

Високий (вище 
0,80)

9 (15,51) 8 (10,53) -

Показник
Група

IА
( n=58)

IБ
(n =76)

контрольна
(n =45)

Нітрит, мкмоль/л 6,09±0,51* 6,38±0,28* 9,58±0,69

Нітрат, мкмоль/л 32,28±3,89 36,50±1,19 34,98±2,55

Сума метаболітів NO 
(нітрит+нітрат) мкмоль/л

38,38±4,33 42,89±1,30 44,57±2,84

Рис.1. Розподіл дітей груп спостереження за рівнем 
загального холестерину 
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Примітки: * – достовірність різниці порівняно з результатами 
практично здорових дітей, (p<0,05); #  – достовірність різниці 
показників у дітей IА та IБ підгруп (p<0,05);& – достовірність різниці 
порівняно з результатами дітей контрольної групи (p<0,05)

В підгрупі дітей-мешканців радіоактивно забруднених 

територій з дисфункцією ендотелію вегетативна дизре-

гуляція в керуванні синусовим вузлом характеризувала-

ся достовірним підвищенням активності гуморального 

каналу регуляції серцевого ритму, що не супроводжува-

лося адекватним підвищенням активності парасимпа-

тичної ланки вегетативної регуляції при відповідному 

рівні функціонування центрального контура регуляції 

хронотропної функції серця.

У дітей IБ підгрупи мало місце зниження рівня централі-

зації керування ритмом серця при вірогідному підвищен-

ні активності гуморального каналу регуляції серцевого 

ритму і також не супроводжувалося підвищенням актив-

ності парасимпатичної ланки вегетативної регуляції. 

Вегетативний показник ритму, індекс вегетативної рів-

новаги і показник адекватності процесів регуляції  віро-

гідно не відрізнялися у дітей всіхгруп. 

Такі особливості вегетативної дизрегуляції у дітей 

основної групи, з нашої точки зору, можуть бути обумов-

лені неоднорідністю підгруп за симпато-

парасимпатичними співвідношеннями та ерготропними 

впливами. В підгрупах дітей основної групи виявлялося 

п’ять типів вегетативної регуляції, а саме: нормотоніч-

ний; дизрегуляторний вагусний за участю симпатичних 

барорефлекторних впливів; симпатикотонічний, вагото-

нічний, дизрегуляторний вагусний з напруженням цен-

тральних ерготропних впливів. Частота їх в підгрупах 

достовірно не відрізнялася, проте у практично здорових 

дітей не реєструвалися такі варіанти, як дизрегулятор-

ний вагусний за участю симпатичних барорефлекторних 

впливів та дизрегуляторний вагусний з напруженням 

центральних ерготропних впливів.

Наявність дизрегуляторних типів функціонування 

вегетативної нервової системи (наявність дизрегуляції в 

керуванні синусовим вузлом) свідчить про знижені адап-

таційні можливості, що може бути додатковим фактором 

ризику розвитку та перебігу хронічних соматичних 

захворювань. 

Це підтверджено результатами комплексної оцінки 

стану адаптаційно-пристосувальних механізмів (табл.4). 

Примітки:* – достовірність різниці порівняно з результатами 
практично здорових дітей (p<0,05); #  – достовірність різниці показ-
ників у дітей IА та IБ підгруп (p<0,05);& – достовірність різниці 
порівняно з результатами дітей контрольної групи (p<0,05)

Встановлено, що переважна більшість дітей основної 

групи мають знижений або напружений стан адаптаційно-

пристосувальних механізмів. Проте діти з дисфункцією 

ендотелію мають більш виразний характер змін в порів-

нянні з дітьми IБ підгрупи. Напружений стан адаптаційно-

пристосувальних механізмів у дітей IА підгрупи мав час-

тоту 18,96%,  в IБ підгрупі – 15,79% і у практично здоро-

вих - 5,00%. Частота зниженого стану адаптаційно-

пристосувальних механізмів у дітей з дисфункцією ендо-

телію дорівнювала 48,48 %, в IБ підгрупі – 30,47% і у 

практично здорових - 5,00%. 

Моделювання короткочасного функціонального 

навантаження (оцінка вегетативної реактивності за дани-

ми активної КОП) більш виразно підтвердило наявність 

несприятливих змін вегетативної регуляції серцевого 

ритму у дітей з ендотеліальною дисфункцією (рис. 2).

Таблиця 3
Показники вегетативної регуляції серцевого ритму у дітей 

груп  спостереження ( X±m )

Таблиця 4
Результати комплексної оцінки особливостей адаптації 
серцево-судинної системи дітей  груп  спостереження (%)

Показники
Основна група Контрольна 

група
 (n=45)

Практично 
здорові
 (n=20)

IА підгрупа
(n=58)

IБ підгрупа
(n=76)

Варіаційний 
розмах, (±Х), с

0,271±0,03* 0,297±0,02 0,259±0,02 0,341±0,03

Мода, с 0,757±0,02*# 0,817±0,01*& 0,760±0,02 0,711±0,02

Амплітуда 
моди, %

14,78±0,86 26,55±11,22 14,522±4,75 16,43±0,98

Індекс напру-
ги, ум.од.

50,88±2,74# 41,44±3,63 50,492±6,57 50,593±6,55

Вегетативний 
показник 
ритму

6,358±0,79 5,24±0,35 6,492±0,57 5,284±0,61

Індекс вегета-
тивної рівно-
ваги

72,84±4,79* 65,96±6,36 70,538±7,04 53,564±6,56

Показник 
адекватності 
процесів 
регуляції

19,93±1,28 19,64±1,30 19,805±1,13 23,074±3,65

Показники

Основна група Кон-
трольна 

група
 (n=45)

Кон-
трольна 

група
 (n=45)

IА підгру-
па

(n=58)

IБ підгру-
па

(n=76)

Вихідний веге-
тативний тонус

амфотонія 28 (48,27) 41 (53,95) 27 (60,00) 60,00

ваготонія 11 (18,97) 18 (23,68)* 5 (11,11) 5,00

симпатикотонія 19 (32,76) 17 (22,37) 13 (28,89) 35,00

Шлях реалізації нервовий 36 (62,07)& 43 (56,58)& 14 (31,11) 50,00

гуморальний 22 (37,93)& 23 (43,42)& 31 (68,89) 50,00

Вегетатив-ний 
гомеостаз

пнс 22 (37,93) 41 (53,95)& 15 (33,33) 45,00

cнс 36 (62,07) 35 (46,05) 30 (66,67) 55,00

Стан адаптацій-
но –пристосу-
вальних 
механізмів

задовільний 19 (32,76)* 34 (44,74)& 20 (44,45) 90,00

напружений 11 (18,96)* 12 (15,79) 6 (13,33) 5,00

знижений 28 
(48,28)*#

30 
(30,47)*&

19 (42,22) 5,00

Рис.2.Частота різних типів вегетативної реактивності у дітей 
груп спостереження
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Назагал, у дітей-мешканців радіоактивно забруднених 

територій спостерігалося істотне зниження толерант-

ності до стресу (фізичного навантаження), водночас 

визначалася широка індивідуальна варіабельність. 

Домінуючими серед стрес-детермінованих змін були 

симпатикозалежні порушення. В цілому в основній групі 

майже з однаковою частотою реєструвалися нормаль-

ний та гіперсимпатикотонічний варіанти вегетативної 

реактивності, проте в підгрупах спостереження виявля-

лися достовірні відмінності. У дітей IА підгрупи доміну-

вав асимпатикотонічний варіант вегетативної реактив-

ності, що характеризувався падінням систолічного АТ 

понад 15 мм рт.ст., коливаннями діастолічного АТ в 

широкому діапазоні. Такі зміни АТ супроводжувалися 

виразною суб’єктивною симптоматикою у вигляді від-

чуття потемніння в очах, запаморочення та різкої слаб-

кості.Майже у половини дітей IА підгрупи спостерігалося 

подовження періоду відновлення понад 4 хв. У дітей IБ 

підгрупи з високою частотою реєструвався гіперсимпа-

тикотонічний варіант вегетативної реактивності – 47,37%, 

що характеризувався надмірним зростанням ЧСС та сис-

толічного АТ.

Моделювання тривалого функціонального наванта-

ження (вивчення вегетативного забезпечення діяльності 

при 10-хв ортоположенні показало, що більшість дітей 

основної групи мала патологічні варіанти вегетативного 

забезпечення діяльності з недостатнім підключенням 

(швидким виснаженням) симпато-адреналової системи, а 

саме, асимпатикотонічний, симпатикоастенічний та гіпер-

діастолічний варіанти і зміни в підгрупі дітей з дисфункці-

єю ендотелію мали більш виразний характер (рис. 3).

Найбільш характерним варіантом ВЗД у дітей з дис-

функцією ендотелію був асимпатикотонічний варіант 

(43,10%), що достовірно відрізнявся за частотою від 

показників практично здорових та дітей контрольної 

групи. Частота гіперсимпатикотонічного варіанту вегета-

тивного забезпечення діяльності у дітей IА підгрупи була 

достовірно нижчою в порівнянні з дітьми контрольної 

групи.

Рідше за асимпатикотонічний варіант у дітей IА під-

групи реєструвався симпатикоастенічний варіант веге-

тативного забезпечення діяльності. Його відмінними 

ознаками було підвищення ЧСС, що відповідало нормі 

відразу після переходу з горизонтального у вертикаль-

не положення і різке зниження величини АТ при збіль-

шенні ЧСС з третьої хвилини перебування в ортостазі. 

Описаний різновид кліноортостатичної проби 

пов'язаний з швидким пригніченням (виснаженням) 

симпато-адреналових механізмів, що компенсаторно 

включаються у відповідь на перехід в ортостаз та роз-

витком парасимпатичної реакції з депонуванням крові 

в нижній половині тіла, що супроводжувалося змен-

шенням серцевого викиду. Більшість дітей з симпати-

коастенічним варіантом вегетативного забезпечення 

діяльності мали асимпатикотонічну вегетативну реак-

тивність.

У 10,34% дітей з дисфункцією ендотелію реєструвався 

гіпердіастолічний варіант кліноортостатичної проби. 

Даний різновид реакції вегетативної нервової системи 

свідчив про максимальне включення симпато-

адреналових механізмів у відповідь на перехід в ортос-

таз. У більшості дітей гіпердіастолічний варіант кліноор-

тостатичної проби сполучався не лише з гіперсимпати-

котонічною вегетативною реактивністю, але й з вихідною 

симпатикотонією. 

Недостатнє вегетативне забезпечення діяльності 

серцево-судинної системи зумовлене неадекватністю 

адаптивних реакцій на рівні як центральних регулятор-

них ланок (гіпоталамус, судинно-руховий центр), так і 

периферичних рецепторів. У дітей з дисфункцією ендо-

телію відмічалася, переважно, недостатність сегментар-

них вегетативних структур (парасимпатичних), при 

цьому характер їх реагування на навантаження відпові-

дає такому у здорових осіб, але на більш низькому рівні 

функціонування. Розлади нейрогуморально-

метаболічної регуляції серцево-судинної системи реалі-

зуються в неадекватному її реагуванні на звичайні 

подразники і виражаються у вигляді розвитку тахікардії, 

коливанні тонусу судин, неадекватнихзмінах хвилинно-

го об’єму серця. Отримані результати дозволяють вери-

фікувати недосконалість енергозабезпечуючих систем, 

що узгоджується з результатами наших попередніх 

досліджень [16].

Таким чином, можна констатувати, що у дітей з дис-

функцією ендотелію має місце більш виразна наявність 

дизрегуляції в керуванні синусовим вузлом в стані від-

носного фізіологічного спокою та при моделюванні 

функціонального навантаження, напружений або зниже-

ний стан адаптаційно-пристосувальних механізмів, наяв-

ність симпатикозалежних порушень стрес-

детермінованих змін, недостатнє вегетативне забезпе-

чення діяльності, що може бути додатковим фактором 

ризику розвитку та перебігу серцево-судинних захворю-

вань. 

Результати дослідження біоелектричної активності міо-

карда у дітей груп спостереження наведено в табл. 5.

Рис.3.Частота різних типів вегетативного забезпечення 
діяльності у дітей груп спостереження
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Примітки:* – достовірність різниці порівняно з результатами 
практично здорових дітей; #  – достовірність різниці порівняно з 
результатами дітей  контрольної групи; & – достовірність різниці 
результатів дітей IA та IБ підгруп

Найбільш поширеними ЕКГ – феноменами у дітей з дис-

функцією ендотелію, як і назагал в групі дітей-мешканців 

радіоактивно забруднених територій, були реполяризаційні 

порушення кінцевої ланки сегменту  S – T (75,67% з них у 

21,43% - виразні); уповільнення провідності за  правою ніж-

кою пучка Гіса (32,43%) та неповна блокада провідності за 

правою ніжкою пучка Гіса (21,62%), скорочення інтервалу P 

– Q (27,03%); СРРШ (27,03%). Наявність більшості цих неспри-

ятливих відхилень електрофізіологічних властивостей міо-

карда передсердь, шлуночків та провідної системи серця не 

мала достовірних відмінностей від показників загальної 

групи, проте вірогідно відрізнялася від показників практично 

здорових дітей. Достовірно від показників загальної групи 

відрізнялася частота суправентрикулярної екстрасистолії 

(10,35% у дітей IA підгрупи та 2,63% у дітей IБ підгрупи, 

p<0,05); СРРШ відповідно 29,31 і 15,63% (p<0,05). Міграція 

джерела автоматизму реєструвалася тільки у дітей з ендоте-

ліальною дисфункцією.Таким чином, отримані нами резуль-

тати узгоджуються с даними літератури про роль дисфункції 

ендотелію в розвитку порушень серцевого ритму у дітей[7].

Оцінка показників центральної гемодинаміки за даними 

Ехо-кардіографії наведена в табл. 6.

Встановлено, що у дітей з дисфункцією ендотелію функціо-

нальна спроможність міокарда була достовірно нижчою, ніж 

у практично здорових дітей за рахунок таких показників, як 

ХОК та СІ. Такий стан функціональної спроможності міокарда 

дозволяє оцінити тип центральної гемодинаміки в даній 

групі дітей як гіпокінетичний. Це підтверджується достовір-

ними відмінностями величини загального периферичного 

опору судин (ЗПОС) у дітей IA підгрупи [(2161,65 ± 82,56) 

дин*с*см–5] в порівнянні з показниками практично здоро-

вих дітей [(1070,19 ± 46,49) дин*с*см–5]. Такий рівень ЗПОС 

(констрикторний тип регуляції тонусу периферичних судин) 

забезпечує підтримання артеріального тиску при гіпокіне-

тичному типі кровообігу.

Контрактильна функція міокарда, що визначалася за фрак-

цією вигнання (ФВ) у дітей даної підгрупи вірогідно відрізня-

лася від показників практично здорових дітей,  відповідно 

(66,22 ± 0,66)%, а у практично здорових – (69,8 ± 1,11)%,  

р<0,05. Оцінка скоротливої спроможності міокарда за фрак-

цією скорочення (ФС) також свідчила про її достовірне зни-

ження у дітей цієї підгрупи порівняно з показниками прак-

тично здорових дітей, відповідно (36,36 ± 0,58) та (40,71 ± 

1,63) , р<0,05. Подібні зміни стосувалися й швидкості цирку-

лярного вкорочення волокон міокарду (Vcf), що була у дітей 

даної підгрупи достовірно меншою, в порівнянні з показни-

ками практично здорових дітей.

Примітки:* – достовірність різниці порівняно з результатами 
групи практично здорових дітей; #  – достовірність різниці у дітей IА 
та IБ підгруп

Таблиця 5
Показники біоелектричної активності міокарда у дітей 

груп спостереження (абс., %) 

Таблиця 6
Показники внутрішньосерцевої гемодинаміки у дітей 

основної групи в підгрупах (Х ± m)

Показник Група

Основна (n=134) Контрольна Практично

IA (n=58) IБ (n=76) (n=45) здорові 
(n=20)

Особливості утво-
рення імпульсу:

19 (51,35)* 35 (54,69)* 26 (57,78)& 2 (10,00)

- синусова тахікар-
дія

2 (5,41) 4 (6,25) 3 (6,67) –

- синусова бради-
кардія

3 (8,11) 4 (6,25) 1 (2,22) 1 (5,00)

- синусова тахіа-
ритмія

– 1 (1,56) – –

- синусова брадиа-
ритмія

– 1 (1,56)* 1 (2,22) 1 (5,00)

- синусова аритмія 14 (37,84) 25 (39,06)# 21 (46,67)& –

Міграція водія 
ритму

8 (21,62) – – –

Екстрасистолія 4 (10,81) & 3 (4,69) 1 (2,22) –

Порушення проведення імпульсу збудження:

- прискорення AV 4 (10,81)* 7 (10,94)* 1 (2,70) 1 (5,00)

- скорочення PQ 10 (27,03)* 14 (21,88)* 5 (13,51) 1 (5,00)

- уповільнення AV – 1 (1,56) – –

- СА блокада 2 (5,41) 5 (7,81) 4 (10,81) –

- синдром WPW – – – –

- уповільнення 
проведення за 
ПНПГ

12 (32,43)* 22 (34,38)* 13 (35,14)* 1 (5,00)

- неповна блокада 
проведення за 
ПНПГ

8 (21,62)* 10 (15,63) 6 (16,22) 1 (5,00)

- подовження 
інтервалу QT

1 (2,70) 1 (1,56) – –

СРРШ 17 (29,31)* 
&

10 (15,63)* 6 (16,22) 1 (5,00)

Порушення про-
цесів реполяриза-
ції

28 (75,67)* 46 (71,88)* 24 (68,86)* 1 (5,00)

Показник Група

IА (n=38) IБ (n=58) практично здорові 
(n=20)

ЛП, см 2,55 ± 0,05 2,71 ± 0,05 2,60 ± 0,16

іЛП 1,82 ± 0,03 1,81 ± 0,07 1,82 ± 0,03

Висхідна аорта, см 2,42 ± 0,06 2,39 ± 0,05 2,31±0,09

ТМШП, см 0,70 ± 0,02 0,76 ± 0,02 0,73 ± 0,01

ТЗСЛШ, см 0,62 ± 0,02 0,69 ± 0,02 0,72 ± 0,03

КДР, см 4,26 ± 0,09 4,37 ± 0,07 4,25 ± 0,19

КСР,  см 2,69 ± 0,06 2,75 ± 0,05 2,59 ± 0,09

КДО, мл 81,85 ± 3,89* 87,50 ± 3,39* 70,18 ± 2,51

КДІ, мл/м2 60,17 ± 2,47 58,04 ± 1,59 57,74 ± 1,58

КСО, мл 27,58 ± 1,46 28,96 ± 1,33 26,20 ± 2,11

КСІ, мл/м2 20,31 ± 0,89 19,13 ± 0,69 19,30 ± 0,59

ММЛШ, г 81,61 ± 4,05 98,13 ± 4,29 82,05 ± 3,19

ІММЛШ, г/м2 59,89 ± 2,22* 64,45 ± 1,92 70,59 ± 3,01

ІММЛШ, г/см3 21,03 ± 2,36*# 27,57 ± 0,84 30,21 ± 2,98

ВТС, ум. од. 0,30 ± 0,01# 0,34 ± 0,01 0,34 ± 0,02

ФС, % 36,79 ± 0,69* 36,99 ± 0,77* 40,71 ± 1,63

ФВ, % 65,69 ± 0,86* 66,88 ± 0,74* 69,80 ± 1,11

УОК, мл 51,27 ± 2,76# 58,54 ± 2,39 56,39 ± 2,03

УІ, мл/м2 39,87 ± 1,81 38,91 ± 1,20 38,53 ± 2,23

ХОК, л/хв 3,57 ± 0,23*# 4,11 ± 0,15* 4,65 ± 0,17

СІ, л/м2 2,55 ± 0,15* 2,76 ± 0,09* 3,48 ± 0,12

ЗПСО дин*с*см–5 2078,59 ± 115,37*# 1583,68 ± 64,10* 1070,19  ± 46,49

Vcf, c-1 1,31 ± 0,01 * 1,37 ± 0,02 1,41 ± 0,03
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ПЕДИАТРИЯ

Індивідуальнийаналіз показників центральної гемо-

динаміки показав, що у дітей з дисфункцією ендотелію 

характерна її варіабельність. Тільки у 15 дітей (25,86%) 

визначався нормокінетичний тип організації цен-

тральної гемодинамики; у 6 (10,35%) – гіперкінетич-

ний та у 37 (63,79%) – гіпокінетичний. У дітей IБ підгру-

пи частота нормокінетичного типу дорівнювала 

34,21%; гіпокінетичного – 50,0% та гіперкінетичного – 

15,79%.

Таким чином, оцінка показників центральної гемо-

динаміки дозволяє констатувати у дітей з дисфункцією 

ендотелію наявність більш виразних змін, що стосу-

ються функціональної спроможності міокарда.

Аеробні можливості організму і, відповідно, рівень 

адаптаційно-пристосувальних механізмів (критерій 

енергопотенціалу дитячого організму) за індексом 

Робінсона (ІР) у дітей даної підгрупи характеризуються 

як низькі. ІР в даній підгрупі, як і в основній групі зага-

лом, відповідає низькому рівню функціональної здат-

ності м’язів серця, відповідно (66,25 ± 2,42) і (76,13 ± 

1,18) ум. од., що достовірно відрізнялося від показни-

ків дітей контрольної групи та групи практично здо-

рових дітей, відповідно (83,22 ±  3,11) та (86,21 ± 3,70) 

ум. од. 

Висновки
1. Дітям з дисфункцією ендотелію притаманна 

наявність більш виразної дизрегуляції вегетативної 
нервової системи в стані відносного 
фізіологічного спокою і при моделюванні 
функціонального навантаження та високий 
ступінь напруження адаптаційних механізмів 
організму, що обумовлено особливостями 
фізіологічних механізмів, які забезпечують 
адаптаційні процеси. Недостатнє вегетативне 
забезпечення діяльності серцево-судинної 
системи зумовлене неадекватністю адаптивних 
реакцій на рівні як центральних регуляторних 
ланок (гіпоталямус, судинно-руховий центр), так і 
периферичних рецепторів. У дітей з дисфункцією 
ендотелію відмічалася переважно недостатність 
сегментарних вегетативних структур 
(парасимпатичних), при цьому їх характер 
реагування на навантаження відповідає такому у 
здорових осіб, але на більш низькому рівні 
функціонування. 

2. Найбільш поширеними ЕКГ – феноменами у дітей 
з дисфункцією ендотелію, були реполяризаційні 
порушення кінцевої ланки сегменту  S – T 
(75,67% з них у 21,43% - виразні); уповільнення 
провідності (32,43%) та неповна блокада 
провідності за правою ніжкою пучка Гіса 
(21,62%), скорочення інтервалу P – Q (27,03%); 
СРРШ (27,03%). При дисфункції ендотелію 

гетеротопні порушення серцевого ритму у вигляді 
суправентрикулярної екстрасистолії та міграція 
джерела автоматизму достовірно перевищували 
показники усіх груп порівняння.

3. Оцінка показників центральної гемодинаміки 
показала, що у дітей з дисфункцією ендотелію 
функціональна спроможність міокарда була 
достовірно нижчою, ніж у практично здорових 
дітей за рахунок таких показників, як ХОК та СІ. 
Це підтверджують знижені аеробні можливості 
організму за індексом Робінсона, що сприяє 
низькому адаптивному діапазону щодо 
неспецифічного стресу.

4. Особливості електрофізіологічних властивостей 
міокарда, внутрішньосерцевої гемодинаміки та 
аеробні можливості організму, висока частота 
пограничного та високого рівнів загального 
холестерину вказують на наявність у дітей з 
ендотеліальною дисфункцією більш виразного 
синдрому серцево-судинної дезадаптації, що 
може виступати складовою частиною негативних 
змін в організмі та фактором ризику розвитку 
серцево-судинної патології у дітей-мешканців 
радіоактивно забруднених територій на 
наступних етапах онтогенезу. 

5. Отримані результати свідчать про необхідність 
розробки заходів, спрямованих на запобігання 
розвитку дисфункції ендотелію у дітей, які 
народилися та постійно проживають на 
радіоактивно забруднених територіях. 
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