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Сardiointervalography parameters in adolescence with mitral valve prolapse  
Kuleshov A.V.
Vinnitsa National Medical University named after N.I. Pirogov, Vinnitsa, Ukraine
We examined 106 children with mitral valve prolapse with cardiointervalography method. We concluded that males have 
centralization of the heart rhythm control. Prevalence of sympathy and parasympathy lines of autonomic nervous system in 
males and it’s decreasing in females. Hypersympathycotonic vegetative reactivity in both subgroups. 
Keywords: mitral valve prolapsed, cardiointervalography.

Показатели кардиоинтервалографии у подростков с пролапсом митрального клапана
Кулешов А.В.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 
г. Винница, Украина
Исследовано состояние вегетативной нервной системы (ВНС) у 106 детей с пролапсом митрального клапана при 
помощи кардиоинтервалографии. Установлено, что для мальчиков характерна централизация управления 
сердечным ритмом, в отличии от девочек, у которых она недостаточная. Напряжение обеих отделов вегетативной 
нервной системы у мальчиков существенно отличается от таковых у девочек, где имеет место снижение влияния 
обеих звеньев ВНС. У мальчиков нервный канал регуляции центрального стимулирования, в отличии от девочек, у 
которых он гуморальный. Напряжение адаптационно-приспособительных механизмов характерно для мальчиков, в 
то время как снижение – для девочек. Для мальчиков и для девочек одинаково характерна гиперсимпатикотоничес-
кая вегетативная реактивность. 
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Актуальність. Пролапс мітрального клапана (ПМК) 
серед дитячої популяції згідно сучасних даних зустріча-
ється майже у 14%, зокрема у 68% дітей із дисплазією 
сполучної тканини [4]. Незважаючи на сучасне уявлення 
про механізм його розвитку та діагностики, питання 
його актуальності й досі залишається предметом диску-
сій серед вчених та лікарів. Зокрема, відношення остан-
ніх досить неоднозначне. Так, більшість вважає, що ПМК 
не варто відносити до патологічного стану, однак з іншо-
го боку, на фоні описаних ускладнень, таких як порушен-
ня ритму серця, інфекційний ендокардит, мітральна 
регургітація, миттєва серцева смерть, серцева недостат-
ність, гостре порушення мозкового кровотку свідчать 
про розбіжність поглядів щодо його значення у дітей [1]. 
Досить часто в наукових роботах відмічається 
взаємозв’язок ПМК з вегетативною дисфункцією (ВД). 
Зокрема, це проявляється запамороченням, головним 
болем, позитивною кліноортостатичною пробою з 
ортостатичною гіпотензією [5]. Також зазначено, що діти 
з ПМК мають виражений дисбаланс із зайвим вегетатив-
ним забезпеченням, що свідчить про високу активність 
симпатоадреналових механізмів. Багато дослідників вка-
зують на підвищення симпатичного тонусу вегетативної 
нервової системи (ВНС) у дітей з ПМК із підтвердженим 
вмістом катехоламінів [2, 5, 6]. Вважається, що симпати-
котонія зумовлює збільшення загальної кількості рецеп-
торів і підвищення чутливості адренорецепторів до сти-
муляції. Однак, у деяких осіб з ПМК рівень катехоламінів 
залишався в межах норми, їх кількість збільшувалась 
тільки при ортоположенні [5]. Тому і значення виявлення 
стану ВНС у осіб з малими аномаліями є важливим у 
таких дітей. Одним із сучасних і уніфікованих неінвазив-
них методів залишається кардіоінтервалографія, що 
дозволяє дати широку оцінку стану ВНС у досліджуваних 
дітей. Взаємодія симпатичного і парасимпатичного відді-
лів ВНС і гуморальних впливів забезпечує досягнення 
оптимальних результатів в плані адаптації до змін умов 
внутрішнього та зовнішнього середовища [3]. Тому інди-
кація домінуючої ланки автономної нервової системи 
необхідна для подальшої тактики ведення таких дітей. 

Матеріали та методи дослідження. Нами проведено 
обстеження 106 дітей з пролапсом мітрального клапана 
(ПМК) віком від 13 до 17 років, серед яких було 62 хлоп-
чика та 44 дівчини. Всім дітям було проведено загально-
клінічне обстеження, стандартне ЕКГ, ЕХОКГ та при необ-
хідності – консультовані вузькими спеціалістами. З метою 
вивчення стану вегетативної нервової системи (ВНС) 
було використано метод кардіоінтервалографії (КІГ), 
який реєструє серцевий ритм з наступним математич-
ним аналізом його структури. Це непереривний запис не 
менше, ніж 100 послідовних кардіоциклів (інтервалів 
R–R) в другому стандартному електрокардіографічному 
відведенні. Дослідження проводили лежачи на спині 
після 10-хвилиного відпочинку, в проміжку часу з 8.30 до 

11 години, після цього дитину переводили в орто-
положення і знову проводили реєстрацію 100 послідов-
них кардіоциклів. Розраховувались основні показники: 
величина моди (Мо), що відображає стан гуморального 
каналу регуляції серцевого ритму, амплітуда моди (АМо), 
що визначає активність симпатичного відділу вегетатив-
ної нервової системи, варіаційний розкид (Хо) – показ-
ник активності парасимпатичного відділу, вегетативний 
показник ритму (ВПР), що дозволяє судити про стан 
автономного рівня регуляції, показник адекватності про-
цесів регуляції (ПАПР) – відношення АМо/Мо, який вка-
зує на реалізуючий шлях центрального стимулювання 
(нервовий чи гуморальний), індекс напруження Р.М. 
Баєвського (ІН), що відображає ступінь централізації 
керування серцевим ритмом і адаптаційно-
пристосувальні можливості. Результати обстеження 
порівнювались з дітьми групи контролю, репрезентатив-
них за віком та статтю. 

Результати. Результати наших досліджень свідчать, 
що у 62-х обстежених хлопчиків із ПМК рівень функціо-
нування вегетативної нервової системи за даними КІГ 
характеризується симпатикотонією – 27 (43,6%) дітей, 
ваготонією – 25 (40,3%) дітей, та амфотонією (10 дітей – 
16,1% відповідно), (таблиця 1). За даними літературних 
джерел у дітей з ПМК частіше зустрічається симпатико-
тонія як вихідний тонус ВНС [5]. Для дівчат вихідний 
тонус на відміну від хлопчиків характеризувався вагото-
нією (19 дітей – 43,2%, відповідно). Майже однакова 
кількість дітей мала симпатикотонію та амфотонію (27,2 
та 29,6%, відповідно), (таблиця 1). 

На фоні напруження адаптаційно-пристосувальних 
механізмів (АПМ) у дітей старшого шкільного віку, зокре-
ма – хлопчиків з ПМК характерна гіперсимпатикотонічна 
вегетативна реактивність (ВР) у 50% дітей. 
Асимпатикотонічна – у 19 (30,6%) дітей та лише 19,4% – 
нормальна, відповідно. Було відзначено, що у хлопчиків 
з ПМК переважав нервовий шлях регулювання рівня 
функціонування організму, який зареєстрований у 72,5% 
дітей. Останнє свідчить про необхідність для підвищення 
енергетичних затрат, що швидко призводить до висна-
ження адаптаційно-пристосувальних механізмів. 
Гуморальний шлях характерний тільки для 6,5% дітей. У 
13 дітей (21%) виявлена рівновага нервового та гумо-
рального каналів регуляції (таблиця 1). У більшості дітей 
(54,8%) спостерігалось напруження адаптаційно-
пристосувальних механізмів організму, у 38,7% – відмі-
чалось їх зниження. Тільки у 4-х дітей (6,5%) – норма.

Таким чином, для хлопчиків з ПМК за даними КІГ наяв-
на централізація управління серцевим ритмом та тен-
денція до послаблення автономності синусового вузла. 
Суперечливі результати щодо впливу парасимпатичного 
і симпатичного відділів ВНС на організм в цілому. 
Нервовий канал регуляції центрального стимулювання. 
Спостерігалось напруження адаптаційно-
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пристосувальних механізмів та переважно гіперсимпа-
тикотонічна вегетативна реактивність організму.

Аналіз КІГ у дівчат, як і у хлопчиків показав наявність 
гіперсимпатикотонічної вегетативної реактивності 
(65,9%). Асимпатикотонічна ВР, як і нормальна зустріча-
лась нечасто, майже в однаковій кількості (18,2 та 15,9%, 
відповідно). Було також зазначено, що у дівчат з ПМК, на 
відміну від хлопчиків переважав гуморальний шлях 
регулювання рівня функціонування організму, який від-
мічений у 54,55% дітей. Нервовий шлях був у 29,54% 
дітей, у решти 15,9% - врівноваження каналів регуляції. 
Лише у 9,1% дітей зареєстрований задовільний стан 
АПМ. У більшості дітей було зниження АПМ (59,1%) та у 
31,8% - напруження, відповідно (таблиця 1). 

Отже, для дівчат з ПМК за даними КІГ недостатня цен-
тралізація управління серцевим ритмом та тенденція до 
послаблення автономності синусового вузла. 
Послаблення симпатичного та парасимпатичного відді-
лу ВНС на організм в цілому. Гуморальний канал регуля-
ції центрального стимулювання. Спостерігалось знижен-
ня адаптаційно-пристосувальних механізмів та переваж-
но гіперсимпатикотонічна вегетативна реактивність 
організму.

Отримані нами результати показали, що у хлопчиків з 
ПМК старшого шкільного віку достовірно підвищений 
показник варіаційного розмаху (ΔХ) (0,46±0,05с, р<0,05) 
у порівнянні з контрольною групою здорових
дітей (0,31±0,02с), що свідчить про підвищення тонусу 
парасимпатичної нервової системи та дисфункцією під-
коркових нервових центрів. Але на фоні останнього 
показника має місце тенденція до зниження активності 
автономного контуру регуляції у вигляді недостовірно-
го зниження показника ВПР відносно контрольних 
даних. На фоні підвищення парасимпатичного тонусу 
було відмічено підвищення і симпатичного, що прояв-
лялося збільшенням амплітуди моди (АМо) у хлопчиків 
з ПМК відносно групи контролю (28,57±2,2с – основна 
група та 20,83±1,73, р<0,05 – група контролю, відповід-
но), (таблиця 2). Також простежується тенденція

до збільшення індексу напруження (ІН) Баєвського, 
який характеризує ступінь напруження адаптаційно-
пристосувальних механізмів та відображає рівень цен-
тралізації серцевим ритмом, що в даному випадку 
відображає тенденцію до централізації контуру регуля-
ції ритму серця у даних дітей. 

Показник адекватності процесів регуляції (ПАПР) був 
підвищеним – (37,07±1,73 у дітей основної групи віднос-
но контрольної групи 22,83±2,64, р<0,05), що свідчить 
про напруження адекватності процесів регуляції серед 
досліджуваних дітей. Крім того, недостовірне підвищен-
ня показників моди (Мо) характеризує гуморальний 
канал регуляції системи. 

Таким чином, тенденція до зниження активності авто-
номного та центрального контурів регуляції призво-
дить до напруження адаптаційно-пристосувальних 
механізмів у хлопчиків з ПМК старшого шкільного віку, 
що виражається в недостатності регуляції механізмів 
управління, які забезпечуються діяльністю центрально-
го та автономного контурів регуляції та їх спільною 
діяльністю в залежності від умов внутрішнього та 
зовнішнього середовища. 

Статистична обробка результатів показників КІГ у 
дівчат з ПМК показала наступні результати. Так, на 
відміну від хлопчиків з ПМК варіаційних розмах (ΔХ,с) 
мав тенденцію до зниження (0,27±0,03с) порівняно з 
контрольними даними (0,31±0,02с), що вказує на тен-
денцію до зниження парасимпатичного відділу ВНС, 
як і достовірне зниження середніх значень показни-
ків Амо відносно групи контролю (0,82±0,03 та 
20,83±1,73с, р<0,05, відповідно). Крім того, виявлено 
тенденцію до зниження і індексу напруження 
Баєвського (ІН), що свідчить про недостатню центра-
лізацію контуру регуляції у дівчат з ПМК. При цьому 
незначну тенденцію до зниження мав і ПАПР 
(20,47±1,88 відносно контрою – 22,83±2,64), що свід-
чить про початкові прояви виснаження адекватності 
процесів регуляції, що власне пояснює і підвищення 
показників моди (Мо, Р<0,1), який характеризує гумо-
ральний канал регуляції. Отже, ми маємо тенденцію 
до зниження адаптаційно-пристосувальних механіз-
мів у дівчат з ПМК (таблиця 2).

Примітка: Зірочками (*, **) позначено достовірні відмінності від-
носно групи порівняння (Р<0,05, Р<0,1, відповідно).

Таблиця 1
Характеристика ВНС у хлопчиків з ПМК за результатами КІГ 

Таблиця 2
Показники кардіоінтервалографії у дітей з ПМК (М±m)

Стан ВНС Хлопчики, 
n=62

Дівчата, 
n=44

Абс % Абс %
Вихідний тонус Гіперсимпатикотонія 27 43,6 12 27,2

Ваготонія 25 40,3 13 29,6
Амфотонія 10 16,1 19 43,2

Вегетативна реак-
тивність

Гіперсимпатикотонічна 31 50 29 65,9
Нормотонічна 12 19,4 7 15,9
Асимпатикотонічна 19 30,6 8 18,2

Шлях реалізації 
каналу регуляції

Нервовий 45 72,5 13 29,54
Гуморальний 4 6,5 24 54,55
Врівноваження 13 21 7 15,9

Стан адаптаційно-
пристосувальних 
механізмів

Напруження 34 54,8 14 31,8
Зниження 24 38,7 26 59,1
Норма 4 6,5 4 9,1

Показник Хлопчики Дівчата
ПМК, n=62 Група

контролю
ПМК, n=44 Група

контролю
ΔХ, с 0,46±0,05* 0,31±0,02 0,27±0,03 0,31±0,02
Мо, с 0,77±0,04 0,72±0,05 0,82±0,03** 0,72±0,05
АМо, % 28,57±2,2* 20,83±1,73 16,12±1,34* 20,83±1,73
ІН, ум.од. 78,78v10,1 72,33±3,62 64,46±7,77 72,33±3,62
ВПР 6,95±0,97 9,39±1,2 7,72±0,7 9,39±1,2
ПАПР 37,07±1,73* 22,83±2,64 20,47±1,88 22,83±2,64
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Таким чином, виходячи з вищезазначених результатів 
дослідження, можна зробити наступні висновки: 
1. Кардіоінтервалографія й досі залишається 

актуальним та доступним методом діагностики 
вегетативного гомеостазу та адаптаційно-
пристосувальних механізмів організму дитини. 

2. Згідно результатів КІГ у хлопчиків характерна 
централізація управління серцевим ритмом, на 
відміну від дівчат, в яких вона недостатня. 
Напруження обох відділів ВНС у хлопчиків значно 
відрізняється від таких у дівчат, де має місце 
зниження впливу обох ланок ВНС.

 3. У хлопчиків нервовий канал регуляції центрального 
стимулювання, на відміну від дівчат, у яких він 
гуморальний. 

4. Напруження АПМ характерне для хлопчиків, тоді як 
зниження – для дівчат, відповідно. 

5. Гіперсимпатикотоніна ВР характерна як для 
хлопчиків так і для дівчат. 

6. Діти з ПМК мають бути ретельно обстежуватись та 
спостерігатись на диспансерному обліку у 
сімейного лікаря та дитячого кардіолога. 
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