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Функциональное состояния сердечно-сосудистой системы как фактор адаптации детей дошкольного возраста
Павлишин Г.А., Федорцив О.Е., Лучишин Н.Ю., Ковальчук Т.А.
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины», 
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Цель. Изучить особенности показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей дошколь-
ного возраста.
Пациенты и методы. Методом функционального тестирования изучены параметры артериального давления, час-
тоты сердечных сокращений и некоторые расчетные показатели функционального состояния сердечно-сосудистой сис-
темы у детей дошкольного возраста (n=170). 
Результаты. Согласно исследованию, у 90,1% детей установлены нормальные возрастные показатели систоличес-
кого артериального давления, у 4,1% – повышение (выше 111 мм рт. ст.), у 5,3% детей снижение (ниже 86 мм рт. ст.). 
Частота сердечных сокращений у 66,4% детей находилась в пределах нормальных показателей, тахикардию (более 
126 уд./мин) определили у 1,5%, брадикардию (меньше 86 уд./мин.) – у 32,1% обследованых детей. Диастолическое 
артериальное давление в допустимых нормальных пределах (48-66 мм рт. ст.) определялось у 86,3% детей. У 6,1% 
обследованных наблюдалось его снижение относительно нижней границы нормы, в 7,6% случаев – повышение, относи-
тельно верхней границы нормы. При этом показатели резервно-адаптационных способностей сердечно-сосудистой 
системы обследованных детей указывали на удовлетворительный их уровень только у 93 (54,7±3,8%) детей, а у осталь-
ных  77 (45,3 ± 3,8 %) – снижение адаптационных возможностей организма. 
Заключение. Результаты изучения показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей 
4-5-летнего возраста показали, что почти у половины современных дошкольников, при отсутствии видимых патологи-
ческих отклонений сердечно-сосудистой системы, наблюдается снижение функциональных и резервных возможностей, 
которые могут стать предикторами патологических изменений в организме.
Ключевые слова: дошкольники, сердечно-сосудистая система, адаптационные возможности.

Functional state of the cardiovascular system as a factor of preschooler’s adaptation
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The objective. To study the features of the functional performance of the cardiovascular system in preschool children.
Patients and methods. Properties and some parameters of the functional state of the cardiovascular system in preschool children 
(n=170) were investigated with usage of functional tests.
Results. According to our investigation 90.1% of children have normal systolic blood pressure, 4.1% – increase (above 111 
mmHg), 5.3% decrease (below 86 mmHg). The heart rate of 66.4% of the children was within the normal range, tachycardia 
(more than 126 bpm./min.) was detected in 1.5%, bradycardia (less than 86 bpm./min.) – in 32.1% of examinations of chil-
dren. Diastolic blood pressure within the acceptable normal range (48-66 mmHg) was detected in 86.3% of children. 6.1% of 
the patients have declining, 7.6% of cases – increase of the diastolic blood pressure in comparison with upper limit of normal. 
But, satisfactory level of reserve-adaptive abilities of the cardiovascular system of preschoolers was indicated only in 93 
(54.7±3.8) %, and the remaining 77 (45.3±3.8) % – reduced adaptive capabilities of the organism.
Conclusion. The results of the study of blood pressure in preschool children showed that nearly half of modern preschoolers 
with invisible abnormalities of the cardiovascular system, there is a decline in the functional reserve capacity and that may be pre-
dictors of pathological changes in the body.
Keywords: preschool children, cardiovascular system, adaptive capacity.
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Протягом останніх десятиліть у науковій літературі 
опубліковані результати багатьох досліджень, що пока-
зали значну варіабельність поширеності артеріальної 
гіпертензії (АГ) в різних країнах та виявили ряд факторів, 
що впливають на рівень артеріального тиску (АТ) (стать, 
вік, загальний стан здоров'я населення, стан навколиш-
нього середовища, рівень освіти і культури тощо). За 
даними різних авторів, поширеність АГ у дітей колива-
ється від 1 до 20%  та особливо зростає в передпубер-
татному та пубертатному віці. У популяції підлітків 
України підвищення АТ відмічається у 8,8% [1]. Результати 
вітчизняних та закордонних досліджень щоразу під-
тверджують факт початку гіпертонічної хвороби дорос-
лих у дитячому віці, що обумовлює значущість ранньої 
діагностики та профілактики, коли підвищення АТ ще не 
має стабільного характеру і не досягає високих цифр [2]. 
Згідно з Рекомендаціями Української Асоціації 
Кардіологів з профілактики та лікування артеріальної 
гіпертензії (2011), артеріальний тиск у дітей дошкільно-
го віку, що перевищує 114/74 мм рт. ст. повинен насторо-
жити лікаря і вимагає детального обстеження та ліку-
вання [3].

Дітям дошкільного віку, зазвичай, вимірювання артері-
ального тиску здійснюють у разі виникнення специфіч-
них скарг. За таких умов не спрацьовує методологія 
сучасної медицини щодо донозологічної діагностики 
захворювання. Крім того, широке використання дослі-
джень серцево-судинної системи і накопичення велико-
го фактичного матеріалу дозволили розробити теоре-
тично важливе положення про серцево-судинну систему 
як індикатор адаптаційно-пристосувальних реакцій 
організму [4]. На достатньому науковому рівні підтвер-
джено, що адаптивно-пристосувальні механізми орга-
нізму визначаються рівнем функціонального і резервно-
го забезпечення серцево-судинної системи [5, 6, 7]. У 
зв’язку з цим визначення функціонально-резервних 
можливостей серцево-судинної системи дітей є 
обов’язковим для розподілу на групи для занять фізич-
ною культурою (Наказ МОЗ України та Міністерства осві-
ти і науки України від 20.07.2009 року № 518/674 (z0772-
09)). Метою цього дослідження стало: оцінити функціо-
нальний стан серцево-судинної системи у клінічно здо-
рових дітей дошкільного віку, встановити рівень 
адаптаційно-резервних можливостей організму. 

Матеріал і методи. Методом випадкового відбору 
було обстежено 170 дітей віком від 4 до 5,5 років – вихо-
ванців середніх і старших груп дошкільних навчальних 
закладів різних мікрорайонів м. Тернополя і 
Тернопільської області (м. Збараж). Серед них 83 (48,8%) 
хлопчики і 87 (51,2%) дівчаток. 

Програма дослідження включала оцінювання фізич-
ного розвитку, дослідження функціональних показни-
ків серцево-судинної системи (частоти серцевих скоро-
чень (ЧСС), систолічного (САТ), діастолічного (ДАТ) 

артеріального тиску за методом Н.С. Короткова на 
верхніх кінцівках згідно з рекомендаціями ВООЗ (1986) 
напівавтоматичним тонометром OMRON Compact 
(Японія) з використанням манжетки шириною 8 см, роз-
рахунок та пульсового тиску (ПТ), резервно-
адаптаційних показників (систолічного об’єму крові 
(СОК) [8], хвилинного об’єму кровотоку (ХОК) [8], індек-
су функціональних змін (ІФЗ) [4]), індексу Робінсона [8]). 
Результати антропометрії дітей стандартизували за 
віком і статтю згідно перцентильних номограм. За вели-
чину артеріального тиску приймали середнє значення 
артеріального тиску із трьох послідовних вимірювань. 
Функціональні дослідження проводилися з інформова-
ної згоди батьків дітей групи спостереження. 
Статистичну обробку отриманих результатів здійсню-
вали загальноприйнятими методами параметричної і 
непараметричної статистики. Для кожної вибірки роз-
раховували середню величину М і середню помилку m, 
отримані дані опрацьовували методом варіаційної ста-
тистики. Різницю відносних величин оцінювали мето-
дом кутового перетворення Фішера (φ). Обчислення 
проводили з використанням пакета прикладних ста-
тистичних програм Statistica 6.0.

Результати та їх обговорення. Фізичний розвиток 
дітей 4-5 років у (72,4±3,4) % випадків був гармонійним. 
У решти (11,2±2,4) % встановили відхилення індексу 
маси тіла нижче середніх значень, а у (16,5±2,9) % − вище 
середніх значень. Порушення гармонійності частіше 
виявлялось у хлопчиків ((32,5±5,2) %), ніж у дівчаток 
((23,0±4,5) %, (φ*=1,388, р>0,05). У (87,6±2,5) % дошкіль-
ників встановили мезоморфний тип тілобудови. У 11,7% 
дітей маса тіла виявилась надмірною, у 1,2% – недостат-
ньою. 12,9% дітей були вищими за середні вікові норма-
тивні значення, 1,8% – нижчими.

Результати антропометричного обстеження дітей 
подано в таблиці 1.

За результатами функціонального тестування 
серцево-судинної системи дітей (табл. 2) виявили, що 
середні їх значення знаходились в межах середньо-
вікової норми. 

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку дітей 4-5 

років

Ïîêàçíèê Çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà (Ì±m)
õëîï÷èêè, n =83 ä³â÷àòêà, n =87

Ìàñà, êã 21,1±3,9 20,3±3,4
Ð³ñò, ñì 115,4±5,5 113,6±5,4
²íäåêñ ìàñè ò³ëà, êã/ì2 15,8±1,9 15,6±1,8
Îáâ³ä ãðóäíî¿ êë³òêè, ñì 57,5±4,1 56,5±4,1
Îáâ³ä ïëå÷à, ñì 17,2±2,1 17,3±1,8
Îáâ³ä ïåðåäïë³÷÷ÿ, ñì 15,6±1,8 15,6±1,5
Îáâ³ä çàï’ÿñòÿ, ñì 12,3±1,1 12,0±1,0
Îáâ³ä ñ³äíèöü, ñì 60,2±5,1 60,4±4,9
Îáâ³ä ñòåãíà, ñì 31,1±4,3 31,4±4,1
Îáâ³ä ãîì³ëêè, ñì 22,9±3,1 22,9±2,4
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ЧСС в стані спокою у хлопчиків перебувала в діапазоні 
65-115 уд. за хв. у дівчаток – 78-137 уд./хв. Значення ЧСС 
в нормальних межах визначили у 66,4% дітей, тахікар-
дію (більше 126 уд./хв.) – у 1,5%, брадикардію (менше 86 
уд./хв.) – у 32,1% обстежених дітей (рис. 1).

Рис. 1. Діапазон значень ЧСС у дітей 4-5 років.

Аналізуючи показники САТ, встановили нормальні його 
значення у 90,1%, підвищення (вище 114 мм рт. ст.) – у 4,1%, 
зниження (нижче 74 мм рт. ст.) – у 5,3% дітей (рис. 2). Гендерних 
відмінностей не простежувалось: (104,3±8,1) мм рт. ст. у хлоп-
чиків та (102,6±7,8) мм рт. ст. у дівчаток (р>0,05).

Рис. 2. Діапазон значень САТ у дітей 4-5 років.
ДАТ в допустимо нормальних межах (48-66 мм рт. ст.) визна-

чався у 86,3% дітей. У 6,1% обстежених спостерігалось зни-
ження відносно нижньої межі норми, у 7,6% випадків – підви-
щення відносно верхньої межі норми (рис. 3). 

Рис. 3. Діапазон значень ДАТ у дітей 4-5 років.

У дітей різної статі не було достовірних відмін-
ностей між рівнями САТ і ДАТ (р>0,05), що співпа-
дає з результатами досліджень інших авторів [9]. 

Значення пульсового тиску (ПТ) у дітей колива-
лись в межах 22-64 мм рт. ст., причому у групі дітей 
із значними відхиленнями від середніх значень ПТ 
переважали хлопчики (рис. 4).

Визначені нами середні значення таких функціо-
нальних показників, як СОК і ХОК характеризували 
достатній рівень кровопостачання організму та 
витривалості системи кровообігу у дітей. Серед 
обстежених дітей лише у 93 (54,7±3,8%) дітей адап-
таційні можливості організму були на задовільно-
му рівні, у 77 (45,3±3,8%) дітей діагностували деза-
даптаційні прояви.

Рис. 4. Діапазон пульсового тиску у дітей 4-5 років.

Дослідження функціонального стану, потенційних і 
резервних можливостей системи кровообігу дітей пода-
ні в таблиці 3. 

На основі розрахунку значень ІФЗ серед усіх обстеже-
них дітей визначили різні рівні адаптації (рис. 5).

Таблиця 2
Функціональні показники серцево-

судинної системи дітей у віці від 4 до 5 
років, n=170

Таблиця 3
Коефіцієнти функціонування серцево-

судинної системи дітей, n=170

Ïîêàçíèê
Çíà÷åííÿ

õëîï÷èêè (n=84) ä³â÷àòêà (n=86)
Min. Max. Me σ Min. Max. Me σ

×ÑÑ, óä./õâ 65 115 87,0 10,2 78 157 91,5 13,4
ÑÀÒ, ìì ðò.ñò. 88 131 104,5 7,6 87 131 103,5 8,1
ÄÀÒ, ìì ðò.ñò. 45 85 59,5 7,3 43 85 60,0 7,7
ÏÒ, ìì ðò.ñò. 20 64 44,0 7,5 22 64 42,0 7,7
ÑÎÊ, ìë 20,7 59,2 40,6 7,6 12,9 57,4 39,0 7,6
ÕÎÊ, ìë/õâ 2168,4 5380,1 3472,7 717,4 1379,4 5588,5 3475,6 773,2

Ïîêàçíèê
Çíà÷åííÿ

õëîï÷èêè (n=83) ä³â÷àòêà (n=87)
Min. Max. Me σ Min. Max. Me σ

ÑÎÊ, ìë 20,7 59,2 40,6 7,6 12,9 57,4 39,0 7,6
ÕÎÊ, ìë/õâ. 2168,4 5380,1 3472,7 717,4 1379,4 5588,5 3475,6 773,2
²ÔÇ, óì.îä. 1,31 2,40 1,85 0,20 1,479 2,814 1,85 0,24
²íäåêñ Ðîá³íñîíà, 
óì.îä.

58,5 138,0 92,1 13,9 68,7 172,7 94,8 18,0
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Рис. 5. Рівні адаптаційного потенціалу серед дітей.

У дітей із задовільним рівнем адаптації значення ІФЗ 
було в межах (1,74±0,11) ум.од., напруженим – (2,00±0,07) 
ум.од., незадовільним – (2,25±0,07) ум.од., зривом адап-
таційних реакцій – (2,74±0,07) ум.од. 

Середнє значення ІФЗ у хлопчиків становило (1,87±0,20) 
ум.од., у дівчаток – (1,92±0,20) ум.од., що вказує на порів-
няно вищі адаптаційні можливості ССС у представників 
чоловічої статі.

Шляхом оцінки індексу Робінсона визначили якість 
регуляції системи кровообігу (рис.6). 

Рис. 6. Розподіл дітей за рівнем якості регуляції діяльності серцево-
судинної системи.

У стані спокою задовільну якість констатували лише у 
(30,1±3,5) % дітей, у решти (69,9±3,5) % обстежених – незадо-
вільну. 

Результати вивчення функціонального стану серцево-
судинної системи у дітей 4-5 років показали, що майже у поло-
вини сучасних дошкільників, при відсутності видимих патоло-
гічних відхилень серцево-судинної системи, має місце зни-
ження функціональних і резервних можливостей, що можуть 
стати предикторами патологічних змін в організмі. Розлади 
адаптаційних можливостей у дітей молодшого та середнього 
шкільного віку у своїх наукових дослідженнях виявили Л.В. 
Квашніна, Ю.А. Маковкіна (2005), Б.О. Безкаравайний, Т.А. 
Сіротченко (2004). У дослідженні адаптаційних можливостей 
молодших школярів А.В. Костенко (2008) спостерігала нега-
тивні тенденції: зростала частота незадовільних форм адапта-
ції. Цей факт вказує на важливість акцентування питання про 
адаптивно-пристосувальні можливості дитячого організму у 
більш ранньому віковому періоді. Рутинні дослідження функ-
ціонального стану системи кровообігу та використання роз-
рахункових показників дозволяють на амбулаторному етапі 
прогнозувати реакцію дитини на фізичне навантаження та 
попередити загрозливі для здоров’я і життя дитини стани.
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