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Вступ

Застосування аналізу варіабель*
ності ритму серця (ВРС) як методу оцін*
ки адаптаційних можливостей організму
або наявного рівня стресу, представляє
практичний інтерес для фізіології праці.
Розвиток донозологічної діагностики доз*
волив виділяти серед працюючих осіб з
високим та дуже високим напруженням
регуляторних систем, з підвищеним ри*
зиком зриву адаптації та появою патоло*
гічних змін та захворювань. Відхилення,
що виникають в регулюючих системах,
передують гемодинамічним, метаболіч*
ним, енергетичним порушенням і, таким
чином, є найбільш ранніми прогностични*
ми показниками несприятливого стану
осіб, які працюють в умовах, пов’язаних
з напруженням фізіологічних систем [7].
Оцінка функціонального стану та адапта*
ційних резервів організму до та після
навантаження дозволяє дати кількісну
характеристику такому поняттю, як
«фізіологічна ціна діяльності». Даний
підхід дає можливість на практиці реалі*
зувати положення концепції збереження
професійного здоров’я [5], під яким ро*
зуміється властивість організму зберіга*
ти задані компенсаторні та захисні меха*
нізми, що забезпечують працездатність у
всіх умовах, в яких протікає професійна
діяльність.

Особливу актуальність ця проблема
набуває в професіях, пов’язаних із знач*
ним сенсорним та емоційним наванта*
женням, коли людина в процесі трудової
діяльності зазнає впливу стресорів пси*
хоемоційної природи. Хронічний психо*

емоційний стрес викликає порушення
адаптаційних механізмів діяльності не*
рвової, ендокринної, імунної гормональ*
ної та інших систем організму, формуван*
ня дистресових станів, що може шкоди*
ти здоров’ю людини [6]. Інформаційна
перенапруга, навіть до появи патологіч*
них станів – інформаційних неврозів, —
можлива під час тривалої роботи мозку в
умовах участі трьох факторів: необхід*
ності обробки за засвоєння великої
кількості інформації (включно з етапом
прийняття рішення); дефіциті часу, відве*
деного на роботу мозку; високого рівня
мотивації, що зумовлює високу зна*
чимість інформації та прагнення робітни*
ка до максимального її використання [9].

Вищезгадані фактори є ключовими
в роботі операторів сейсмопрогнозу вуг*
ільних підприємств Донбасу, більша час*
тина з яких є небезпечними за рівнем
виділення метану, і, таким чином, рівнем
вибухонебезпеки. Шахтні служби сейс*
мопрогнозу були створені з метою забез*
печення безпеки гірників та зменшення
економічних втрат. Сейсмоакустичний
метод полягає в прослуховуванні шум*
ності пластів через акустичні колонки,
розташовані в операторських, і прогнозу
на цій основі раптового викиду метану.
Селекція акустичних образів здійснюєть*
ся в реальному часі, безперервно протя*
гом 12*годинної зміни в умовах значної
гіподинамії (робота сидячи), відсутності
регламентованих перерв та супровод*
жується високою відповідальністю за без*
пеку інших осіб (несення кримінальної
відповідальності за помилковий прогноз).
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Всі ці фактори впливають на функціональ*
ний стан операторів сейсмопрогнозу [4],
що закономірно повинно знаходити своє
відображення в показниках варіабель*
ності серцевого ритму. Однією з найбільш
цінних є інформація зі спектрального ана*
лізу варіабельності ритму серця (ВРС),
тобто аналізу хвильової структури ритму.

Методика дослідження

Дослідження виконані в умовах ви*
робництва на вугільному підприємстві –
шахті ім. А.Ф.Засядько. Обсяг вибірки
склав 36 осіб – жінок, віком від 20 до 54
років, середній вік обстежених * 37,3 ± 1,8
років. Електрокардіограма реєструвала*
ся до та після зміни за допомогою елек*
трокардіографа «Спектр+» у складі діаг*
ностичного комплексу «Поліспектр» у
відповідності до єдиного міжнародного
стандарту для оцінки ВРС [11]. Після по*
переднього моніторингу проводився фо*
новий запис протягом 5 хвилин в поло*
женні лежачі, після чого операторам була
запропонована активна ортостатична
проба (АОП), яка реєструвалася протягом
6 хвилин. Остання використовується не
тільки для оцінки реактивності симпатич*
ного та парасимпатичного відділів ВНС,
а також для вияву толерантності до різких
змін положень тіла у зв’язку з особливо*
стями роботи (в нашому випадку – це
гіподинамія). Використовувалися на*
ступні методи аналізу ВРС: статистичні;
геометричні (побудова та аналіз гістог*
рам); спектральний (частотний) аналіз.
Математична обробка проводилася за*
гальноприйнятими методами математич*
ної статистики, а також здійснювався кла*
стерний аналіз за допомогою програми
SPSS [8].

Результати та їх обговорення

Аналіз гістограм розподілу R*R
інтервалів при оцінці
ВРС операторів сей*
смопрогнозу пока*
зав, що у
більшості обстеже*
них зареєстровані
гістограми, розподіл
яких відрізняється

від нормального. Так, у 14% обстежених
була наявна асиметрія, яка зазвичай спо*
стерігається при перехідних станах та
вказує на порушення стаціонарності про*
цесу. У 64% виявилися так звані ексцес*
сивні гістограми. Останні характеризу*
ються дуже вузькою основою та загост*
реною вершиною і спостерігаються при
стресі та патологічних станах [7]. Тільки
22% гістограм мали розподіл R*R інтер*
валів, близький до нормального. Врахо*
вуючи це, для подальшого аналізу замість
середньої обчислювалася медіана, а та*
кож 25% та 75% процентіль.

В таблиці 1 наведені основні показ*
ники ВРС операторів сейсмопрогнозу:
загальна потужність спектру (ТР), тобто
повний спектр частот, що характеризує
ВРС і відображає сумарну активність ней*
рогуморальних впливів на серцевий
ритм, середньоквадратичне відхилення
(SD), а також відносна доля високочас*
тотних (HF), низькочастотних (LF), дуже
низькочастотних (VLF) коливань,
співвідношення симпато*парасимпатич*
них впливів (HF/LF).

Звертає на себе увагу той факт, що
загальна потужність спектру у 25,9% опе*
раторів сейсмопрогнозу виявилася ниж*
чою за нижню границю норми для осіб,
що ведуть малорухомий спосіб життя,
тобто меншою, ніж 1500 мс2/Гц. Останнє
свідчить про значне погіршення поточно*
го функціонального стану організму. На*
томість у переважної більшості обстеже*
них показник ТР був вищим за норматив*
не значення, навіть для тренованих осіб
[7]. Відомо, що сумарна активність регу*
ляторних механізмів може бути оцінена
також за показником середньоквадратич*
ного відхилення (SD). Отримані дані
свідчать, що у 29,6% це значення було

Таблиця 1 

Показники та структура спектральної потужності ВРС у операторів 
сейсмопрогнозу (фоновий запис до зміни) 

Показники ТР, мс2/Гц HF,% LF,% VLF,% LF/HF, у.о. SD, мс 
Медіана 15151 50,1 31,5 17,1 0,67 115 
25 процентиль 1146 31,9 27,1 12 0,52 30 
75 процентиль 36126 55,2 35,1 27,4 0,88 198 
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менше 40 мс, що
згідно літературних
даних [1,2] свідчить
про посилення сим*
патичної регуляції,
яка пригнічує ак*
тивність автономно*
го контуру. Тільки у
22,2% операторів
зафіксована над*
лишкова активність
симпатико*адрена*
лової системи (LF/
HF>1), яка відобра*
жає певне психо*
емоційне напружен*
ня, яку зазнає опе*
ратор ще перед по*
чатком робочої зміни. Останнє можна
розцінювати як прояв передстартової
реакції. У всіх інших обстежених осіб
співвідношення LF/HF свідчило про пере*
вагу парасимпатичного відділу в регулю*
ванні серцевим ритмом.

Потужність спектру була макси*
мальною у операторів 20*29 років і мала
тенденцію до зменшення у вікових групах
30*39 та 40*49 років відповідно, що на*
глядно представлено на рис. 1. у вигляді
вікових змін показника стандартного
відхилення.

Розглядаючи частки вищезгаданих
складових в різних
вікових групах, які на*
ведені на рис. 2, мож*
на побачити, що із
збільшенням віку зро*
стає доля VLF, зали*
шається практично
незмінною частка LF
та зменшується част*
ка HF коливань. Треба
відмітити, що ці дані
узгоджуються з літе*
ратурними [10], а
саме, що з віком,
особливо після 4*го
десятиріччя життя,
процес модуляції рит*
му серця через не*

рвові структури поступово замінюється
менш специфічним та вибірковим – гумо*
ральним регулюванням.

Аналогічна тенденція зберігалася
при переході до АОП, а також після зміни.

Після робочого навантаження роз*
поділ R*R інтервалів свідчив про наявність
у 27,1% обстежених нормальних гістог*
рам, 36,6% * ексцесивних, 31,8% – аси*
метричних і 4,5% * полімодальних гістог*
рам. Фактично, під час робочої зміни
організм оператора знаходиться під
впливом стресорів психоемоційної при*
роди і такий високий відсоток ексцесів

Рис. 1. Динаміка змін стандартного відхилення у операторів сейсмопрогнозу з 
віком 
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Рис. 2. Динаміка зміни спектральних складових ВРС операторів різних вікових ка-
тегорій (фоновий запис) 
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можна пояснити
тим, що організм не
залишається байду*
жим до умов праці,
пов’язаних із знач*
ним сенсорним на*
вантаженням та
емоційним напруженням.

Основні спектральні показники ВРС
після робочої зміни на ведені в таблиці 2.

На показники ВРС впливають різно*
манітні чинники, які, зрозуміло, не вичер*
пуються віком та стажем роботи. Свій
внесок роблять також генетичні та соц*
іальні фактори, образ життя певної люди*
ни, схильність чи відсутність шкідливих
звичок, стан здоров’я тощо. Тому ми по*
ставили за мету виділити певні групи
серед обстежених осіб, схожих за меха*
нізмами функціонування ССС, резервни*
ми можливостями організму. Для цього
ми скористалися методом кластерного
аналізу [8], який застосовується для гру*
пування об’єктів, виходячи із схожості за
ознаками, що вимірюються. Такий підхід
дозволив розділити вибірку на 3 нерівні
групи, або 3 кластера з 5, 24 та 7 осіб
відповідно. Не дивлячись на незначну
кількість осіб в 1 та 3 кластерах, різниця
між цими групами за більшістю показ*
ників виявилася статистично достовір*
ною.

Аналізуючи динаміку змін показ*

ників, зареєстрованих в різних кластерах
при переході до АОП до та після зміни,
можна зупинитися на наступному. В пер*
ший кластер потрапили особи з середнім
значенням загальної потужності спектру,
у 2*й – з надзвичайно високим, в 3*й – з
низьким, що представлено на рис. 3.

В нормі при переході до АОП, а та*
кож під впливом стресорів психоемоцій*
ної природи загальна потужність спектру
повинна зменшуватися, як це відбуваєть*
ся у осіб 2*ї кластерної групи. Натомість
у осіб 1*ї та 3*ї груп ми бачимо різке
підвищення цього показника при переході
до АОП. Крім того, постійне підвищення
потужності, наявне у 3*ї групи іноді спо*
стерігається у спортсменів і пояснюєть*
ся в літературі як реакція організму на не*
адекватні фізичні навантаження [7]. Мож*
ливо, що під впливом стресорів психо*
емоційної природи відбувається схожа
реакція, але ці дані потребують подаль*
шого вивчення.

Кластерні групи відрізняються та*
кож і часткою спектральних складових, та
неоднаковим їх перерозподілом після

зміни, що можна ба*
чити на рис. 4 та 5.

Можна бачити,
що у всіх групах
відбувається пере*
розподіл спектраль*
них складових, який
втім, має різний ха*
рактер. Так, для 1*ї
групи характерно
зниження HF коли*
вань в 2,3 рази, та
підвищення VLF в
1,7 рази, що
свідчить про значну
активацію симпати*
ко*адреналової сис*

Таблиця 2 

Показники та структура спектральної потужності ВРС у операторів 
сейсмопрогнозу (фоновий запис після зміни) 

Показники ТР, мс2/Гц HF,% LF,% VLF,% LF/HF, у.о. SD, мс 
Медіана 29425 50,4 31,7 15,7 0,66 163 
25 процентиль 9115 4201 29,4 10,5 0,57 92 
75 процентиль 58240 58,3 35 25,4 0,76 249 
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Рис. 3. Значення загальної потужності спектру в різних кластерних групах (1, 2, 3)
при переході з фонового запису до АОП до та після зміни  
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теми і перехід регуляції діяльності серця
на повільний, але більш стійкий рівень
регуляції – гуморально*метаболічний,
який в меншій мірі здатен забезпечувати
адекватний гомеостазіс.

В другій групі на фоні незначного
зменшення загальної потужності спектру
був наявний приріст VLF компоненти за
рахунок HF. В цій кластерній групі відміча*
лося достовірне зменшення загальної
потужності спектру при переході до АОП
в 1,4 рази як до, так і після зміни, що
свідчить про зниження загального функці*

онального стану
організму.

Для третьої
кластерної групи був
характерний знач*
ний дисбаланс спек*
тральних складових
до початку зміни.
Перевага LF та VLF
коливань в спектрі
свідчить про вичер*
пання резервних
можливостей орган*
ізму, розвиток пе*
р е д п а т о л о г і ч н и х
станів. Характерно,
що після 12 годин
роботи відбувається
перерозподіл спект*
ральних компонент,
який свідчить про
більш адекватну по*
ведінку ССС, пред*
ставлений на Рис.5.
Можливо, зіграв
роль факт невеликої
кількості осіб, що
потрапили в цю гру*
пу чи наявність роз*
поділу, далекого від
нормального. Спод*
іваємось, подальші
дослідження дадуть
змогу відповісти на
ці запитання.

Втім, звертає
на себе увагу також

і той факт, що особи, які потрапили в різні
кластерні групи, відрізнялися і рівнями
ситуативної та особистісної тривожності.
Ці дані наведені в таблиці 3. Як можна ба*
чити, в третю кластерну групу потрапили
особи, які на фоні інших операторів
відрізняються більш низькими показника*
ми не тільки особистісної, а й ситуатив*
ної тривожності як до, так і після зміни.
Причини відносно низької тривожності
цієї кластерної групи можуть бути пов’я*
зані, в принципі, з діаметрально проти*
лежними факторами: значним досвідом
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Рис. 4. Розподіл спектральних складових в різних кластерних групах при фоно-

вому запису до зміни 
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Рис. 5. Розподіл спектральних складових в різних кластерних групах при фоно-
вому запису після зміни 
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роботи або навпаки, низькою мотива*
цією.

Співвідношення низькочастотних
коливань до високочастотних характери*
зує баланс симпато*парасимпатичних
впливів. Значення коефіцієнту менше 1
свідчить про перевагу парасимпатично*
го відділу ВНС, а більше 1 – симпатично*
го. Отримані дані свідчать про те, що в 1*
й групі відбувається збільшення частки
симпатичного впливу в регуляції серце*
вого ритму порівняно з до змінним показ*
ником в 2,36 рази, його відносна
стабільність в другій групі і зменшення
більше ніж в 2 рази в третій. Перевага па*
расимпатичних впливів в регуляції діяль*
ності серця після дії подразника можна
пояснити зміненим висхідним рівнем ак*
тивації. Як свідчать літературні дані [3], в
таких випадках подразник може виклика*
ти «парадоксальну», або антагоністичну,
реакцію з протилежним знаком.

Треба підкреслити, що ми не вста*
новлювали нозологічний діагноз, а нама*
галися лише виявити реакції організму,
можливі шляхи адаптації до умов праці
операторів сейсмопрогнозу. Як зазнача*
лося, вони пов’язані, насамперед, із сен*
сорним навантаженням, гіподинамією,
нервовим та емоційним напруженням
тощо [4].

Ми можемо стверджувати, що к
кожному конкретному випадку організм
шукає адекватні шляхи адаптації до умов
праці. Втім, виділення кластерних груп,
які поєднують осіб зі схожими реакціями
організму з боку ССС системи, можливо,
дозволить краще зрозуміти ці механізми.
Факти надзвичайно високої загальної по*
тужності спектру ВРС у деяких жінок*опе*
раторів сейсмопрогнозу, що перевищу*

Таблиця 3 

Співвідношення рівнів тривожності та балансу симпато-парасимпатичних впливів 
в різних кластерних групах операторів до та після зміни 

До зміни Після зміни 
Кластер 

Особистісна 
тривожність, 

бали 
Ситуативна 
тривожність, 

бали 
LF/HF 

Ситуативна 
тривожність, 

бали 
LF/HF 

1 42,2±2,66 37,8±2,85 0,83±0,06 42,2±1,55 2,59±0,70 
2 41,2±1,51 38,0±1,2 0,55±0,03 42,5±1,31 0,56±0,03 
3 36,8±1,33 32,4±1,76 1,59±0,20 38,2±1,23 0,67±0,04 

 

ють нормативні зна*
чення, потребують
свого пояснення.

Встановлений
зв’язок (r = *0,42)
між показниками
біологічного віку
операторів та за*
гальною потужністю

спектру під час ортостатичної проби до
зміни.

Висновки

1. Виявлені вікові зміни в спектральних
показниках ВРС, а саме: суттєве
зменшення загальної потужності
спектру, приріст частки дуже низько*
частотних коливань (VLF) свідчать
про зниження функціонального стану
організму та перехід керування сер*
цевим ритмом на гуморально*мета*
болічний рівень.

2. Наявність значної кількості гістограм,
розподіл яких відрізняється від нор*
мального (63% * ексцесивні, 13% *
асиметричні) свідчать про негативну
реакцію з боку ССС на стресори пси*
хоемоційної природи, що супровод*
жують діяльність операторів сейс*
мопрогнозу.

3. Кластерізація вибірки дозволяє гово*
рити про існування різних груп осіб,
які відрізняються механізмами реакції
ССС та адаптації до умов праці.

4. Виявлені протиріччя між загальною
потужністю спектру та функціональ*
ним станом організму свідчать про
необхідність подальших досліджень у
цьому напрямку та уточненя критер*
іальних значень.
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Резюме

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ

ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА
ОПЕРАТОРОВ СЕЙСМОПРОГНОЗА

УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Колганова И.А.

У 36 женщин*операторов сейсмоп*
рогноза угольного предприятия в услови*
ях производства изучались до* и после*
сменные показатели вариабельности
ритма сердца при фоновой записи и ак*
тивной ортостатической пробе. Выделе*
ны 3 кластерные группы, отличающиеся
механизмами реакции ССС при адапта*
ции к условиям труда. У большинства
операторов распределение гистограмм,
отличались от нормального, что свиде*
тельствует о негативной реакции ССС на
действие стрессоров психоэмоциональ*
ной природы, сопровождающих выполня*
емую работу. Выявлены противоречия
между общей мощностью спектра и фун*
кциональным состоянием организма
операторов.

Summary

VARIABILITY OF HEART RHYTHM AS
INDEX OF VEGETATIVE HOMEOSTASIS IN
OPERATORS OF SEISMOPROGNOSIS IN

THE COAL MINES

Kolganova I.A.

Before and after*shift indices of heart
rhythm under transition from phone record
to the active orthostatic test have been
studied in 36 women*operators of
seismoprognosis in coal mine. 3 cluster
groups differed by HVS reaction
mechanisms under adaptation to work
conditions have been chosen. In most
operators histograms distribution differs
from normal that testifies of negative
reaction of HVS on psycho emotional
stressors accompanied this work.
Contradictions between the common
spectrum power and functional state of
operators body have been determined.
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