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НОВАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОВОДИМОСТИ МИОКАРДА В ЗКСПЕРИМЕНТЕ
Резюме. Оценка основньїх параметров миокарда, таких как проводимость, возбудимость и автоматия - важная часть разработ- 
ки новьіх препаратов и оценки их действия в клинической практике. Злектрическую составляющую сердечной деятельности 
бценивают всесторонне и на разньїх уровнях, начиная с уровня ионньїх каналов и насосов на доклиническом зтапе и заканчивая 
методом злектрокардиографии в кпинике. Мьі представляєм новую методику оценки ряда основньїх параметров рабстві сердца 
с помощью многоканальной системні внеклеточной записи суммарного потенциала действия кардиомиоцитов. Зта система при 
оценке целого ряда важньїх параметров позволяет также оценить проводимость и рассчитать скорость проведення импульса, 
используя межзлектродную временную задержку возникновения возбуждения под разньїми електродами.
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езіаЬІізіїесі ііпаі іп уоипд зрогізтеп апсі уоіієуЬаііріауегз іЬе сіигаііоп оііііе Р у/ауе із зідпііісапііу дгеаіег іЬап іп іЬе дігіз оіз ітііа г  
дгоирз, іЬе сіигаііоп оііЬе РО іпіегуаі іог уоіієуЬаіі ріауегз із зідпііісапііу дгеаіег іЬап іог уоіієуЬаііріауегз, іііе сіигаііоп оТОіе ОРЗ  
іпіеп/аі іог аііііеіез із зідпііісапііу дгеаіег ііпап іп аііііеіісз, іог уоипд аііііеіез апсі уоіієуЬаіі ріауегз О і іЬе О Т  іпіеп/аі із зідпііісапііу 
Іезз ііпап іп іііе дігіз оііЬе соггезропбіпд дгоирз. Зисії сіаіа сап Ье изесі аз а ііюогеііса! Ьазіз іог іЬе рііузіоіодісаі іипсііопіпд оііЬе  
ііеагі, апсі аізо ііпсі іііеіг арріісаііоп іп тесіісаіргасіісе іо ехріаіп раіЬоіодісаі бізогбегз іп аіЬІеіез сіигіпд Іопд ігаіпіпд.
К е у  ууо гс із: еіесігосагдіодгарЬу, іиуепііе аде, аііііеіісз, уоіієуЬаіі, поіаііііеіез.

Іпіхосіиеїіоп
ЗрогІ - а зресіаі кіпсі оі асііуїіу, сотЬіпес! \уііН гедиіаг 

ИідН (оііеп ехігете) рИузісаі апсі етоііопаї ехегііоп, 
іпсгеазесі сіетапсіз оп ІИе НеаІІН оТ аІИІеІез. І_еасііпд 
сНаіп, \л/ЬісИ Ііт іїз  ІИе сіедгее оТ аІНІеІе рИузісаі 
реііогппапсе із ІИе сагсііоуазсиїаг зузіет сопсііііоп (СУЗ) 
[1,2, 3]. Іп гесепісіесасіез, асситиіаіесі гїсИ ехрегіепсе 
іп іпзігитепіаі аззеззтепі оТ ІИе Іипсііопаї зіаіе оІІИе 
СУЗ изіпд ІИе аззеззтепі: оТ зузіїоііс апсі сііазіоііс 
туосагсііаі Іипсііоп, еІесІгорНузіоІодісаІ азресіз оі НеагІ 
\люгк, сопсііііоп оі епЬоІПеІіаІ Іипсііоп, зузіетіс аиіопотіс 
геасііопз аз Іетрогаі апсі зресігаї НеагІ гаїе уагіаЬШІу [4, 
5,6]. ТНе Еигореап ехрегіепсе, у/НісН Іогтесі ІИе Ьазіз 
Іог ІИе гесоттепсіаііопз оі ІИе Іпіегпаїіопаї О іутріс 
СоттіІІее, іпсіисіез а сагеїи! Нізіогу апсі рИузісаі апсі 
еІесІгосагсііодгарНу (ЕСО) зіисіу \уііН ІИе іпсіісаііпд оі 
аЬпогтаі НеагІ тигтигз, сНапдез іп ЬІоосі ргеззиге, ЕСО 
сгіїегіа оі НурегІгорНу оі ІИе НеагІ сНатЬегз, зідпз оі 
туосагсііаі ізсНетіа, зНогІепіпд ог ІепдІНепіпд іпіегуаіз 
ОТ апсі РР, уепігісиїаг апсі зиргауепІгіеиіагІасНусагсііа 
[7, 8, 9]. Реаіигез оі СУЗ сіеіетпіпе ІИе ієуєі оі роззіЬІе 
зрогіз асНіеуетепІз іп апу кіпсі оі зроіі, зо ІИе зіисіу оі 
ЕСО рагатеїегз із асіиаі апсі сіоез поі Іозе ргасіісаі 
зідпііісапсе. ТНе ригрозе оі оиг зіисіу у/аз Іо езІаЬІізП 
зех сііНегепсез іп Ііте  ЕСО зсогез Ьеішееп аІИІеІез оі 
сМегепІ зроПз.

Маїегіаіз апсі теїНосІз
\Л/е Иауе ехатіпесі аІИІеІез \уНо аі іеазі ІНгее уеагз 

іпуоіуєсі іп уоіієуЬаіі апсі аІНІеіісз з, апсі а ИідН ієуєі оі 
зрогіз зкіііз (Ігот ІИе ІігзІ аЬиІІ дгасіе Іо тазіегз о! зрогіз). 
ОІ ІНезе, 127 ргаеїісаііу НеаііНу дігіз у/Но у/єгє поі 
епдадесі іп зрогіз апсі 73 зрогізтеп (46 уоіієуЬаіі ріауегз 
апсі 27 аІИІеІез) адесі 16-20 уеагз. Апсі аізо 94 поп- 
зрогіз Ьоуз апЬ 115 зрогізтеп (37 уоіієуЬаіі ріауегз апсі 
78 аІИІеІез) адесі 17-21. \Л/е сопЬисІеЬ ап ЕСО зіисіу 
изіпд а сотри іег сііадпозііс зу з іе т  ІИаІ ргоуісіез 
зіти ііапеоиз геоогсііпд оі ІИе еіесігосагсііодгат, 
рНопосагЬіодгарНу апсі ЬІоосі ргеззиге теазигетепїз, 
ТЬе апаїузіз оі ІИе гезиііз у/аз саггіесі оиі изіпд ІИе 
ЗТАТІ5ТІСА 5.5 ргодгат (NаIіопаі Рігодоу Метопа! 
Месіісаі ІіпіуегзіТу, Уіппуїзуа, ЗРС, Ііеепзесі питЬег 
АХХР910А374605РА). ТИе геІіаЬіііІу оі ІИе сііііегепсе іп 
уаіиез ЬеІУ/ееп ІИе іпЬерепсіепІ диапіііаііуе уаіиез у/аз 
сіеіегтіпесі ууїіИ ІИе погтаї сіізІгіЬиІіоп оІІИе І-сгіІегіоп 
оІІИе ЗІисіепІ, апсі іп оІИег сазез, изіпд ІИе Іі-егіїегіоп 
оі Мап-\Д/ИіІпеу.

Яезиііз. Оїзсиззіоп
Апаіугіпд ІИе ЕСО ІетрогаІ іпсіісаіогз іп іиуепііе *

регзопз ууііИ ЬіІІегепІ ієуєіз оі рИузісаі асііуііу, у/е 
сіесісіесі Іо зіау оп ІИе II зіапсіагсі Іеасі. II із езІаЬіізИесі 
ІИаІ ІИе сіигаііоп оі ІИе у/ауе Р іп уоипд уоіієуЬаіі ріауегз 
із зіаіізіісаііу зідпііісапііу ИідНег ІИап ІИаІ о і ІИозе у/Но 
аге поі епдадесі іп зроПз. Оігіз епдадесі апсі поі епдадесі 
іп зроПз, ІИіз іпсіісаіог сіісі поі Иауе зіаіізіісаііу зідпііісапі 
ЬіНегепсез. АІ ІИе уоипд аІИІеІез (р<0,05) апсі уоіієуЬаіі 
ріауегз (р<0,01), ІИіз іпсіісаіог із зідпііісапііу ИідНег ІИап 
ІИаІ оі дігіз оі ІИе за те  Іурез оі зрогіз (ТаЬІе 1).

ТИе сіигаііоп оі ІИе РО іпіегуаі іп уоіієуЬаіі ріауегз 
аізо Иаз ІИе ИідИезІ уаіиез сотрагесі Іо поп-аІИІеІез 
(р<0,05) апсі аІИІеІез (р<0,01). Іп Іетаїе зиЬіесІз оі 
ЬіНегепІ дгоирз, ІИіз іпсіех оі еіесігісаі асІЇУЇІу оі ІИе ИеаП 
сіїсі поі Иауе зідпііісапі ЬіНегепсез (іп аІІ сазез, р>0.05). 
ТИе сіигаііоп оі ІИе іпіегуаі РО опіу іп Ьоуз уоіієуЬаіі 
зідпііісапііу ИідНег ІИап іп дігіз уоіієуЬаіі (р<0.01 ).ІпсіісаІог 
оі ОРЗ іпіегуаі сіигаііоп іп уоипд аІИІеІез апсі поі аІИІеІез 
Пасі зідпііісапі сШТегепсез. \А/е Иауе Іоипсі ІИаІ ІИіз іпсіісаіог 
із опіу уоіієуЬаіі ріауегз дігіз тоге  ІИап іп аІИІеІез дігіз 
(р<0.01). ОІ аІІ ІИе дгоирз оі сотрагізоп, опіу іп уоипд 
теп  оі аІИІеІез, ІИіз іпсіісаїог із зіаіізіісаііу зідпііісапііу 
тоге зідпііісапі ІИап іп аІИІеІез дігіз (р<0,05). УУЬеп 
сотрагіпд ІИе ОТ іпіеп/аі сіигаііоп ЬеІУ/ееп дгоирз оі 
Ьоуз, по зіаіізіісаііу зідпііісапі сіііієґєпсєз у/еге Іоипсі. II 
із езІаЬіізИесі ІИаІ іп аІИІеІез дігіз ІИе іпсіех оі ІИе зіисіу 
іепсіз Іо іпсгеазе, сотрагесі Іо поп-зрогізтеп (р=0,065). 
АІ ІИе уоипд теп  аІИІеІез апсі уоіієуЬаіі ріауегз, ІИіз 
іпсіісаіог із зідпііісапііу Іохллег ІИап ІИаІ оі дігіз о і ІИе 
гезресііуе дгоирз (р<0.01 іп ЬоІИ сазез) (зее ТаЬІе 1).

УУе Иауе Ьееп гезеагсИіпд зо те  орііопз оі іпїедгаїесі 
еіесігісаі асііуііу оі ІИе Неагі, іпсІиЬіпд апдіез еіесїгісаі 
ахез ОРЗ апсі Р, ІИе іпіегпаї сіеуіаїіоп Ііте  оі ІИе гідИі 
апсі ІеИ уепігісіез, соггесіесі іпіегуаі оі ОТ, у/ИісИ із 
сіеіегтіпесі Ьу ІИе ВагеІ Іогтиіа апсі сіигаііоп оі ІИе 
іпіегуаі РР (ТаЬІе 2).

ТИе іпсііпаїіоп іпсіех оі ІИе ОРЗ еіесігіс ахіз Иаз по 
зехиаі сШегепсез. Іпсіісаіог еіесігісаі ІіІІ ахіз Р та їез іп 
ЬіНегепІ дгоирз =(поп зрогізтеп (р<0.001), аІИІеІез 
(р<0.01) апсі уоіієуЬаіі ріауегз Ьоуз (р<0.01)) Пасі ИідНег 
уаіиез ІИап дігіз іп гезресііуе дгоирз.

ТИе іпіегпаї ге]ес!юп оі ІИе гідИІ уєпігісіє Иаз Ьіддег 
уаіиез іп ІИе дгоир оі Ьоуз ІИаІ аге поі іпуоіуєсі іп зрогіз 
(р<0.001), ІоІаІ дгоир оі аІИІеІез (р<0.05) апсі уоіієуЬаіі 
ріауегз Ьоуз (р<0.01) ІИап іп дігіз оі зітііаг дгоирз.

іп ІИе зіисіу о! ІИе Ііте  оі ІИе іпіегпаї сіеуіаїіоп оі ІИе 
ІеИуєпігісіє, по зідпііісапі сііНегепсез апсі ІгепЬз Иауе 
Ьееп езІаЬіізИесі іп аІІ дгоирз оі теп  апсі \лютеп І̂ІИ 
сІіНегепІ ієуєіз о! рИузісаіасііуііу.

іп ІИе зіисіу о! ОТ іпіегуаі езІаЬіізИесі рИепотепоп
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ТаЬІе 1 . Тіте-Ьазесі еіесІгосагсііодгарЬіс їпсіісез іп II зіапсіагсі 
ІеасІ іп Ьоуз апсі дігіз епдадесі апсі поі епдадесі іп зрогіз (тз).

ТаЬІе 2. Іпіедгаї іпсіісаіогз Тог Ьоуз апсі дігіз епдадесі апсі поі 
епдадесі іп зроііз.

Іпсіісаіог
Уоипд теп Оігіз

е . ■ Іпсіісаіог Зроіі асііуіііез ■
Уоипд теп Оігіз

М±су М±о М і о М±а
Р

N01: зроіізтеп 81,12± 1,320 80,63± 1,040 >0,05 N01 зроіізтеп' 66,28± 3,090 66,32±2,37 >0,05

Зроіізтеп 83,54± 1,040 79,80± 1,370 <0,05 Зроіізтеп 64,64± 2,280 69,99±2,60 >0,05

УоІІеуЬаІІ 87,03± 13,06 78,91 ± 11,41 <0,01 УоІІеуЬаІІ 66,62±3,740, ' 69,41±26,56 >0,05

АіЬІеІісз 83,10+13,88 79,33±14,22 >0,05 АіНІеіісз 66,81 ± 32,13 70,74+19,70 >0,05

\Л/ауе Р Рі-2 >0,05 >0,05 Весігіс Р)-2 >0,05 >0,05

Рі-з >0,05 >0,05
ахіе 

ОВЗ п Рі-з >0,05 >0,05

Рі-4 >0,05-. >0,05 Рі-4 >0,05 >0,05

Рг-з <0,05 >0,05 Рг-з >0,05 >0,05

Рг-4 >0,05 >0,05 Рг-4 >0,05 >0,05

Рз-4 >0,05 >0,05 Рз-4 >0,05 <0,05
N01: зроіізтеп 147,2+2,600 142,2± 1,800 >0,05 N01 зроіізтеп 87,81± 1,170 79,97± 1,020 <0,001

Зроіізтеп 148,0±2,200 142,2± 2,300 >0,05 Зроіізтеп 86,26±0,980 82,43± 1,170 <0,05
УоІІеуЬаІІ 164,5±43,20 143,1±17,70 <0,01 УоІІеуЬаІІ 89,95± 12,57 82,22±9,730 <0,01
АіНІеіісз 144,9±20,70 141,9±26,70 >0,05 АіНІеіісз 85,36+13,56 81,48± 11,17 >0,05

РО Рі-2 >0,05 >0,05 Весігіс Рі-2 >0,05 >0,05

іпїеп/аі Рі-3 <0,05 >0,05 ахіе Р О Рі-з >0,05 >0,05

Рі-4 >0,05 >0,05 Рі-4 >0,05 >0,05

Рг-З >0,05 >0,05 Рг-з >0,05 >0,05

Р2-4 >0,05 >0,05 Рг-4 >0,05 >0,05.

Рз-4 <0,01 >0,05 Рз-4 >0,05 >0,05
N01 зроіізтеп 81,35± 1,090 80,60+0,890 >0,05 №1 зроіізтеп 26,41 + 0,840 22,88± 0,450 <0,001

Зроіізтеп 82,20±0,820 80,30± 1,130 >0,05 Зроіізтеп 25,79+0,460 23,80±0,800 <0,05
УоІІеуЬаІІ/ 80,54± 11,63 83,22±10,17 >0,05

Т іте  оТ 
іпіегпаї

УоІІеуЬаІІ 25,46±4,850 22,87±6,890 <0,01
АіНІеіісз 82,28±10,39 76,96±9,140 <0,05 АіНІеіісз 25,36±5,260 25,11+7,590 >0,05

Соплріех Рі-2 >0,05 >0,05 сіеуіаіюп
оТІНе
гідні

Р-І-2 >0,05 >0,05

ОВЗ Рі-З >0,05 >0,05 Рі-з >0,05 >0,05

Р1-4 >0,05 >0,05 УЄПІГІСІЄ
(тз ) Рі-4 >0,05 >0,05

Рг-З >0,05 >0,05 Рг-з >0,05 >0,05

Р2-4 ■ >0,05 . >0,05 Рг-4 >0,05 >0,05

Рз-4 >0,05 <0,01 Рз-4 >0,05 >0,05

N01: зроіізтеп 365,4±2,400 366,9+2,400 >0,05 N01 зроіізтеп 39,81 ±0,640 39,04± 0,520 >0,05

Зроіізтеп 364,3± 2,100 374,2± 3,200 <0,01 Зроіізтеп 40,43+0,430 40,18±0,600 >0,05

УоІІеуЬаІІ 359,4± 27,60 376,2± 28,50 <0,01
Т іте  оТ 
іпїегпаі

УоІІеуЬаІІ 40,22±6,120 40,39*5,840 >0,05

АіНІеіісз 368,1±29,10 372,8±29,80 >0,05 АіНІеіісз 40,46± 5,410 40,15+4,960 >0,05

ОТ Рі-2 >0,05 =0,065 сіеуіаііоп
оТІНе

іеїї

Рі-2 >0,05 _ >0,05
іпіеп/аі Рі-З >0,05 >0,05 Рі-з >0,05 >0,05

Р-І-4 >0,05 >0,05 уєпіпсіє
(тз ) Рі-4 >0,05 >0,05

Рг-з >0,05 >0,05 Рг-з >0,05 >0,05

Р2-4 >0,05 >0,05 Рг-4 >0,05 >0,05

Рз-4 >0,05 >0,05 Рз-4 >0,05 >0,05

-ОТ зехиаі сйтогрЬізт геуеаіесі ТНаТ ТЬіз Тідиге ^аз 
зідпіТісапТІу НідЬег іп ТЬе дгоирз оТ дігіз поі іп у о іу є с і іп 
зрогіз, ТоТаІ дгоир оТ аТЬІеїез,. УоІІеуЬаІІ ріауегз апсі *

аіЬІеТез (р<0.001 іп аІІ сазез) ТЬап іп зітіїаг іє у є із  о Т 
рЬузісаІ асТІУіТу Ьу дгоирз оТ уоиТЬз.

Роипсі ТИаі ТЬе гаТе оТ ЯР іпіеп/аі зіаїізТісаІІу зідпіТісапІІу
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Сопїіпиаїіоп о і  ІаЬІе 2.

Іпсіісаіог Зрогі асІМІіез
Уоипд теп

М±с> М±сг
Р

N01 зрогізтеп 0,372±0,002 0,391*0,002 , <0,001
Зроіізтеп 0,371*0,001 0,392*0,002 <0,001
УОІІеуЬаіІ 0,374*0,016 0,392*0,020 <0,001

. Афзїесі 
ОТ

АІЬІеІісз 0,370*0,022 0,392*0,020 <0,001

Рі-2 >0,05 >0,05 .
іпіегуаі

(з)
Р-і-з >0,05 >0,05

Рі-4 >0,05 >0,05

Рг-з >0,05- >0,05

Р2-4 >0,05 >0,05

Рз-4 >0,05 >0,05

N01 зрогізтеп 1009*16,00 918,9*11,60 <0,001
Зрогїзтеп 1045*13,00 980,4*20,40 <0,01
УоІІеуЬаІІ 1003*155,0 973,9*166,3 >0,05

АІЬІеІісз 1084*185,0 974,2*196,8 <0,01

іпїеп/аі Р1-2 >0,05 >0,05
ВВ (з)

Рі* >0,05 <0,05
Рі-4 <0,01 >0,05

Рг-з >0,05 >0,05

Рг-4 >0,05 >0,05

Рз-4 <0,05 >0,05

ЬідЬег іп Ьоуз поі іпуоіуєсі іп зрогіз (р<0.001), аІЬІеІез 
(р<0.01) апсі а1:Ь!е1;ез (р<0.01) ІЬап дігіз гезресііуе дгоирз 
(зееТаЬІе2).

Сопсіизюпз апсі регзресїіуез ої ТигіЬег 
сіеуеіортепіз

1. іп ІЬе уоиІЬ аІЬІеІез апсі УОІІеуЬаіІ ріауегз, ІЬе 
сіигаїіоп о! ±Ие уунує Р із зідпііісапііу ИїдИег ІЬап ІЬаІ оі 
дігіз оі зітіїаг дгоирз.

2. ТЬе сіигаїїоп оі ІЬе іпіегуаі РО іп УОІІеуЬаіІ ріауегз 
Ьоуз із зідпііісапііу дгеаіег ІЬап ІЬаІ о і УОІІеуЬаіІ ріауегз 
дігіз.

3. ТЬе ІепдІЬ оі ІЬе іпіегуаі ОЯЗ іп аІЬІеІез Ьоуз із 
зідпііісапііу дгеаіег ІЬап аІЬІеІе дігіз.

4. Іп ІЬе уоиІЬ оі аІЬІеІез апсі УОІІеуЬаіІ ріауегз, іЬе 
сіигаїіоп оІІЬе іпіегуаі ОТ із зідпііісапііу кдаегІЬап ІЬаІ 
оі ІЬе дігіз оі ІЬе гезресііуе дгоирз.

Ргозреоіз Іог ІигІЬег сіеуеіортепі сопзізі іп ІЬе изе 
оі ІЬе оЬїаіпесі сіаіа іп сііадпозіпд ІЬе зіа іе о і ІЬе 
сагсііоуазсиїаг зуз іет іп уоипд реоріе оі ЬіНегепІ зехез 
апсі аІЬІеІіс сіігесііоп. ЗисЬ Ьаіа сап Ье изесі аз а 
ІЬеогеїісаІ Ьазіз Іог ІЬе рЬузіоІодісаІ Іипсііопіпд оі ІЬе 
Ьеагі, апсі у/ііі аізо Ііпсі ІЬеіг изе іп тесіісаі ргасіісе Іо 
ехріаіп раІЬоІодіса! сіізогсіегз іп аІЬІеІез сіигіпд Іопд 
Ігаіпіпд. Вазесі оп ІЬезе іпсіісаіогз, іі із роззіЬІе Іо асЦизІ 
ІЬе ієуєі апсі іпіепзііу оі Ігаіпіпд ргодгатз Іог та їе  апсі 
ІетаІеуоиІЬз.
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Кириченко Ю.В,, Сарафинюк Л.А., Лищишин Г.В., Иванова Е.И., Романенко А.И.
ПОЛОВЬІЕ ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННЬІХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЛЕКТРО КАРДНО ГРАММЬІ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО 
ВОЗРАСТА, КОТОРЬІЕ ЗАНИМАЮТСЯ И НЕ ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ
Резюме. В статье установлень! особенности злектрокардиографических показателей у лиц юношеского возраста в зави- 
си мости от пола и вида спорта. Установлено, что у юношей спортсменов и волейболистов продолжительность зубца Р 
достоверно больше, чем у девушек аналогичньіх групи, продолжительность интервала РО у волейболистов достоверно 
больше, чем у волейболисток, продолжительность интервала ОЯ8 у легкоатлетов значимое больше, чем в легкоатлеток, 
у юношей спортсменов и волейболистов продолжительность интервала ОТ достоверно меньше, чем у девушек соответ- 
ствующих групп. Такие данньїе могут бьіть использованьї в качестве теоретического обоснования физиологического 
функционирования сердца, а также найдуг своє применение в медицинской практике для обьяснения патологических 
нарушений у спортсменов при длительньїх тренировках.
Ключевьіе слова: злектрокардиография, юношеский возраст, легкая атлетика, волейбол, не спортсменьї.
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Кириченко Ю .В ., Сарафиню к Л .А . ,  Л іщ иш ин Г .В ., Іванова Є. І .,  Романенко 0.1.
СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ, ЯКІ 
ЗАЙМАЮТЬСЯ ТА НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ
Резюме. У  статті визначені особливості електрокардіографічних показників у  осіб юнацького віку в залежності від статі та 
виду спорту. Встановлено, що у  юнаків спортсменів і волейболістів тривалість зубця Р достовірно більша, ніж у  дівчат 
аналогічних груп, тривалість інтервалу РО у волейболістів достовірно більша, ніж у волейболісток, тривалість інтервалу ОЯ5 
у легкоатлетів значуще більша, ніж у  легкоатлеток, в юнаків спортсменів і волейболістів тривалість інтервалу О Т достовірно 
менша, ніж у  дівчат відповідних груп. Такі дані можуть бути використані в якості теоретичного обґрунтування фізіологічного 
функціонування серця, а також знайдуть своє використання в медичній практиці для пояснення патологічних порушень у  
спортсменів при тривалих тренуваннях.
Ключові слова: електрокардіографія, юнацький вік, легка атлетика, волейбол, не спортсмени.
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-ДИСКРИМІНАНТНІ МОДЕЛІ МОЖЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПЕРВИННОЇ 
; ДИСМЕНОРЕЇ У ДІВЧАТ 1 4 -18  РОКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД  
ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗМІРІВ ТІЛА АБО СОНОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ІМАТКИ І ЯЄЧНИКІВ ТА ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНУ В РІЗНІ ФАЗИ 
і|/ІЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ

ІРезюме. Використовуючи метод покрокового дискримінантного аналізу, на основі особливостей антропометричних та 
Щсоматотипологічних показників або сонографічних параметрів матки і яєчників та гормонального фону в різні фази менстру
а л ь н о го  циклу 231 здорових дівчат віком від 14 до 18 років та 76 дівчат аналогічного віку з первинними дисменореями, 
^добудовані високоінформативні достовірні моделі можливості виникнення даного захворювання (в залежності від особливо- 
ЇДтей будови і розмірів тіла коректність класифікації встановлена в 99,4% випадків; статистика Уілксалям бда-0,199; р<0,001; 
ір  залежності від особливостей сонографічних параметрів та гормонального фону коректність класифікації встановлена в 
10 ,4 %  випадків; статистика У ілксалям бда-0 ,162; р<0,001).

Ключові слова: первинні дисменореї, дівчата, антропометрія, сонографія матки і яєчників, гормональний фон, дискри- 
З&інантний аналіз.
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ЦІ;, Вступ
Збереження репродуктивного потенціалу, як знач

еної складової репродуктивного здоров’я країни, є од- 
|Вим з пріоритетних напрямків розвитку цивілізовано- 
Й) суспільства й основних стратегій ВООЗ, що обу
мовлює велику увагу до охорони здоров’я дівчат- 
-фдлітків, як майбутніх жінок, забезпечення оптималь
них умов їх розвитку, раннього виявлення акушерсь
ко-гінекологічної патології [2, 3, 9]. У ювенільній гіне- 
ІІрлогії серед захворювань, що супроводжуються бо
льовим синдромом, ведуче місце займає первинна 
фсменорея. У структурі загальної захворюваності пер
инна дисменорея виявляється у 12-35 дівчат у віці 
# -18 років [5].
Щ Етіологія первинної дисменореї до кінця не ясна.■ -і:

Причиною даної патології може бути в першу чергу 
спадковий фактор [1 ]. У підлітковому віці поряд з інтен
сивністю больових відчуттів саме психоемоційні і ней̂  
ровегетативні порушення, які супроводжують первин
ну дисменорею, в значній мірі визначають впЛив на 
якість життя підлітків. Більш того, не зрозумілим зали
шається механізм формування тяжкого перебігу дис
менореї у деяких пацієнтів, яким, в свою чергу, потрібні 
інші підходи в терапії та профілактики захворювання 
[4]. Тому в усьому світі йде активний пошук предик- 
торів, що дозволяють виділяти групи ризику тяжкого 
перебігу дисменореї, оцінювати у них ефективність 
терапії і на підставі цього визначати тактику ведення 
таких хворих.

^ЮМЕОІСАЦ АМО В/0 5 0 С/АІ. АМТНЯОРОШвУ,>
*°17, №28

59


