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Анотація. У 30 жінок, які страждають на рак молочної залози (РМЗ) та прооперованих 

за модифікаціями радикальної мастектомії, вивчали показники варіабельності серцевого ри-
тму (ВСР) за допомогою апарату «КардіоСпектр». 15 пацієнток з РМЗ додатково до протипу-
хлинного комплексу хірургічного, радіологічного, хіміотерапевтичного, гормоноімунотера-
певтичного та психотерапевтичного лікування у післяопераційному періоді (з 21-го дня після 
мастектомії) отримували відновне лікування за методикою фізичної реабілітації. Встановле-
но, що показники експрес-аналізу варіабельності серцевого ритму дозволяють визначати ефе-
ктивність впровадженої методики фізичної реабілітації. 

 
Ключові слова: радикальна мастектомія, фізична реабілітація,варіабельність серцевого 

ритму, «КардіоСпектр». 
 
Аннотация. У 30 женщин, страдающих на рак молочной железы (РМЖ) и проопериро-

ванных по модификациям радикальной мастэктомии, изучались показатели вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) с помощью аппарата «КардиоСпектр». 15 пациенток из числа этих 
женщин дополнительно к противоопухолевому комплексу хирургического, радиологическо-
го, химиотерапевтического и психотерапевтического лечения в послеоперационном периоде 
(с 21-го дня после мастэктомии) получали еще восстановительное лечение по методике физи-
ческой реабилитации. Было установлено, что показатели экспресс-анализа вариабельности 
сердечного ритма позволяют определять эффективность проводимой методики физической 
реабилитации.  

 
Ключевые слова: радикальная мастэктомия, физическая реабилитация, вариабельность 

сердечного ритма, «КардиоСпектр». 
 
Annotation. For 30 women, sufferings on the breast cancer and operated on modifications of 

radical mammectomy, the indexes of heart rate variability (HRV) by the vehicle of «CardioSpectr» 
were studied. 15 patients from a number these women additionally to the anticancer complex of sur-
gical, radiological, chemotherapeutic and psychotherapy treatment in a training period (from a 21th 
day after a mammectomy) got yet restoration treatment on the method of physical rehabilitation. It 
was set that the indexes of express-analyses of heart rate variability allow to determine efficiency of 
the conducted method of physical rehabilitation.  

 
Key words: radical mammectomy, physical rehabilitation, heart rate variability, “Cardio-

Spectr”. 
 
Постановка проблеми й аналіз останніх результатів досліджень і публікацій. Рак 

молочної залози (РМЗ) у жінок є найпоширенішим злоякісним новоутворенням із щорічним 
приростом показників захворюваності [1]. Завдяки успіхам сучасного протипухлинного ради-
кального лікування з використанням хірургічного лікування, радіотерапії, хіміотерапії, гор-
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моноімунотерапії, серед пацієнток з РМЗ, які перебувають під наглядом онколога 5 і більше 
років, зростає число практично здорових осіб [2].  

У переважної більшості жінок з РМЗ після проведеного радикального агресивного про-
типухлинного лікування, особливо радикальної мастектомії (РМЕ) і радіотерапії, з'являються 
туга рухливість у плечовому суглобі на стороні ураження, больовий синдром у руці, лімфо-
стаз, набряки різного ступеня. Це ускладнює повернення до праці, повноцінного способу жит-
тя, посилює фізичну неповноцінність і погіршує якість життя. Для відновлення цих функцій 
усі жінки вже у післяопераційному етапі лікування РМЗ потребують ефективної та тривалої 
фізичної реабілітації [3, 4, 5].  

Тому актуальним питанням є оцінювання ефективності програм фізичної реабілітації 
хворих на РМЗ після РМЕ [6], зокрема за станом та адаптаційно-компенсаторними можливо-
стями дихальної та серцево-судинної систем організму [7].  

Перспективним у цьому напрямку є використання методик аналізу варіабельності сер-
цевого ритму (ВСР) [8], зокрема експрес-аналізу стану і адаптаційно-компенсаторних можли-
востей організму ВСР [9]. Цей метод використовувався при організації та контролі ефектив-
ності фізичної реабілітації з поточним та етапним її експрес-контролем у неонкологічних хво-
рих [10]. Водночас, використання для цього методики ВСР для хворих з РМЗ  в іноземній лі-
тературі висвітлено недостатньо, а в Україні ці питання практично не вивчаються [11]. 

Мета роботи: оцінити шляхом експрес-аналізу показників варіабельності серцевого ри-
тму загальну ефективність методики фізичної реабілітації хворих на рак молочної залози пі-
сля радикальної мастектомії.  

Методика. Дослідження проведено на базі мамологічного та хіміотерапевтичного від-
ділень Херсонського обласного онкологічного диспансеру. Ми дослідили 30 жінок віком від 
50 до 65 років з клінічними I – IIIB стадіями підтвердженого гістологічно РМЗ, що перенесли 
хірургічне втручання у вигляді РМЕ в модифікаціях Мадена і Пейті. Пацієнтки були розділені 
на дві групи: контрольну і дослідну.  

Контрольна група (n=15, віком 56,5+6,5 років) отримувала комплекс лікувально-реабілі-
таційних заходів з першого дня після операції і підтримувальну психотерапію. Дослідна група 
(n=15, віком 58,0+7 років) – це пацієнтки, яким додатково до вказаного комплексу лікуваль-
но-реабілітаційних і психотерапевтичних заходів у період з 21-го по 50-й день після ради-
кальної мастектомії [4] проводили 30-денну програму фізичної реабілітації за експеримента-
льною методикою. Усім пацієнткам двох груп у стані спокою на 1-й, 21-й і 50-й день після 
мастектомії для оцінювання адаптаційних можливостей і функціонального стану проводили 
аналіз ВСР з використанням системи експрес-аналізу «КардіоСпектр» 4.1 АТ Солвейг. Аналі-
зували статистичні, варіаційні та спектральні характеристики ВСР, визначали тип вегетатив-
ної регуляції серцевого ритму [10].  

Отримані дані оброблялися з використанням пакету прикладних програм Statistica 6.0 
(Statsoft, США). Оскільки розподіл даних у контрольній та дослідній групах відрізняється від 
нормального [12], то для характеристики показників цих груп використовували непараметри-
чну статистику з визначенням медіан, 25 і 75 перцентилей. Однорідність або відмінність меді-
ан і середніх рангів визначали за допомогою теста Мана-Уітні. Статистично достовірною 
ознакою відмінності вважалося значення р≤ 0,05.  

Основні результати. На основі експрес-аналізу варіабельності серцевого ритму пацієн-
ток у перший, двадцять перший і п’ятдесятий день після радикальної мастектомії виявлено 
позитивну динаміку в усіх 30 хворих на рак молочної залози пацієнток. З отриманих у екс-
прес-аналізі 12-и показників серцевого ритму ми в основному аналізували, згідно з методи-
кою Шлик Н.І. (2009), такі показники: середнє квадратичне відхилення кардіоінтервалів 
(SDNN, статистична характеристики ритму), стрес-індекс (SI, варіаційна характеристика ри-
тму) і спектральні характеристики ритму – загальну потужність спектру (TP) та потужність у 
спектральному діапазоні дуже низьких частот (VLF).  

Для порівняння використовували середні величини аналізованих показників у здорових 
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людей, визначені за даними системи експрес-аналізу «КардіоСпектр» 4.1 АТ Солвейг (розділ 
«Клінічна оцінка») та відповідної літератури (Р. М. Баєвський (2004), І. В. Бабунц (2002), 
Н. І. Шлик (2009). Зокрема, за нормативну величину для жінок віком понад 40 років прийма-
ли значення  SDNN  50+4 мс (у межах 46–54 мс), SI – 80–150 од., TP – 3466+1018 мс2  (2448-
4484 мс2), VLF – 15% – 35 % від ТР (367-1570 мс2 ). 

Результати непараметричного статистичного аналізу цих показників і порівняння їх се-
редніх значень у двох незалежних малих групах (контрольній та дослідній) наведено згідно з 
рекомендаціями Ребрової О.Ю. (2002) [12].  

Ми встановили (див. таблиці 1-2) відсутність статистично достовірної відмінності між 
середніми значеннями показників ВСР двох груп (р>0,05) на першу та на двадцять першу до-
бу після радикальної мастектомії пацієнток, і виявили достовірну (р≤0,05) їх відмінність (див. 
таблицю 3) після 30-денної експериментальної методики фізичної реабілітації (на п’ятдесяту 
добу). 

 Таблиця 1 
Середні показники експрес-аналізу варіабельності серцевого ритму  

пацієнток з раком молочної залози контрольної (n=15)  
і дослідної (n=15) груп на першу добу після радикальної мастектомії 

 

Показники варіабельності  
серцевого ритму 

Контрольна група 
Ме (25%,75%) 

Дослідна група 
Ме (25%,75%) 

Достовірність різниці 
між групами 

SDNN (мс ) 29 (25,56) 30 (27,58) р=0,49 
SІ (од.) 228 (78,342) 230 (88,341) р=0,75 

ТР (мс2 ) 659 (504,2409) 701 (495,2371) р=0,95 
VLF (мс2 ) 231 (143,1100) 229 (134,1001) р=0,46 

  
Аналіз наведених у таблиці 1 середніх значень (медіан, 25 і 75 перцентилів) показників 

статистичних і варіаційних характеристик серцевого ритму жінок у першу добу після мастек-
томії вказує на низькі медіани інтегрального показника загальної варіабельності SDNN (29 мс 
у контрольній групі і 30 мс у дослідній групі) порівняно з  нормативними величинами для 
здорових жінок (50+ 4 мс). Виявлено також високе значення медіани стрес-індексу у контро-
льній (228 од.) і дослідній (230 од.) групах у порівняно з верхньою межею для здорових осіб 
(150 од.).  

Аналіз спектральних показників серцевого ритму пацієнток у першій день після мастек-
томії свідчить про виражене зниження медіани показника загальної потужності спектра до 
659 мс2 у контрольній групі і 701 мс2 у дослідній групі. Для здорових осіб нижня межа цього 
показника становить 2448 мс2.  

Показники, наведені у таблиці 1, дозволяють визначити тип регуляції серцевого ритму 
за критеріями Н.І. Шлик (2009). Згідно з цими критеріями виділяють чотири основні типи ре-
гуляції серцевого ритму:  

 І тип – помірна перевага центральної регуляції (SI > 100, а VFL > 240 мс2 );  
 ІІ тип – стійка перевага центральної регуляції (SI > 100, а VFL ≤ 240 мс2);  
 ІІІ тип – помірна перевага автономної регуляції (де 25 ≤ SI ≤ 100, а VFL> 240 мс2);  
 IV тип – стійка перевага автономної регуляції (SI менший за 25, а VFL > 500 мс2).  
Таким чином, головними критеріями для визначення типу регуляції серцевого ритму є 

стрес-індекс та показник потужності в діапазоні дуже низьких частот. За цими критеріями до-
сліджувані особи належать до ІІ типу. Зокрема, медіани стрес-індексу SI становлять 228 од. у 
контрольній групі і 230 од. у дослідній групі (див. табл. 1), тобто є більшими 100 од. Показни-
ки потужності в діапазоні дуже низьких частот (VFL) у контрольній групі – 231 мс2  і у дослід-
ній групі – 229 мс2 , тобто є меншими за 240 мс2. Отже, для пацієнток обидвох груп у першу 
добу після операції характерна стійка перевага центральної регуляції серцевого ритму. 

У таблиці 2 наведено показники ВСР, визначені на двадцять перший день після мастек-
томії. Аналіз середніх показників серцевого ритму (SDNN, SI, TP і VLF) пацієнток теж виявив 
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і в контрольній, і в дослідній групі відхилення від середніх значень показників здорових лю-
дей. При цьому середні значення показників контрольної і дослідної груп, як і у таблиці 1 (на 
першу добу після мастектомії) статистично не відрізняються.  

Таблиця 2 
Середні показники експрес-аналізу варіабельності серцевого ритму  

пацієнток з раком молочної залози контрольної (n=15)  
і дослідної (n=15) груп на двадцять першу добу після радикальної мастектомії 

 

Показники варіабельності  
серцевого ритму 

Контрольна група 
Ме (25%,75%) 

Дослідна група 
Ме (25%,75%) 

Достовірність різниці 
між групами 

SDNN (мс ) 33 (29,57) 38 (32,61) р=0,24 
SІ (од.) 221 (84,352) 224 (88,301) р=0,81 

ТР (мс2 ) 687 (536,2582) 748 (512,2382) р=0,88 
VLF (мс2 ) 253 (150,1121) 305 (247,1321) р=0,54 

 
Наведені у таблиці 2 дані аналізу статистичних, варіаційних і спектральних характери-

стик серцевого ритму жінок, отримані на двадцять першій день після мастектомії, вказують 
на поступове підвищення медіани інтегрального показника загальної варіабельності (SDNN) 
до 33 мс у контрольній і 38 мс у дослідній групі (на перший день вони становили 29 мс у кон-
трольній і 30 мс у дослідній групі,  у середньому для здорових жінок – 50+ 4 мс). Спостеріга-
лося подальше зниження медіани стрес-індексу у контрольній групі до 221 од. та у дослідній 
– до 224 од. (на перший день – 228 і 230 од. для контрольної і дослідної груп). Показники спе-
ктральних характеристик серцевого ритму пацієнток на двадцять перший день після мастек-
томії збільшилися порівняно з першим днем: ТР – до 687 мс2 у контрольної і 748 мс2 у дослід-
ної групах (від 659 мс 2 і 701 мс 2 відповідно) а VLF – до 253 у контрольної і 305 у дослідної 
групах (від 231 мс2  і 229 мс2  відповідно).  

Аналіз у таблиці 3 наступних, на п’ятдесяту добу від мастектомії, показників ВСР порі-
вняно з показниками першої та двадцять першої доби, підтвердив і у контрольної, і у дослід-
ній групах подальший приріст медіан показника загальної варіабельності SDNN до 34 мс та 
38 мс відповідно. Медіани показників стрес-індексу SІ достовірно ще зменшилися до 119 у 
дослідній і 212 у контрольній групах. Медіани показників спектральних потужностей ТР та 
VLF у контрольній групі збільшилися відповідно до 697 мс2 та 257 мс2, а у дослідній – до 812 
мс2 та 398 мс2.  

Таблиця 3 
Середні показники експрес-аналізу варіабельності серцевого ритму  

пацієнток з раком молочної залози контрольної (n=15)  
і дослідної (n=15) груп на п’ятдесят першу добу після радикальної мастектомії 

 

Показники варіабельності  
серцевого ритму 

Контрольна група 
Ме (25%,75%) 

Дослідна група 
Ме (25%,75%) 

Достовірність різниці 
між групами 

SDNN (мс ) 34 (28,56) 38 (34,65) р=0,31 
SІ (од.) 212 (91,352) 119 (78,172) р=0,04* 

ТР (мс2 ) 697 (572,2611) 812 (685,2451) р=0,74 
VLF (мс2 ) 257 (151,1180) 398 (278,1387) р=0,05* 

 

* - статистично достовірна різниця показника (р≤ 0,05)  
 
Динаміка показників загальної варіабельності серцевого ритму і вказаних спектральних 

потужностей відображає поліпшення функціонального стану хворих, їхніх адаптаційно-ком-
пенсаторних можливостей. Ці зміни у дослідній групі більші порівняно з контрольною, у ній 
наявна також зміна типів кардіорегуляції з централізованого на більш оптимальний автоном-
ний тип регуляції, що дозволяє вважати впроваджену у дослідній групі експериментальну ме-
тодику фізичної реабілітації ефективною. Зокрема, динаміка зменшення у дослідній групі по-
казника SІ упродовж періоду з першого по п’ятдесятий день після мастектомії (230, 224 та 
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119 од. відповідно на 1-й, 21-й та 51-й день) та динаміка приросту у дослідній групі VLF (від-
повідно 229, 305 та 398 мс2 на 1-й, 21-й та 51-й день) дозволяють передбачати подальше зме-
ншення SІ з подоланням межі 100 од., що засвідчить встановлення у пацієнток дослідної гру-
пи оптимальнішого і збалансованого третього типу регуляції серцевого ритму, а саме – з по-
мірною перевагою автономної регуляції (Н.І. Шлик, 2009).  

Дискусія. У контрольній і дослідній групах пацієнток після мастектомії при застосу-
ванні системи експрес-аналізу ВСР на 1-й, 21-й та 51-й день отримані дані, які підтверджують 
висновки про збільшення у хворих на рак активності центрального контуру регуляції серце-
вого ритму з найбільшою напругою регуляторних механізмів хворих у післяопераційному 
періоді на 1-4 добу (Е.Ю. Головкін, 2007). Висока централізація регуляції серцевого ритму 
пацієнток характерна при погіршенні їх функціонального стану (Г.О.Латіна, 2010), який по-
ступово поліпшується зі зменшенням цієї централізації. Темпи позитивної динаміки спектра-
льної потужності серцевого ритму у дослідній групі відображають прискорену тенденцію пе-
реходу від неоптимального, надто централізованого, типу регуляції до оптимального типу з 
помірною перевагою центральної регуляції (Н.І.Шлик, 2009). Очевидно, що ці зміни можуть 
викликати перехід до найбільш оптимального типу з помірною перевагою автономної регу-
ляції адаптаційно-компенсаторних механізмів.  

Подібні позитивні зміни показників ВСР та функціонального стану виявлено переважно 
у дослідній групі, дозволяють вважати використану в дослідній групі експериментальну ме-
тодику фізичної реабілітації ефективною і безпечною.  

Висновки:  
1. Виявлено придатність показників системи експрес-аналізу варіабельності серцевого 

ритму «КардіоСпектр»4.1 для визначення ефективності використованої методики фізичної 
реабілітації жінок, які перенесли радикальну мастектомію з приводу рака грудної залози.  

2. Отримані показники варіабельності серцевого ритму жінок з раком грудної залози 
після радикальної мастектомії показали вищу ефективність експериментальної методики фі-
зичної реабілітації. 

3. Необхідне подальше дослідження показників варіабельності серцевого ритму паці-
єнток, які перенесли радикальну мастектомію з приводу раку грудної залози і продовжують 
виконувати комплекси вправ методик фізичної реабілітації.  

Практичні рекомендації і перспективи досліджень пов’язані з урахуванням для кон-
тролю ефективності фізичної реабілітації у хворих на РМЗ показників, отриманих за допомо-
гою систем експрес-аналізу ВСР. 
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