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раця операторів колл�центру Київської місь�
кої державної адміністрації характеризується
необхідністю переробки великих обсягів вер�
бальної та зорової інформації за короткий
проміжок часу, а також вирішенням спірних
питань, спілкуванням з конфліктними клієн�
тами. Високе нервово�емоційне напруження,
що виникає при роботі, призводить до висо�
кого функціонального напруження вегетатив�
ної нервової та ендокринної систем. Наяв�
ність постійного виробничо�зумовленого
нервово�емоційного стресу, який часто ме�
жує з дистресом, з часом зумовлює висна�
ження адаптаційних резервів організму, зни�
ження загальної резистентності та розвиток
органічної патології нервової, серцево�су�
динної та ендокринної систем (артеріальна
гіпертензія, ішемічна хвороба серця, метабо�
лічний синдром, виразкова хвороба тощо), а
також зниження розумової працездатності
операторів.

У зв'язку з цим актуальним постає питання
профілактики виробничо�зумовленого ди�
стресу в осіб напруженої розумової праці, зо�
крема операторів вищезгаданого колл�цен�
тру. Існуючі шляхи профілактики передбача�
ють обмеження інтенсивності та тривалості
професійного навантаження (зменшення
тривалості робочої зміни, збільшення кілько�
сті одночасно працюючих операторів), опти�
мізацію форми роботи з клієнтами (напри�
клад, введення серед операторів спеціаліза�
ції за окремими типами питань, що виника�
ють в обслуговуванні клієнтів), коротко� та
довготермінову корекцію функціонального
стану людини�оператора [6] безпосередньо
на робочому місці і у спеціально обладнаних
кімнатах психологічного розвантаження на
підприємстві, при виникненні тяжких непри�
пустимих функціональних станів (наприклад,
перевтоми) — лікування в умовах психоне�
врологічного стаціонару.

Окремий шлях профілактики дистресу по�
лягає у проведенні метаболічної корекції: у
впливі на стрес�реалізуючі та стрес�лімітуючі
системи [3], корекції енергетичного та пла�
стичного обміну шляхом введення необхідних
коферментів (вітамінів та мінералів) [5, 7],
субстратів (наприклад, циклу трикарбонових
кислот) [2, 11].

Увагу автора привернув вітамінно�міне�
ральний препарат Вітам (виробництва Київ�
ського вітамінного заводу), до складу якого
входять вітаміни В1, В2, В6, РР, кальцію пан�
тотенат, мефенамінова кислота, залізо, цинк,
марганець, мідь, кобальт, хром [7, 12]. Особ�
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ливістю цього препарату є ви�
сока біодоступність металів,
що входять до його складу. Це
пов'язане з тим, що метали
входять до складу даного пре�
парату у вигляді хелатних спо�
лук.

Метою дослідження була
оцінка зміни варіабельності
серцевого ритму (ВСР) в осіб
напруженої розумової праці під
впливом препарату Вітам.

Для дослідження ВСР вико�
ристовувалося холтерівське
моніторування ЕКГ (комплекс
"Cardio Sens" виробництва
"ХАІ�Медика").

Об'єкт і методи досліджен3
ня. Дослідження здійснювало�
ся на операторах колл�центру
"Служба допомоги мера кия�
нам" Київської міської держав�
ної адміністрації (23 особи, се�
редній вік (M±m) 23,2±0,6 р.,
статевий склад — 10 чоловіків
та 13 жінок).

План дослідження передба�
чав проведення холтерівсько�
го моніторування ЕКГ операто�
рам в умовах штучного розу�
мового навантаження — до
проведення курсу вітамінопро�
філактики та після нього. В
якості розумового наванта�
ження використовувався тест
PPRP [8], який містив тестові
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завдання — на визначення ла�
тентного періоду складної зо�
рово�моторної реакції, точно�
сті реакції на рухомий об'єкт,
на визначення обсягу коротко�
часної пам'яті. Кожен з тестів
передбачав завдання чотирьох
рівнів складності. ВСР оціню�
валася у періоді спокою, у пе�
ріод виконання розумового на�
вантаження та у період відно�
влення після розумового на�
вантаження.

Препарат Вітам оператори
приймали 30�денним курсом,
по 2 капсули на день (рекомен�
дована терапевтична доза).

Оцінка варіабельності сер�
цевого ритму (ВСР) проводи�
лася відповідно до загально�
прийнятих стандартів [1, 9,
14�17]. Оцінювалися такі по�
казники: середня тривалість
кардіоінтервалу R�R (mRR),
яка характеризує середній
енергетичний рівень функціо�
нування серцево�судинної
системи; середньоквадратич�
не відхилення (SDNN), яке ха�
рактеризує сумарну потуж�
ність нейрогуморальної регу�
ляції; спектральні потужності
у діапазонах дуже низьких ча�
стот (VLF), низьких частот (LF)
та високих частот (HF), які ха�
рактеризують відповідно ак�
тивність різних ієрархічних
рівнів керування хронотроп�
ною функцією синусового вуз�
ла — центральних симпатич�
них ерготропних центрів та
систем гуморальної регуляції,
активність барорефлекторно�
го центру довгастого мозку,
активність ядер блукаючого
нерва. В якості показника, що
характеризує ступінь центра�
лізації управління серцевим
ритмом, було використано
нормований (за сумою LF+HF)
показник спектральної потуж�
ності у діапазоні низьких ча�
стот — LF norm.
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Рисунок 1
Середня тривалість R3R інтервалу

Рисунок 2
Середньоквадратичне відхилення 
тривалості R3R3інтервалів (SDNN)

Примітка: 
* — достовірність відмінностей середньогрупових величин між
періодами до та після вітамінопрофілактики на рівні p<0.05.

Примітка:
# — достовірність відмінностей середньогрупових величин між

періодами спокою та розумового навантаження на рівні p<0,05.
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Статистична обробка матері�
алу здійснювалася за допомо�
гою статистичного пакету ана�
лізу EXEL та програми Statistica
6.0. Достовірність різниці між
середніми величинами об�
раховувалася за допомогою
Т�критерію Ст'юдента.

Результати дослідження
та їх обговорення. Аналіз ди�
наміки показника mRR не по�
казав достовірних його зсувів
після вітамінопрофілактики у

період спокою та у період від�
новлення після навантаження
(рис. 1, табл. 1�3). Після віта�
мінопрофілактики спостеріга�
лося достовірне зростання
mRR у період розумового на�
вантаження.

Аналіз показника SDNN пока�
зав відсутність достовірного
його зсуву після вітамінопрофі�
лактики у період спокою та у
період відновлення після на�
вантаження (рис. 2, табл. 1�3).
Також було показано, що до
курсу вітамінопрофілактики
спостерігалося достовірне
зниження показника SDNN при
переході від періоду спокою до
розумового навантаження. Пі�
сля вітамінопрофілактики зни�
ження показника SDNN при ро�
зумовому навантаженні (відно�
сно періоду спокою) було не�
достовірним.

Показник нормалізованої
спектральної потужності по�
вільних хвиль (LF norm) у пе�
ріод розумового навантаження
достовірно зростав і до вітамі�
нопрофілактики, і після неї.
Причому після проведення ві�
тамінопрофілактики показник
LF norm під час розумового на�
вантаження та у період відно�
влення мав достовірно нижчі
значення порівняно з періо�

дом до вітамінопрофілактики
(рис. 3, табл. 1�3).

Аналіз показників абсолют�
ної спектральної потужності у
різних доменах (VLF, LF, HF) на
всіх етапах дослідження не
виявив їхніх достовірних змін
після курсу вітамінопрофілак�
тики (табл. 1�3). Було відзначе�
но тенденцію (р ≈ 0,1) до зро�
стання показника HF під час
розумового навантаження пі�
сля курсу прийому Вітаму.

Висновки 
Під впливом препарату Вітам

(табл. 4) у періоди спокою та
відновлення після розумового
навантаження не змінюються
ані енергетичний рівень функ�
ціонування серцево�судинної
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Таблиця 2
Варіабельність серцевого ритму при розумовому 

навантаженні

Таблиця 1
Варіабельність серцевого ритму у вихідному 
стані спокою (до розумового навантаження)

Рисунок 3
Нормалізована спектральна потужність хвиль 

низької частоти (LF norm)

Примітка: 
* — достовірність відмінностей середньогрупових величин між
періодами до та після вітамінопрофілактики на рівні p<0.05.

Примітка: 
* — достовірність відмінностей середньогрупових величин між
періодами до та після вітамінопрофілактики на рівні p<0.05.

Показник
ВСР

До вітамінопрофілактики Після вітамінопрофілактики 

М±m М±m

mRR, мс 704,0±21,8 759,8±27,3*

SDNN, мс 47,0±3,3 51,7±4,2

VLF, мс^2 1085±169 1507±315

LF, мс^2 939±183 900±122

HF, мс^2 344±52 535±105

LFnorm,% 71,85±1,96 66,00±2,83*

Показник
ВСР

До вітамінопрофілактики Після вітамінопрофілактики

М±m М±m

mRR, мс 764,9±26,1 807,1±28,1

SDNN, мс 60,1±3,4 58,3±3,3

VLF, мс^2 1418±172 1252±161

LF, мс^2 1360±144 1296±174

HF, мс^2 955±142 953±130

LFnorm,% 60,64±2,49 58,12±2,85
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системи, ані загальний адапта�
ційний потенціал її нейро�гумо�
ральної вегетативної регуляції.
Ступінь централізації управлін�
ня серцевим ритмом також не
змінюється у період спокою. 

У період розумового наван�
таження спостерігаються озна�
ки зменшення амплітуди стре�
сової реакції, а саме: зниження
енергетичного рівня функціо�
нування серцево�судинної си�
стеми (mRR) та зниження сту�
пеня централізації управління
серцевим ритмом (LF norm)
(через зниження питомої ваги
симпатичних впливів на си�
нусовий вузол).

Зниження ступеня централі�
зації управління серцевим рит�
мом за показником нормалізо�
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ваної спектральної потужності
повільних хвиль спостерігаєть�
ся не лише при розумовому
навантаженні, але й у період
відпочинку після нього, що
свідчить про покращання
власної активності автономно�
го контуру регуляції серцевого
ритму і може розглядатися як
ознака посилення вагусних
впливів на серце [1, 9, 14, 15,
17]. Тобто можна стверджува�
ти, що після вітамінотерапії по�

кращується відновлення ба�
лансу вегетативної регуляції
серця у період після розумово�
го навантаження.

Таким чином, за результата�
ми проведеного дослідження
було встановлено, що препа�
рат Вітам оптимізує структуру
компонентів ВСР, зменшуючи
амплітуду стресової реакції са�
ме у період розумового наван�
таження, при цьому не впли�
ваючи на основні параметри
ВСР у стані спокою. Наведені
вище корисні властивості пре�
парату Вітам можуть бути за�
стосовані у комплексі заходів
боротьби з негативними нас�
лідками виробничо�зумовле�
ного дистресу в осіб напруже�
ної розумової праці. 
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Параметр варіабельності серцевого ритму
Період експерименту

Спокою Розумового
навантаження Відпочинку

Енергетичний рівень функціонування серцево�судинної
системи (mRR) Не змінюється Знижується Не змінюється

Ступінь централізації управління серцевим ритмом, питома
вага симпатичних впливів на синусовий вузол (LF norm) Не змінюється Знижується Знижується

Загальний адаптаційний потенціал нейро�гуморальної 
вегетативної регуляції серцево�судинної системи (SDNN) Не змінюється Не змінюється Не змінюється

Показник
ВСР

До вітамінопрофілактики Після вітамінопрофілактики 

М±m М±m

mRR, мс 768,9±23,0 817,0±22,8

SDNN, мс 72,2±4,7 72,4±4,7

VLF, мс^2 2397±413 2573±324

LF, мс^2 2074±291 1770±258

HF, мс^2 1034±175 1180±187

LFnorm,% 66,64±1,79 60,86±2,71*

Таблиця 4
Зміни основних параметрів ВСР в операторів після курсу вітамінопрофілактики 

препаратом Вітам (порівняно зі станом до вітамінопрофілактики)

Таблиця 3
Варіабельність серцевого ритму у період відновлення після

розумового навантаження

Примітка: 
* — достовірність відмінностей середньогрупових величин між
періодами до та після вітамінопрофілактики на рівні p<0.05.
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доктору 
медичних

наук, професору,
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епідеміологічних
досліджень 
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медицини праці
АМН України", 
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та організації 
охорони здоров'я
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лося 70 років 
від дня 
народження 
та 40 років 
наукової 
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