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БІОЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК В НАУКОВІЙ КАРДІОЛОГІЇ 

Кількість публікацій в PubMed 



ФІЛОСОФІЯ 

• Людина єдина в психічному і фізіологічному 

• Приматом є психічне, фізіологічне не більше ніж інструмент 
досягнення мети психічним, але ним визначається ресурсне 
підгрунтя и реальні можливості психічного   

• Виникає завдання оцінки якості фізіологічного в інтерфейсі з 
психічним в самих різних напрямах клінічної кардіології 

• Важливий інструмент оцінки та впливу - технологія 
біологічного зворотнього зв’язку (БЗЗ)  



ЩОБ КРАЩЕ ЗРОЗУМІТИ: ПРИКЛАД 1 

• Немає соматичних хвороб без психічних з них витоків, як 

немає психіатричних хвороб, ізольованих від соматичних 

симптомів 

• Хвороба починається з моменту, коли порушується 

рівновага психічного "Я", що відображається симптомами, 

які виявляються суб’єктивно і об ’єктивно 

 Д.Плетньов  



ЩОБ КРАЩЕ ЗРОЗУМІТИ: ПРИКЛАД 2 

• Маю намір довести до вас нову істину, в яку багато не 

повірять і яку, можливо, не всі зрозуміють 

• Лікування не є лікування хвороби, але є лікування самого 

хворого  

М. Мудров 



ЧОМУ БІОЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК В КАРДІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

І ПІДГРУНТЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

• Єдиний засіб самовідновлення здоров’я через гарномізацію 

фізичного з психічний 

• Не витіснення, але доповнення стандартних методів 

діагностики та лікування 

• Досягнення кращих результатів лікування за рахунок 

зменшення доз, числа комбінацій та частоти вживання 

фармацевтичних засобів 



ПРОБЛЕМА  ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ БІОЛОГІЧНОГО 

ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ 

• Технологія БЗЗ є важливим діагностичним і лікувальним 

інструментом щодо інтерфейсу психічного і фізіологічного 

• Існуючі реалізації мають недолік в унеможливленні 

вибіркового впливу на фізіологічне поза психічним, що 

зменшує їх діагностичні та лікувальні цінності  



ПРИКЛАД ІСНУЮЧИХ РЕАЛІЗАЦІЙ ТЕХНОЛОГІЇ БЗЗ 

universe.byu.edu/2013/10/03/biofeedback-services-help-students-handle-stress1/ 

Проблема існуючих технологій БЗЗ в зовнішніх (часткого можливе усунення) та 
внутрішніх (принципово неможливе усунення) перешкодах 



МЕТА ВИСТУПУ 

Показати можливість вирішення проблеми і представити 

інноваційну технологію БЗЗ на підгрунті оптимізації дихання під 

контролем варіабельності серцевого ритму (ВСР) в 

кардіологічній практиці 



СУТЬ ТЕХНОЛОГІЇ 

• БЗЗ на підгрунті оптимізації дихання под контролем ВСР 

•  ВСР є похідною нервових і гуморальніх ренуляторних впливів 

• Високочастотна компонента ВСР формирується за рахунок 

парасимпатичної ланки нервої регуляції 

• Парасимпатичні ядра продовгуватого мозку розташовані поряд та 

збуджуються дихальними, що відображується в змінах ВСР 

• Метроноване дихання відвищує потужність ВСР в залежності від якості 

інтерфейсу парасимпатичних та дихальних ядер (діагностика) 

• Управління метронованим диханням під контролем ВСР є вікном в 

управління фізіологічними процесами (лікування) 



ВСР ПІД ВПЛИВОМ МОДУЛЯЦІЇ ДИХАННЯ 

Спонтанне дихання 

Метроноване дихання 

Модуляція дихання збільшує потужність парасимпатичної складової ВСР, 

підвищує стійкісь серцево-судинного контінууму до стресових факторів 



ДИХАЛЬНІ І ПАРАСИМПАТИЧНІ ЯДРА ПРОДОВГОВАТОГО МОЗКУ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/2327_Respiratory_Centers_of_the_Brain.jpg 

http://www.zuniv.net/physiology/book/chapter16.html 

  

  

Анатомічні умови прямих функціональних зв’язків дихальних і парасимпатичних 

ядер   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/2327_Respiratory_Centers_of_the_Brain.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/2327_Respiratory_Centers_of_the_Brain.jpg
http://www.zuniv.net/physiology/book/chapter16.html
http://www.zuniv.net/physiology/book/chapter16.html
http://www.zuniv.net/physiology/book/chapter16.html


ІНСТРУМЕНТ 

• Комп’ютерний електрокардіограф високої якості з функцією 

спектрального аналізу ВСР, поєднаний з метрономом через 

алгоритм ВСР - управління параметрами метронома 

• Вибір за цільову ВСР з оптимальними індивідуальними 

параметрами фізіологічної регуляції 

 

 



ТЕХНОЛОГІЯ В ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ВАРІАНТІ 

Пацієнту на монітор виводиться лише метроном, лікар відслідковує зміни ВСР 

під впливом змін параметрів дихання через управління метрономом  



ДІАГНОСТИЧНІ І ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАДАЧІ 

• В діагностичній реалізації технологія оцінює стан і ресурси 

регуляторних систем по показникам ВСР в спонтанному 

диханні і варіантах метронованого дихання  

• В оптимізаційній реалізації технології визначаются спектр 

ВСР досліджуваного і його фізіологічний оптимум, через 

програмно-реалізоване управління метронованим дыханням 

з його змінами (за звичай частоти) реальна ВСР 

приводиться максимально близько, наскільки можливо, до 

фізіологічного оптимуму 



ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ 

• Технологія виключає вплив психічного на зміни 

фізіологічного в БЗЗ, чим створюються умови для його 

якісних діагностики та впливів оптимізації (лікування)  

• Технологія пройшла апробацію на широкому контингенті 

добровольців, від здорових до страдаючих низкою серцево-

судинних захворювань 



ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ ВПЛИВ БЗЗ НА СИСТОЛІЧНИЙ 

АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ 

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

http://im.medicine.karazin.ua/downloads/publications_art/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%93_2015.pdf 

• Група 1 – стандартна фармакотерапія 

• Група 2 – стандартна фармакотерапія + БЗЗ 



ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ ВПЛИВ БЗЗ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ 

ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

http://im.medicine.karazin.ua/downloads/publications_art/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%93_2015.pdf 

• Група 1 – стандартна фармакотерапія 

• Група 2 – стандартна фармакотерапія + БЗЗ 

• PF – фізична активнсість. RP – фізичні проблеми. BP – інтенсивність болю. GH – загальне 
здоров’я. VT – життєздатність. SF - соціальне функціонування. RE – емоційне 
функціонування. MH – психічне здоров’я.  PCS та MCS – узагальнені показнники фізичного та 
психічного здоров’я 



НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ З БЗЗ ЗІБРАНІ НА САЙТІ КАФЕДРИ 

http://im.medicine.karazin.ua/science/articles/ 



БАЖАЮЧИМ ПРИЄДНАТИСЯ КОРИСНОЮ МОЖЕ БУТИ ЦЯ 

КНИЖКА 

http://im.medicine.karazin.ua/downloads/publications/1-1.pdf 



НАША ПІДТРИМКА БЗЗ В FACEBOOK 

https://www.facebook.com/groups/BiofeedbackKhNU/ 



ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА, 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ! 


